
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU 

Șl TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU 

au participat ieri la manifestarea 
jubiliară prilejuită de cea de-a XXX-a 
aniversare a Organizației Pionierilor, 
Ziua pionierilor și Anul internațional 

al copilului
In prezenta tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a altor to
varăși din conducerea de partid 
și de stat, vineri seara a 
avut loc la Palatul Sporturilor 
și Culturii din Capitală o am
plă manifestare jubiliară pii- 
lejuiiă de cea de-a XXX-a a- 
niversare a Organizației Pio
nierilor, de Ziua pionierilor și 
Anul international al copilu
lui. Această manifestare, la ca
re au participat peste 20 000 de 
șoimi ai patriei, pionieri și ute- 
ciști de pe tot cuprinsul țării, 
a constituit o nouă și emoțio
nantă mărturie a dragostei 
profunde pe care tinăra gene
rație o poartă patriei și parti
dului, secretarului său general, 
o expresie grăitoare a recuno
știnței pe eare schimbul de

mi ine al țării o nutrește față 
de conducerea de partid și de 
stat, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
minunatele condiții de viață și 
învățătură create in anii de lu
mină ai socialismului. Ea a pri
lejuit, totodată, afirmarea vo
inței de nezdruncinat a tinerei 
generații de a se pre
găti și forma pentru viață 
și muncă in spiritul sarcinilor 
trasate de Programul și Con
gresul al XI-lea ale partidului, 
de a deveni constructori de 
nădejde ai socialismului și co
munismului pe pămintul Româ
niei.

...Este ora 18.M. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu

(Continuare fu pag. a 2-a)

Ieri, la Complexul expozițional din Piața 
Scinteii, in cadrul unui dialog de lucru cu cadre 
de conducere și specialiști din economie

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a analizat măsurile preconizate pentru 
reducerea mai accentuată a consumurilor 
de materii prime, combustibili și energie, 

pentru valorificarea superioară 
a resurselor secundare

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a analizat, in cursul 
dimineții de vineri, 22 iunie, 
împreună cu cadre de condu
cere și alți specialiști din eco
nomie, măsurile și soluțiile pre
conizate pentru reducerea mai 
accentuată a consumurilor nor
mate de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, 
precum și de valorificare a re
surselor secundare in anul 1989 
și cincinalul 1981—1985.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au aflat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu,

Emil Drăgănescu, 
Petre Lupu, 
Gheorghe 
Pană, Ion 
Rădulescu.

Virgil Trofin,

Ion Dincă, 
Ion Ioniță, 
Niculescu, 
Gheorghe 
Gheorghe _
Răutu.
Uglar, Ștefan Voitec, Ioa Co- 
man, Nicolae Constantin, 
dovic Fazekas, Mihai 
Nicolae Giosan. Vasile 
neț, Ion Ursu, Richard 
ter/ Dumitru Popa, Ilie 
lescu. Marin Vasile.

In cursul unui amplu 
de lucru, al cărui cadru l-a re
prezentat Complexul expozițio
nal din Piața Scinteii, a fost 
reluată și adincită una din te
mele esențiale ale- dezvoltării 
calitative a întregii noastre

Paul 
Oprea, 
Pățan, 
I.eonte

Iosif

I.u- 
tiere. 

Patili- 
Win- 

Rădu-

dialog
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Miine, ultima etapă a Diviziei A de fotbal

F. C. ARGEȘ SAU DINAMO ? ACEASTA-l ÎNTREBAREA...

Toate partîde'e vor începe la ora 17

PROGRAMUL MECIURILOR
Baia Mare : FOTBAL CLUB - C S. TIRGOVIȘTE
Petroșani : JIUL - STEAUA
Oradea : F. C BIHOR - GLORIA BUZĂU
București : DINAMO - F. C. ARGEȘ

(Stadionul Dinamo)
Tg. Mures : A3A. - S. G BACĂU
Arad : U.TA. - POLITEHNICA IAȘI
Hunedoara : CORVINUL - „POLI* TIMIȘOARA
Satu Mare : OUMPtA - SPORTUL STUDENȚESC
Craiova : UNIVERSITATEA - CHIMIA RM. V1LCEA

• OdiVâ și ai șâi nu au alternatei ’ • Olimpia
Sdlu *1drc-rmo|ii pini in minutul 90... • Băcăuanii — toi

CLASAMENTUL LA ZI

1. F.C. ARGEȘ
2. Dinamo
3. Steaua
4. Univ. Craiova
5. F.C. Baia Mare
4. C.S. Tirgoviște
7. Sportul stud.
8. S.G Bacău
9. ^Poli- Tim.

18. PolH. lași
11. Gloria Buzău
12. Chimia Rm. V.
13. A.S.A. Tg. M.
14. Olimpia
15. Jral
14. Cocvinul
17. U T. Arad
18 F.C. Bihor

33 19 5 9 50-26 43
33 16 9 8 48-24 41
33 18 4 11 57-31 40
33 14 8 11 36-24 36
33 16 4 13 37-38 34
33 15 5 13 38-33 35
33 14 7 12 42-40 35
33 14 4 13 36-35 34
33 13 5 15 34-34 31
33 11 9 13 35-38 31
33 13 5 15 33-44 31
33 1 3 5 15 37-50 31
33 1 2 6 15 46-58 30
33 13 4 16 37-52 30
33 12 5 16 37-51 29
33 12 4 17 42-49 20
33 10 7 16 39-44 27
33 9 8 16 35-48 26

in „roba juiaitorului' • ia nuncioara. toată lumea (u urethra lipita de tranzistoare 
• r c Baia *1 ărc Tirgoiiștc sau un meci al orgoliului • Pe (rișul Pcpedc, o partidă 
de relatare • teoretic, l.IA nu-i retrogradați Practic insă... • DcrDtj-ul 
oltean, eliberat de miza • „finala1 de pe Dinamo se (clcHzează in direct

Primele zile ale vacantei la mare, primele zile în care acțiunea „înotul pentru toți“ are un cadra 
larg de desfășurare

Prin grija părintească a partidului și statului

COPIII PATRIEI VOR BENEFICIA

• Agenda deosebit de bogata a activităților sportive 40000 de 
„mini-delfini" la Năvodari! •> Numeroase finale republicane școlare 
■» Tabere pentru perfecționarea pregătirii elevilor sportivi

Tineretul 
noastră (de 
din școli generale, 
iulie cei din licee) trăiește din 
nou bucuriile prilejuite de 
marea recreație a vacanței. Ca 
in fiecare an, prin grija condu-

școlar 
la 15

din patria 
iunie elevii 
iar de la 15

TINERII HALTEROFILI ROMANI-DECIȘI 
MAI VALOROASE 

șese recordul țării (220 kg) la 
seniori și să progresez pină anul 
viitor cel puțin 10—15 kg“.

Antrenorul federal Lazăr Ba- 
roga. care a însoțit lotul, ne 
declară : „A fost cel mai fruc
tuos campionat mondial și eu
ropean de juniori la care am 
participat pină 
noștri au cucerit 
total, dintre care 
două de argint 
bronz. Sint convins că posibili
tățile noastre sint și mai, mari, 
fapt pe care-1 vom dovedi în 
viitor. Va trebui, însă, să mun
cim mai mult și mai bine".

SA OBȚINĂ PERFORMANTE Si
minică, dueîndu-se direct la Tg. 
Mureș.

Și iată-i pe cei doi pe pero
nul Gării de Nord radiind de 
bucurie. Vasile Roșu, cu cele 
două medalii de aur (una la 
C.M. și alta la C.E.), este pri- —. —...    sc

El 
să 
Și

Vineri, la ora prinzului, in 
Gara de Nord. Așteptăm, îm
preună cu numeroși iubitori ai 
halterelor, „Balt-Orient Expre
sul", care urmează să aducă de 
la Debrețin pe medaliații la 
C.M. și C.E. de haltere-juniori. 
Cu acest tren au sosit doi — Ion 
Bălaș (Steaua) și Vasile Roșu 
(Chimpex Constanța) — dintre 
cei trei sportivi români care au 
avut o comportare onorabilă la 
această mare confruntare mon
dială și continentală a tinerilor 
halterofili.

Al treilea sportiv, care a ob
ținut 4 medalii. Eugen Chivu, 
urmează să ajungă în țară du-

mul halterofil român care 
întoarce cu asemenea trofee, 
ne-a spus că se va strădui 
se afirme de acum înainte 
in rindul seniorilor, să candi
deze pentru lotul care va par
ticipa la J.O. de la Moscova.

Si Ion Bălaș se mîndrește eu 
cele 3 medalii ‘ de bronz cu
cerite la „europene". „Acum am 
reușit 217,5 kg la muscă, ne 
spune el. Sint decis să depă-

acum : tinerii 
9 medalii in 
două de aur, 
și cinci de

Ion OCHSENFELD

cerii partidului și statului, copiii, 
tinerii școlari vor avea prilejul 
să-și petreacă vacanța bene
ficiind de o largă gamă de mo
dalități, mergind in tabere, par- 
ticipind la drumeții și excursii, 
dar și la acțiuni de înfrumuse
țare și îmbogățire a patrimo
niului școlilor lor dragi sau al 
localităților in care trăiesc și 
învață. In același timp, cei mai 
mari vor merge pe diferite șan
tiere, adueîndu-și contribuția la 
construirea de noi edificii so
ciale, la strîngerea recoltei. In 
perspectivă, o vacanță plină, 
bogată în satisfacții, în împli
niri pe care 
tineret și 
inima !

le
minunatul nostru 
dorește din toată

★

Acesta este numă
rul preșcolarilor și purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor care 
participă la acțiunile de vacan
tă organizate de Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor : colonii pentru preșcolari, 
tabere de odihnă de cîte 7, 10 și 
14 zile, excursii județene și In
ter-județene, expedițiile „Cute
zătorii" etc. Sint acțiuni cara 
presupun un mare volum de 
mișcare, o prezență cotidiană 
în întreceri sportive.

1 256 000.

DE 0 VACANTĂ 
BUCURII
Unul din principalele sedii 

ale vacanței de vară îl va con
stitui, și în acest an, localitatea 
Năvodari, care va găzdui peste 
40 000 de copii (in serii de cite 
7 000). Un prilej fericit pentru 
toți participanții de a gusta din 
frumusețea Litoralului, dar și 
(pentru mulți dintre ei) de a 
se iniția într-un sport cu 0 
recunoscută utilitate, cum este 
înotul.

Alte zeci și zeci de mii de 
elevi vor lua parte la excursii 
și tabere, organizate prin grija 
școlilor, a comitetelor de pă
rinți sau a inspectoratelor șco
lare, prilej binevenit de conti
nuare. după preferințe, a acti
vității sportive.

★
După reușitele campionate 

școlare de gimnastică (Deva), 
tetratlon (Tg. Mureș) și înot 
(„Cupa Pionierul", Brăila), iată 
că alți elevi fruntași în sport 
vor susține, în plină vacanță 
de vară, noi examene, partici- 
pînd la finalele unor competiții 
republicane rezervate lor. Pri
mul dintre aceste ..examene4 
este cel pentru jucătorii do 
tenis de masă (la Ploiești, da 
ieri și pină miine). apoi cel 
pentru gimnastele de „ritmică4 
(Ploiești, 30.VI—1.VII). La Me
diaș (7—8 iulie) se vor întreco 
la tetratlon reprezentanții uni-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a 2-a)



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au participat ieri la manifestarea jubiliară prilejuită de cea de-a XXX-a 
aniversare a. Organizației Pionierilor, Ziua pionierilor 

și Anul internațional al copilului
(Urmare din pag. I)

sosesc în Parcul Tineretului, 
care găzduiește manifestările 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a creării Organiza
ției Pionierilor.

La intrarea în marele parc, 
mii de pionieri și utecîști fac 
secretarului general al parti
dului o primire plină de bucu
rie și dragoste.

Cei prezenți și, prin glasul 
lor, milioanele de copii ai pa
triei — șoimi si pionieri — a- 
duc prinosul lor de recunoștin
ță partidului și secretarului său 
general pentru condițiile mi
nunate de muncă și viață cre
ate tinerei generații, pentru vi
itorul fericit ce le-a fost asi
gurat, pentru posibilitățile lu
minoase de afirmare și împli
nire a celor mai îndrăznețe vi
suri și aspirații.

Grupuri de șoimi ai patriei 
și pionieri în uniformele lor 
viu colorate oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori, cravate roșii cu tricolor 
Ș* insigne jubiliare pe care 
sînt înscrise datele aniversare 
ale Organizației pionierilor.

Conducătorul partidului și 
statului este invitat apoi să 
inaugureze șantierul viitorului 
Centru de educație și cultură a 
pionierilor și copiilor. Proiectul

acestui complex, aflat acum in 
fază de machetă, preconizează 
— la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — construi
rea unui modem edificiu 
care va găzdui Casa Cen
trală a pionierilor și șoimilor 
patriei, a unui Orășel al copii
lor, cu o multitudine de m*j- 
loace de distracție, precum și 
a unor baze sportive adecvate 
practicării voleiului, baschetu
lui, handbalului, tenisului de 
cimp, gimnasticii, înotului, 
patinajului etc.

In continuare, a avut loc un 
moment de inaltă semnificație : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
inaugurează, în mod simbolic, 
lucrările la viitorul Centru al 
Copilului, punind eu tradițio
nala unealtă a zidarului — can- 
ciocul — primul beton la fun
dația Casei Centrale a pionie
rilor și șoimilor patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați apoi să planteze 
la intrarea în Parcul copilului 
un stejar care va crește peste 
ani și ani ca o mărturie vie a 
prezenței active, permanente, a 
secretarului general al partidu
lui, in mijlocul copiilor, al în
tregului nostru popor.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului se îndreaptă spre

Palatul Sporturilor și Culturii, 
unde, in cadrul manifestărilor 
jubiliare, au fost organizate o 
expoziție și un spectacol de 
gală.

După vizitarea expoziției, în 
sala Palatului Sporturilor și 
Culturii, împodobită sărbăto
rește, a fost prezentat un spec
tacol de gală.

La ieșirea din incinta Pala
tului Sporturilor și Culturii re
găsim aceeași atmosferă de 
entuziasm care a caracterizat 
toate momentele acestei noi 
intilniri a secretarului general 
cu tineretul patriei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu străbat pe jos 
aleea centrală a Parcului Tine
retului, trecind printr-un culoar 
viu format de o mulțime im
presionantă de copii care ii 
ovaționează cu dragoste.

Pe parcursul traseului străbă
tut de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți partici
pant la spectacolul festiv, sînt 
efectuate demonstrații tehnice, 
sportive, lansări de zmee.

La ieșirea din parc, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidu
lui și statului se prind alături 
de pionieri și șoimi ai patriei, 
intr-o emoționantă horă a uni
rii care încheie în chip minunat 
această sărbătoare a pionierilor, 
șoimilor, a tuturor copiilor pa
triei noastre.

(TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a analizat măsurile preconizate pentru reducerea mai accentuată 

a consumurilor de materii prime, combustibili și energie, 
pentru valorificarea superioară a resurselor secundare

(Urmare din pag. 1)

economii, problemă larg dezbă
tută, încă din anii trecuți, din 
inițiativa secretarului general 
al partidului. Discuția purtată 
acum prin prisma realizărilor 
obținute pînă în prezent, a pre

ocupărilor și orientărilor de vi
itor, _pe baza indicațiilor si o- 
rientărilor date cu prilejul a- 
nalizelor precedente, precum și 
a exigențelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării eco
nomiei românești, a degajat și 
de această dată concluzii de 
mare însemnătate practică, de 
largă aplicabilitate, a căror 
traducere in viață va contribui 
în chip dinamizator la progre
sul multilateral al activității 
industriale din țară.

La sosire, pe aleile Comple
xului din Piața Scînteii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu deosebită însufle
țire de numeroși bucureșteni,

care aplaudă cu putere, scan
dează „Ceaușescu — P.C.K. 
ovaționează îndelung, expri
mi nd dragostea și recunoștința 
întregului nostru popor față de 
secretarul general al partidului, 
pentru întreaga, neistovita sa 
activitate închinată binelui și 
prosperității țării și locuitori
lor ei.

Concepută pe baza unei te- 
matici-cadru, în lumina căreia 
s-a desfășurat, in primele luni 
ale acestui an, din inițiativa și 
la indicația secretarului general 
al partidului, în întreprinderi, 
centrale, institute de cercetare 
și instituții centrale, la scara 
întregii economii, o amplă ac
țiune de depistare a posibilită
ților și rezervelor de reducere 
a consumurilor, expoziția pre
zintă rezultatele estimate a se 
obține în anul 1980 prin apli
carea măsurilor si soluțiilor 
elaborate de specialiști din în
treaga țară.

In același timp, expoziția 
prezintă aportul cercetării ști
ințifice și ingineriei tehnologi
ce la obținerea economiilor pre
văzute pentru anul viitor, la 
fundamentarea științifică, ra
țională a indicatorilor de con
sum pentru perioada 1981—1985.

Analiza efectuată în această 
zi de secretarul general al 
partidului a avut, ca și cele
lalte intilniri ale sale cu cadre 
de conducere și colective de 
oameni ai muncii, un pronunțat 
caracter de lucru. în discuțiile 
purtate cu specialiștii, au fost 
evaluate cu atenție atît necesi
tățile actuale și de perspectivă 
ale economiei naționale, cit și 
posibilitățile existente in pre
zent sau cele ce se vor crea in 
viitor, pentru impulsionarea 
creșterii intensive a economiei 
românești, pentru apropierea 
nivelului ei de eficiență de cel 
atins în țările cu veche tradi
ție industrială.

™ibcm iubim : „SPORTIVUL DE PERFORMViJĂ
ESTE, TOTUȘI, IU TÎNĂR PRIVILEGIAT*'

De aproape 10 ani Mircea Tu- 
tovan a trăit toate momentele 
esențiale ale reprezentativei 
masculine de volei a țării, cu 
excepția unei scurte perioade de 
întrerupere, datorată unei hepa
tite contractată in 1973. încă de la 
17 ani, descoperitorul său, prof. 
Jean Săvulescu de la Grupul șco
lar „23 August**, l-a recomandat 
selecționerilor echipei de seniori 
ca un element cu calități deo
sebite, de mare perspectivă. A- 
ceștia l-au testat și l-au men
ținut permanent pe lingă lot 
pentru a învăța și a progresa 
mai repede. Cititorul își amin
tește poate de juniorul de a- 
proape 2 metri care se numea 
Mircea Codoi...

— După ce am trecut de la 
numele de familie al mamei la 
cel al tatălui, devenit al amin
ei ur or a, mulți dintre simpatizanții 
lui Codol se interesau de... 
acesta. Chiar eu însumi, Mircea 
Tutovan, eram întrebat de unii 
spectatori : „ce s-a întîmplat cu 
Codoi ?**

— Iată un pitoresc început al 
„dialogului" nostru, Mircea (Co
doi) Tutovan. Și fiindcă a venit 
vorba de început să ne întoar
cem la debutul tău în elita vo
leiului. Se pare că, alături de 
talie, argumentul principal al 
promovării a fost forța cu care 
uimeai pe cei din jur. Este 
drept ?

— In parte, da. In majorita
tea sporturilor calitățile fizice 
„hotărăsc** selecția. Dar numai 
acestea nu pot da sportivul de 
mare performanță. Fără o in
struire corespunzătoare, fără în
sușirea tehnicii în primul rînd 
și apoi a tacticii de joc aș fi 
rămas doar un om înalt și pu
ternic.

— Tu ai început cam tîrziu in
struirea în volei...

— Față de virsta la care au 
început alții, da. Foarte tîrziu. 
Și nu mi-a fost ușor, mărturi
sesc sincer. Dar am avut și no
roc. Am avut antrenori care 
mi-au consacrat mult timp. în 
primul rînd profesorul meu Jean 
Săvulescu, apoi cei de la Dina
mo și de la lot.

— Ce a însemnat sportul de 
performanță pentru tine ?

— Mult. Din foarte multe 
puncte de vedere. Și cred că le 
cuprind pe toate zicînd că spor
tul mi-a deschis un drum cu 
multe satisfacții.

— Intr-adevăr, îmi amintesc 
de o replică spontană a ta, 
care mi-a plăcut cu deosebire. 
Anul trecut, la turneul de la 
Berlin unii dintre colegii tăi se 
plîngeau de eforturile și sacri
ficiile pe care trebuie să le facă 
sportivul de mare performanță. 
Ai tăcut mult timp, pentru ca 
apoi să intervii decis : „Nu vă 
mai văitați atîta. Cine aș fi fost 
eu, Mircea Tutovan, dacă n-aș 
fi făcut sport ? Cine știa de 
mine? Mai vedeam eu lumea de 
la un capăt la altul ? învățam 
atît de multe lucruri folositoare 
în viață ?**

— Așa mi s-a părut normal că 
trebuie să spun : este corect sd 
vedem și avantajele, nu numai 
greutățile. Asta nu înseamnă că 
aș contesta existența eforturilor 
și sacrificiilor de care vorbeau 
colegii... La cite nu am renun
țat și eu în acești ani...

— Cînd ai renunțat cel mai 
mult în favoarea sportului ?

— După părerea mea, vremea

celor mai importante sacrificii 
și eforturi este pentru orice 
sportiv între 16 și 20 de ani. 
Este virsta lui „a fi sau a nu 
fi** cineva în sport și in profe
sie. Este virsta marilor acumu
lări. Atunci am făcut mart efor
turi. Dar, dacă astăzi m-aș în
toarce la 16 ani, aș face unele 
și mai mari.

— Ai avut multe satisfacții 
date de volei ?

— Da. Și cu echipa Dinamo — 
cu care am cucerit de 7 ori 
titlul național, am jucat de două 
ori finala Cupei campionilor eu
ropeni, iar anul trecut am ciș- 
tigat Cupa cupelor —, dar și cu 
reprezentativele de juniori și se
niori cu care am cucerit din 
1969 încoace 3 medalii la „euro
pene- și alte locuri fruntașe la 
C.M., C^E. și J.O. și cu care am 
dștigat multe turnee internațio
nale. Am avut și satisfacții per
sonale, fiind de citeva ori in
clus de specialiști și ziariști in 
sextetul ideal după marile com
petiții.

— Ai, după cîte am observat, 
foarte mulți simpatizant!...

— Intr-adevăr. Este, de fapt, 
cea mai mare satisfacție sporti
vă a mea. Cu atît mai mult cu 
cit majoritatea simpatizanților 
din țară și de peste hotare o 
formează copiii, elevii. Mulți îmi 
scriu, îmi cer sfaturi, mă fla
tează cu aprecierile lor, cei din 
cartier mă cunosc, mă caută, 
încerc sentimente de mare 
bucurie văzînd atîția admiratori 
tineri. Mi-ar place ca pe unii 
dintre ei să-i intîlnesc în curind 
în postură de voleibaliști și să-i 
pot ajuta cu aceeași dragoste cu 
care ei mă înconjoară astăzi și 
mă susțin...

— Le recomanzi, deci, să facă 
sport...

— Firește. Sportul îl învață pe 
tînăr multe din cele utile vieții, 
ii dezvoltă calitățile fizice și de 
voință, personalitatea, îi lărgește 
orizontul. Tînărul care face 
sport este, după mine, un privi
legiat în comparație cu ceilalți...

— Ai 27 de ani, deci vîrsta * 
optimă pentru performanța ma
ximă în volei. Ce aștepți de la 
tine în marile competiții care 
urmează (C.E. și J.O.) ?

— Mă străduiesc să fiu în 
formă la aceste importante con
fruntări, să contribui la un fru
mos succes al voleiului nostru. 
Deja observ o schimbare în 
bine, față de anul trecut, in 
randamentul meu general. Este 
urmarea unor antrenamente bine 
gîndite de noul nostru antrenor 
de lot, Nicolae Sotir. Lucrînd în 
continuare la fel de bine, în
drăznesc să cred că performan
țele noastre din anul preolimpie 
și olimpic vor fi superioare ani
lor trecuti...

— Le așteDtăm !
Aurelian BREBEANU

POPASUL TURISTIC „DUMTRĂNA" VĂ AȘTEAPTĂ!

0 VACANTA
T

(Urmare din pag. 1)

PLINA DE SATISFACȚII SI BUCURII

taților cu profil; la Iași (14—15 
iulie), elevii atleți de categoria 
a Xll-a (probe combinate), la 
Deva (16—17 iulie), în organi
zarea C.C. al U.T.C., tinerii fi- 
naliști la „Pentatlonul atletic 
școlar", la concursul de ștafeta 
și la cel de selecție, iar la Ba
cău (21—22 iulie) elevii atleji 
de categoria a Il-a. Iulie va fi, 
cu alte cuvinte, o veritabilă lu
nă a atletismului școlar.

Tot in luna iulie se vor afla 
în întrecere fotbaliștii din școli
le generale (Pitești, în perioada
18— 25). înotătorii (București,
19— 22). handbaliștii și voleiba
liștii (Km. Vîlcea, 20—21) și șa
hiștii (în același oraș, 25—29). 
Luna august va fi punctată și 
ea de o suită de competiții șco
lare cu finale republicane. La 
Tîrgoviște (1—6), „Cupa unită
ților cu profil" la tenis. Ia Man
galia (1—15), „Cupa Pionierul" 
la oină, la Timișoara (8—12), 
campionatele școlare de fotbal, 
la Bistrița-Năsăud (17—18). în
trecerea tinerilor fotbaliști de 
la sate. la Slatina (18—19), 
competiția echipelor de oină 
djn mediul rural, la Snagov 
(25—29). regata caiacistilor si 
canoistilor. la Tîrgoviște (31.VIII 
— 2.IX) «Cupa Scinteia tinere

tului" la tenis. Iar în septem
brie, o nouă întrecere pentru 
elevii fotbaliști (15—16 ani), cea 
de la Vaslui (1—5). Pionierii 
atleți vor susține și un impor
tant examen sportiv peste ho
tare : Tetratlonul atletic inter
național de la Berlin (R.D.G.), 
între 6—II august.

★
Elevii care s-au afirmat — 

prin rezultate și disciplină — 
la învățătură vor avea prilejul 
să-și continue pregătirea în ta
bere speciale, organizate de Mi
nisterul Educației și învățămîn- 
tului. C.C. al U.T.C. și Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor, în colaborare cu 
C.N.E.F.S. Astfel de tabere vor 
funcționa la Snagov, Deva, 
Arad, 2 Mai-Mangalia, Timișoa
ra, municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dcj, Satu Mare, P. Neamț, 
Sighetu Marmației, Rm. Vil- 
cea, Cluj-Napoca, Caransebeș. 
Hunedoara. Constanța, Iași, Si
biu, Tg. Mureș cu participarea 
elevilor atleți. gimnaști, hand- 
baliști, baschetbaliști, voleiba
liști. jucători de tenis de masă 
și de cîmp, jucători de oină, 
caiaciști și canoiști. halterofili, 
boxeri, judoka, înotători, schiori 
și patinatori.

într-o altă tabără specială

vor fi cuprinși cei mai buni 
pionieri sportivi, cea a „Speran
țelor olimpice" de la Constanța.

Tabere centrale speciale or
ganizează C.C. al U.T.C., pen
tru președinții asociațiilor spor
tive școlare, la Costinești și 
Gnrghiu (cite 400 de partici- 
panți), precum și pentru atleții 
care s-au remarcat la finalele 
„Crosului tineretului" și Ia con
cursurile de selecție (în total 
100).

H I P I S M
-

Cerul plumburiu (din fericire, 
ploaia a început odată cu „gon
gul final"), ca și programul alcă
tuit cu multă economie (sperăm 
ca după disputarea Derby-ului 
situația să se schimbe) au făcut 
ca numărul celor prezenți joi 
după-amiază pe hipodromul din 
Ploiești să fie de ordinul sutelor. 
Nu au fost mulți spectatori, dar 
cei care au trecut totuși porțile 
hipodromului se pot declara, în 
final, mulțumiți de calitatea spec
tacolului vizionat. S-a mînat cil 
multă convingere, fără menaja
mente și calcule de culise (și ce 
frumoase sînt cursele în aseme
nea situație ’.), câștigătorii fiind 
nevoiți să se „întindă" serios 
pentru a putea trece primii po
toul, rezultatul din ultima pro
bă a zilei (cap la cap între Să- 
bădău și Surduc) fiind mai mult

La numai 21 de kilometri 
de București, din șoseaua 
Alexandriei, spre platforma 
Măgurele, pe malul rîului Ar
geș, într-un cadru natural se 
găsește POPASUL TURISTIC 
„DUMITRANA*, aparținînd

I.A.P.L. Central din secto
rul 6.

Dacă doriți să prelungiți 
sejurul dumneavoastră, aveți 
cazarea asigurată în căsuțe 
cu 2, 4 sau 6 paturi și apre
ciatele preparate la grătar.

V. GHEORGHE, TRIPLU CÎȘTIGĂTOR
decit elocvent. Din ansamblul 
performanțelor merită reținut 
triplul succes realizat de V. 
Gheorghe cu Bafia, Rin și Ro
ditor, toți trei prezentați in. fru
moasă condiție și bine susținuți 
de antrenorul lor. victoria spec
taculoasă obținută de Hinsar, 
precum și cursa curajoasă făcu
tă de Diva (nesperat de docilă 
în mina aprantiului M. Vasile), 
câștigătoarea premiului Gheor- 
gheni. REZULTATE TEHNICE: 
Cursa 1: 1. Coridei (N. Gheor
ghe) rec. 1:35,9. 2. Herda, 3.
Diagrama. Simplu 1.50, ordinea 
100, ordinea triplă 212. Cursa a 
2-a: 1. Bafia (V. Gheorghe) rec. 
1:46,4, 2. Turița, 3. Virtuos. Sim
plu 5, ordinea închisă, ordinea 
triplă 632. Cursa a 3-a: 1. Rin 
(V. Gheorghe) rec. 1:27,3, 2. Mar
țian, 3. Oran. Simplu 2, ordinea

143, event 100, ordinea triplă 210.” 
Cursa a 4-a: Diva (V. Vasile) 
rec. 1:30,5, 2. Hotărel. Simplu 6, 
ordinea 190, event 300. Cursa a 
5-a: 1. Roditor (V. Gheorghe):
rec. 1:30,6, 2. Verset, 3. Iberica. 
Simplu 2, ordinea 50, event 360, 
ordinea triplă 85. Cursa a 6-a:
1. Hinsar (Tr. Marinescu) rec.
1:27,7, 2. Oran. Simplu 2, ordinea 
100, event 50, triplu cîștigător 
238. Cursa a 7-a: 1. Gardena
(Gv. Solcan) rec. 1:33,2, 2. Fanon, 
3. Salata. Simplu 4, ordinea 90, 
event 90, ordinea triplă 263. 
Cursa a 8-a: 1. Săbădău (Gv. 
Solcan) rec. 1:33.8 și Surduc 
(St. Mutu) rec. 1:31.1. Simplu 1,
2, event 1/5 = 40, 1/7 = 300, tri
plu ciștigător cu calul 5 = 30, 
cu calul 7 = 86 J. Retrageri ;
Sacou. y

Gh. ALEXANDRESCU



Cel mai important răspuns 
al campionatului, miine 

la era 18,45

F.C. ARGEȘ SAU DINAMO?
• La gazde, Șâdnârcanu îl—din primul minut; ia oaspeți se dă ta posibilă reintrarea 

.lui BărDuIcscu • Pasionant duel intre un lost și actual’ll golgeter, Dudu Georgescu 
și Radu II • Bucurcștenii vor da tonul atacului, un joc și pe placul Iui Dobrin..

Filtrul campionatului a oprit 
pentru ultima etapă a întrece
rii — decisivă în decernarea 
titlului — pe două ’ dintre cele 
mai bune echipe ale primului 
eșalon, care se vor înfrunta 
miine, pe stadionul din Șos. 
Ștefan cel Mare, cu începere 
de la ora 17. DINAMO și F.C. 
ARGEȘ ; două formații de 
frunte ale fotbalului nostru, 
participante la numeroase edi
ții ale cupelor europene, cu- 
prinzînd în rîndurile lor mulți 
componențî ai loturilor repre
zentative : Dudu Georgescu, 
Chcran, Sălmăreanu II, Dinu, 
Ștefan, de la gazde, Dobrin, 
Radu II, M. Zamfir, Cristian, 
Doru Nicolae, de la formația 
oaspete.

Un motiv în plus pentru ca 
această importantă partidă, aș
teptată cu viu interes de zeci 
de mii de bucureșteni, precum 
și de milioane de telespecta
tori. să atingă și o înaltă cotă 
valorică, echivalentă cu o da
torie de onoare pentru ambele 
protagoniste, care, cum se știe, 
se vor alinia. în toamnă, la 
startul prestigioaselor cupe eu
ropene.

I își va menține F. C. Argeș 
poziția de lider și după a- 
ceastă ultimă grea încercare ?

PROGRAMUL Șl ARSURII
MECIURILOR DIAI ETAPĂ DE MÎIAE
(ultima) A DIVIZIEI 8
SERIA I : Progresul Brăila —

F. C. Constanța : C. loniță I 
(București), Nitramonia Făgăraș

— Minerul Gura Humorului : 
Al. loniță (București), l.C.I.M. 
Brașov — F.C. Brăila ; E. Poka 
(Deva), Delta Tulcea — C.S.M. 
Suceava : I. Pop (București).

f Oltul Sf. Ghcorghe — Steagul 
[roșu Brașov : V. Gheorghe (Cra- 
liova), Constructorul Iași — Mus
celul Cîmpulung : C. Dinul eseu 

; (București), Portul Constanța — 
t Tractorul Brașov : V. Constanti
nes cu (București), Viitorul Vas
lui — F.C.M. Galați : A. Delcanu 
(București), Relon-Ceahlăul P. 
Neamț — Victoria Tecuci: C.
Bârbulescu (București).

SERIA A Il-a: Șoimii Sibiu
— Dinamo Slatina : FI. Pitiș
(Oradea), Petrolul Ploiești — 
Rapid București : C. Săndulescu 
(Vaslui). S.N. Oltenița — Chimia 
Brazi : T. Podazu (Brăila), Me
talul București — C.S.M. Dro- 
țbeta Tr. Severin : Gh. ispas
.(Constanța), F.C.M. Giurgiu — 
Metalul Plopeni : O. Ștreng

?(Oradea), Progresul Vulcan’Bucu
rești — Rulmentul Alexandria :
G. Dumitrașcu (Constanța), Vi
itorul Scornicești — Poiana Cîm-

îpina : A. Forwith (Timișoara), 
Electroputere Craiova — Chimia 
,Tr. Măgurele : N. Hainea (Dîr- 
iad), Gaz metan Mediaș — Au
tobuzul București : N. Raab 
(Cîmpia Turzii).

SERIA A IlI-a: Chimica Tîr- 
năveni — c.F.R. Cluj-Napo?a : 
C. loniță II (București), Metalur
gistul Cugir — Ind. sirmei C. 
Turzii : M. Buzea (București). 
Dacia Orăștie — Minerul Moldo
va Nouă: Gh. Arhire (Sucea
va) , Minerul Cavnic — Aurul 
Brad: I. Lăzăroiu (București),
C.F.R. Timișoara — F.C.M. Reși
ța : A. Krașovschi (Zalău), Mu
reșul Deva — c.i.l. Sighet : F. 
Coloși (București), „U« Cluj- 
Napoca — u.M. Timișoara : I. 
Ciolan (Iași), Victoria Călan — 
Gloria Bistrița : S. Necșulescu 
(Tîrgoviște), înfrățirea Oradea
— Minerul Anina : C. Bizinichi 
(București).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Sau revelația returului de cam
pionat, Dinamo, va intra ea 
— pe potou — în posesia „tri
coului galben11 ? Greu. foarte 
greu de răspuns, date fiind 
șansele cvasi-cgale cu care se 
prezintă, la ora meciului, cei 
doi parteneri : piteștenii au m 
clasament două puncte avans, 
mulțumindu-se, în aceste con
diții, și cu un rezultat de ega
litate, în timp ce dinamoviștii 
păstrează de partea lor mereu 
importantul avantaj al terenu
lui propriu, convenindu-le. la 
rîndul lor. și o minivictorie, la 
numai un gol diferență.

Astăzi — ultima zi la 
PRONOSPORT

Finalul deosebit de atractiv al 
campionatului de fotbal conferă 
un interes sporit concursului 
Pronosport de miine. care se 
poate solda cu cîștiguri substan
țiale pentru cei mai inspirați 
participanți. Desigur, șansele cele 
mai mari aparțin celor ce joacă 
pe variante combinate, achitate 
190% sau 25%, pe care se pot 
obține sulte de cîștiguri la mai 
multe categorii. Nu uitați: a
Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor , NUMAI 
CINE JOACA POATE CÎȘTIGA !

I ★
Pentru amatorii de LOTO, rea

mintim că agențiile Loto-Prono- 
sport continuă vînzarea biletelor 
pentru TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA de marți 26 iunie, la care 
se atribuie în număr nelimitat 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L“, cîștiguri în BANI

Astfel stind lucrurile, aces
tea fiind, în linii mari, datele 
finalei de... campionat, este dc 
presupus că, în scopul obține
rii ambelor puncte, Dinamo va 
da ea tonul ofensivei. Cu „spa
tele acoperit* de o linie de 
fundași sobră, puternică, indu- 
zîndu-1 pe Sălmăreanu II, din 
primul minut (compartiment 
care a făcut din Dinamo echipa 
cu cele mai puține goluri pri
mite in actuala ediție, la fel ca 
si Universitatea Craiova), gazde
le vor forța poarta lui Cristian 
prin atacuri dirijate cu precă
dere din linia a doua și cău- 
tindu-1, îndeosebi, pe Dudu 
Georgescu; un fost reputat gnl- 
geter care, orgolios, va dori să 
înscrie, măcar în această ulti
mă duminică, un gol mai mult 
decit echipa lui... Radu II.

ULTIMELE VEȘTI ÎNAINTEA

RUNDEI FINALE
• f. U. BAIA MARE pre

zintă lotul complet, jucători; 
bâîmăreni dorind foarte mult 
să încheie campionarul cu o 
frumoasă victorie. • C. S. TIR 
GOVIȘTE se află de ieri la 
Baia Mare, dar fără portarul 
Coman. care nu s-a prezentat 
— in continuare — la echipă • 
JIUL s-a pregătit cu maximă 
atenție pentru această ultimă 
partidă a campionatului, care 
constituie, de fapt, un verita
bil examen de care depinde 
răminerea echipei in Divizia A 
Se speră in reintrarea lui Mul- 
țescu. • STEAUA nu are in
disponibilități in lot. Militarii 
pleacă, în cursul acestei dimi
neți, cu autocarul, spre Petro
șani. • F. C. BIHOR — vir
tual retrogradată — manifestă 
ambiția de a-și lua adio de la 
Divizia A lăsînd o bună im
presie, motiv pentru care se va 
strădui să cîștige intilnirea cu 
echipa buzoiană. • GLORIA, 
scăpată de emoțiile retrogra
dării, va aborda meciul rela
xată. deși nu-i va putea utiliza 
pe Simion și Nicolae, care, a- 
cumulind cite trei cartonase 
galbene, nu au drept de joc. 
• A.S.A. TG. MUREȘ va a- 
părea pe teren fără Fazekaș. 
operat de menise. Miercuri, 
mureșenii au susținut un joc- 
școală cu echipa locală Metalo- 
tehnica. • S. C. BACAU îl 
are pe Andrieș indisponibil, iar 
pe Lunca suspendat o etapă 
pentru trei cartonașe galbene, 
în locul acestuia din urmă va 
apărea pe post de fundaș cen
tral Panaite. • U.T.A. iși 
leagă ultimele speranțe de vic
toria în fața ieșenilor și de 
„jocul* celorlalte rezultate. 
Absentează din formație Do- 
mide (sancționat de club) și 

de 50.000, 25.000, 10.000 lei etc. și 
EXCURSn in R. D. Germană sau 
R. P. Polonă.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 22 IUNIE 1979. Extrage
rea I: 40 52 37 82 72 77 83 6 20. 
Extragerea a ll-a: 53 14 11 68 36 
12 46 1 49. Fond total de cîștiguri: 
901.594 lei din care 203.216 lei re
port categoria I.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 
DIN 17 IUNIE 1979. Cotegoria 1: 
1 variantă 25% a 50.000 lei; cate
goria 2: 1 variantă 100% a 37.164 
lei și 3 variante 25% a 9.291 lei; 
cat. 3 : 19,50 a 3335 le! ; cat. 4 : 
69 a 943 lei; cat. 5 : 279,75 a 200 
lei; cat. 6: 1738 a 100 lei. Report 
categoria 1: 15.037 lei. Ciștigul de 
categoria 1 in valoare de 50.000 
lei a fost obținut de Bulz loan din 
localitatea Brad, județul Hunedoara, 
iar ciștigul de categoria a 2-a în 
valoare do 37.164 lei Jucat pe o 
variantă 100’/» a fost obținut de 
Ispas L Jean din Buzău.

De partea cealaltă, liderul, 
care anunță posibila reintrare 
a lui Bârbulescu, pregătește, 
desigur, cu maximum de aten
ție replica pe care o va servi 
formației bucureștene. O re
plică cu accent pe jocul de
fensiv, așa cum a mai „rostit* 
F.C. Argeș in actualul campio
nat, de pildă, la Bacău. • Baia 
Mare și Buzău, de unde s-a 
înapoiat, e drept, cu puncte 
prețioase ? Tot ce este posibil. 
„Buzăul* succedind „Miskolc*- 
ului. acolo unde, așa cum se 
știe, o bună parte din echipa 
lui Hal agi an a mizat prea mult 
pe jocul de apărare și— a pier- I 
dut. Dar cum și la Buzău. în 
partida cu Gloria, au salvat-o. 
în două situații, barele. s-ar 
putea ca. de data aceasta. F.C. 
Argeș să se prezinte cu o altă 
lecție tactică, cu un joc cu 
mai multe valențe ofensive — 
mai adecvat profilului ei. mai 
potrivit dispecerului Dobrin — 
chiar dacă, cum observam, ii 
este suficientă remiza, sau toc
mai pentru a o asigura... Pe de 
altă parte. Radu II. orgolios și 
el. va avea nevoie de cit mai 
multe mingi bune de gol...

Cine va fi campioană ? F. C. 
Argeș ? Dinamo ?

Să cîștige cei mai buni ! — 
iată dorința dintotdeauna a iu
bitorilor fotbalului nostru.

G. NICOLAESCU

A DIVIZIEI A
Dueadam (bolnav). Reintră 
Cor*. • POLITEHNICA IAȘI 
va pleca la Arad in cursul a- 
cestei dimineți. Antrenorul I- 
Antobi intenționează să folo
sească aceeași formație de du
minica trecută. • CORVINLT. 
HUNEDOARA hu-i va putea 
utiliza pe Bogdan (trei carto
nașe galbene) și Lucescu (bol
nav). Jucătorii din Hunedoara 
vor lupta pentru victorie cu 
gindul la— pasibilele rezultate 
favorabile lor in meciurile de 
la Petroșani. Satu Mare și Tg. 
Mureș. • POLITEHNICA TI 
M1ȘOAR A fl are pe Iuga ac
cidentat. Un semn de întrebare 
ridică și Visau. • OLIMPIA 
SATE MARE va trimite in te
ren cel mai bun Jl“ pe care 
il poate alinia in acest meci 
decisiv pentru răminerea in 
primul eșalon. • SPORTUL 
STUDENȚESC abordează parti
da cu girului la_ semifinala de 
miercuri a „Cupei României*. 
Nu face deplasarea Cățoi. care 
are trei cartonașe galbene la 
activ. • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA mi zea râ totul pe 
cele două puncte care vor 
menține echipa pe locul 4. cu 
drept de participare in ..Cupa 
UX.F.A.*, dacă Steaua sau Di
namo vor cîștiga ..Cupa*. Doar 
portarul Lung continuă să fie 
indisponibiL • CHIMIA RM 
VILCE.A se deplasează fără 
emoții la Craiova, unde speră 
totuși să aibă o comportare 
onorabilă.
• Amănunte despre partida 

derby. Dinamo — F.C. Argeș, 
care va decide titlul de cam
pioană, in coloanele âe mai sus.

Intîlnire intempestivă cu Ni
colae Lupcscu, fostul jucă
tor al Rapidului, astăzi an

trenor la echipa biieureșteană 
Mecanica fină. Tînăr și fericit 
cum puțini tehnicieni ai fotbalu
lui nostru sînt în momentul de 
față... în numai un an, și-a urcat 
echipa de pe locul 13 în „seria 
bucureșteană* a Diviziei C pe

•'17* 1 Cluj-Napoca 1978—79. Sus. de la stingă : T. Pop (antrenor), 
Mann, L. Mihai, Vidican, Cîmpeanu II. Lăzăreanu, Moldovan. Ba- 
giu, Radulă, Moș, I. Mureșan. Rîndul de jos : Dobrotă, Florescu.

Ciocan, Anca, Batacliu, A. Mureșan
Foto : Ioan LESPUC ;— Cluj-Napoca

Vâ prezentăm noile promovate

REVENIND IN A, „ȘEPCILE ROȘII" 
SALUTĂ A 60-a ANIVERSARE A LUI „U“

După trei ani de peregrinări pe 
drumurile Diviziei B, „U“ Cluj- 
Napoca reapare pe harta primu
lui eșalon. Clujenii susțin că 
acumulările lente efectuate de-a 
lungul a trei ani au vizat anume 
anul 1979, cînd se împlinesc ©o 
de ani de la înființarea bătrînu- 
lui șl veșnic tînărului „U“.

Avînd In vedere și caracterul 
(deci) festiv al acestei promo
vări, să vă prezentăm catalogul:

Portari: Moldovan, 30 de ani, 
avocat; Lăzăreanu, 25, avocat.

Fundași: Anca, 32. prof. ed. fi
zică. Ciocan, 27, tehnician; Moș, 
2$. student Economice II; I. Mu- 
reșan. 22. Geologie I, Bagiu, 23. 
Juridice IV; FI. Pop, 19, elev el. 
a Xn-a.

Mijlocași: Mânu, 25. Chimie I: 
Cîmpeanu II, 22. Geologie I, Vi
dican, 21. Geologie I; Rădută, 
M. Ed. fizică I; AJ. Suciu, 19. 
elevr cl. a XH-a.

înaintași: Dobrotă. 20. militar: 
Batacliu, 26. Ed. fizica I; Flores- 
eu, 23, Economice ITI: A. Mu
reșan, 22. militar ; M. Livio, 27, 
abs. ins;. Politehnic: Stana, 22. 
absolvent de liceu; L’ifăleanu, 32, 
prof. ed. fizică.

Formația de bază în acest cam
pionat: Moldovan — Anca. Cio
can. Moș, I. Mureșan — Mânu, 
Vidican, Cîmpeanu II — Dobro
tă. Batacliu, A. Mureșan. (După 
accidentarea lui Vidican. in jocul 
de la Deva. Batacliu a trecut în 
linia de mijloc, iar Florescu i-a 
luat locul în centrul liniei de 
atac).
• Ce anume a determinat suc

cesul acestei formații T Remus 
Cîmpeanu, președintele secției 
de fotbal, explică succesul prin 
„suflul cald al tribunei- și prin 
fehil in care jucătorii au știut să 
răspundă acestor îndemnuri, in- 
tegrtodu-se într-un proces de 
pregătire-, r.estudențesc (fotba
liștii). care a început mult îna
inte de startul campionatului. • 
Suporterii clujenilor sînt de păre
re că „U" a devenit efectiv o 
echipă de A în ziua de 11 mar
tie. cind a surclasat pe Gloria 
Bistrița, eu 4—4. • Jocul ..șep
cilor roșii" s-a ameliorat în pri
măvară, deși acumulările de 
puncte sint mai mari in tur. * 
Antrenorul Teodor Pop. care a 
preluat echipa după ..Peniță" 
Moldoveana, notează astfel va
lorile echipei clujene pe factori: 
fizic t, tehnic 7, tactic 7, com
bativitate C, mai ales pentru jo
curile susținute In deplasare. Se 
r^nK*atA, deci. o anume modifi
care a profilului tradițional al 
echipei eHtfene, deosebit de com
bativă in deplasare, cu ani in 
urmă. a Să notăm La pozitiv, în 
jocul echipei: 1. Participarea
frecventă și constantă a mijlo
cașilor la finalizare. Cei trei 
mijlocași sint șl golgeterii echi
pei: Cîmpeanu II 19, Vidican și 
Mânu — cite 9 goluri. 2. Inte

5 MINUTE CU NICOLAE LUPESCU
poziția 1. promovind-o in eșa
lonul secund. îl întreb pe 
„Culai*, din capul locului, cum 
de a reușit ?

— Am o bună echipă, fără 
vedete. Toată lumea muncește 
la antrenamente, toți aleargă 
cu folos la jocuri. In plus, 
fără asta nu aș fi ajuns aici, 
simt tot timpul sprijinul con
ducerii fabricii, sînt înconjurat 
de un colectiv inimos, pri
ceput.

— Posezi și un _ secret, să-i 
zicem profesional ?

— Aplic, în linii mari, la 
echipă tot ceea ce am învă
țat de la antrenorii mei de 
la Rapid și de la lot, precum 
și din „experiența austriacă*.

— Mai la concret spus...
— Exercițiile și circuitele 

folosite la antrenamente sint 
axate pe _ o mare mobilitate. 
Totul, chiar și gimnastica de

grarea fundașilor laterali In ac
țiunile de atac. Fundașul dreapta 
Anca figurează cu patru goluri 
în clasamentul golgeterilor echi
pei 3. Unele manevre-surpriză 
cu participarea stoperilor. Cio
can, de pildă, a înscris două go
luri și a creat 3. a La negativ: 
1. Reducerea potențialului iu 
jocurile din deplasare, cu spe
cificația că teama a fost mai ac
centuată pe terenurile cu joc tra
dițional foarte tare, ceea ce nu 
este o scuză în perspectiva cam
pionatului viitor. 2. Gabaritul re
dus al apărătorilor, cu repercu
siuni directe Ia golurile primite 
din centrări și faze fixe. 50% din 
golurile primite sînt urmarea 
acestei stări de fapt. 3. Efica
citatea slabă în atac, mai ales 
în jocurile din deplasare. în a- 
fara celor patru goluri înscrise 
la Deva, majoritatea meciurilor 
..afară" s-au soldat cu un singur 
gol sau cel mult două. a Așa 
stind lucrurile, „U4 Cluj-Napoca 
are nevoie de 2—3 jucători de 
valoare, pentru fortificarea echi
pei. A Teodor Pop, în perspec
tiva sezonului viitor: „Nu ne îm
păcăm cu gindul că echipa noas
tră, după această promovare 
destul de spectaculoasă, va in
tra direct in lupta pentru evita
rea retrogradării. Potențialul ac
tual al echipei, confruntat cu jo
curile Diviziei A, ne permite să 
contăm pe un loc la mijlocul 
clasamentului. Dacă vom reuși 
să dobîndim unul-doi jucători de 
valoare (poate că Dobrău va 
primi, pînă la urmă, drept de
joc la ,.U“), atunci vom urca 
2—3 locuri. a Pentru configura
rea potențialului echipei, să no
tăm .,11“-ie de bază, în versiu
nea Remus Cîmpeanu: Moldovan
* — Anca 7, Moș 7,5, Ciocan 8, 
I. Mureșan 7 — Mânu 7, Vidican 
7,5, Cîmpeanu ’ II 7,5 — Dobrotă 
6, Florescu 6,5, Batacliu 6,5. Fo
stul fundaș al lui „U“ a avut în 
vedere, desigur, plafonul Diviziei 
B. Dacă scădem o jumătate de 
punct în dreptul fiecărui jucă
tor, ajungem la concluzia că 
„U« are destul de mult de lucru 
pentru „locul din mijlocul cla
samentului".

★
„U* Cluj-Napoca a revenit în 

..A*. Faimosul ciclu școlar care 
a contribuit mereu la descinde
rea „șepcilor roșii* în a doua 
divizie s-a încheiat. Lumea fot
balului privește cu încredere și 
speranță această reintrare a e- 
chlpei îa care au jucat cîndva 
dr. Mircea Luca, dr. Georgescu, 
ivansuc. Petre Emil și atîția alții. 
.,U“ 1979, pentru a încununa 
aceste speranțe, va trebui să îm
bine elanul de ieri al echipei cu 
plusul de tehnicitate pe care 11 
intuiese suporterii și chiar an
trenorii. Fără acest binom, ,.u« 
se va înscrie din nou, peste cîți- 
va ani, în circuitul nefast al re
fluxului periodic.

loan CHIRILÂ

introducere în efort, se efec
tuează cu mingea, motiv pen
tru care băieții aleargă cu 
poftă. Și ar mai fi un secret : 
sînt prieten cu jucătorii, în 
accepțiunea cea mai curată a 
termenului. Foarte drastic cînd 
a trebuit, alături de ei cînd a 
tost necesar, i-am făcut, real
mente, să țină la mine.

— Obiective pentru următo
rul sezon ?

— Menținerea echipei în Di
vizia B. printr-un joc curajos 
și de o bună tehnicitate. Se 
înșeală cei care iși fac de pe 
acum, socoteala : „două puncte 
de lă Mecanica fină, două de 
la...“. Nu va fi deloc așa, îi 
asigur... (g. aic.).
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I M
area competiție sportivă națională „Da
ciada*, creată din inițiativa tovarășului 
NlTAI AP f*FAi l^F^d J corrAfririil np.NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul ge- 
al partidului, președintele țării, devine 

timp ce trece - o acțiune care cuprinde 
tot mai largi de copii, tineri și oameni

£

e

neral 
- pe 
mase .

ai muncii de diferite profesii.
Un calendar bogat și variat - excursii, 

crosuri, întreceri la diferite discipline mult în
drăgite, între care cele sportiv-aplicative, fes
tivaluri sportive școlare, cupe pe ramuri de 
producție, cu faze pe asociații, orașe, județe 
ți finale pe țară, cu tot mai răspinditele ac
țiuni „înotul pentru toți*, Complexul „Sport 
ți sănătate* ți altele - oferă un larg cimp de 
activitate asociațiilor ți organelor sportive sau 
celor cu atribuții in domeniul sportului.

Sezonul cald favorizează, cum e și firesc, 
practicarea diferitelor forme ale activității de 
educație fizică și sport, promovarea oricăror 
inițiative valoroase, totul fiind menit să con
tribuie la creșterea unor generații armonios 
dezvoltate fizic și moral, la întărirea continuă 
a sănătății și capacității de muncă, la petre
cerea in mod plăcut și util a timpului liber.

Redactorii ziarului nostru vă prezintă in pa
ginile de față citeva aspecte ale activităților 
din cadrul „Daciadei" la inceput de sezon 
estival, folosindu-se și de acest prilej pentru 
a vă invita să petreceți, cu mic, cu mare, 
timpul liber pe terenurile de sport și in mij
locul naturii, la bazele de agrement din jurul 
localităților, bucurîndu-vă de influența bine
făcătoare pe care mișcarea in aer liber, soa
rele și epa le au asupra organismului.

t DE EA „CROSUL TINERETULUI U
9

Printre iubitorii de sport de la „Someșul14 Cluj-Napoca

„AICI NU ZBURA NICI PASAREA//

ASTĂZI „RECORD" INSEAMNA LUMINAr

APĂ, MIȘCARE, SANATATE
O după-amiază obișnuită, cal

dă, cu vălătuci de nori albi, 
de vreme bună, zburind de-a 
lungul văii Someșului. Ne în
dreptam spre baza sportivă a 
întreprinderii de tricotaje ce 
poartă numele rîului care „taie" 
orașul Cluj-Napoca. încercam să 
ne imaginăm cam ce vom putea 
vedea acolo, într-o zi obișnuită. 
Știam doar că cei care au ame
najat acel loc al sportului și-l 
folosesc, l-au denumit „Record". 
Și ni se părea un nume fru
mos. Toți sportivii visează re
corduri...

Am trecut prin fața între
prinderii, iar prin ferestrele 
deschise ale halelor răzbatea 
pină în stradă zumzetul mașini
lor de tricotat. Deodată am 
simțit, ca o adiere, miros de 
flori de salcîm. „Aici este baza 
sportivă Record" — ne-a răs
puns un om între două vîrste. 
„Și eu mărg tăt acolo". Omul 
avea să ne fie un însoțitor 
foarte potrivit, pentru că știa 
multe.

„Auzi, dumneata: locul ăsta 
o fost înainte un fel de grădi
nă a fostului patron. Nu zbura 
nici pasărea pe-aici. Ce-am 
făcut noi — că lucrez de peste 
20 de ani in fabrică — vedeți ! 
Eu mă numesc Ion Rotaru, lă
cătuș la ateliere și — a făcut 
o pauză, nu știa cum să ne 
spună pentru a nu crede cumva

că se laudă — răspund de 
handbal in consiliul asociației 
sportive"...

Aleea este mărginită de gar
duri de trandafiri, iar dincolo 
de acestea este „Recordul". Dar 
mai bine să notăm ce scrie pe 
panoul de la intrare : „Bine 
ați venit! „Record" vă oferă lu
mină, apă, mișcare, sănătate". 
Ce este, de fapt, această bază ? 
Un teren de minifotbal, unul de 
handbal-baschet, bituminizat, 
trei terenuri de tenis, cu o zgu
ră excepțională, popicărie cu 
patru piste, un bazin de înot ca 
un dreptunghi de cer, iar prin
tre acestea straturi de iarbă, pe 
care se poate sta, se poate a- 
lerga în voie, printre salcîmii 
impunători, înfloriți. Ceea ce 
ne-a impresionat mai mult a 
fost insă mulțimea prezentă 
aici, ca într-o zi de sărbătoa
re. „Vine lumea, in ceasurile 
libere, să facă mișcare. Intră in 
viața noastră lucrul ăsta. Dar să 
vă fac cunoștință cu tovarășa 
Medan, vicepreședinta asocia
ției. Ce-o fi punînd la cale ?...“

Maria Medan, maistru în sec
ția a doua, era înconjurată de 
un grup de fete gureșe, abia 
ieșite din apa bazinului. „Fa
cem o excursie, simbătă. la 
Făget și avem probleme. Nu a- 
vem corturi suficiente și vrem 
să stăm acolo pină duminică. 
Jocuri, foc de tabără..." Fetele

EA MAREA PERFORMANTA a
tori ai Institutului de fiziolo
gie normală și patologică de 
pe lingă spitalul Filantropia. 
Investigații au evidențiat 8 fete 
(Ana Rauch — Cărei, Cornelia 
Breaz — Deva, Rodica Fodor — 
Bacău, Larisa Bălan — Bucu
rești, Rozica Petre — Craiova, 
Adriana Mitrică — Cluj-Napo
ca, Alexandra Maiei — Bră- 
nești Ilfov și Mariana Gruia — 
Tr. Măgurele) și 5 băieți (Mihai 
Heredea — Salonta, Ion Oprea 
— București, Vasile Uzunea- 
nu — Tecuci, Costel Costea — 
Slobozia și Nicolae Dorian — 
Ploiești), care vor avea prilejul 
să își continue pregătirea, 
vacanța de vară, împreună 
componenții lotului național 
atletism — juniori.

Ceilalți 25 de tineri se 
pregăti, tot in „marea recrea
ție a vacanței", într-o tabără 
special organizată de C.C. al 
U.T.C., la Gurghiu — Mureș.

Așadar, este de așteptat ca 
sportivi lansați prin interme
diul unei competiții de masă 
să ne ofere satisfacții (pregă
tiți, în mod adecvat) mai de
parte în sfera performanței 
Dealtfel, aceasta este și una 
din sarcinile cuprinse în regu
lamentul marii competiții 
sportive naționale „Daciada".

mai bine de un deceniuDe
urmărim cu nădejdi în viitor o 
acțiune sportivă de masă, 
este „Crosul tineretului", 
în concepția inițiatorilor, 
al U.T.C., trebuie să fie 
prim pas spre descoperirea 
atleți de performanță. Numai 
că, cu foarte puține excepții, 
campionii „Crosului tineretului" 
nu au fost îndrumați să se 
perfecționeze, niu au fost în 
atenția organelor sportive din 
localitățile respective. Ei au ră
mas in anonimat, sau pur și 
simplu au renunțat să mai prac
tice sportul. Este indiscutabil 
că, printr-o asemenea optică în
gustă, s-au pierdut multe talen
te, atleți care ar fi putut să sc 
înscrie convingător in aria per
formanței.

Iată Insă că, de data aceas
ta, din inițiativa C.C. al U.T.C. 
și a C.N.E.F.S., campionii si 
fruntașii „Crosului tineretului" 
— ediția 1979 n-au mai fost 
dați uitării. Convocați la Bucu
rești într-o tabără de testare 
a calităților fizice, 38 dintre cei 
aproape 500 de finaliști ai a- 
cestei frumoase întreceri au 
fost supuși unor investigații 
speciale și unor probe de la
borator efectuate de reprezen
tanți ai Centrului de medicină 
sportivă, medici ai loturilor na
ționale de juniori, de cercetă-

cum 
care 
C.C.

un 
unor

in 
cu 
do

vor

Tiberiu STAMA

Geografie pe... două roti

„ORIZONT" SPRE NOI.
ORIZONTURI

Nu știu ciți dintre cititori au auzit de ciclo- 
turiștii din Suplacul de Barcău. La această dată tine
rii din această comună blhoreană dețin un bogat pal
mares Dar, să-l ascultăm pe „cronicarul" lor. Se nu
mește Octavian Tripon și e profesor de educație fi
zică. Locuiește în „Cvartalul petroliștilor", la vreo 
2 km de comună. în anul 1971 a înființat cercul de 
cicloturism „Orizont" care, de atunci, are in fiecare 
an cel puțin 50 de membri activi, majoritatea șco
lari. Dar și cei care au absolvit școala suplăceană 
continuă să îndrăgească excursiile pe bicicletă, frec- 
ventînd cercul de cicloturism.

— La căminul cultural din 
Suplac am înființat o... Univer
sitate popular-ștlințifică, ne 
spune profesorul Tripon. Ter
menul este cam pompos, dar 
așa am apucai de i-am zis, și 
așa a rămas. Sub genericul 
„România pitorească", se fac 
expuneri susținute cu diapozi
tive, se deapănă amintiri din 
drumurile noastre^ Din anul 
1971 am avut, în fiecare an, cel 
puțin două acțiuni mari : una 
în Județul Bihor, iar alta în 
țară, de cite două-trei săptă- 
mîni. Am rulat in nordul Mol
dovei, am făcut dramul Cărei 
— București, Turul Transilva
niei. Cunoaștem țara pe bici
cletă. Geografie pe... două 
roți. Am fost în Polonia, Ceho
slovacia, Ungaria. „Orizont" • 
reprezentat Romănia în compe-

tiția internațională , 
prieteniei"...

Profesorul Octavian 
continuă să vorbească. 
„Orizont" are membri 
dejde la această oră. 
loan și Daniel Haiaș, 
Tivadar, loan Cioca, Vasile Bu
suioc. La drum se pleacă cu 
corturile. Bicicletele sînt de 
semi-curse. Cel mai tînăr par
ticipant la acțiuni are 13 ani.

Privindu-1, ne-am amintit de 
un alt cerc de cicloturism care, 
cu ani în urmă, și-a 
o faimă de Invidiat: 
din Micfalău, județul

„A- 
Di-

se și văd la drum. Deci, asta 
punea la cale tovarășa Medan.

Pe terenul de tenis se joacă, 
tribunele sînt pline, iar ia 
handbal au Ioc întilniri între 
două secții ale întreprinderii. 
Sub un salcîm, două fete. Ma
riana Pop și Floarea Trif, îm
pletesc o plasă. „Chiar noi să 
n-avem plase, care sintem 
coteze ?“ Așa-i !

Mergem spre popicărie. 
vem o echipă feminină in
vizia A — ne spune tovarășa 
Medan — dar fetele sînt în pro
ducție la ora. asta. Acum se 
joacă intersecții, în cadrul „Da
ciadei"... Am notat din șirul de 
nume înscrise pe tablă : Ga
vrila Vereș, Viorel Jandra, Sil
via Mărginean, Lenuța ~

„Așa-i în fiecăre zi 
Poate o să vă mirați, 
cei mai mulți i-am 
pentru sport prin gimnastica la 
locul de producție. O facem de 
18 ani", — ne mărturisește, nu 
fără mîndrie în glas, vicepre
ședinta asociației.

Așadar, după 
ducție, harnicele 
la „Someșul" se 
treacă un ceas, 
sportivă. O cură 
de „aer, apă, mișcare, 
tate" !

Teșiuc... 
la noi. 
dar pe 
ciștigat

orele de pro- 
muncitoare de 
duc să-și pe- 

două, pe baza 
binefăcătoare 

sănă-

Viorel TONCEANU
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La A. S. Strungul Arad

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ESTE CON
0... PROBLEMĂ DE PRODUC

Asociația sportivă „Strungul", 
a cunoscutei întreprinderi ară- 
dene, se străduiește să țină 
pasul cu dezvoltarea impetuoa
să a acestei unități modeme 
a industriei constructoare 
mașini din țara noastră, 
contribuie prin mijloacele 
specifice la această dezvoltare. 
Un consiliu harnic și priceput, 
alcătuit din oameni serioși, 
care vorbesc puțin și fac mult, 
așa cum sînt obișnuiți la locu
rile lor de muncă, conduce cu 
mînă fermă asociația, îmbinînd 
activitatea sportivă de masă cu 
cea de performanță.

— La noi, la „Strungul", 
viața asociației face parte inte
grantă din viața întreprinderii, 
iar treburile sportive nu sînt

de
să 

sale

Membrii cercului 
„Orizont" gata de 
plecare intr-o nouă 
expediție ciclotu

ristică

„Floarea

numai sarcina asociației — ne 
spunea tovarășul loan Vlaîcu, 
președintele. Activitatea spor
tivă, ca toate problemele mari, 
este analizată periodic de Co
mitetul de partid și de Consi
liul oamenilor muncii, stabilin- 
du-se de fiecare dată măsuri 
de sprijinire a asociației, care 
sînt privite cu aceeași seriozi
tate ca și ’

Ceea ce 
„Strungul" 
atît în ce 
dorințele membrilor asociației, 
cit și posibilitățile de satisfa
cere a acestora. Aceasta sc da- 
torește poate și faptului că 
președintele asociației este con
tabilul șef al întreprinderii, om 
deprins să aprecieze exact ce, 
cum și cîria. S-a considerat ne
cesară asigurarea unei baze 
sportive proprii. S-au stabilit 
posibilitățile materiale ale aso
ciației, rezultate din veniturile 
proprii și sprijinul întreprin
derii și s-a spus oamenilor : 
„Dispunem de atîtea fonduri, 
în 2—3 ani putem avea o bază 
proprie, cu teren de fotbal, de 
tenis, de volei, de handbal... 
Este nevoie cam de atîtea ore 
de muncă. Vă prindeți Oa
menii au spus „da !“, că le pla
ce sportul și, iată, baza spor
tivă a A.S. Strungul se apropie 
de... cota finală : un teren ga- 
zonat de fotbal, cu o mică 
tribună, cu vestiare și magazie, 
cu sălițe pentru aeromodelism, 
șah, tenis de masă... în vara 
aceasta vor fi gata și celelalte 
terenuri, fiindcă iubitorii spor
tului de aici sînt nerăbdători 
să-și vadă un vis împlinit și 
vin să ajute după orele de 
muncă. Mai ales că echipa lor 
de fotbal, antrenată de Nicolae 
Dumitrescu și Ladislau Ko- 
r»si, este prima în seria ei din 
categoria C și urmează să joa
ce in B. Tocmai în anul în 
care U.T A...

— N-o să pățiți, cumva, ca 
textiliștii ? am întrebat așa, în
tr-o doară.

cele ale producției, 
atrage atenția la 
este spiritul realist, 
privește nevoile si

— Nu 
cretarul al 
— pentru 
asigurat : I 
de care s| 
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pii intre 1 
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Tripon 
Cercul 

de nă- 
Frații 
Viorel

dobindit 
pionierii 

Mureș.

Se pare că ștafeta au preluat-o 
suplăcenii.

— In acest, „An internațio
nal al copilului", vrem să mer
gem la Budapesta și Viena, ne 
spune profesorul Tripon. Avem 
un subiect interesant : 
nescu la Viena". Pentru aceas
tă exeursie ne pregătim intens. 
De curînd am participat la 
„Turul Bihorului".

Stăteam de vorbă pe o ban
că din fața „Cvartalului petro
liștilor". Deodată, în fața noas
tră a apărut un pluton de ci
cliști.

— Am terminat antrenamen-

„Emi-

tul de azi ! a raportat 
dintre ei. Am fost 
Cerului, apoi spre 
Vreo 50 km.

I-am privit. Erau 
obraji, deloc obosiți 
Aveau privirile limpezi, ca se ■ 
ninul cerului

Și am înțeles, o dată in plus, 
binefacerile cicloturismului și 
ale lecțiilor de geografie pe... 
două roți ale membrilor cercu
lui „Orizont", mereu în căutare 
de noi orizonturi.

pe Valea 
Marghita.

rumeni tn 
după efort.

S. N.

AGENDA COMPETIȚIILO
Ampla competiție națională 

,,Daciada“ continuă să atragă 
spre terenurile de sport, spre lo
curile de odihnă activă ți agre
ment marea masă a tineretului, 
tot mai mulți oameni ai muncii 
dornici să-și petreacă timpul li
ber practicînd exerciții fizice, par- 
tîcipînd la competițiile de masă. 
Acest sfirșît de sâptomînă este 
cu atit mai bogat in acțiuni, cu 
cit copiii gustă din plin bucuriile 
vacanței mari.

Din 
cerilor 
mul n 
ale u 
ționala 
intrecd 
desfâșl 
sportivi 
ila), I

La I 
în acl 
nibasd 
treceri



UNTE PINĂ LA MARE
E ANIMATOR AL VIEȚII,

ANIMATOR AL SPORTULUI
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economic... Omul este, gazeiă- 
rește vorbind, o „mină de aur". 
E un mare animator al vieții 
de toate zilele, e un mare ani
mator al muncii. Lucrează,

KW

A

practic, de la răsăritul soare
lui pînă mult după apusul 'ui. 
în ziua cind l-am întîlnit toc
mai făcea ultimele pregătiri 
pentru declanșarea secerișului. 
Vorbind de una, de alta, de 
cum se prezintă recolta, de plo
ile din ultima vreme, o „iriga
ție care vine de sus", cum le 
numește, glumind, președintele 
Slabu face la un moment dat 
un „ocol" verbal care ne ulu
iește, pur și simplu, articolul 
de față fiind consecința directă

a sentimentului de uimire pe 
care ni l-a provocat cu „po
vestea" sa.

Cu toate importantele-i res
ponsabilități. președintele CAP- 
uiui din Foltești și-a găsit 
timp să însoțească in ultimii 
15 ani (!!!) echipa gălățeană 
F.C.M. in toate deplasările ei 
duminicale de 
unde această 
faptul că Jani 
viața lui 17 
D.V.A. Galați, 
lăți. la Dinamo 
la Progresul și 
Galați. — Pe ce post 
câți ? l-am întrebat, 
per și „bec" dreapta, 
animator al sportului și 
președintele C.A.P.-ului 
sufletul tuturor activităților de 
educație fizică dintr-o comună 
care are echipă de fotbal ți de 
volei în județ, dintr-o comună 
în care se practică în chip or
ganizat atletismul și luptele, 
dintr-o comună pentru care 
„Daciada" este o mare bucurie 
și o adevărată sărbătoare săp- 
tăminală, oamenii ogoarelor 
odihnindu-se — in clipe de 
răgaz — prin sport, după zilele 
lungi de muncă in care cîțtigă 
bătălia pentru recoltă, bătălia 
pentru pîine.

„Sportul este un mare se
cret al vieții și al muncii I — 
spune președintele C.A.P.-ului 
Jani Slabu. E un adevăr pe 
care ni l-am confirmat nouă 
înșine de ani de zile*.

Vorbele p reședinței ui C.A.P.- 
ului din Foltești au acoperirea 
deplină a faptelor din viața 
de toate zilele, din munca de 
toate zilele. din activitatea 
sportivă.

campionat. De 
pasiune ? De la 
Slabu a jucat la 
ani fotbal, la 
la C.F.R. Ga- 

Galați, 
Spartac 

ju- 
— Sto— 
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azi, 
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Marius POPESCU

0 acfiune mereu prioritară

BAZELE SPORTIVE SIMPLE,
CONDIȚIE ESENȚIALA A
• Bilaț frats ia Tdțoraai • „Viză iarăși trifeul C.N.E.F.S."

acțiuni 
astfel de 

apărut 
și band-

h se- 
echel 
ițele" 
niori,
Isorul

mediul rural. Toate acestea con
stituie în fapt baza materiala a 
sportului de masă.

Ia anul 1ST», Județul Teleorman 
a primit din partea C.N.EF.S. 
o cupă speciali, „Pentru iniția- 
tiv» fi realizări valoroase tn a- 
menajarea de baze sportive sim
ple eu mijloace locale". Acest 
trofeu atestă meritele deosebite 
ale Județului. Dorind să aflăm 
ce noi Inițiative fi realizări are 
Teleormanul !a acest an. ne-am 
adresat tovarășului iulian stan- 
tu, secretar al CJ.E.F.S. șl to
varășului Constantin Gulună, pre
ședintele comisiei sport-turism. 
din cadrul Consiliului județean al 
sindicatelor Teleorman.

— Pentru anii 1375—40 s-a În
tocmit un plan special privind 
amenajarea de noi baze simple, 
ne-a spus tovarășul Iulian Stan
cu. Planul a fost aprobat de 
Comitetul județean de partid. O 
noutate: toceptnd tacă din luna 
aprilie se desfășoară un concurs 
Județean * 
terenuri 
care au 
Punctajul 
ni, cind ________ _____
la grădinițe vor veni alți... 
boci. La această dată avem 700 
de baze simple. Bilanțul este 
frumos. Nu există ta Teleorman 
sat fără teren de fotbal — 36 
fiind Împrejmuite — majoritatea 
lor avtad sectoare de atletism și 
terenuri de handbal. In centrele 
de comună acestea stat cu bitum. 
In tot județul nu veți găsi o 
școală fără un minimum de a- 
menajări sportive.

— Care este situația in între
prinderi 7. ne-am adresat tova
rășului Gulună. .

— Principalele unități tadustria-

privind construirea de 
simple la grădinițele 
curți corespunzătoare, 
se va socoti in toam- 

se numără... bobocii și 
b<>-

SUCCESULUI
le din județ au deja bazele lor- 
sportive, construite prin muncă, 
patriotică: Metalurgica Islaz, Chi
mica Tr. Măgurele, Textila Ro
șiori de Vede, Întreprinderea de; 
aparataj din Alexandria etc. L*- 
Scheia Videle s-a construit un, 
teren de tenis cu bitum. In plus,, 
din acest an s-a pornit acțiunea, 
pentru construirea de terenuri 
simple In zonele de agrement ale^ 
orașelor: popicarii, terenuri de 
minifotbal, cum se pot vedea în 
Pădurea Vedea, de lingă Alexan
dria, mese de beton pentru- 
ping-pong, porticuri de gimnas
tică și o mulțime de instalații 
pentru joaca celor mici. La Â— 
lexandria s-a terminat de curînd 
baza sportivă „Rulmentul II“, pe 
locul unde era depozitat gunoiul 
orașului.

Am vizitat această bază. Ar&- 
terenuri de volei, handbal (be
tonate) și teren de fotbal.

— Tot mai mulți localnici vin- 
aici. Unora li se pare departe,, 
ne spune tovarășul Stancu. Așa. 
este la început. Ce trebuie să. 
facem ? Să intensificăm acțiunea, 
de propagandă pentru atragerea. 
oamenilor muncii la terenurile; 
de sport. Trebuie, de asemenea,, 
să organizăm competiții non-stup- 
în cadrul și între unitățile eco
nomice. Vom continua amenaja
rea de baze simple dar, în ace
lași timp, vom acționa intens; 
pentru atragerea oamenilor mun
cii la sport. Sperăm să intrăm 
din nou în posesia trofeului ofe
rit de C.N.E.F.S. Considerăm că. 
existența a cit mai multor ase
menea terenuri simple constituie- 
condiția esențială a dezvoltării: 
activității de masă, astfel ca la- 
bilanțul celei de a Il-a ediții a- 
„DaciadeiM Teleormanul să sa> 
afle printre județele fruntașe.

Sever NORAN
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Odată cu vacanța, acțiu
nea „Înotul pentru toți“ 
și-a intrat și mai mult in 
drepturi. dovadă și a- 
ceastă imagine surprinsă 
în aceste zile la Ștrandul 

Tineretului
Foto : I. MIHAICA

COPIII DESENEAZĂ
La Stadionul tinere

tului din Capitală, cu 
prilejul campionatelor 
sportive școlare — faza 
pe municipiu — am ad
mirat o frumoasă expo
ziție de desene în acua
relă realizate de școlari 
bucureșteni. Tema a 
fost, firește, sportul, cea 
mai mare parte a lu
crărilor fiind dedicate 
„Daciadei".

Zeci și zeci de dese
ne. pe care le-am dori 
expuse și cu alte prile
juri. pentru că sînt fru
moase. pentru că fac 
dovada dragostei copiilor 
pentru artă și. deopotri
vă. pentru sport

viu interes în rindul iubitorilor 
de sport din localitate. O alta 
competiție de larg interes se a- 

e- nunță Memorialul „Troian Vuia"
ri- la aeromodele de zbor liber,

ă care se desfășoară la Bacău,
li- La Slănic-Moldova sînt programa
te te întrecerile de oină ale „Cupei
pr U.G.S.R.".
Lâ Dintre acțiunile ce se vor des-
E‘ fășura In Capitală, reținem, pen-
L tru interesul de care se bucură,
|j. amplele întreceri de orientare
k. turistică pentru elevi, din pădu-
r, rea Pustnicul.

Băileștiul lui Nea Marin a 
intrat, putem spune, da
torită cunoscutului actor 

Amza Peltea tn .istoria umoru
lui autohton". Dar băltește-... 
oameni veseli fi luminoși la 
suflet, vor să se afle că ei nu 
sint numai „ascuțiți la minte ți 
iufi la limbă“, ci și harnici 
gospodari, puți pe fapte mari. 
Și aceasta o demonstrează ce
lui ce vine in Băileștiul de azi, 
încă de la intrarea ia oraș. a- 
colo unde străjuiesc cu semeție 
noile construcții industriale, in 
care locuitorii au pățit cu frun
tea sus, trecind astfel peste 
pragul ce despărțea condiția de 
.om al unui tirg uitat" de cer. 
de participant activ la edifica
rea noii societâfi. Căci cine 
și-ar fi închipuit, cu ani în ur
mă, că la Băilești se va putea 
realiza o întreprindere de celule 
vrefabricate. una de piese tur
nate sau una de mecanică ? Și 
planurile băileștenilor nu se o- 
prese aici, pentru că „odată 
prins gustul pentru bine, cine 
nu dorește mai bine cum 
ne spunea vicepreședintele Con 
siliului popular. Marin Tânasc.

„Gustul pentru mai bine" se 
vede în mai tot ce se face la 
Băilești, sportul făcînd parte 
integrantă din această dorință 
de afirmare. Reporterul sportiv 

plecat de la „județ" cu reco
mandarea că .orașul este, desi
gur, cel mai bun după Craiova 
în ceea ce privește activitatea 
sportivă" — a fost, de ce să nu 
o spunem, puțin cam sceptic. 
Prea era bună recomandarea. 
Dar, la fața locului, aveam să 
ne convingem că ea corespun
de întru totul. Desigur, nu vă 
așteptați ca să găsim la Băi
lești campioni ți campioane 
mondiale. Nici măcar naționale. 
Este drept, fotbaliștii de la 
Progresul sînt in C, se practică 
luptele (juniorii de la Electro- 

metalurgistul activează in cam
pionatul național, iar elevul 
Costinel Popa, de la Liceul in
dustrial. este tricecampion), 
handbaluL oină, coletul, șahul, 
tenisul de masă, cu dorința de 
a se înscrie in .performanță", 
dar ceea ce ni s-a părut deose
bit de important este preocupa
rea ca sportul să fie, cu ade
vărat, o activitate pentru toți, 
competiția națională „Daciada" 
deschizând largi perspective.

Școlile — dor aui «ies (Trădi- 
nițele — sînt iatiia treaptă. La 
cei mici primează atletismul. 
Prichindeii din cele .opt echi
pe" participi la numeroase com

•rișc «ici - «biții sporliîc mari

LA BĂILEȘTI NU SÎNT CAMPIONI, 
DAR VOR FI

petiții destinate lor ți se poale 
spune că treaba merge bine. 
Mai... sus. gama preferințelor 
se diversifică (handbal, fotbal, 
atletism, volei, șah, tenis de 
masă și multe, multe crosuri), 
pasiunea pentru mișcare căpă- 
tind noi valențe. La școlile ge
nerale 1 (prof. Valentin Toană 
și Paul Drăguleț). 3 (prof. Ma
rin Cula), 5 (prof. Marcel Roșu), 
educația fizică, sportul au in
trat „tn firea lucrurilor". Apa
rent, totul pare limpede, neted, 
ușor de rezolvat, țoală lumea 
răspunzind „prezent". Aparent 
numai, pentru că, pe ici. pe 
colo, mai surprinzi pe cite unii 
în „ofsaid". Reproșuri se pot 
adresa prof. Marga Constantin 
(Șc. gen. 4) și prof. Elena Roșu 

(Șc. gen. 2) pentru lipsa de 
preocupare, pentru susținerea 
cu precădere numai a orelor 
prevăzute in programă, în rest 
dovedind lipsă de interes. De 
asemenea, situația de la Șc. 
prof. agro-industrială (prof. 
Doina Mitu) ți de la Lie. indus
trial (prof. Maria Călinescu și 
AL Ciontu) ar trebui serios a- 
nalizată. Să reproducem apre
cierile prim-vicepreședintelui 
C.O.E.F.S., Dumitru Patru : „Am 
participat la dteva ore și am 
plecat Vin îmbrăcați, fără e- 
chipament. Se dă vina pe con
ducerea școlii, că nu sprijină, 
dar nici cine trebuie să se ocu

pe nu-și face treaba cum se 
cuvine" (despre Școala profe
sională) ; „Ce să vă mai spun 
eu dumneavoastră ! ? îmi face 
destule necazuri. Mai ales Ma
ria Călinescu. în afară de ore, 
nu face nimic. Ar putea ieși la 
pensie, dar refuză. Toate revin 
lui Ciontu, care se descurcă 
cum poate" (despre Liceul in
dustrial). Dealtfel, directorul li
ceului, Dorin Mirtescu, confir
mă : ■■ „Profesorul Ciontu se o- 
cupă aproape de toate". Nu ne
găm, in ceea ce privește această 
unitate școlară, bine dotată ma
terial, lucrurile bune. Dimpotri
vă. S-au făcut, am zice, destu
le („Ziua sportului preferai", 
campionatul școlii la handbal, 
volei ți fotbal, excursii, între

ceri cu alte școli etc.), dar s-ar 
putea face ți mai mult.

Pentru ei, pentru copii, con
siliul popular a realizat un- 
„parc al pionierilor" („unde să- 
se joace in voie"), iar în pă
durea Balasan s-a amenajat un- 
loc de agrement („avem copit- 
ambifioși și trebuie să le asi
gurăm totul, dacă vrem să-î 
creștem cum dorim").

Pe treapta de sus se situea
ză cei ce lucrează in întreprin
derile și instituțiile orașului.- 
Campionatele asociațiilor, între
cerile pe ramuri de producției, 
crosul „Tinărului muncitor",’ 
„Cupa strungarului" sint doar 
citeva dintre activitățile spor
tive ce polarizează atenția, ele 
reunind pe cei mai mulți dintre 
lucrătorii întreprinderilor băi- 
leștene. „Pe terenuri nu are 
timp nici să crească iarba" ne 
spunea Marin Tănase, referin- 
duse la activitatea generală. Noi 
vom cobori puțin, in amănuntj. 
spunind că la Progresul (pre
ședinte Gh. Săceanu) și Elec— 
trometalurgistul (președinte I- 
Donea) este vădită o mai mare- 
preocupare, acțiunile din cadrul 
^jaciadei" cuprinzind, prin va
rietate și număr, mai mulți 
participanți decit la Voința- 
(președinte V. Coconoiu), unde 
lucrurile trenează.

Băileștiul este un oraș mic: 
Dar, așa cum ne-am dat sea
ma, oamenii de aici „au prins 
gustul pentru mai bine". Și a- 
ceasta 'înseamnă și pentru acti
vitatea sportivă ambiția de a 
urca treptele consacrării. Cum 
am văzut, drumul nu este ușor. 
Dar cite piedici, oare, n-au fost 
învinse, prin perseverență și 
dorință de a învinge ? ! Și băi— 
leștenii au în firea lor aceste- 
calități.

Emanuel FANTANEANU-:



CE-I LIPSEȘTE ATLETISMULUI NOSTRU 
PENTRU A FI, iNTR-ADEVĂR, COMPETITIV? (III)

SELECȚIA PERMANENTĂ, INSTRUIREA PRIMARĂ CORECTĂ, PRE
GĂTIREA CU REZULTATE EFICIENTE A TALENTELOR - CiTEVA IDEI 

CARE NU SÎNT NOI, DAR MEREU ACTUALE !

Așa cum am arătat în trecu
tele noastre articole, prin prisma 
evoluției atleților " 
principalele competiții

♦ ționale, a rezultatelor lor. 
tismul nostru este doar 
mică măsură 
na externă, 
Olimpice, la 
pene, la alte 
ploare puțini 
au reușit să 

Pornind de 
tare, am

fruntașl la 
interna- 

atle- 
într-o 

competitiv pe are- 
căci la Jocurile 

campionatele euro- 
concursurl de am- 
atlețl de-ai noștri 

se impună.
__la această consta- 

________ dorit să aflăm unele 
opinii despre ceea ce-i lipsește 
atletismului nostru pentru a 
putea fi mai reprezentativ, mat 
bine organizat, mai puternic pe 
pian intern și extern, așa cum.

In tenisul de masă
SĂ DfPRINDiM COPIII 

CU JOCUL OFENSIV
: Concursul de verificare a ju
niorilor mici la tenis de masă 
s-a desfășurat simultan cu cam
pionatul republican individual de 
seniori. Atenți la evoluția, ade
sea Interesantă, a celor mari, a 
fost firesc să ne scape unele e- 
iemente din jocul „cadeților**. 
Dar, chiar în atari condiții, nu 
ne-a fost greu să desprindem 
ceea ce este caracteristic acestei 
generații de fetițe și băieți care 
încă de Ia virsta de 9—11 ani 
reușesc să pună „probleme** și 
unor sportivi consacrați.

Poate părea paradoxal, dar tră
sătură de căpătîi a celor mai 
mici jucători de tenis de masă 
este seriozitatea, o seriozitate 
gravă. Majoritatea băieților si 
mar ales a fetelor nu zimbesc 
în sala de joc, sint numai ochi 
.și urechi Ia ce li se spune, la 
ce li se cere, la cine și cum 
joacă. Ei nu pierd o clipă, aca
parează mesele libere ca niște 
stoluri de vrăbiuțe, suferă cumplit 
cind pierd un joc și nu se bucură 
cine știe ce cind ciștigă. Dacă li 
se vor întreține aceste calități, 
cultivate — se vede bine — cu 
grijă de antrenori, va fi mare 
lucru, un cîștig enorm pentru 
viitorul micilor performeri. Sînt 
tocmai trăsături care au lipsit 
sau lipsesc multor jucători ma
turi talentați, ceea ce îi privea
ză de succese dintre cele mal de 
seamă, cum a fost și la recentele 
campionate mondiale.
• Copiii — firește, nu toți, dar 
cea mai mare parte dintre ei — au 
o tehnică mulțumitoare pentru 
virsta lor, cunosc suficiente va
riante de servicii șl Jovlturl, a- 
proape toți folosesc topspinuL 
problema cea mare este însă 
orientarea lor tactică și anume 
faptul că toți, aproape fără ex
cepție, sint invățațl să practice 
un joc de așteptare, căuttnd 
greșeala adversarului, nu iau i- 
nițiativa, nu „încep* niciodată. 
Există și explicația. Ea ține de 
orientarea cvasi-gencrală a an
trenorilor noștri, adepțl cu pre
cădere al defensivei, mal ușor 
de predat, fiindcă derivă din ,.ță- 
căneala* specifică începutului în
vățării tenisului de masă. Dar 
printre cauze ni se pare a fi șl 
angajarea mult prea timpurie a 
jucătorilor mici în prea multe 
concursuri oficiale, inclusiv în 
cele de seniori, unde singura 
tactică ce se poate recomanda 
copilului este ..așteptarea*, jocul 
vizind greșeala celui mare. Și 
uite așa, vremea trece, deprin
derile formate în anii copilăriei 
sînt cel mai greu de corectat 
si se ratează creșterea unor va
lori autentice, competitive pe 
plan internațional.

rată de ce ne alăturăm celor 
ce consideră necesară orientarea 
pregătirii micilor sportivi spre 
jocul ofensiv, dinamic, de ini
țiativă. vizind nu rezultate spec
taculoase, de orgoliu sau senza
ție, obținute ‘ 
nor seniori 
primul rînd 
lor mici de

timpuriu în fața u- 
mai slabi, ci — in 

— viitorul juniori- 
astăzi.

Mircea COSTEA

START ÎN CAMPIONATELE 
DE MOTOCROS 

Șl VITEZĂ
de

dealtfel, 1 se pretinde și se aș
teaptă de la acest sport al spor
turilor, ramură prioritară ca 
dezvoltare — și sprijin — in toa
te județele țării, implicit in toa
te școlile, în majoritatea clubu
rilor și -----
In această _______
opiniile unor reputați tehnicieni 
ai atletismului, oameni de la 
catedră, care lucrează însă ne
mijlocit șl cu bune rezultate pe 
tărîmul practicii. Este uorba de 
profesorii. Mihai Răuțoiu — di
rectorul Liceului de filologie-is- 
torle din Cîmpulung, unitate șco
lară mal bine cunoscută sub ve
chea denumire de liceu central 
de atletism, Fane Cioacă de 1» 
liceul „Nicolae Bălcescu* din 
Craiova șl Vasile Midvighi de la 
liceul „Mihal Eminescu* din iașL 
Iată ce ne-au spus aceștia :

Prof. Mihai Răuțoiu : Școala 
a fost, este și va fi, prin spe
cificul el, singurul izvor real de 
cadre pentru atletism. Din școa
la prin care trece, fără excepție, 
întreg tineretul țării, intre 6 și 
16—18 ani, pot fi depistate cel 
mal lesne elementele talentate 
de care acest sport are nevoie, 
în contextul problemei, aș vrea 
să subliniez două idei : aceea că 
atletismul este sportul cu pon
derea cea mai mare in progra
mul Jocurilor Olimpice, dar și 
că el stă ia b?za multor, chiar 
foarte multor alte ramuri spor
tive. Intre cele două ldei-’imită 
trebuie înțeleasă și sprijinită 
dezvoltarea actuală șl de pers
pectivă a acestui sport. De a- 
ceea, consider că pentru a avea 
intr-adevăr un atletism compe
titiv este nevoie de rezolvarea 
eîtorva chestiuni mai mici, puțin 
spectaculoase. dar cu efect» 
mari și foarte mari. Mă gîndesc, 
de pildă, la organizarea, cu ca
racter permanent, de selecții in 
rindurile elevilor, cu sprijinul 
efectiv al inspectoratelor școla
re județene. în Argeș, așa am 
tăcut anul trecut și foloasele au 
depășit așteptările. De aceea, 
la fel vom proceda șl anul a- 
cesta. ca și in viitor.

Elementele de mare talent se
lecționate in urma unor astfel 
de acțiuni trebuie să fie îndru
mate către unitățile specializate, 
care dispun de o bază tehnlco- 
materială bună. In această ches
tiune nu vreau să fiu înțeles 
greșit, dar șl liceul nostru din 
Cîmpulung reprezintă o astfel de 
unitate specializată, cum sint, 

’ ‘ gimnastică. liceele
Deva. Iar rezulta- 
pentru gimnastica 
nu mai trebui»

asociațiilor sportive, 
privință, am solicitat

de pildă, la 
din Onești și 
tele acestora 
națională nici 
subliniate !

In sfirșit, cred că trebuie sta
bilit mai precis cadrul cel mal 
favorabil _ 
către elevi a 
la atletism.

Prof. Fane 
va idei, fără 
prioritară. • 
niorat la seniorat este un mare 
„prag“ în viața unui atlet, pe 
care nu multi il ,,prind*, ca să 
zboare cit mai departe. De aceea 
ar trebui, cred, făcut ceva, pe 
plan național, pentru acești ti
neri atleți. Mă gîr.desc la un 
campionat pentru categoria tine-

pentru
marii performanțe

abordarea de

Cioacă î iată clte- 
o anume ordine 

Trecerea de Ia ju-

După o amînare cauzată 
participarea motocicliștilor noș
tri la o serie de concursuri in
ternaționale, campionatul repu
blican de motocros. ediția din 
1979, începe mîine pe un tra
seu ales la marginea orașului 
Tg. Mureș. In program figu
rează clase pentru seniori, tine
ret și juniori. Primul start se 
va da la ora 10.

★
Tradiționalul campionat na

țional de viteză în circuit, edi
ția 1979, se va inaugura mîine 
pe un traseu ales în zona Pi- 
pera-Toboc din Capitală. Și-au 
anunțat participarea peste 100 
de motociclisti. De remarcat că 
In program figurează și o clasă 
rezervată fetelor. întrecerile 
vor începe la ora 9,30.

SCHIFUL MASCULIN A RĂMAS Ma 
CU „O BARCĂ" iN URMA
CANO TAJULUIFEMININ. DE CE? ■B>

ret. la mal multe meciuri sau 
întîlniri internaționale, la o pre
ocupare specială față de acești 
atleți etc. • Mulți juniori talen- 
tațl dispar din atletism la înche
ierea studiilor liceale, mai ales 
în caz de nereușită la admitere 
în facultăți. Este un aspect care 
trebuie să ne preocupe pe toți 
• In foarte multe județe, atle
tismul n-a devenit încă spori 
prioritar, sub aspectul condițiilor 
materiale, tehnice, organizatorice 
etc., astfel că problemele aces
tui sport de bază sînt tratate 
sau mal bine zis nu stnt tratate 
așa cum ar trebui. în mod di
ferențiat de cele ale altor spor- 

neprioritare !
performanță sportivă 

școlii, realizată deo- 
la cotele 
gimnastică 

exemplară

turi...
Marea 

la nivelul 
camdată, 
înalte, în 
organizare 
punctele de vedere, 
cela al stabilității și 
sporturi.

O altă problemă care ne doare 
este cea a medicinii sportive, 
mai concret'sprijinul pe care a- 
ceasta trebuie să ni-1 dea nouă, 
antrenorilor, în procesul de pre
gătire. Din păcate, iată că se 
merge foarte greu cu recupera
rea sportivilor după accidente și 
nu reușim să susținem efortul 
atleților, mal ales in preajma 
marilor concursuri. Anul aces
ta. în luna august, sînt progra
mate „europenele* de juniori. 
Fină acum nu s-a făcut nimic 
pentru o investigare medicală 
periodică a candidatelor noștri. 
In mod Special a celor cu șan
se la o medalie !

Prof. Vasile Midvighi : Obser
vațiile mele, notate telegrafic, 
sint următoarele : Selecția — 
să se facă, in mod serios, in 
fiecare an. in fiecare școală, de 
către profesori specializați in a- 
cest sens. Elementele depistate 
să fie aduse in centre de pre
gătire. unde să lucreze diferen
țiat. pe categorii de virată, 
această privința este nevoie 
organizarea, tehnico-materiala. 
buna utilare a unor astfel 
centre unde copiii să vină 
plăcere și unde, mai ales, să 
creze cu plăcere. Condițiile 
refacere ar trebui să fie la 
velul cerințelor de antrenament 
actuale. Din păcate, in multe 
locuri, ele sint cu mult in urma 
acestora. Programa prevede o se
rie de elemente care se cer a fi 
însușite de către elevi intr-un 
ciclu școlar. Rezultatele practice 
demonstrează, dimpotrivă, câ a- 
ceste prevederi ale programei 
școlare nu sînt respectate ! Con
secințele sînt, desigur, evidente, 
mai ales prin aceea că se lu
crează prea ouțin pentru dezvol
tarea calităților motrice ale e- 
levilor. De aceea propun trata
rea (șl stimularea !) diferențiată 
a celor care lucrează cu copiii, 
în special a celor care depis
tează. cresc și realizează ‘perfec
ționarea sportivă a elementelor 

, talentate, de perspectivă pentru 
atletismul nostru.

★
Observațiile și sugestiile celor 

trei interlocutori ni se par a fi 
tot atitea probleme a căror re
zolvare ar putea duce. în mod 
direct, la cre~.trrea pe plan can
titativ și, mal ales, calitativ 
(asta, apropo de competitivitate) 
a atletismului nostru.

cele mai 
necesită o 
din toate 

inclusiv a- 
pentru alte

în 
de

de 
cu 

lu-
nl-

Romeo VI LAR A

Răspunde prof, DAN POPPER, secretar adjunct al FRCY
An de an mai greoi, schiful 

masculin a rămas cu aproape 
„o barcă1* i 
feminin. A 
numai două 
Steaua), iar 
după mulți

în urma canotajului 
rămas, practic, în 
secții (Dinamo și 
toamna trecută — 

__ .... ___ ani de frumoase 
succese — a rămas și acasă, la 
campionatele mondiale din 
Noua Zeelandă mergind doar 
fetele. De ce ? întrebarea a- 
ceasta am adresat-o prof. Dan 
Popper, secretar adjunct al 
F.R.C.Y., responsabil cu acti
vitatea canotajului masculin.

— Principala cauză a rămî- 
nerii în urmă s-ar putea for
mula astfel : LIPSA DE EXI
GENȚA, DE 
DIN PARTEA 
LOR PENTRU 
CONTINUĂ A 
DE MUNCA. I 
de numărul kilometrilor 
curși pe apă de cei care, 
momentul de față, se află 
fruntea clasamentului mondial, 
Sintem, aici, la multe sute de 
kilometri-muncă față de plu
tonul fruntaș al schitului in
ternațional, din pricina unei 
greșite credințe că echipajele 
— cu puțină șansă, cu puțin 
vint din lateral sau contra — 
pot merge bine și în viitor.

— Să înțelegem, din 
spuse, că unii antrenori 
factori limitativi ?

— Este exact ceea ce 
nează barca, nu prea mare, a 
canotorilor noștri fruntași. 
„Schif de dublu**, cum ii spu
nem noi,- întrucit lotul olimpic 
este alcătuit 99 la sută din 
sportivii cluburilor Dinamo 
(antrenor Dumitru Popa) și 
Steaua (antrenor Alexandru A- 
posteanu). Or. tocmai această 
..ambarcație de elită** menține 
UN STROC MODEST, impri
mat — din păcate — de cei doi 
antrenori, recunoscuți. altfel, 
pentru priceperea lor.

— Ce explicație ar fi ?
— Repet, autoconvingerea 

lucrurile pot merge bine 
fără o continuă creștere a vo
lumului de muncă la antrena
mente. Se are in vedere, pe de 
altă parte, și lipsa unor con- 
tracandidați, disputa pentru su
premație pe lac, precum și 
pentru întîietatea în lot, dîn- 
du-se doar între sportivii celor 
două secții. Nici noi, cei de la 
federație, nu sîntem scutiți de 
vină, întrucit am lăsat prea 
multă vreme ca această situație 
să dăinuiască.

— Ce preconizează Biroul 
federal pentru relansarea cano
tajului masculin ?

— Vrem să urmăm, în linii 
mari, aceeași pistă pe care 
s-a lansat lotul de perspectivă 
al canotajului feminin. Adică, 
selecție riguroasă, volum dublu 
de 
se 
lot 
la 
antrenorilor

PREOCUPARE 
ANTRENORI- 

CREȘTEREA 
VOLUMULUI 

Sîntem departe 
p ar

in 
în

cele 
suit

frî-

câ 
Și

muncă, antrenori dornici să 
afirme. Concret : 
de tineret aflat 
Medgidia sub 

Virgil

un valoros 
in prezent 
conducerea 
Ștefănescu

(C.S.Ș. nr. 2 Constanța) și 
Mișu Barcan (Dinamo Bucu
rești). Rezultat, pînă acum: lo
cul 2 la 4 f.c. în întrecerile 
nautice din cadrul Festivalului 
tineretului de la Berlin. Spe
ranțe pentru anul viitor : cali
ficarea în finala olimpică la 
schif 4 rame fără cîrmaci.

— Ce mai aveți în vedere 
pentru ca schiful masculin să 
ajungă din urmă supla barcă a 
fetelor ?

— Sperăm într-o mai bună 
cooperare între antrenorii Du
mitru Popa și Alexandru Apo- 
steanu. Primul pas, cred, s-a 
și făcut, clubul Steaua oferind 
celor mai buni schifiști ai noș
tri — dinamoviștii Petre Cea- 
pura și Gabriel Bularda — una 
din cele mai modeme ambar- 
cații de 2+1. Nădăjduim, da 
asemenea, într-o producție mai 
consistentă din partea celor
lalte secții nautice din țară, 
prin creșterea unor juniori va
loroși care să alcătuiască „noul 
val“ al canotajului masculin. 
Un exemplu negativ in această 
privință îl oferă C.N S.U. Timi
șoara, club cu 7 antrenori cu 
normă întreagă (!), care de 
mult nu a mai trimis în lot 
un tînăr de pe malurile Begăi.

— S-a mai scris despre fap
tul că juniorii, fie ei și cam
pioni la mai multe probe, a- 
jung extrem de rar in loturile 
reprezentative de seniori, 
mai vorbit și despre ceea 
ar trebui să facă — și cu 
eași incăpăținare nu fac — 
țiile nautice de juniori.

S-a 
ce 

ace- 
sec- 

Ce 
sprijin a dat, ce inițiativă a 
luat federația în acest sens ?

— Ne-am propus mai multe 
lucruri pentru a stimula, pen
tru a scoate din apatie ceea 
ce, politicos, numim „pepinie
rele sportului nostru nautic de 
performanță**. Printre aceste 
lucruri se numără și noul a- 
mendament la regulamentul 
campionatului republican de 
seniori. Astfel. în intenția de 
a mări concurența la nivelul 
performanței, se admite la a- 
cest concurs și participarea 
ambarcațiilor de juniori, cu 
echipaje formate din sportivi 
aparținind unor asociații 
cluburi diferite. Pentru 
Răspunsul, din păcate, 
simplu : nu avem 4 juniori de 
la aceeași secție nautică des
tul de buni ca să alcătuiască 
un singur echipaj !

— Așadar, e nevoie 
ajutător** din partea 
factorilor cu atribuții 
tajul masculin.

— Sprijin, îndeosebi, din par
tea cluburilor, printr-o îndru
mare eficientă a secțiilor de 
canotaj. Noi înșine vom efec
tua un control exigent, în in
teresul bunei reprezentări a 
canotajului românesc la vi
itoarele Jocuri Olimpice.

sau 
ce ? 
este

de „vină 
tuturor 

în cano-

Vasile TOFAN

CALITATEA SELECȚIEI S-A ÎMBUNĂTĂȚIT, DAR CRIZA 
CONDUCĂTORILOR DE JOC CONTINUĂ ÎN HANDBALUL CADEȚILOR

Concursul republican de hand
bal rezervat juniorilor mici, des
fășurat la Iași, a prilejuit nu 
numai un schimb de opinii intre 
tehnicienii prezențl la competiție, 
ci ne-a dat și nouă ocazia de 
a pune în discuție două dintre 
importantele probleme ale aces
tui sport:

L Cum apreciați selecția, pri
vită mal ales din punct de ve
dere al calităților fizice ale spor
tivilor î

2. Cum v-au plăcut conducăto
rii de joc, „șefii de promoție* T 
Ce calități și ce lipsuri au 1

Remus Drăgănescu (Bra
șov) : 1. Constat cu bucurie că 
handbaliștii tuturor echipelor 
prezente la acest turneu au tre
cut printr-o selecție riguroasă, 
dovadă faptul că mulți dintre ei 
au calități fizice potrivite pen
tru handbal. Dacă mă refer la 
gabarit, amintesc că in ceea ce 
ne privește am acordat jucători
lor înalți, de peste 1,98 m, o 
atenție specială in timpul antre
namentelor. Acești jucători 
trebuie introduși în teren 
pentru a... impresiona, ci 
bule lisați pe teren cit 
multe minute, atit pentru 
ta ce pot, cit șl pentru 
păta mereu experiență. ‘ 
pre adevărați șl ~ 
mâți conducători 
poate spune că 
număr mare la 
Dealtfel nici nu 
ba aces-t lucru dacă ținem sea
ma de faptul că el sînt abia ju
niori. După opinia mea, Kăzvan 
Dracea și Dănuț Dobre, ambii 
din echipa pe care o pregătesc 
eu, vor deveni buni conducători 
de joc. El posedă inteligența ne
cesară, au voință, dar mal ales 
forță în picioare.

Tudor Manolache (Bucu
rești)' • 1. Selecția trebuie în
cepută de la virsta cind copilul

nu
i numai 

ei tre-
l mai 

a ară-
i a că-
2. Des- 

pe deplin lor
ds joc nu se 
s-au văzut în 
turneul nostru, 
este încă posi-

Echipa Clubului sportiv școlar „Brașovia", cîștigătoarea concursu
lui republican al juniorilor (15—16 ani). Rindul din fafă, de la 
stingă : D. Poverlovici, W. Bruss, C. Boghez, O. Rauh, D. Dobre, 
J. Frun ; in picioare : S. Donca, D. Florescu. A. Tomi, R. Dracea 
(căpitanul echipei), prof Remus Drăgănescu — antrenor, G. Jerebie, 

M. Chițu, “ “.....
nu a depășit 10—11 ani. Trebuie 
căutați tineri care au talie înal
tă, brațe lungi șl sînt ambițioși 
șl îndemînaticl. In plus, dacă nu 
toți, cel puțin jumătate dintre 
componențll unei echipe trebuie 
să fie înalți, pentru că el ridică 
mult valoarea formației. 2. Nu 
am văzut conducători de Joc.

Ioan Schuster (Sibiu) :
Observ un real progres în ceea 
ce privește selecția, aceasta șl 
ca urmare a faptului că recente 
indicații ale F.R.H. atrag in mod 
deosebit atenția asupra acestei 
probleme. De aceea voi spune 
că șl la noi a existat preocupare 
pentru atragerea în practicarea 
handbalului a unor tineri înalți 
(peste 1,91—1,92 m), cu forță în 
mîini și în picioare, important

decît in anii precedențl. Totuși; 
antrenorii ar trebui să acorde 
mai mare atenție instruirii teh
nice a elevilor lor.' Pentru că 
este clar: numai cu jucători 
înalți, fără ca ei să fie și buni, 
chiar fini tehnicieni, oricare e- 
Chipă nu va merge prea departe. 
2. Nu am văzut autentici viitori 
conducători de joc. Pe lingă 
alte cauze aceastș este și urma
rea faptului că acești jucători — 
ca dealtfel toți handbaliștii ti
neri — au prea puține meciuri 
oficiale. în cazul juniorilor n, 
cum sînt cei care au evoluat la 
lași, este prea puțin un turneu 
la nivel de județ, unul la nivel 
interj udețean și, dacă echipa res
pectivă s-a calificat, încă un 
turneu, cel final. Neapărat tre
buie îmbunătățit sistemul com- 
petițional. Altfel, din lipsă da 
jocuri, viitorii noștri handbaliști 
seniori nu vor putea învăța prea 
multe.

1.

V. Tătăran.
este să știm să-1 păstrăm pe 
acești tineri pentru că. să recu
noaștem, nu am făcut încă totul 
pentru aceasta, unii dintre ei fi
ind tentați să schimbe handbalul 
cu baschetul. Noi trebuie să gă
sim suficiente argumente pentru 
a-i convinge să rămînă în hand
bal. 2. Observ o lipsă alarmantă 
de preocupare pentru specializa
rea pe posturi a handbaliștilor 
și deci afirm că ne aflăm, im
plicit, in criză de conducători de 
joc. Cauza, printre altele, constă 
șl în aceea că antrenorii de la 
juniori nu au suficient interes 
pentru aplicarea în pregătirea ti
nerilor a antrenamentelor indivi
dualizate.

Vasile Liteanu (Iași) : 1.
Selecția la juniori este mai bună

Ar
Din răspunsurile primite de la 

interlocutorii noștri se desprinde 
concluzia că s-au înregistrat pași 
însemnați în organizarea proce
sului de selecție. Se merge, în 
general, pe linia cooptării de 
tineri cu gabarit, pe acest fînd 
greîtadu-se combativitatea, vite
za, gîndirea tactică și orientarea 
pe teren. In schimb, după cum 
se poate constata, rămînc nere
zolvată problema formării con
ducătorului de joc. Este drept, 
procesul se dovedește a fi destul 
de anevoios, dar aceasta nu este 
nicidecum o scuză. Chiar unit 
antrenori au recunoscut că nu’ 
acordă suficientă importanță a- 
cestui aspect, ceea ce trebuie nu 
numai să dea de gîndit, dar mai ■ 
ales trebuie să fie un semnal 
de alarmă care să fie luat în . 
considerație cu toată seriozita
tea...

Ion GAVRILESCU



FINALIȘT1 
ABSENJI LA 

FINALE
Asociația sportiva „Textila" 

din Roșiori de Vede. Bucurie 
mare l

„Ne-om calificat in finala 
„Fesiivaiului sportiv muncito
resc* pe județ, care va avea 
loc la Alexandria”, se bucu
rau sportivii. „Vom reprezenta 
orașul ! Poate vom aduce la 
Roșiori cupa Festivalului".

Ziua finalelor se apropia 
și emoțiile sportivilor creș
teau. Dar, cu douâ zile îna
inte de competiție, ele au 
dispărut ca prin farmec. De 
ce ? Pentru că asociația spor
tivă „Textila" (secretar — 
Grigore Icâ) a hotărît să nu 
mai participe la „Festival".

— De ce ? Ne-au supărat 
cu ceva cei din Alexandria ? 
S-a schimbat, cumva, regu
lamentul competiției î, au în
trebat cei calificați.

— Avem meci greu în ziua 
„Festivalului*.

— Păi sigur câ avem I Și 
nu unul, ci mai multe: la 
fotbal, la volei, popice, te
nis de masa și șah, au spus 
sportivii.

— Nu-î vorba de „Festi
val" I Tovarășul Icâ l-a ru
gat pe secretarul asociației 
sportive de la Rova să se 
ducă acolo cu echipa lor 
de volei, să facă prezență 
pentru Roșiori. Noi avem un 
singur meci care 
fotbal cu 
Scrioștea.
promovarea 
zi a C.

Au urmat telefoane de la 
Alexandria, prin* care „Texti
la" era invitată la „Festival". 
Degeaba I Conducerea aso
ciației nu mai auzea nimic I 
Pentru dînșii cuvintele „Da- 
cîadă", „Competiție de ma
sa*, „Festival în cadrul Da- 
ciadei* nu mai însemnau 
nimic. Și astfel orașul Roșiori 
de Vede ct fost absent de 
Ia finală.

— De ce ne-om fi calificat, 
dacă nu mai luâm parte la 
finală ? Nu-i păcat de mun
ca noastră, de pregătire ?, 
au întrebat sportivii de la 
„Textila".

Nu știm dacă asociația 
sportivă le-a răspuns. Poate 
va răspunde în fața forurilor 
superioare, pentru că forfa- 
it-ul său n-a însemnat doar 
absența - neonorabilâ - a 
sportivilor de la „Textila”, ci 
și absența reprezentanților 
sportivi ai unui oraș, în care 
ne-am obișnuit să credem că 
întrecerile „Daciadei" ocupă 
un loc de frunte în activita
tea sportiva.

Sever NORAN

contează : 
„Șoimii" din 

De el depinde 
noastră in Divi-

SELECȚIE IM RIDURILE ELEV1L81
PENTRU CLUBUL SPORTIV

SPORTIV ȘCO- 
lîngă Liceul de 
- fizică „Vasile 
Rm. Vîlcea se- 
elevi din Rm.

CLUBUL 
LAR de pe 
matematică 
Roaită* din 
lecționează
Vîlcea și din toate județele 
pentru clasele I—XII. Elevii 
vor fi școlarizați în urmă
toarele unități : Liceul „Va
sile Roaită“ (cl. I—XII), sec
țiile : atletism, gimnastică și 
volei ; Liceul „N. Bălcescu“ 
(cl. V—VII) : atletism și 
baschet î Școala gen. nr. 5 
(cl. V—VII) : volei; Școala 
gen. nr. 2 (cl. a V-a) : hand
bal ; Școala gen. nr. 9 Os-

o destinate turistică 
de neuitat
• Pentru turiști, startul spre cea de a XXH-n 

ediție a Jocurilor Olimpice de vară a tos 
dat Încă din luna mal, cînd au Început în
scrierile la excursiile organizate spre 
competiție.

• Pe Ungă atractivele programe turis
tice oferite de cele 40 de Itinerare 
care duc spre orașele ce vor găzdui 
întrecerile sportive (Moscova, Lenin
grad, Kiev, Minsk șl Tallin), organi
zatorii au depus eforturi pentru crea
rea unor condiții excelente de trans
port, cazare, servicii suplimentare și 
vizionarea întrecerilor, totul In ldeea 
ca ediția de anul viitor a Jocurilor 
Olimpice de vară să se bucure de un 
succes deplin.

ESTE BINE SA ȘTIȚI moscova1980
• Se asigură 1—2 bilete 

zilnic pentru participarea 
la manifestările sportive,

costul lor fiind inclus to prețul excursiei.
• In prețul excursiei nu este cuprinsă șl contravaloarea bani

lor de buzunar șl a taxelor de viză de pașaport.
• Se pot vizita și alte localități cu obiective turistice interesante.
■ înscrierile se fac și informații suplimentare se obțin la toate 

agențiile șl filialele Oficiilor județene de turism, precum șl 
la Agenția de excursii eu turiștii români ta străinătate din 
București — ștr. Episcopiei nr. 1 (telefon : 14.21.99 sau
16.44.31).

la „Metalurgistul" Cugir

PRIMELE
PERFORMANȚE

ALE
BOXERILOR

DAN HUȘTIUC - 
un nume despre 
care se va mai 

vorbi
pe rlul care-1 

orașul Cugir a 
socialismului o

Așezat 
numele, 
în anii

urmă oamenii locuri- 
alte preocupări și în- 

Acum sint
care-și mal amintesc

foarte

poartă 
cunoscut 

... ----- --------------------- _ dezvol
tare continuă. Cu numai 25—30 
de ani în 
lor aveau 
deletniciri. 
puțini cel 
de vechile ocupații. Avintul in
dustrial al țării noastre are In 
orașul Cugir un punct de re
ferință. Și localnicii se mto- 
dresc, pe bună dreptate, cu rea
lizările lor. Dar nu numai noile 
fabrici și întreprinderi, blocurile 
moderne, alte realiză ri edilitare 
sînt mîndria cugirenilor. Odată 
cu acest avtot, cu bunăstarea in 
continuă creștere. locuitorii a- 
cestor meleaguri s-au atașat din 
ce In ce mai puternic de sport, 
de mișcarea în aer liber și de 
practicarea exercițlilor fizice. 
Primul care a prins cheag a 
fost, bineînțeles, fotbalul. Apoi 
au apărut echipe de volei și 
handbal, s-au organizat între
ceri de ciclism și atletism etc. 
In anul 1974 a luat ființă și sec
ția de box a asociației spor
tive „Metalurgistul-. Ca antre
nor a fost desemnat fostul pu
gilist fruntaș de la Dinamo 
București Coste! Stănescu. En
tuziast, domic de afirmare, 
tinărul specialist și-a luat pos
tul In primire eu gtodul la per
formanță. La început baza ma
terială lăsa de dorit. Dar. prm 
munca obștească a sportivilor, a 
locuitorilor, sala de box a În
ceput să prindă contur, iar ală
turi — vestiare, grup sanitar și 
toate cele necesare desfășurării 
unui rodnic proces de Instruire, 
încet, încet, antrenorul și-a for
mat o echipă, a început să or- 
ganizeze reuniuni mirai e, care 
erau șl sînt urmărite cu interes 
de un mare număr de specta-' 
tori. începătorii de acum 4—5 
ani au devenit boxeri adevă
rată

Acum, la Cugir, numele Iui 
Nicolae Șoit, Constantin Gbeor- 
ghe. Ion Hinț, Nicnlae Damian, 
Ferencz Kyovaxi, Vasile Albu, 
Gligor Blaga șa. stat bine cu
noscute de Iubitorii boxului din 
localitate. Dar, o mare satisfac-

ȘCOLAR BIM RM. VÎLCE4
troveni (cL a V-a) : tenis de 
masă.

Probele de aptitudini au 
loc pină Ia 26 iunie 1979, 
pentru clasa a IX-a mate- 
matică-fizică ; între 2 și 1 
iulie pentru clasa a Xl-a 
matematicâ-fizică ; între 1 și 
4 septembrie pentru clasa I! 
între 5 și 8 septembrie pen
tru clasa a V-a. Intre 8 și 
12 septembrie — completa
rea locurilor la clasele II—IV 
și VI—VIII.

înscrierile se fac la secre
tariatele școlilor menționate. 
Relații suplimentare se pot 
obține la școlile respective.

marea

Sportul[Pag.q7-o

Antrenorul Coslel Stănescu iși felicită căl
duros elevul. Dan Huștiuc. dupd cucerirea 
titlului - ’ '' - ’ ----de campion național de juniori pe 

pe anul 1979

nr.

ție i-a adus-o antrenorului Cos- 
tel Stănescu juniorul Dan Huș
tiuc, care la recentele finale ale 
campionatelor naționale a urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere, aduc in d 
secției din Cugir primul titlu de 
campion. Tinărul boxer, elev al 
Liceului Industrial nr. 2. pre
miant pe clasă și conștiincios in 
tot ce face, promite noi perfor
manțe. Antrenorul spunea des
pre Dan Huștiuc : ..In maximum 
2 ani, „semimijlociul- de azi va 
deveni un „mijlociu* de primă 
mină*.

Deci, prin munca entuziastă a 
unui tinăr antrenor, prin spri
jinul concret pe care 1-1 acordă 
Ion Roșea, președintele secției. 
Aurel Văduva, vicepreședintele 
asociației, și alți activiști spor
tivi. la Cugir au început să a- 
pară primele performanțe...

Paul IOVAN

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
VASILE TEODOR NOUL CAMPION LA SEMIFOND
PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). 

Vineri după-amiază, sub un cer 
noros. cu ploaie In reprize, s-a 
desfășurat primul din suita de 
trei campionate cicliste progra
mate aici In localitate, cel de 
semifond. întrecerea, o cursă pe 
un traseu in circuit (pe frumo
sul bulevard Gh. Gheorghiu-Dtj) 
a reunit în concurs ăl de ruti
eri care au avut de acoperit 33 
de ture (IM m turul), eu sprin
turi la două ture. La capătul ce
lor 19 sprinturi, cel mai bun 
punctaj și titlul de campion al 
țării au fost obținute de multi
plul nostru campion Vasile Teo
dor.

A fost o cursă palpitantă, cu 
numeroase inversări de situații, 
încă de la începutul cursei, 
Mircea Romașcanu și-a manifes
tat intenția de a mai adăuga co
lecției sale de titluri de campion 
al țării încă unul. Ciștigă in mod 
spectaculos primul sprint (5 p), 
apoi, la sprintul al treilea, adau
gă zestrei sale alte două puncte 
și clnd iși pregătea atacul, la 
sprintul al patrulea, suferă o de
fecțiune mecanică, fapt care" — 
după alte două ture — îl va o- 
bUga să abandoneze cursa. Du
pă cinci sprinturi conducea NI- 
colae Savu eu 15 p ; la capătul 
sprintului 1», Vasile Teodor, cu

TURNEUL DE ȘAH
Din nou o rundă (a 6-a) foar

te animată și interesantă în tur
neul internațional de șah de la 
Timișoara. La toate cele șase ta
ble s-a dat o luptă foarte dlrză. 
Prima victorie în turneu a în
scris-o marele maestru doeâltea, 
învingător tn fața Iul Ilijin. 
Lokacs a ciștigat o lntEnire agi
tată in fața Iui Birieseu. care se 
pare că nu se află In forma sa 
cea mai bună. Excelent a jucat 
cu negrele, contra marelui ma
estru Bllek, tinărul Mărâșescu. 
El a întrerupt partida cu un a- 
vantaj evident. Tot cu negrele, 
și tot intr-o poziție superioară.

DE ANI, LA MOTOCROS, 
BATEM PASUL PE LOCI
Cu ani îq urmă, motocro- 

siștii români s-au numărat 
adesea printre principalii a- 
nimatori ai campionatului bal
canic, iar la prima ediție a 
„Cupei Prietenia* maestrul 
sportului Ștefan Chițu a fost 
un lider merituos pină la ul
tima etapă, reprezentativa 
țării noastre clasîndu-se prin
tre fruntașe.

Dar, după un început promi
țător, concurenții noștri s-au 
comportat din ce in ce mai 
slab la întrecerile „Cupei 
Prietenia-'. Etapa a patra a 
actualei ediții a competiției, 
desfășurată duminică la Bra
șov, ne-a dat o P 
magine reală a ni
velului competitiv 
la care ne aflăm 
in prezent : bul
garul Dimiter Ranghelov, câș
tigătorul concursului. l-a 
depăși: 
Ernest 
acesta 
rii cu 
multe

concursului.
pe campionul țării, 

Muliner. cu un tur. iar 
și-a întrecut coechipie- 
una sau chiar mai 

_____ ture, tn fina), repre
zentativa României s-a situat 
pe poziția a cincea din șase 
echipe !

Cauzele acestei evidente di
ferente de valoare trebuie că
utate In procesul de instruire. 
Cadrele tehnice. insuficient 
controlate de biroul federal 
In îndeplinirea sarcinilor, nu 
traduc in viață programele de 
selecție și pregătire indicate 
de federație, fiind dezintere
sate de ceea ce se intimplă 
tn jurul lor. Consecințele 7 
Antrenamentele se desfășoară 
în mod empiric, fapt care a 
dus, in majoritatea secțiilor,

19 p, preia conducerea și-și 
menține poziția de lider și după 
sprintul 15, cind arbitrii anunță 
ordinea în clasamentul provizo
riu : 1. V. Teodor 28 p, 2. N. Sa
vu 24 p, 3. I. Butaru 22 p. UI- 
timele ture se desfășoară intr-un 
ritm susținut. Vasile Teodor, am
bițios cum îl știm, luptă cu o 
vigoare care îl onorează, reușind 
să cucerească încă o victorie Ia 
sprinturi. .

ROMANIA Șl UNGARIA ÎNVINGĂTOARE IN PRIMA ZI 
A TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE BASCHET (junioare)

SIBIU, 22 (prin telefon). In 
sala Clubului sportiv școlar din 
localitate a început vineri tur
neul internațional de baschet re
zervat echipelor de junioare care 
se pregătesc pentru apropiatele 
campionate europene ce se vor 
desfășura între 20—30 iulie în 
localitatea Catania (Italia). Par
tida inaugurală a primei zile a 
opus echipele România I și 
România n (cadete născute în 
1962 și mal mid). A învins pri
ma echipă, cu scorul de 95—70 
(43—36). Cele mai bune jucătoare 
au fost Camelia Salavăs tru, 
Cornelia Hagiu și Sanda Ionescu 
(de la învingătoare), respectiv 
Roxana Rotaru și Olimpia Bra-

DE LA TIMIȘOARA
cu ma- 

maestrul
Parti-

a Întrerupt intilnlrea sa 
rele maestru Knezewici, 
internațional Ungureanu. 
dde Neamțu — Martinovici și 
Dese — Arapovici s-au Încheiat 
-.-m-,Același rezultat s-a în
registrat tn Intrcupca din runda 
a V-a dintre Arapovici și Biries- 

la imprimarea unei mentali
tăți greșite despre muncă. Din 
acest motiv, numeroase talen
te s-au pierdut pe drum, iar 
altele s-au plafonat de tim
puriu. Cu un redus bagaj de 
cunoștințe mecanice și cu o 
tehnică rudimentară, sportivii 
noștri fruntași nu fac... corp 
comun cu motocicletele, pen
tru ca acestea să dea maxi
mum de randament. Nepregă
tite temeinic pentru concurs, 
mașinile se uzează înainte de 
termen, iar în procesul de re- 
condiționare a motocicletelor 
se resimte o acută lipsă de 
Diese de schimb. In aceste 

condiții, se impune 
ca modesta zestre 
a materialelor de 
concurs de care 
dispunem să nu mai 

fie împrăștiată, ci acorda
tă ace’or centre care au 
posibilități și cadre (antrenori, 
mecanici și sportivi) capabile 
să le folosească cu maximum 
de eficiență. Dacă motocicle
tele importate în fiecare sezon 
ar fi încăput pe mîini bune, 
astăzi am fi avut cel puțin 
două-trei selecționate cu aler
gători de forțe sensibil egale. 
De cițiva ani însă nu a mai 
apărut nici un sportiv de ta
lia tinărul ui campion Ernest 
Miillner, care, lipsit de adver
sari pe măsură, a început și 
el să bată pasul pe loc. Oare 
s-au epuizat talentele în mo- 
tociclism ? Ce părere aveți 
stimați specialiști ai federa
ției ?

*

Traian IOANIȚESCU

I

_ i 
Clasamentul final are următoa^ 

rea înfățișare : 1. V. Teodor (Dl- ; 
namo) 36 p (67,800 km în lh , 
35 : 03 — medie orară 33 km), 2. 
N. Savu (Dinamo) 32 p, 3. V. j 
Die (Dinamo) 27 p, 4. I. Butaru i 
(Dinamo) 25 p, 5. C. Boneta i 
(Steaua) 22 p, 6. A. Tănase (O- j 
limpia) 14 p. Următorul campio-; 
nat, contratimp Individual, are j 
loc tot în municipiul Ploiești, du-, 
mlnică la ora 9.

’îl 
Gheorghe ȘTEFĂNESCU

sutti. In cel de-a! doilea joc — 
— deși handicapată de talie — 
echipa Ungariei a dispus de cea 
a Olandei cu 69—54 (30—33). A.
Sepsei și E- Kalaksay (Unga
ria), N. Drouif șl A. Blange 
(Olanda) au fost cele mal bune 
jucătoare. In ultimul meet al se
rii : România I — Ungaria 68—65 
(42—32), Bulgaria — România B 
96—33 (46—21). (Iile IONESCU — 
coresp.).

simbăta
Stadionul 

la ora 16 : 
municipale 
II.

Te- 
(lîn- 

de

ATLETISM, 
tineretului, de 
campionatele 
pentru juniori

TENIS. Terenurile
nis Club București 
gă Opera Română), 
la ora 9 : „Cupa T.C.B.“.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul 

tineretului, de la ora 
9.30 : campionatele mu
nicipale pentru juniorii II.

FOTBAL. Stadion Di
namo, de la ora 17 : Di
namo București — F.C. 
Argeș Pitești (ultima e- 
tapă a Diviziei A) sta
dion Dinamo, de la ora 
15,15 : Dinamo București 
— F.C. Argeș Pitești (ju
niori) ; stadion Metalul, 
de la ora 11 : Metalul 
București — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin (Divizia 
B) ; stadion Progresul, de 
Ia ora 11 : Progresul-Vul
can București — Rulmen- 

Alexandria (Divizia

MOTO. Traseul Pipera
— Toboc, de la ora 9,30 : 
prima etapă a Campio
natului de viteză în cir
cuit.

RUGBY. Stadionul O- 
limpia, de la ora 8.30 : 
Politehnica CIuj-Napoca
— C.F.R. Brașov; ora 
10 : Vulcan București — 
Constructorul Constanța 
(meciuri în cadrul bara
jului pentru Divizia A).



LUME BJORN BORG VA JUCA LA BUCUREȘTI...
...in meciul România - Suedia pentru „Cupa Davis'*

C. I. dc talere (trap)

G TOMOIOAGĂ 

LUPTĂ PENTRU 

UN LOC FRUNTAȘ
MONTECATINI, 23 (prin te

lefon). Pe modernul poligon din 
localitate au început întrecerile 
Campionatului european de ta
lere aruncate din șanț. După 
prima zi de concurs, în care 
s-au executat, la categoria se
niorilor, 75 de talere, în clasa
ment conduce Lotman (Unga
ria), cu o cifră foarte bună : 
74/75 de talere doborite. Repre
zentantul nostru, Mihai Ispașiu, 
n-a avut o evoluție bună, el 
spărgînd doar 66 din cele 75 de 
talere. El a acuzat, în primul 
rînd, faptul că viteza de arun
care a talerului s-a mărit 
considerabil de la antrenamen
tele de acomodare la concursul 
propriu-zis. în schimb, recentul 
campion balcanic de juniori. 
Grigore Tomoioagă, a totalizat 
47/50 de talere la categoria sa. 
Sportivul român se menține 
astfel în lup'a pentru un loc 
fruntaș în ierarhia celor mai 
tineri specialiști europeni ai 
probei de talere aruncate din 
șanț.

Dc mîinc, pînă vineri, in orașul Pola

„TROFEUL IUGOSLAVIA4
Prestigioasa competiție de 

handbal masculin dotată cu 
„Trofeul Iugoslavia" se va des
fășura în acest an în localita
tea Pola, între 24 și 29 iunie. 
Și-au anunțat participarea re
prezentativele R. D. Germane, 
Poloniei, României, Suediei, 
Uniunii Sovietice și Iugosla
viei.

Iată programul întilnirilor. 
Duminică : R. D. Germană — 
România, Polonia — U.R.S.S., 
Iugoslavia — Suedia ; luni: 
Suedia — România. U.R.S.S. — 
R.D. Germană, Iugoslavia — 
Polonia ; marți: Polonia —Sue
dia, R. D. Germană — Iugo-

LA HANDBAL MASCULIN
slavia, România — U.R.S.S. 
(miercuri — zi de pauză) ; joi: 
Polonia — R. D. Germană, 
Suedia — U.R.S.S.. Iugoslavia
— România ; vineri : România
— Polonia, R. D. Germană — 
Suedia, U.R.S.S. — Iugoslavia.

Handbaliștii români au făcut 
deplasarea însoțiți de antre
norul federal Nicolae Nedef.

★
Timp de o săptămină. o se

lecționată studențească de 
handbal masculin va efectua 
un turneu amical în Portuga
lia. Sportivii români pleacă as
tăzi la Lisabona.

ȘAHISTELE NOASTRE ÎN IMPORTANTE TURNEE
După 5 runde. în turneul de 

baraj pentru calificarea în tur
neul interzonal al C.M. femi
nin de șah conduc Gertrude 
Baumstark (România), Eretova 
și Klimova (ambele Cehoslova
cia). cu cite 3 p, urmate de 
Makai (Ungaria) — 1 p. în run
da a 5-a, Baumstark a remi
zat cu Klimova.

★
In runda a 5-a a turneului 

feminin de la Budapesta, Eli- 
sabeta Polihroniade a învins-o

pe Kriszanne, iar Margareta 
Mureșan a remizat cu Porubski. 
în clasament conduce Litinska- 
ia (U.R.S.S.) — 4 p, urmată de 
Mureșan (România) — 3’,2 P.

Pentru a-1 aduce pe Bjorn 
Borg la celălalt capăt al firu
lui, telefonista hotelului 
„Gloucester" din Londra a tre
buit să calce un sever con
semn. Participanții turneului 
de la Wimbledon, aflați înain
tea startului, nu pot fi de
ranjați sub nici un motiv. Și 
totuși...

— Da, vă aud bine ! ne-a

răspuns la telefon campionul 
suedez, cu amabilitatea ce i-o 
cunoaștem. Dacă mă chemați 
de la București, este probabil 
pentru „Cupa Davis".

— Exact. Dorim o confir
mare expresă că veți juce în 
echipa Suediei.

— încă de acum o lună am 
luat legătura cu federația de 
tenis din țara mea, comunicîn- 
du-i că intenționez să joc in 
echipă. Atît pot să vă spun, 
deocamdată.

— Așadar, considerăm răs
punsul ca pozitiv. Cine ar fi 

. al doilea echipier suedez, pen
tru meciul cu România ?

— Asupra acestui punct nu 
știu nici eu prea multe. Cred 
că va fi păstrată formația de 
anul trecut, cînd am jucat ală
turi de Kjell Johansson parti
dele de simplu și cu Ove 
Bengtson dublul.

— Cînd vom sti mai mult ?
— După VVimbredon...
— Și cînd urmează să sosiți 

la noi ?
— Voi fi Ia București pe 19 

iulie
Adică, cu trei zile înainte 

de începerea semifinalei e- 
uropene România — Suedia.

Radu VOIA

VLADIMIR
ÎN

IASCENKO SI3 INGEMAR STENMARK
DIALOG PE MICUL

C. M. și C. E. de haltere - juniori

S. BAIRATKAROV (BULGARIA), 
ÎNVINGĂTOR DETAȘAT LA CAT. MIJLOCIE

DEBREȚIN, 22 (prin telefon), 
în ziua a 6-a a campionatelor 
mondiale și europene de hal
tere pentru juniori, sala spor
turilor din localitate a fost din 
nou plină pînă la refuz eu 
spectatorii veniți să urmăreas
că întrecerile la categoria mij
locie (82,5 kg). De menționat 
că la această categorie de 
greutate echipa țării noastre nu 
a prezentat concurent. Dealtfel, 
dintre sportivii români, doar

TELEX
ATLETISM • La Anvers, at

letul belgian Desruelles a stabilit 
un nou record național în proba 
de săritură cu prăjina — 5,51 m. 
Alte rezultate : 100 m — Cole
man (S.U.A.) 10,15 ; 1500 m —
Vitlan (Elveția) 3:43,8 ; 5000 m — 
Chettle (Australia) 13:46,9. • La 
Aarhus (Danemarca), tanzania- 
nul Suleiman Nyambui a cîștl- 
gat cursa de 1 500 m cu 3:41,3, 
iar vest-germanul Klaus Plo- 
ghaus a obținut 76,69 m la arun
carea ciocanului. • Rezultate 
din concursul de la Atena : disc
— Velev (Bulgaria) 67,26 m : 
greutate — Stoev (Bulgaria) 
20,24 m ; 400 m — Knaplci (Iugo
slavia) 46,71 ; 100 m (f) — Iva
nova (Bulgaria) 11,5.

CICLISM • Cursa internațio
nală disputată în trei etape în 
Franța s-a încheiat la Car
cassonne cu victoria rutierului 
italian Francesco Moser, urmat 
la 5 sec. de francezul Ville- 
tnlahe.

FOTBAL • Cîștigînd grupa a 
Il-a a turneului organizat de 
federația iugoslavă de speciali
tate în cîteva localități de pe 
litoralul Adriaticll, echipa bucu- 
reșteană Luceafărul a jucat în 
„sferturile" competiției cu Steaua 
Roșie Belgrad. Tinerii jucători 
români au cîștigat cu 3—0 și vor 
SntUni în semifinale formația 
Hajduk Split. • La Sao Paulo, 
în meci internațional amical : 
Brazilia — Ajax Amsterdam
5— 0 (2—0), prin golurile înscrise 
de Socrates (min. 9 și 43), To- 
ninho (min. 54) și Zico (min. 69 
șl 75). • „Cupa Elveției" a fost 
cucerită de Servette Geneva, în
vingătoare cu 3—2 în finala cu 
Young Boys Berna.

ȘAH a Turneul de la Portoroz 
a fost cîștigat de olande
zul Jan Timman — 11 p (din 15). 
Pe locurile următoare : Larsen 
(Danemarca) șl Ribli (Ungaria)
— 10 p, Teșkovskl (U.R.S.S.) — 
9’A P, Marianovici (Iugoslavia)
— 9 p, Quinteros (Argentina) — 
8V2 P*

TENIS • în „sferturile" tur
neului de la Eastbourne (An
glia) : Chris Evert — Kerry Reid
6— 3, 6—4 ; Tracy Austin — Ilana 
Kloss 6—2, 6—4 ; Martina Navra
tilova — Wendy Turnbull 6—4, 
6—1 ; Virginia Wade — Bettina 
Bunge 6—0, 6—4.

VOLEI • Rezultate înregistrate 
în competiția internațională fe
minină de la Phenian : R.P.D. 
Coreeană — Japonia 3—0 (9, 6, 
4) ; Japonia — R.P. Chineză 3—2 
(—12, —9, 7, 14, 11) ; R.P.D. Co
reeană — R.P. Chineză 3—0 (4, 
15, 10). Turneul a fost cîștigat de 
echipa' R.P.D. Coreene.

Mihai Liviu va mai concura la 
cat. semigrea (90 kg).

Revenind la întrecerile de la 
„mijlocie" vom sublinia că în 
lupta pentru medalii cuvîntul 
hotăritor l-au avut cei doi 
sportivi bulgari (Bairatkarov 
și Radev) și sovieticul Glou
kov. Bairatkarov s-a comportat 
excelent, cîștigind detașat în
trecerea la ambele stiluri și la 
total (3 medalii de aur la „mon
diale" și tot atîtea la „europe
ne"), depășind recordul lumii 
la „aruncat" cu 500 de grame 
(200,5 kg — vechiul record, de 
200 kg, aparținea compatriotu
lui său B. Blagoev).

Clasamente (mondial și eu
ropean) : 1. S. Bairatkarov
(Bulgaria) 350 kg ; 2. A. Glou
kov (U.R.S.S.) 337,5 kg ; 3. R. 
Radev (Bulgaria) : 4. J. Kal
mar (Ungaria) 320 kg. ; 5. Su 
Tu Kai (R. P. Chineză) 305 kg; 
6. G. Ojun (R. P. Mongolă) 
292,5 kg (ultimii doi figurează 
numai în clasamentul mondial). 
Pe locurile 5—6 in clasamen
tul european : A. Gaig (Aus
tria) și, respectiv, B. Gospor 
(Cehoslovacia). Smuls (mondial 
și european) : 1. Bairatkarov 
150 kg ; 2 Gloukov 147,5 kg ; 

3. Kalmar 145 kg. Aruncat (mon
dial si european) : 1. Bairat
karov 200 kg ; 2. Gloukov 190 
kg ; 3. Radev 185. Campiona
tele se încheie simbătă seara.

Torna RĂBȘAN

Recent, doi mari sportivi al 
lumii s-au întllnit în Elveția. 
Recordmanul mondial la săritura 
în înălțime, tînărul Vladimir Ias- 
cenko, șl cunoscutul schior sue
dez Ingemar Stenmark. Primul 
era prezent în „țara cantoane
lor" cu prilejul unor concursuri, 
In timp ce Stenmark se antre
na, în plină vară, pe Alpii veș
nic înghețați ai Elveției. Un re
porter al televiziunii elvețiene, 
mai precis al studioului din Lu
gano, i-a surprins într-o discuție 
pe cei doi mari ași ai „înălți
milor" propunîndu-le un dialog 
„în direct", pe micul ecran. Ei 
au fost de acord și emisiunea a 
avut loc, bucurîndu-se de un 
mare succes, și ca urmare el a 
fost reprodus în parte și de 
numeroase ziare, printre care 
„Sport Zurich", „Sovietski Sport" 
— Moscovă, „Naroden Sport" — 
Sofia, „Nepsport" — Budapesta 
ș.,a. Din acest dialog reproducem 
și noi cîteva fragmente.

Ingemar Stenmark : Cit sari 
în Înălțime de pe loc ?

Vladimir Iascenko : N-am în
cercat, dar cred că trec șta
cheta înălțată la 1,70 m. Dar tu 
ridici greutăți ?

I.S. : Nu ridic decît haltere u- 
șoare, cele grele tml dăunează. 
Ligamentele mele sînt foarte sen
sibile și nu pot să risc... Dar 
tu cit ai putea sări în lungime 
de pe loc ?

V.K : sint destul de slab, doar 
3,65 m ! îmi ajută acest exerci
țiu la mărirea detentei. Dar tu?

I.S. î Perfect de acord, dar eu 
nu sar decît 3,15 m ! Vladimir, 
spune-mi te rog, cîte ore te pre
gătești într-un ciclu săptămînal?

V.I. : De 6 ori, de fiecare dată

două ore și chiar mal mult. 
Mal bine zis pînă obosesc.

I.S. (rizînd): Bravo, așa fac și 
eu. Dar la concursuri nu ești 
obosit ?

V.I. : Caut să fiu cit mai o- 
dihnit in concurs, să am min
tea lucidă, pentru a putea ve
dea foarte bine ștacheta pe care 
vreau s-o tree.

I.S. : Așa fac și eu. Iți în
chipui ce greu e să te strecori 
— fără greșeli — printre zecile 
de bețe ale slalomului, dacă nu 
ești perfect odihnit, dacă nu ai 
nervii relaxați. Al exersat stilul 
Fosbury ? Nu crezi că al sări 
mal mult folosind această teh
nică ?

V.I. : Da, am încercat, dar 
toată lumea a rîs de mine, ne
reușind mai mult de 2,10 m. 
Se pare că mobilitatea coloanei 
vertebrale nu-mi permite să in
sist asupra acestui stil.

I.S. : Cit sari la antrenamente?
V.I. : Depinde de dispoziție. 

’„Recordul" meu este de 2,26 m, 
dar trebuie să adaug în ce con
diții : în sală, cu o greutate pe 
spate și cu un elan de doar 3 
pași. . .

I.S. : Cit crezi eă vei putea 
sări ?

V.I.: Asta nu pot să știu. Mă 
străduiesc spre... 2,40 !...

1.5. : Ce va fi la Olimpiadă !
V.I. : Mai e un an pînă la 

J.O. N-aș putea să-ți spun. Dar 
tu ?

1.5. : Da, intr-adevăr, Olimpiada 
mea e mai apropiată. Sper să 
cîștig una de aur la slalom, 
sau poate chiar două. .. Ce spui 
de suporterii tăi ?

V.I.: Nu mă pot plînge de ei, 
deși zilnic cum ies pe stradă 
pierd cîteva ore dind autografe.

ECRAN
I.S. La Zaporoje ? E un oraș 

mare ?
V.I.î Da. Zaporoje are cam 

800 000 de locuitori. ..
I.S. (uimit) : Eu ațn rezolvat 

demult aceste probleme ale au
tografelor. Satul meu, Tarnaby, 
nu are decît &G0 de suflete... Dar, 
Vladimir, tu cum te simți la 
„înălțime", la propriu și la fi
gurat ?

V.I.; Probabil, ca și tine. îmi 
place că lumea mă apreciază, ea 
îmi dă și mai mult elan pentru 
obstacolele înălțimii ștachetei.

SARONNI NU ALEARGA
PARIS. 22 (Agerpres). Turul 

ciclist al Franței, care va debu
ta la 27 iunie la Fleurance, va 
cunoaște la actuala ediție un 
record de participare pentru ul
timul deceniu, respectiv 150 de 
concurențL După o Îndelungată 
absență, vor reveni cicliștii ita
lieni, grupați in echipele „Bian
chi", „Magniflex", „Inoxpran" și

„TURUL FRANȚEI** !
avind ca lideri pe Baronchelli șl 
Bataglin. Absentează, în schimb, 
Giuseppe Saronni, cîștigătorul 
ultimului Giro. Liderii echipelor 
franceze vor fi Bernard Hinault 
(laureat al Turului Franței ’78), 
pentru „Renault Gitane", Lau
rent („Peugeot"), Martine („La 
Redoute").

g . » » - —-- cu pedale. Traversarea Biavati devenise cele- g
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MIN!-„MUNDIAL

Minifotbalul cîștigă 
mereu teren în simpa
tia spectatorilor. Jucat 
de cite 5 jucători pe 
terenuri de handbal, 
acest sport nu cunoaște 
ofsaidul, nici autul de 
margine sau de poartă 
mingea fiind repusă în 
joc de mantinelă sau 
aruncată de spectatori 
dacă a nimerit în tri
bune. F.I.F.A. se ocu
pă permanent de uni
ficarea acestor reguli 
ca și de proiectul or
ganizării primului tur
neu mondial de „Mi
ni", ce ar urma să se 
desfășoare în șapte o- 
rașe braziliene, cu fi
nala la Rio de Janei
ro. Pentru prima ediție, 
invitațiile de partiripcare 
vor fi făcute de F.I.F.A.

land Garros din Paris 
au fost înregistrați a- 
nul acesta 205 897 spec
tatori. Este un record 
al afluenței de public 
la campionatele inter
naționale ale Franței.

a durat trei ore. Avi
onul este de o cons
trucție rudimentară, a- 
vind o greutate de nu
mai 25 kg și este con
struit din tuburi, bu- 
eăți de poliester șl aco
perit cu plastic trans
parent. Pilotul pune in 
funcțiune o mare elice 
cu ajutorul unei peda
le. Viteza aparatului nu 
depășește 15 km pe 
oră. Bryan Allen a 
obținut un premiu în 
bani oferit de câtre 
cercetătorul englez 
Henry Kremer, care 
și-a consacrat o mare 
parte a activității sale 
Investigațiilor științifi
ce asupra acestui 
de zboruri.

bru pentru driblingul 
său în „fentă dublă*.

REGIM ALIMENTAR...
ELECTRONIC

g
g

gen

Vremea excursiilor...
(„Stadion“-Praga)

ZBOR CU PEDALE

REȚETÂ-RECORD 
LA ROLAND GARROS

La întrecerile turneu
lui de tenis de la Ro-g
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Pilotul american Bry
an Allen. în vîrstă de 
26 de ani, a reușit 
să traverseze în zbor 
Canalul Minerii la 
bordul avionului său

BIAVATI
NU MAI ESTE...

într-un spital 
Bologna a încetat 
viață în vîrstă de 64 
de ani fostul interna
țional de fotbal Ame
deo Biavati, extremă 
dreaptă în naționala I- 
taliei, campioană mon
dială în anul 1938. De 
18 ori selecționat în e- 
chipa reprezentativă.

din 
din

Regimul alimentar 
jucătorilor echipei 
fotbal A.s. Roma 
fi stabilit in viitor 
un calculator 
nie care, pe baza in
formațiilor despre fie
care fotbalist, va alcă
tui meniuri diferen
țiate. Astfel, ținind 
seama de caracteris
ticile jocului și sarci
nile specifice fiecărui 
compartiment, mijlo
cașii nu vor mal fo
losi aceleași alimente 
ca și înaintașii — a de
clarat profesorul Er
nesto Alicico, de la 
Centrul de dietoterapie 
din Milano.

al 
de 
va 
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PE MOTOCICLETE
Desfășurat în orașul 

olandez Heerlen, cam
pionatul european de 
moto-ball a fost cîști- • g 
gat de selecționata g 
U.R.S.S., care a învins g 
în finală formația Fran- g 
ței cu 6—3. g

g

...FOTBALUL TOTAL
Șl TRIBUNA

Una din finalele cupelor 
europene ale acestui sezon, 
C. F. Barcelona - Fortuna 
Dusseldorf, a prilejuit multe 
discuții. Desfășurarea celor 
nouăzeci de minute, în care 
s-au înscris, ca în „epoca 
romantică", șapte goluri, a 
ridicat multe întrebări vîzînd 
viitorul acestui joc. Un pa
radox ? Nu, pentru că, în 
afara numărului mare de go
luri, nimic n-a mai amintit 
pe stadionul Saint-Jacques 
din Basel de epoca roman
tică.. „Un fotbal la nivelul 
tibiei**, titra după meci, ve
hement împotrivă, un ziar 
francez, dar Norbert Esch- 
mann scria, mai conciliant, 
în ziarul elvețian ,,24 Heu- 
res**: „Poate câ lumea noas
tră sportivă se va obișnui de 
acum înainte cu ambianța și 
victoriile gladiatorilor. Și cu 
gîndul câ acest fenomen este 
ireversibil...** Idee pe care, 
dealtfel, o reia și Jacques 
Georges, vicepreședintele
U.E.F.A.: «Forța primează
acum în fața tehnicii și „sti
liștii** nu mai au șanse să 
se releve. Regret această e- 
voluție in numele unei idei 
despre fotbal pe care am 
Cultivat-o ani de-a rîndul și 
cred câ procesul este irever
sibil». Dar Artemio Franchi, 
președintele U.E.F.A., conchi
de, fără echivoc: „Acesta este 
fotbalul de azi !**

Care anume ? Un fotbal al 
angajamentului total, bazat 
pe o mișcare permanentă a 
întregului angrenaj al echi
pei, în care faza de apăra
re nu mai este opusă celei 
de atac în virtutea vechii 
departajări pe posturi: for- 
ță-finețe, ambele faze soliei- 
tînd, deopotrivă, toți jucăto
rii de cimp, cu bagajul ne
cesar de cunoștințe tehnice 
și tactice și, mai ales, cu o 
excelentă pregătire fizică. 
După meci, antrenorul cata
lan Rife a spus despre ele
vii săi, învingători, câ „au 
jucat și cu inima**, iar an
trenorul învinșilor, Tippen- 
hauer, a răspuns acuzelor la 
adresa jocului dur al adver
sarilor: „Barcelona a jucat 
în limitele permise**.

Și mai este o întrebare, 
deloc de neglijat: place
acest fotbal ? La finala de 
la Basel au asistat aproape 
50.000 de spectatori, iar 
„Tribune de Lausanne** scria: 
„In fond, cei care au făcut 
cu adevărat un meci mare 
au fost spectatorii...** Deci 
„fotbalul total" are largi re
zonanțe în tribune...

Paul SLĂVESCU
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