
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL CONSTANTA
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, vineri dimineața, o vi
zită de lucru în județul Con
stanta, inaugurind, cu acest 
prilej — în cadrul unei festi
vități —. primul obiectiv al 
Combinatului petrochimic de Ia 
M:1ia-Năvodari.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, s-au aflat 
tovarășa Elena Ceaușeseu. to
varășii Ilie Verdeț, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu. Ion Din- 
că, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Paul Niculescu, Ion Pă- 
țan, Nicolae Constantin.

La vizită au participat, de 
asemenea, tovarășii Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministrul pen
tru problemele tineretului, si 
Nicu Ceausescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Obiectivul principal al vizi
tei l-a constituit examinarea 
la fața locului — în cadrul u- 
nui cuprinzător dialog cu cadre 
de conducere din economie, cu 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. cu 
specialiști și colective de oa
meni ai muncii — a stadiului 
realizării unei importante in
vestiții a actualului cincinal — 
platforma petrochimică Midia- 
Năvodarî, precum și a mo
dului cum se îndeplinesc marile 
sarcini ce revin județului Con
stanța din hotărîrîle Congresu
lui al XI-lea al partidului.

...Decolînd de la Neptun. e- 
licopterul prezidențial ateri
zează, după o jumătate de ora 
de zbor, la platforma petro
chimică de la Midia-Năvodari. 
Primul secretar al Comi'etului 
județean Constanța al P.C.R., 
Ion Stoian, a urat tovarășului 
Nicolae CeauȘescu, tovarășei 
Elena Ceaușeseu, celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui si statului, un călduros bun 
venit.

O gardă alcătuită din ostași 
ai forțelor noastre armate, d n 
membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregă
tire a tinerelului pentru apăra
rea patriei prezintă onorul. 
Este intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste Rom'n’a.

Tovarășul Nicolae Ceausesm 
trees- apoi, in revistă garda 
de onoare.

Muncitori de Ia Combinatul 
petrochimic Midia-Năvodari, 
însoțiți de pionieri, se a- 
propie de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. de tovarășa Elena 
Ceaușeseu, rugindu-i să guste 
din piinea ospitalității și din 
ploștile cu vin, oferindu-le 
buchete de flori.

Mulțimea aclamă îndelung, 
din inimă : „Ceaușeseu — 
P.C.R.“, „Ceaușeseu și po
porul".

In uralele și ovațiile celot 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, tovarășa Elena 
Ceaușeseu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui se Îndreaptă spre rafinărie
— primul obiectiv din cele 21 
cite va însuma combinatul de 
la Midia-Năvodari — edifi
ciu viguros al chimiei româ
nești ce se înalță pe pămintul 
dobrogean, expresie elocventă 
a ridicatului potențial al in
dustriei și științei noastre. Aici, 
începe dialogul de lucru.

Gazdele raportează cu min- 
drie tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu terminarea Iertări
lor și punerea in funcțiune a 
primei instalații a rafinăriei
— cea de distilare atmosferică.

Urmează un moment cu pro
funde semnificații pentru toți 
cei care concură la ridicarea 
acestei noi cetăți a chimiei 
românești — tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu este invitat să laie 
panglica inaugurală a rafinări
ei. cel dinții obiectiv al com
binatului și, in același timp, 
locul in care se va produce 
fantastica metamorfoză a țițe
iului, transformarea lui intr-o 
largă gamă de produse petro
chimice.

O atenție deosebită a acordat 
secretarul general al partidului 
condițiilor de viață ale oame
nilor muncii de Ia combinai, 
indicind comitetului județean 
de partid să ia măsuri necesa
re pentru construirea unui 
număr de 1 ttt de apartamen
te, destinate special petrochi- 
miștilor.

La încheierea vizitei, repre
zentanții muncitorilor combi
natului au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășei 
Elena Ceaușeseu casete cu e- 
șantioane de țiței — materia 
primă a rafinăriei — și din 
primele produse realizate aici : 
benzină, motorină și păcură, 
angajindu-se să facă totul pen
tru punerea in funcțiune, la 
termenele stabilite, a viitoare
lor capacități de producție ale 
combinatului, obiectiv economic 
de interes national.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu 
semnează in cartea de onoare a 
combinatului.

Vizita la Midia-Năvodari se 
încheie cu o însuflețită aduna
re populară, care reunește pes
te 100 000 de oameni.

Sosirea la tribună a tovară- 

(Continuare in pag. a 8-a)
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MINUNĂȚII COPII Al SPORTULUI ROMÂNESC
Prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușeseu. a tovarășei Elena 
Ceaușeseu, la marile manifes
tați: populare, in mijlocul ma
selor, cu prilejul vizitelor de 
lucru, devenite atit de firești, 
in orașele și satele patriei, in 
mijlocul colectivelor de mun
că, la plecarea sau înapoierea 
din înaltele solii de pace, co
laborare și prietenie cu po
poarele lumii este marcată de 
fiecare dată de grupurile de co
pii — fetițe și băieți — care 
irump din mulțime și, cu bu
chete mari de flori sau cu o 
singură floricică în mină, alear
gă să-i întimpine, sâ-i îmbră
țișeze și să-i sărute îndelung, 
ca pe propriii lor părinți. Ges
tul copiilor, orice virstă ar a- 
vea ei. este pe cit de spontan, 
pe atit de emoționant, dragos
tea fierbinte copii-conducător 
este atit de manifestă, incit 
simți că ți se umezesc ochii, 
orice virstă ai avea.

Așa a fost și la neuitata ma
nifestare prilejuită de cea de a 

(Continuare in pag. 4—5)

Miine, la ora 17, pe stadionul „23 August"

STEAUA SI SPORTUL STUDENȚESC SE ÎNTÎLNESC 
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI ' LA FOTBAL

• Echipa antrenau dc Gh Constantin și î. zaioda iți dorește a 13-a Cupă
• „[nsprczceclc" prcgâiii de îl Dldulcscu și f. hraus, pentru prima oară 
in tentativa cuceririi trofeului • Cuplurile Dumitru - Iordâncscu și Râdulcscu -

XXX-a aniversare a Organiza
ției pionierilor, de Ziua pio
nierilor șl Anul internațional 
al copilului.

Este în aceasta o mărturie 
sinceră a recunoștinței celor 
mai mici cetățeni ai țării față 
de partid, față de părintele iu
bit, care le poartă zi de zi atita 
grijă, prezentă in tot ce se 
face pentru ei.

Prin grija partidului și sta
tului, educația fizică și sportul, 
parte integrantă a educației 
comuniste a maselor, au fost 
angajate tot mai intens în asi
gurarea creșterii unor generații 
viguroase, sănătoase, multilate
ral și armonios dezvoltate, în 
cei 35 de ani care au trecut de 
la Eliberare și. îndeosebi, in 
ultimul deceniu și jumătate. 
Importante forțe organizatorice, 
umane și materiale — repre
zentate de organele și organi
zațiile sportive, de șoimi ai pa
triei, pionieri și U.T.C--iști, de 
vasta rețea a învățămîntului 
și de la fel de vasta rețea a 
sănătății — sînt angrenate în

asigurarea practicării de către 
copii, de la vîrsta cea mai fra
gedă. a exercițiilor fizice și 
sportului. In creșe, grădinițe șl 
școli, în casele pionierilor si 
șoimilor patriei se desfășoară, 
sub Îngrijirea unor cadre de 
specialitate, prin mijloace și 
metode atent studiate, o activi
tate mereu mai bogată și di
versificată, potrivit vîrstei șl 
nevoilor de mișcare și de creș
tere ale copiilor. Exerciții de 
înviorare, jocuri dinamice, 
excursii șl drumeții etc. fac 
parte din programul de educa
ție fizică și sînt menite să 
contribuie la dezvoltarea armo
nioasă a organismului tinere
lor vlăstare, să le creeze co
piilor deprinderi igienice pen
tru întreaga viață.

Nu există manifestare spor
tivă din care să lipsească re
prizele celor mai mici sportivi. 
Ne amintim cu emoție că mi
cuții sportivi de numai 3—4 ani 
care își pregăteau repriza din 
cadrul marii festivități de în
chidere a primei ediții a „Da-

Mircea COSTEA

,,Regata internațională Snagov4

SCHIFISTELE ROMÂNCE ÎNVINGĂTOARE IN TOATE FINALELE!

cbihaia. In prim-pianul întrecerii • Arbitrii 
I „ultimului aci** al sezonului V Ralnca (Dirlad) —

C. Dinulcscu și R. stincan (ambii din bucurești)
O Jocul ia li transmis integral la radio și televiziune

Vineri la ora 10,30. ora pri
mului start al finalelor „Re
gatei Snagov" la canotaj femi
nin, nici o pală de vînt nu 
unduia apele liniștite ale la
cului din apropierea Capitalei.

Sanda Toma, învingătoare de
tașată la schif simplu 

Foto : Vasile BAGEAC

eforturi 
acestea, 

s-au

formațiile R. D. 
României 1 și 2, 
Elena Avram și 
întrecerea a fost 
a confirmat pro-

O căldură sufocantă a supus 
pe sportivele celor 7 țări pre
zente la întreceri la 
deosebite. Cu toate 
canotoarele țării noastre 
comportat foarte bine, clasîn- 
du-se pe primul loc în toate 
cele șase finale.

Ora 10,30. Start în finala e- 
chipajelor de 4-J-l rame. Sînt 
prezente echipele R. D. Ger
mane, Bulgariei, Poloniei, Un
gariei șl României 1 si 2. Fa
vorite erau 
Germane și 
conduse de 
Elena Bondar, 
electrizantă și 
nosticurile. Cele trei echipaje 
au mers o bună parte a cursei 
cap la cap. Se apropia finișul 
și era foarte greu de 
invingătoarea. Cu 200 
tea sosirii, cele două 
ale țării noastre se 
și intre ele avea să 
lupta pentru întîietate. A fost 
o luptă superbă și, spre surpri
za generală, echipajul Elenei 
Bondar a trecut cu o sutime de 
secundă înaintea formației^ Ele
nei Avram. Pe 
Germană.

A doua finală 
echipajele de ... __ ■■
Olga Homeghi — Maria Maco- 
viciuc a imprimat încă din 
plecare un stroc ridicat și a 
luat un ușor avans asupra ce

prevăzut 
m înain- 
echipaje 
desprind 
se dea

locul 3 R. D.
a adus la start
2 f.c. Cuplul

lorlalte echipaje. Cu toate efor
turile sportivelor din R. D. 
Germană și Bulgaria, fetele 
noastre și-au menținut poziția 
și au obținut o prețioasă vic
torie.

Finala dublourilor cu rame a 
avut ca protagoniste două echi
paje ale țării noastre : Elena 
Oprea — Florica Dospinescu și 
Marilena Zagoni — Angela A- 
posteanu. întrecerea a fost 
strînsă, dar printr-o dozare mai 
bună a eforturilor, cuplul Oprea 
— Dospinescu a trecut primul 
linia de sosire.

Odată cu întrecerea , simplu- 
rilor" a început o adiere de 
vînt din lateral, care nu a in
fluențat desfășurarea cursei. 
Se preconiza o dispută strinsă 
intre românca Sanda Toma și 
cea mai bună schifistă a R. D. 
Germane, Petra Boesler. Spor
tiva nosatrâ nu a dat însă nici 
o speranță adversarei sale și a 
cîștigat detașat, făcîndu-ne ca 
prin evoluția ei de la „Regata 
Snagov" să o considerăm prin
tre favoritele apropiatelor cam
pionate mondiale de la Bled 
(Iugoslavia).

La 4+1 vîsle din nou victo
rie românească. Veronica Jugă- 
naru — Sofica Benovici — Va-

Paul IOVAN
(Continuare in pag. a 2-a)

Azi lacep campionatele internaționale de pentatlon

LA START, SPORTIVI DL VALOARE
DIN 7 TARI-> -

PROGRAMUL CONCURSULUI

— azi și miine: stadionul Olimpia, ora 9.3#
— luni: sala Floreasca. o-a 1
— marți; poligonul Tunari, ora 9
— marți: bazinul ..23 August", ora 18
— miercuri: comuna Călugăreni, ora 11,30

Cea de a 23-a ediție a Cam
pionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale României 
debutează astăzi, la stadionul 
Olimpia din Capitală, sub 
semnul apropiatelor campiona
te mondiale. Este și motivul 
pentru care sportivii prezenți 
la start — din Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Polo
nia, Ungaria și România — 
vor aborda întrecerile cu ma
ximum de atenție, ele consti
tuind un ultim prilej de testare 
a potențialului de concurs îna
intea competiției supreme.

Federația noastră va prezen
ta două echipe. Din prima fac 
parte Dumitru Spirlea, ciști- 
gător al recentelor campionate 
ale Franței și Italiei, Iuliu G»- 
lovici. campionul național. Ce
zar Răducanu și Ștefan Cozma, 
cotați cu bune rezultate în a- 
cest sezon. Cea de a doua este 
alcătuită din E. Pop, V. Neme- 
țeanu, T. Halasz — campionul 
de anul trecut al juniorilor —

Emanuel FÂNTANEANU
(Continuare in pag. a 2-a)



BOGATUL IZVOR AL MINIBASCHETULUI 
TREBUIE CAPTAT ÎN TOTALITATE

După campionatele rationale de ciclism

ALERGĂTORII DE LA DINAMO DOMINĂ!
• Aproape 1 500 de participant la Festivalul național 

pionieresc de la Tulcea • Minibaschetul văzut de pro
fesorul Petru Mihailov, din comuna Slava-Cercheză • 
Fostul internațional Horațiu Giurgiu crește viitori per
formeri • De ce doar 30 de selecționați (într-o tabără) 
și numai de către federație ?

LA CEA DE A 13-A EDIȚIE, 
Festivalul național pionieresc 
de minibaschet, desfășurat la 
Tulcea, sub egida „Daciadei", a 
evidențiat din nou popularita
tea baschetului juvenil, în pri
mul rînd prin numărul mare al 
echipelor participante și prin 
aria de răspîndire : 139 de for
mații reprezentind 33 de clu
buri sportive școlare. 23 de școli 
generale de la orașe, 10 școli 
generale din mediul sătesc, 9 
ease ale pionierilor și șoimilor 
patriei și 4 cluburi sportive ! 
La Tulcea, pe terenurile fru
mosului complex sportiv Bidi- 
dia (al Casei pionierilor și șoi
milor patriei) și la arena „Mir- 
cea“ (a liceului „Spiru Haret"), 
cei aproape 1500 de partici
pant! și-au disputat cu ardoare 
Intîietatea. Foarte tinerii con- 
curenți s-au bucurat de condi
ții de cazare bune (asigurate 
de Inspectoratul școlar jude
țean. CJ.O.P. și C.J.E.F.S.. cu 
sprijinul unor întreprinderi ca. 
de pildă, Fabrica de conserve 
și legume) deși, în perioada in 
care au avut loc întrecerile 
Festivalului, orașul Tulcea era 
aglomerat de numeroși turiști 
doritori să cunoască splendori
le Deltei. Dealtfel, mulți din
tre minibaschetbaliști au folosit 
prilejul Festivalului pentru a 
face excursii în Deltă, pentru a 
Vizita alte obiective turistice, 
culturale și economice, cum 
aînt : Monumentul Eroilor In
dependenței, Casa memorială 
Fanait Cerna, Muzeul Deltei, 
impresionante vase de pescuit 
oceanic etc. Din nou, Festiva
lul național pionieresc de mi
nibaschet a demonstrat eă nu 
este doar un mijloc de propa
gare a acestui sport, ei și un 
moment favorizant pentru edu
cația praetieanților lui.

„MINIBASCHETUL este e 
modalitate excelentă de dezvol
tare fizică, de sporire a indc- 
mînării, a reflexelor în mișca
re și gindire ; datorită acestor 
calități, apreciez eă minibas
chetul merită un loc de frunte 
printre preocupările profesori
lor de educație fizică", ne-a 
declarat prof. Petru Mihailov, 
de la școala generală din Sla- 
Va-Cercheză (jud. Tulcea), a 
cărei echipă a ocupat locul 10 
(din 38 de formații) la catego
ria fete II. Cuvintele profeso
rului din comuna Slava-Cer
cheză sînt, de fapt, un crez a- 
plicat și de alți profesori 
Înțeleg să-și împlinească 
nirea față de elevi nu 
prin predarea orelor de 
ei și prin insultarea 
pentru o disciplină 
in cazul de față pentru com
plexul joc sportiv care este 
minibaschetul. Acești propa-

gandiști neobosiți ai baschetu
lui trebuie felicitați

NU POT FI OMIȘI foștii 
performeri, fideli primei lor 
dragoste, și nici profesorii care 
s-au dedicat muncii de antre
nori. Din prima categorie il 
vom aminti pe maestrul spor
tului Horațiu Giurgiu care, du
pă 
(de 
cu 
lor 
rul . .
fruntea clasamentului la băieți 
I. Din a doua categorie, l-am 
remarcat pe Ladislau Bachrcr, 
de la C.S.Ș.-Universitatea Ti
mișoara, unul din „veteranii1* 
minibaschetului. Cu ani in ur
mă, cind se ocupa de băieți, 
i-a instruit pe Valeriu Zgriban 
și Dan Lăzâreanu, pină ce a- 
ceștia au ajuns să fie selecțio
nați în lobii național de ju
niori, primul fiind acum pro
movat în reprezentativa de se
niori. De cițiva ani, profeso- 
rul-antrenor Bachner și-a 
schimbat „specializarea", el 
pregătind formația divizionară 
feminină Universitatea. Ca a- 
tare. a venit la Tulcea cu o 
echipă de minibaschetbalistc, 
din rindul cărora speră să se
lecționeze viitoare performere.

F APTUL CA minibaschetul 
nu mai este • joacă, ei • preo
cupare serioasă și de durata 
■ multor profesori de educație 
fizică, a devenit notoriu. Roa
dele interesului manifestat 
pentru selecția elementelor cu 
talie înaltă 
deosebit sînt 
prin această 
afirma, fără 
gr-ra. că minibaschetul a deve
nit. incă de acum cițiva ani. 
o bază de masă a baschetului 
de performanță. Din păcate, 
insă, ca este prea puțin fructi-

doar trei ani de activitate 
bună seamă, de calitate) 

copiii de la Casa pionieri- 
și șoimilor patriei, secto- 
4 București, i-a adus în

sau având talent 
tot mai evidente, 

prismă putindu-se 
teamă de a exa-

cate 
tne- 
doar 
curs, 

pasiunii 
sportivi,

UNDE MERGEM?
SIMBATA

CANOTAJ. Locul Snogov, de la ora 
10.30: finalele ..Regatei Snogov*.

PENTATLON MODERN. Stadionul 
Olimpia, de Io oro 9.30: campiona
tele internaționale (proba de calorie).

TIR. Poligonul Tunari, de Io oro 9: 
„Cupa speranțelor" yi «.Cupa de 
vara" la talere.

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul „23 August*, 

©ra 17: Steauo — Sportul studențesc, 
finala ..Cupei României*.

PENTATLON MODERN.
Olimpia, de la oro 9,30: 
tele internaționale (proba 
rie).

TIR. Poligonul din parcul Herâs- 
trâu, de la ora 9: „Cupa speranțe
lor* și „Cupa de vorâ*, la tir cu 
Orcul.

Stadionul 
compiono- 
de câlo-

Steaua 
de o

ciclis- 
concu-

însâ cu cei- 
celelalte clu-

Felicitări, lor 
lor, Nicolae

Tradiționalul trofeu „Cupa 
Ziarului SPORTUL", oferit coș- 
geterului Festivalului național 
pionieresc de minibaschet, a 
revenit lui Florin Hnat (131 p 
înscrise), elev în clasa a Vl-a 
a Liceului de arte din Cluj- 
Napoca
ficată. Numărul minibasehetba- 
liștilor de perspectivă selecțio
nați de cluburile sportive șco
lare și, mai ales, de secțiile de 
baschet ale cluburilor sportive 
cu echipe in Divizia A este eu 
totul nesemnificativ. Anul a- 
cesta, F.R. Baschet a luat ini
țiativa, demnă de laudă, de a 
selecționa 30 de copii eviden- 
țiați la Tulcea (15 băieți și 15 
fete) pentru a-i invita, in luna 
septembrie, la Predeal, într-o 
tabără de pregătire a „giganți- 
lor“. Deci. 30 de selecționați 
din aproape 1 500 de partici- 
panți. Oare numai cei 30 de se
lecționați sînt talente, numai 
federația are nevoie de „spe
ranțe" ? Ce răspuns pot da nu
meroșii antrenori care se pling 
că ..ar promova jucători inaiți, 
dar nu au de 
spunem noi : 
chet !

Dumitru

Cichștii fruntași din întreaga 
țară și-au disputat recent, in 
Capitală și in municipiul Plo
iești. titlurile de campioni na
ționali pentru probele de semi- 
fond. contratimp individual și 
fond. învingătorii sînt cunos- 
cuți : Dinamo — la contratimp 
pe echipe. 100 km, Vasile Teo
dor — la semifond. Valentin 
Marin — la contratimp indivi
dual și Mircea Romașcanu — 
la fond. Toți, așadar, reprezen. 
tanți ai clubului sportiv Di
namo București. — - 
și antrenorului 
Voicu.

Ce se intimplă 
lalți cicliști, cu _ 
buri ? în clasamentul campio
natului de semifond, Pe pri
mele patru locuri figurează ru- general, 
tierii clubului sportiv din șos 
Ștefan cel Măre și abia pe 
locul al 5-lea un stelist. Con
stantin Bonciu; la contratimp 
individual, dinamoviștii au pri
mit o medalie de aur și o 
alta de argint, și abia bronzul 
a revenit unui stelist. Victor 
Bănescu (ciclist tînăr, l-am 
numi revelația campionatului). 
Ce a făcut aici specialistul pro
bei. I. Cojocarii, de la clubul 
Steaua ? Față de pretențiile pe 
care le avem de la el, o 
comportare slabă, un loc 6. cu, 
un timp cu aproximativ un mi
nut mai slab decît cel realizat 
de Valentin Marin, campionul

probei. Și cam aceeași situație 
s-a repetat si la campionatul 
de fond. Aurul și argintul pen
tru dinamoviști, și doar bron
zul pentru Teodor Drăgan, de 
la Olimpia. La această ultimă 
probă a existat scuza — pe 
care ne-a oferit-o col. N. Zai- 
nea — că sportivii de la 
ar fi fost handicapați 
intoxicație alimentară.

Este clar. deci, că în 
mul nostru nu există
rență. Sportivii de la Dinamo 
domină autoritar toate între
cerile, restul alergătorilor, de 
la celelalte cluburi, dovedin- 
du-se a fi simpli sparring-part- 
neri. De aici rezultă, după 
părerea noastră, nivelul tehnic 
scăzut al ciclismului nostru 

Sintcm convinși 
ambiționați de o eventuală 
serioasă rivalitate sportivă, 
cicliștii de la Dinamo s-ar 
pregăti mai bine, mediile orare 
realizate în concursuri ar crește 
și astfel rutierii noștri ar pu
tea deveni mai competitivi pc 
pian internațional.

Ce trebuie făcut ? Mai multă 
seriozitate în munca antreno
rilor. mai multă conștiinciozi
tate în activitatea dc pregătire 
a tuturor cicliștilor ! Altfel, ci
clismul nostru va continua să 
bată pasul pe loc. Si este 
păcat.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

în 
că, 

si 
și

unde-i lua !“ Le 
de la minibas-

STANCULESCU

Pe agenda competițiilor in
ternaționale ale călăriei figu
rează. în luna iulie, două im
portante concursuri. Primul se 
va desfășura între 5 și 8 iulie, 
la Bratislava, 
trecerii 
tivi 
tria, 
landa, 
veția, R. D. Germană și Ceho
slovacia. Țara noastră va fi re-

la startul 
fiind prezenți 

din România, 
R. F. Germania, 
Polonia, Ungaria,

în- 
spor- 
Aus- 

O- 
El-

prezentată de campionul bal
canic Alexandru Bozan și de 
Dania Popescu. Ei vor fi în
soțiți de antrenorul D. Hering.

în ultima parte a lunii, în
tre 27 și 29, pe baza hipică 
din Craiova, va avea loc con
cursul internațional al Româ
niei. Pînă acum au confirmat 
participarea Bulgaria. Iugosla
via și Polonia.

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
„CUPA SPERANȚELOR' Șl „CUPA DE VARA” LA TIR

La poligonul Tunari au început 
ieri întrecerile din cadrul „Cupei 
speranțelor- șl „Cupei de vară- 
— două importante competiții de 
tir organizate de federația de 
specialitate, la care participă 
sportivi din 26 de secții din În
treaga țară. După desfășurarea 
probei de glonț, la pușcă liberă 
W de focuri culcat, in „Cupa 
de vară“ pe primul loc se ailâ 
Nicolae Rotaru (I.E.F.S. Bucu
rești) cu #4 p. In aceeași com
petiție senioara Dumitra Matei 
(Dinamo București) a realizat 
502 p la pușcă standard CO fo
curi culcat. în „Cupa speranțe
lor- la proba de glonț, pușcă 
standard 60 focuri culcat cele 
mai bune rezultate.au fost obțl-

„REGATA

nute de juniorii Ștefan Olteanu 
(Dinamo București) 588 p, Ma
rian Lera (Dinamo București) 
506 p și Mihai Cimpeanu (Unirea 
Focșani) 583 p. La tineret fete 
(aceeași probă) Roxana 
șan (Olimpia București) 
pe primul loc ci 
toi liber 40 focu 
briei Cristache (Dinamo 
rești) a totalizat »3 p. 
in Trecerile continuă cu 
de gionț. pușcă liberă 
pușcă standard 3X20 f 
viteză W f. precum și mistreț 
alergător. Miine. în afara acestor 
probe, vor începe șl cele de ta
lere. precum șl cele de tir cu 
arcul* care se vor desfășura pe 
poligonul din parcul Herăstrâ ’.

Lămă- 
se aEâ 

SI p. U pis- 
. juniorul Ga-

Bucu- 
Astăzî 

probele 
ZX« t, 
și pistol

SNAGOV-
(Urmare din pag I) întrecere și a realizat o 

moașă victorie.
fru-

leria Roșea — Aneta Mihaly + 
Elena Giurcă au concurat foar
te bine și, cu tot contraatacul 
lansat de echipajul R. D. Ger
mane de la jumătatea cursei, 
nu au mai putut fi ajunse. Pe 
locul 3 echipa condusă de Ma
riana Zaharia.

Ultima probă, cea a schitu
rilor de 8-ț-l, a fost așteptată 
cu deosebit interes, 
pentru intîietate sportivele 
barca țării noastre și a R. 
Germane. „Optul" nostru, 
pare bine alcătuit, a tras 
forță, a imprimat un ritm sus
ținut pe tot parcursul pistei de

Luptau 
din 
D. 
se 
în

FORMULE VARIATE DE EXCURSII
Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București organi

zează pentru dv în această perioadă un bogat și atractiv 
program de excursii .de 1—6 zile, în toate zonele turistice 
ale țării.

Din agenda turistică a sezonului vă recomandăm cîteva 
trasee :

Valea Prahovei, Oltenia de sub munte — Maramureș și 
Țara Oașului — Porțile de fier — Munții Banatului — 
Munții Apuseni — Țara Hațegului — Munții Retezat — Va
lea Oltului — Nordul Moldovei — Circuitul turistic al Româ
niei, cît și în alte locuri pitorești.
• Cazarea se face în hoteluri, moteluri și vile conforta

bile, în cabane sau locuri de popas, asigurindu-se, în ace
lași timp, servicii ireproșabile. Un personal bine instruit și 
politicos vă așteaptă.
• Important: propunerilor noastre li se pot adăuga op

țiunile dv în alegerea traseelor și a tematicii excursiilor.
• Informații suplimentare și înscrieri se fac la toate fi

lialele și agențiile Oficiilor județene de turism și I.T.H.R. 
București.

rezultate 
rame: 
dar — 
Lenuța Sansu 
Eugenia Tănăsescu) 
România I 3:25.6, 3.
mană 3:33.0; 2 visle: 
I (Olga Homeghi 
coviciuc) 3:25,1, 2. 
3:26,7, 
1. _

4+1
Bon-

TEHNICE:
1. România H (Elena
Carmen Constan tin eseu —

Elena Iacob + 
3:25,5, 2.
R.D. Ger- 

1. România 
Maria Ma- 

R.D. Germană 
. . 3. Bulgaria 3:34,6; 2 rame: 
România 1 (Elena Oprea — 

Florica Dospinescu) 3:37,2, 2. 
mânia II (Marilena Zagoni 
Angela Aposteanu) 3:40,8, 3. Bul
garia 3:46,6; schi simplu: 1. San
da Toma (România) 3:47,2, 
Petra Boesler (R.D.G.) 3:54,1,
Antonina Skolarenko (R.S.S. U- 
craineană) 3:56,4; 4+1 visle: 
România 3:16,8. 2. R.D. Germană 
3:20,0, 3 România II 3:23,6; «+1: 
1. România (Valeria Cotescu — 
Paulina Sacalov — Doina Mărăn- 
descu — Georgeta Andrei — Sil
via Nedelcti — Katalin Kodelka 
— Lucia Buzuc — Elena Chiri- 
țoiu + Ecaterina lane) 3:03,8, 2. 
R.D. Germană 3:08,8, 3. Ungaria 
3:10,1.

Sîmbătă, de la ora 10,30, se des
fășoară cea de a doua rundă a 
finalelor din cadrul „Regatei 
Snagov".

Ro-

2.
3.

1.

MECIURI ATRACTIVE IN SEMIFINALELE 
„CENTURII SINDICATELOR DOLJENE" LA BOX

CRAIOVA, 23 (prin telefon). — 
Vineri seară, Sala sporturilor din 
localitate a găzduit ultimele par
tide semifinale ale turneului de 
box ,,Centura sindicatelor dolje- 
ne“, competiție care a reunit pe 
mulți dintre pugiliștii fruntași din 
diverse localități ale țării, ca și 
pe cițiva componenți ai lotului 
național. Reuniunea a fost atrac
tivă. cu partide viu disputate, 
care au plăcut iubitorilor spor
tului cu mânuși. Printre cele mai 
echilibrate și spectaculoase me
ciuri, a fost cel dintre Carol 
Hajnal (Steaua) și Gheorghe Ba- 
criș (CT.R. Craiova), la catego
ria ușoară. Stimulat de încura
jările publicului, craloveanul a 
luptat cu multă ambiție și s-a 
situat deseori la nivelul adversa
rului său, pe care l-a surprins cu 
lovituri rapide, executate de la 
distanță. La rîndul său, Hajnal 
a profitat de plusul său de vi
teză în seriile de aproape și a 
punctat mai mult în ultimele 
două runduri, obținînd o victorie 
la limită.

Tot la categoria ușoară, Dra- 
gomir Hie (Dinamo) și-a valori
ficat superioritatea tehnică, în- 
vingîndu-1 clar la puncte pe 
Gheorghe Buleica (Electroputere 
Craiova). Și, astfel, în finala con
cursului la această categorie vom

întîlnirea din-asista din nou la 
tre Hajnal și Ilie.

La „semiușoară", 
namovist Ion Stan 
da calităților și 
sale tehnice, depășindu-1 
puncte pe rapidistul Vasile Mo- 
raru, sportiv care a lăsat o-fru
moasă Impresie la acest turneu.

Componentul lotului național, 
Constantin Ghindăoanu (semimij- 
locie), s-a dovedit superior în 
ring adversarului său, Florin Gre- 
cescu (Electroputere Craiova). 
El a punctat mai precis de la 
distanță și, firește, merita vic
toria. Totuși, arbitrii (in totali
tate localnici) l-au preferat pe 
boxerul craiovean.

Alte rezultate : cat. semiușoară :
C. Ștefanovici (Electroputere Cra
iova) b.p. Gh. Bulancea (Cons
tructorul Hunedoara) ; semimij- 
locie : Gh. Dicu (Rapid) b.ab. 3
D. Șuică (C.F.R. Craiova) ; mij
locie mică : C. Hoduț (Rapid) 
b.p. M. Șurubaru (C.F.R. Timi
șoara) ; cat. mijlocie : I. Lupu 
(Rapid) b.p. M. Costache (Elec
troputere Craiova), T. Enache 
(Rapid) b.ab. 3 P. Colțea (Me

talul Bocșa) ; semigrea : C. Chi- 
racu (B.C. Galați) învinge dis
cutabil la puncte pe A. Stana 
(C.F.R. Timișoara).

Mihai TRANCĂ

juniorul di- 
a făcut dova- 

cunoștințelor 
la

„INTERNAȚIONALELE- DE PENTATLON
(Urmare din pag. 1)

și O. Wermescher. De aseme
nea, la start se va alinia și 
echipa națională de juniori, 
compusă din V. Apetrei, M. 
Sandu, I. Georgescu și Gh. 
Atanasiu, toți la primul lor 
concurs de anvergură.

Dintre ceilalți părticipanți, se 
detașează eomponenții echipelor 
Italiei și Ungariei. Italienii 
Crislofori, Prosperi și Massulo, 
clasați pe locul 6 la ediția 1978 
a campionatelor mondiale 
cu bune performanțe, anul tre
cut, la „Cupa Europei1*, 
ataca și acum pozițiile de sus

DOUĂ IMPORTANTE ETAPE DE CAMPIONAT 
LA AUTOMOBILISM

Astăzi se va desfășura pe dea
lul Gutiiului. în apropierea ora
șului Baia Mare, pe un traseu 
de 1 km. cu startul de la cabana 
Șulor, etapa a doua a campio
natului automobilistic de viteză 
în coastă. La întreceri vor fi 
prezenți cel mai buni specialiști 
din țară. In continuare, automo- 
bilișl ii noștri se vor prezenta 
miine dimineață Ia startul eta-

Si

vor

pei a 5-a a campionatului de 
viteză pe circuit. întrecerile sînt 
programate pe un traseu înscris 
pe cîteva străzi din orașul Baia 
Mare, pe care sportivii vor par
curge 30 km. Astăzi după-amlază 
se va face, în parcul de mașini, 
special amenajat la Baia Mare, 
revizia tehnică a automobilelor 
înscrise în concurs.

ale clasamentului. De aseme
nea, Deri, Tomaschof și Vass. 
membri ai lotului olimpic al 
Ungariei, dețin rezultate de va
loare și în acest sezon, ei anun- 
țîndu-se candidați la medalii. 
Totodată, polonezii Kikiewicz 
si Soczewinski, cehoslovacii Or- 
sag și Polacek, francezul Gau
dy — campionul en-titre -- și 
bulgarii Kastanov și Popov so 
bucură de bune aprecieri din 
partea specialiștilor.

Așadar, se așteaptă confrun
tări atractive și de valoare. Du
pă cum ne spunea Dumitru 
Nedelea, secretarul federației 
de specialitate, „organizatorii 
au depus strădanii pentru a 
asigura întrecerilor un cadru 
dintre cele mai bune de desfă
șurare".

Clubul sportiv Progresul 
din Capitală deschide, in- 
cepînd de la 1 iulie, cursuri 
de inițiere în tenis pentru 
copii. înscrierile se pot face 
zilnic la sediul clubului, din 
str. Dr. Staicovici nr. 42. 
Relații la telefon 37 18 49.

rezultate.au


ȘEDINȚA Of IUCRU DL LA C N.E.F.S.
Ieri a continuat la se

diul C.N.E.F.S. ședința 
de lucru care a analizat 
stadiul îndeplinirii prin
cipalelor sarcini și obiec
tive ale activității spor
tive de masă și de per
formanță înscrise in Pro
gramul de dezvoltare a 
mișcării sportive pentru 
perioada 1976—1980. Au 
participat președinți și 
prim-vicepreședinți ai 
consiliilor județene pen
tru educație fizică și 
sport, secretarii federa
țiilor sportive, reprezen
tanți ai organizațiilor cu 
atribuții în sport, acti
viști ai C.N.E.F.S.

Au fost dezbătute pro
bleme ale desfășurării 
ediției de vară a com
petiției sportive naționale 
„Daciada" ; activitatea 
de educație fizică și 
sport de masă pentru 
preșcolari, elevi, oameni 
ai muncii din întreprin
deri, instituții și de Ia 
sate ; selecția talentelor 
și pregătirea schimbului 
de miine ; măsurile pen
tru extinderea acțiunii 
dc amenajare a bazelor

sportive simple ; siste
mul național unic de se
lecție ; activitatea și re
zultatele unităților spor
tive de performanță ; în
deplinirea obiectivelor de 
pregătire olimpică in 
anul preolimpic.

Participanții la ședință 
s-au angajat să depună 
toate eforturile pentru ca 
obiectivele stabilite de 
partid pentru dezvoltarea 
mișcării sportive să fie 
îndeplinite in întregime 
la toate nivelele de acti
vitate și la toți indicato
rii, atît pentru sportul de 
masă cit și pentru cel 
de performanță, îndeosebi 
pentru prezentarea sporti
vilor români în cele mai 
bune condițiuni la Jocu
rile Olimpice de anul 
viitor, de la Moscova, in 
scopul depășirii substan
țiale a rezultatelor înre
gistrate la Olimpiada de 
la Montreal 1976.

*
Participanții au vizio

nat filme sportive sovie
tice prezentind pregăti
rile pentru J.O. de vară, 
Moscova ’80.

Etica pe terenul întrecerii sportive

JUCA TOR-ANTRENORSPECTA TOR, 
FACTORII DE RĂSPUNDERE 

IN ASIGURAREA DEPUNE! SPORTIVITĂȚI

$

De „Ziua învățătorului"

Competițiile oficiale sînt momente esen
țiale ale vieții de sportiv. Ele arată cine este 
mai bun, ce, cit și cum s-a muncit Io antre
namente. Competiția reprezintă „ora socote
lilor*, „momentul adevărului" ți trebuie, toc
mai de aceea, tratată ca atare. întrecerea 
trebuie să ofere celui mai bun posibilita
tea de a ciștiga, de a fi cinstit ața cum 
se cuvine. Din pocote, acest spectacol 
sportiv, cu atitea valențe estetice ți 
educative, este uneori umbrit de nesportivi- 
tate. Gestul care se abate de la buna-cu- 

foță de parte-viință, săvirșit de un sportiv

nerul de întrecere, de un antrenor, neres- 
pectarea cu strictețe a regulamentelor scrise 
sau nescrise ale întrecerii, manifestările ne- 
crvi li za te ale unor spectatori vizavi de spor
tivii oaspeți, încercările de a cițtiga in mod 
nemeritat laurii cuveniți învingătorului — iată 
tot atitea fațete neplăcute pe care le ia 
ceea ce putem numi, pe scurt, abaterea de 
la etica sportivă. Cîtorva asemenea manifes
tări le acordăm astăzi atenția, cu dorința ca 
ele - ți altele - să fie alungate de pe te
renurile noastre de sport.

FAMILIA PROFESORILOR
DE EDUCAȚIE FIZICĂ...

Trei dascăli de educație 
fizică. Și toți foarte tineri. 
Numele lor, Grigore Bă- 
luță. Constantin Davi- 
descu și George To- 
mescu. I-am cunoscut in 
toamnă, la un cerc pe
dagogic organizat intr-o 
comună, la Berbeștii Vil- 
cii. Au ținut, împreună 
cu alți colegi, lecții des
chise de educație fizică. 
Lecții-model. Prof. Mi
hai Vișan, inspectorul 
județean de specialitate, 
ne-a atras atenția: „Des
pre acești foarte tineri 
dascăli de sport veți mai 
auzi, cit de curind !~“

Intîmplarea a făcut 
să-i revedem la lucru în 
propriile școli, la Ho
rezu și la Rîmești, după 
aceea la o amplă acțiune, 
tradițională pe acele me
leaguri. înscrisă în pro
gramul „Daciadei" și 
al Festivalului național 
„Cîntarea României" — 
am numit „Cocoșul de 
Horez". Copii și tineri, 
băieți și fete din cele 
două așezări de munte 
vîlcene și din altele în
vecinate (Vaideeni, Tom- 

- șani. Slătioara, Cos- 
tești, Măldărești, Milos- 
tea) și-au măsurat — la 
atletism, fotbal și hand
bal, la cîntec și joc — 
talentul, cunoștințele, pu
terile și ambițiile. Sute 
de participant! și tot 
atîția spectatori.

Cei trei tineri profe
sori se aflau peste tot, 
ca organizatori (îm
preună cu alți colegi), 
ca oficiali, ca arbitri.

— Bravo. Adriane ! 
Săritură de kinogramă ! 
Nota 10. Sint convins că 
nu te va depăși nimeni!*

Adrian Popa, elevul cu 
isprava, era numai zîm- 
bet.

— Felicitări, Gicule ! 
Iată, ai terminat cursa 
de 800 cu aproape o ju
mătate de stadion înain
tea celorlalți !

Și pe fața lui Gicu 
Giubega a înflorit un 
zîmbet

LOTO — PRONO INFORMEAZĂ
PARTICIPlND LA

ORICINE JOACA
POATE CIȘTIGA

• Autoturisme „Dacia
1300". „Skoda 105 L“,
„Skoda 120 L“ sau 
„Trabant 601".

• 20.000, 19.000, 5.000 lei
etc.

MAI MULTE LOZURI — 
MAI MULTE ȘANSE DE 

SUCCES 1
In atenția amatorilor de 

pronosticuri sportive s

— Viorele, ai lost ex
traordinar ! Ai înscris 
un goi ă U Dobcin I

Viorel Tânase se to
pește de bucurie.

„Nu vi imaginați ee 
înseamnă ea un elev să 
te simtă, pe tine, das
căl. cit mai aproape de 
el. ori de cite ori e 
chemat să-și reprezinte 
clasa, școala, colectivul 
— ne spunea prof. Ma
rin Ciutacu. directorul 
Liceului de matematică- 
fizică din Horezu, și el 
un om legat trup și su
flet de copii.

Să te fad simțit a- 
proape de elevii tăi. să-i 
sprijini să ajungă tot mai 
sus pe scara aspirațiilor 
tinerești, să trăiești ală
turi de ei satisfacția 
reușitelor, chiar si in o- 
cazii aparent mărunte. 
Iată ce fac. Ia Horezu, 
trei tineri dascăli de 
sport.

Vreți, poate, să știți 
și roadele acestei atitu
dini... Nu există acțiune 
patriotică în care, la rin- 
dul lor. copiii să nu Ce 
alături de profesorii lor. 
„Știți că ne-am anga
jat ca școala să arate ea 
o grădină..." Aproape 
100 de voci au răspuns 
„Da !“, făcînd să vibreze 
curtea școlii. E lesne de 
imaginat ce a urmat 
„Băieți, miine lucrăm 
citeva ore la stadion, în
dreptăm sectorul de să
rituri și pista de aler
gări. De acord Cla
sele au răspuns „pre
zent" in corpore. Tre
buie să facem o ieșire 
pină la Tomșani, să a- 
jutăm si noi la munca 
în livezi. Ce ziceți ?...“ 
Au răspuns pînă și e- 
levii (puțini .la număr, 
cîți sînt) cu scutire me
dicală la orele de sport.

Totul, ca într-o fami
lie. Calitatea de pedagogi 
a celor trei profesori din 
Horezu si Rîmești se de
finește prin fapte !

Tiberiu STAMA

IIHSH U„ fUI-FMI!
Pe una din ptanșeie de scrimă 

de la .1loreasca- se desfășura 
medul dintre Dinamo București 
și CA Sata Mare, din cadrul 
campionatului Diviziei A de fio- 
retă-fete. Pe p.anșă. sportivele 
Adriana Badai (Dinamo) și 
Csila Rupansics (CA. Satu 
Mare). La un moment dat, le
gătura electrică de la bluza ul
timei sportive s-a desprins. In 
cazul unui atac reușit, tușa săt- 
mărencd n-ar fi fost valabilă. 
Pruna care a observat defecțiu
nea a fost prof. Elena Bejan, 
amreocarea echipei dina movist e. 
Corect, ea a semnalat cazul. A 
mc-ercat chiar să vină In sprl-. 
jmul floretistei din Satu Mare. 
Dar. stupoare : concomitent, cu 
totul nejustificat, prof. ștefan 
Ardeleanu, antrenorul echipei 
C.S. Satu Ma-e, a intervenit, in- 
saltindu-și colega, în auzul tu
turor spectatorilor aflați In apro
piere ! Nu după multă vreme. 
Insă, dlndu-și seama de gestul 
sau cu totul deplasat, praf. Ar
deleana și-a cerut scuze, moti- 
. Ind că... a fost nervos.

Așadar, un educator ișl insul
tă o colegă de breaslă, 
fără nici o justificare... Să ne 
maț surprindă atunci faptul că 
Si sportivele de la CA. Satu 
Mare (și chiar C. Baparcsics 3 
fac același lucru cu unele ad
versare pe care nu Ie pot În
trece T

S. TiBERIU

IBBHLCULII FATĂ 
DL FRAUBĂ ?!

astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buleti
nelor la atractivul con
curs PRONOSPORT de 
miine. 1 iulie 1979, primul 
din seria concursurilor 
axate pe meciurile tradi
ționale» competiții „Cupa 
de vară-, AGENȚIILE LO- 
TO-PRONOSPORT VA AȘ
TEAPTĂ PENTRU A VA 
ÎNCERCA ȘI DV. ȘAN
SELE !
NUMERELE EXTRA
SE LA TRAGEREA LO
TO DIN 29 IUNIE 1979

Extragerea I : 36 7 80 
39 43 70 44 27 9

Extragerea a Il-a : 16
83 12 41 15 74 78 72 62

FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 897.404 lei. 
din care 168.081 lei re
port la categoria 1.

„Pentru Încercare de fraudâ la 
concursul de eori^ențâ din 2—1 
aprilie La trecerea normdor de 
control (a participat in locul unea 
alte sportive. Elena Clocea), Ju- 
câ to area Basfalianu Didina de ia 
Confecția CAlÂrași și C-S.$. Câ- 
Urași (n.n. este vorba de o hand
baliste cu dubli legitimare) este 
suspendau de 1a orice activitate 
competiționalâ pe timp de douâ 
luni de zile, incepind cu data de 
3 aprilie lf73“.

Am extras această Informație 
din Buletinul informativ nr. 
7/1979 al F.R. HandbaL Așadar, 
la concursul pentru trecerea nor
melor, concurs oficial, ținut In 
fața reprezentanților federației $1 
fără absolvirea cărora nu poți 
juca într-o competiție oficială, 
tînăra Basfalianu Didina a în
cercat o substituire de persoană, 
inducerea în eroare a unor oa
meni care poartă pe umeri isto
ria handbalului nostru ! Față de 
gravitatea faptei, sancțiunea ni 
se pare blîndă. Cum neînchipuit 
de ușor ni se pare că trece fe
derația de specialitate peste vina 
sportivei care s-a lăsat înlocuită, 
peste atitudinea antrenorului (e- 
ducatorului) care a acceptat a- 
ceastă mistificare, ca și peste ne
păsarea cu care Confecția Călă
rași a patronat aceste atit de 
grave abateri.

Pentru a pune în drepturi eti
ca sportivă nu este niciodată 
prea tîrziu ...

Hristache NAUM

UNEORI CU RACHETA
Si JOACĂ Șl TENIS
Pe terenurile din parcul spor

tiv Progresul, cu prilejul „Cri
teriului de primăvară1* la tenis, 
în prezența a numeroși specta
tori, majoritatea lor foarte ti
neri, mai mulți sportivi angre
nați în competiție — care mai au 
destul de muncit pînă să ajun

gă, să zicem, la nivelul lui Ilie 
Nâstase — au oferit spectacole 
neplăcute. Din cauza unei exce
sive nervozități (pe cine ? pe 
ce?), rachete, cu care uneori 
mai joacă și... tenis, deveniseră 
pentru ei (să-i numim pe cîțiva: 
Laurențiu Soare, Florin Manea, 
Radu Hărnuțiu, George Copâcea- 
nu, .Andrei Leonte) bețe tocmai 
bune de aruncat prin pomi, prin 
tribune sau peste gard ; compor
tarea demnă și conformarea față 
de deciziile arbitrului au fost 
adesea înlocuite cu vociferări și 
proteste. Firește, toate aceste 
abateri de la etica sportivă au 
fost prompt sancționate de cei 
in măsură s-o facă. Planează, 
însă, nedumeriri — cu atît mai 
mult cu cit astfel de atitudini 
nu lipsesc aproape de la nici o 
competiție de tenis — asupra 
modului cum antrenorii și-au 
educat elevii. Nu de alta, dar 
prea nu-și aduc acești sportivi 
in trusa cu instrumente pentru 
jocul de tenis și cei... șapte ani 
de acasă !

Ion GAVRILESCU

VORBA DULCE...
Ne aflăm pe dealul unde este 

situat Institutul de Mine din Pe
troșani. Alături, stadionul. Soare 
puternic, brazi. Pe fundal, Pa- 
ringul și Straja, cu crestele al
bite de zăpadă. Și un derby : 
Șumța Petroșani — Dinamo 
bucurești, la rugby.

Gazdele atacă dezinvolt, înscriu 
șL spre bucuria studenților din 
tribună, In minutul M, știința 
conduce cu 13—4. După pauză, 
«w-a—apar deciși. însă, să 
schimbe rezultatul, combină din 
ce In ce mal periculos, reduc din 
handicap șt se apropie de — 13 1 
Galeria studenților mineri „sim
te pericolul- și schimbă registrul. 
Pe Ioc. ca la o comandă, cei din 
tribună prind a-și „ajuta* cole
gii din teren _ huiduind pe ju
cătorii oaspeți și vociferând la 
deciziile arbitrului, pentru a-1 ti
mora. Atmosfera devine din ce 
in ce mai grea, spectacolul pare 
ratat, cfnd _

—De pe banca echipei Știința 
s-a ridicat un om. antrenorul 
Tiu Iooeseo. Urcă pe bancă și un 
minut, poate două, vorbește ga
leriei. Cere sportivitate, aduce 
vorba despre buna găzduire.

Și totul s-a schimbat. Ne-a tă
cut plăcere să ascultăm. In con
tinuare. o galerie așa cum și-ar 
dori orice echipă, fazele frumoa
se ale dinamovișt£or fiind aplau
date Ia scenă deschisă. Iar oas
peții au salutat. In final, galena 
și au cîntat din Inimă, alături 
de rugbyștii petroșăneni. .Jiuițl 
ani trăiască* dedicat fundașului 
Teodorin Tudose. cei care. In ziua 
in care Împlinea 23 de ani, rea
lizase 12 din ceie 3 puncte ale 
echipei sale—

Modesto FERRARI NI

kU-l tf GLUMIT
CU... LOCUL

O seamă de abateri de la re
gulile de desfășurare a unei 
competiții sportive s-au petrecut 
Ia „Cupa primăverii* la tir. 
Unele dintre ele au fost consi
derate. pe drept cuvin t, grave, 
autorii lor fiind — cu atit mai 
rău — și trăgători cu vechi sta
te de activitate pe poligoane, șl 
elemente tinere, de la care se 
așteaptă un reviriment al spor
tului talerelor, dorit de multă 
vreme. Alexandru Sencovici 
(Olimpia) și Zaharia Ghiocel 
(C.S. Baia Mare) au executat 
trageri cu arma în locuri nepre
văzute în mod expres de regu
lament. Gravitatea acestor gesturi 
de indisciplină este cu atît mal 
mare, cu cît, iată. și un tale- 
rist în formare. Dumitru Gaze- 

tovlci (Steaua), junior n încă, 
și-a permis, urmlnd probabil 
exemplul celor... mari, să facă 
același lucru 1 Nu sînt, oare, 
acești trăgători oblșnuițl cu litera 
regulamentelor, nu sint „sensibili* 
la recomandările făcute de or
ganizatori In vederea bunel des
fășurări a unei competiții t Nu 
le-au sădit antrenorii lor, ca pri
mă și esențială obișnuință a 
vieții de sportiv, disciplina de 
concurs și de pregătire și or
dinea dlntr-o incintă publică, 
așa cum este orice teren spor
tiv T Se vede că nu 1

La aceeași competiție am în- 
tilnit șl un alt gen de indisci
plină față de acest moment esen
țial pentru fiecare sportiv care 
trebuie să fie concursul. Attila 
Csorba și Ștefan Egri, talerlștl 
de la C.S. Bala Mare, au întîr- 
ziat In mod nejustifleat (cu 
aproape 30 de minute I) peste 
ora de începere a probei de 
skeet, în ziua a doua a 
concursuluL Lucrurile aruncă o 
lumină deloc favorabilă asupra 
modului în care acești trăgători 
pun preț pe eforturile materiale 
care se fac pentru ca el să se 
pregătească în bune condiții.

Al. Sencovici, Ghiocel șl Gaze- 
tovlcl au fost excluși din com
petiție, Iar Csorba șl Egri au 
fost penalizați cu cite 3 talere 
fiecare I

Radu TIMOFTE

ÎN ALB Șl NEGRU
MULȚUMIRE. După ce a ciști- 

gat medaliile de aur La concursu
rile de la Antibe» și Orleans, 
Anca Kiss — acum elevă a an
trenorului Bela Karoly — a fă
cut, la întoarcere, primul drum 
in. orașul ei natal. Oradea, acolo 
unde a deprins dragostea pentru 
gunnasticâ. împreună cu tatăl el, 
Șiefan Kiss, lucrător la coopera
tiva Teiepreclzia, a făcut cea 
dinții vizită la antrenorul Eme- 
ric Ban, primul ei îndrumător in 
gimnastică

„TUȘ 1". Scrimerul Florin Nl- 
rolae, fost component al lotului 
națioaaj, s-a supărat pe clubul 
Steaua și, deci, nu mal vine la 
antrenamente, dorind acum, îm
potriva tuturor regulilor, să 
plece la alt club. Poate că sus
pendarea U va readuce pe plan
șă l Pentru sabrerul Cornelia 
Marin — component al lotului — 
nerespectarea indicațiilor antre
norului și medicului în ceea ce 
privește viața rațională au deve
nit o obișnuință. Urmarea T 
Comportarea sub cerințe La cam
pionatele naționale,

MEDALIILE DE AUR. La 45 de 
ani. strădaniile antrenorului con- 
stănțean Lisias lonescu s-au Vă
zut răsplătite de succesul elevu
lui său, halterofilul Vasile Roșu 
care, la ultima ediție a C.M. de 
juniori, a cucerit primele me
dalii de aur din istoria acestui 
sport. V. Roșu n-a uitat să spu
nă după premiere că, în mare 
parte, aceste medalii se cu
vin și antrenorului său.

EDUCATORI... NEEDUCAȚI 1 
In atmosfera de deplină sportivi
tate care a dominat finala „Cu
pei invățâmint-cultură", de la 
Timișoara, s-au găsit unii care, 
uitînd de rosturile profesiunii lor, 
de ceea ce simbolizează întrece
rea și de cea mai elementară e- 
tică, au încercat să-și aproprie 
una din splendidele cupe puse în 
joc. prin substituire de... jucă
tori. Formația feminină de volei 
a județului Blstrița-Năsăud și 
cea masculină a județului Ialo
mița au fost descalificate din 
această pricină șl... au fost trimise 
acasă l Or fi raportat oare ceva 
responsabilii acestor loturi orga
nelor sindicale pe cheltuiala că
rora au făcut deplasarea ? I-o 
fi pus cineva să plătească măcar 
tichetul de loc pe C.F.R. î Vom 
afla din răspunsul celor în drept!



tai

1 ACASA LA CAMPIONII „DACIADEI" NADIA COMANECI A CRESCUT PE ME
I Primul loc în marea competifie sportivă nafionala I
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Fără tradiție în sport și, de
ocamdată, fără veleități în 
sfera performanței, județul Al
ba s-a afirmat în ultimii ani 
într-un mod cu totul spectacu
los în activitatea sportivă de 
masă, cucerind la prima ediție 
a „Daciadei" 1. __ _
8 titluri de campioni, 
de referință fără 
rîndul celorlalte 
țării.

Faptul, firește, 
Nu-i vorba. însă, 
miracol. Sub 
competiții sportive 
creată din inițiativa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, ambi
țioșii locuitori de pe aceste me
leaguri au făcut din „Daciadă" 
un cadru de manifestare a e- 
nergiei și hărniciei. Ei au în
țeles că „Daciada" este 
mult decît o 
tivă . că ea 
de la etapele 
plă și bogată 
tivă pentru toți, capabilă 
călească trupul și voința, să 
formeze oameni adevărați, pre
gătiți pentru muncă și viață, 
pentru construcția uriașului și 
mărețului edificiu care este 
patria noastră socialistă.

Iată resortul care i-a propul
sat pe fiii Albei acolo unde, 
poate, mulți dintre ei, harnici 
dar modești, nici n-au visat 
vreodată. Așa trebuie explicate 
rezultatele celor doi tineri din 
Albac (comună aflată în inima 
Apusenilor, acolo unde locuiesc 
moții, urmașii statornici, de 
peste două milenii, ai strămo
șilor noștri geto-daci) cam
pioni la schi fond : Horea Trif 
— micul sportiv care poartă 
numele marelui luptător de 
ieri pentru libertatea iobagilor, 
născut tot în Albac ! — și A- 
driana Pleșa. Localitatea din 
Țara-de-piatră a Apusenilor a 
căpătat astfel o rezonanță cu 
totul aparte în sportul româ
nesc. Sigur, cele două titluri 
de campioni ai „Daciadei" re
flectă talentul și tenacitatea 
celor doi fii ai Albacului. Se 
cuvine, însă, să asociem aici și 
strădaniile unui dascăl inimos, 
cum este Iancu Pleșa, care — 
cum ne spunea primarul comu
nei — „a mutat lecțiile de edu
cație fizică, întreaga activitate 
sportivă a elevilor peste

nu mai puțin de 
element 

precedent în 
județe ale

a surprins, 
de nici un 

impulsul marii 
naționale,

mai 
competiție spor- 
reprezintă, chiar 

incipiente, o am- 
activitate spor- 

să

spre devenire, prof. 
Tănase Groza. Cei 
din Cimpeni fi 
din întregul județ
— cunoscîndu-1 pe 
dascălul de sport
— sînt convinși 
că el nu se va o- 
pri aici, va pregăti 
si va da noi cam
pioni.

în fine, Aiudul 
la karting, prin 
Marius Man din 
Măgina, sat apar- 
ținînd orașului, și-a 
adus un prim a- 
port la sporirea 
numărului de cam
pioni ai „Dacia- 
dei“. Munca de 
artizan a 
torului 
Molnar, 
rată aproape ano
nim la Casa pio
nierilor și șoimilor 
patriei, și-a găsit 
o fericită împli
nire. Al doilea 
aport aparține e- 
chipei masculine 
de handbal Meta
lul Aiud, care 
completează gale
ria atît de bo
gată a campionilor 
„Daciadei' 
cest 
torul 
rii 
ing.
zan, 
deosebite în obți
nerea acestui fru
mos succes, el 
fiind unul dintre cei care au 
încurajat Pe tinerii sportivi din 
întreprindere să șe pregăteas
că. să persevereze și să în
vingă.

Există și o altă explicație a 
succeselor obținute de sportivii 
județului Alba în .,Daciadă“. 
Ea rezidă în condițiile mereu 
mai bune create copiilor, tine
retului, oamenilor muncii pen
tru participarea masivă la acti
vitatea sportivă. Prin grija Co
mitetului județean de partid, 
unitățile de învățămînt. ca și 
multe unități economice și-au 
sporit și diversificat dotările.

ai „1
Munca

instruc-
Francisc
desfășu-

1“ din a- 
județ. Direc- 

întreprinde- 
metalurgice, 

Vasile Fufe- 
are merite

Constantin Chițulescu a fost unul dintre 
cei 8 fii ai județului Alba care completează 
bogata vitrină cu trofee de campioni ai 
„Daciadei". Iată-l pe Stadionul Republicii 
din Capitală, la sosirea in proba de 3 000 
m din cadrul finalei „Crosului tineretului", 
întrecere desfășurată sub însemnele marii 

competiții sportive naționale.
Foto : Dragoș NEAGU

impresionantă de- 
sportivă pe Cîmpia 

s-au desfășurat 
marii competiții

sub 
na-

rea-

dată cu o 
monstrație 
Libertății) 
însemnele 
ți on ale.

Sub imboldul succeselor 
lizate în activitatea sportivă de

UNDE ÎNAINTE NU SE iNTÎMPLA NIMIC
stemă sportivă a jud< 

singură ... floare • O 
Iul, un sport în plină afirmare • Tinerețea fotbalului băcăuan 

sportului de performanță

• Sugestive propuneri pentru o eventuală 
băcăuană nu este reprezentată de o

Cu ani In urmă, 
într-o după-amiază 
de sfîrșit de vară, 
la Bacău, un bătrin 
dascăl de educație 
fizică imi spunea : 
„Clnd am venit eu 
aci, Înainte de răz
boi, pe aceste me
leaguri In sport nu 
se intîmpla nimic 
luni și luni de zile..." 
Iată sintetizată, cum 
nu se poate mal 
sugestiv, situația 
sportului din jude
țul Bacău dinaintea 
lui 23 August 1944.

„Nu se tntîmpla 
nimic..." tn fond ce 
s-ar fi putut întîm- 
pla intr-un județ în 
care ' ’
profesori 
ație fizică, 
e fotbal 
culme." a 
ive, citeva 

fotbal, dintre _ __
chiar în „B“ 71... Ici-colo, cîteun 
meci de fotbal, timide încercări 
de a înjgheba echipe de oină sau 
ansambluri școlărești de gimnas
tică, primite cil zîrnbete îngădui
toare și o paralizantă nepăsare.

De atunci, de fapt de la „11- 
niuțele" din tabelul cifric compa
rativ care însoțește reportajul 
nostru sportul băcăuan a parcurs 
un drum uriaș.

Pe deplin edificator în privința 
stadiului de dezvoltare atins de 
mișcarea sportivă din județul 
Bacău ni se pare rezultatul unul 
original test întreprins zilele tre
cute printre activiștii Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport. Le-am propus schițarea 
unei steme sportive a județului. 
Ce sporturi ar trebui să cuprin
dă ? Toți au răspuns imediat : 
GIMNASTICA I

DE CE GIMNASTICA 1

Asociații și cluburi sportive 
Sportivi legitimați
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Bază materială (terenuri, săli)

1944 197f

4

6

6

524
10 527

418
67

397

emeriți ai sportului, 23O Sportivi clasificați : 4 maeștri 
de maeștri ai sportului, 42 sportivi de categorie internațională, 
162 de categoria I, 622 de categoria a ll-a, 1 173 de ca
tegoria juniori.

O Sportivi selecționați in loturile reprezentative : 14 olim
pic, 35 seniori, 15 tineret, 41 juniori.
• Titluri de campioni : 3 olimpici, 1 mondial, 8 europeni

existau doar 6 -----------------
de edu- 

cîteva terenuri 
prăfuite și, ca o 
performanței spor- 

ecliipe, tot de 
care una ajunsese

dre talentate, fiind concludente 
exemplele echipelor de la Șc. ge
nerală nr. 4 din Momești (prof. 
Romeo Florea), de La Liceul in
dustrial din Comănești (prof. șt. 
Nichita) și de la echipa de juni
ori C.S.M. Borzești (prof. Gh. 
Bădiță) eu o medie de Înălțime 
excelentă: 1,88 m 1

★
A urmat, parcă firesc, FOTBA

LUL. Apreciata comportare a 
echipei S.C. Bacău, una din ani
matoarele Diviziei A, în care ?l-a 
croit un bun renume prin tine
rețea echipei sale și prin valoa
rea jucătorilor care o compun, 
este doar unul din argumente. în 
spatele acestei echipe (media ' 
vîrstă 22 de ani !), alcătuită 
proape în întregime („Doar 
targiu ne... strică alinierea") 
produse autohtone, se află 
uriaș (termenul nu este 
exagerat) rezervor de cadre. Este 
cunoscută laborioasa muncă de 
creștere a noilor elemente ce se 
desfășoară la Șc. generală nr. 30 
și în cadrul echipelor de junioa-

zi ap< 
să-l ocu 
Cel pes 
grenați 
ar fi 
sport uit 
lui, CU’ 
60 000 d 
zenți L 
bogatei* 
din cat 
eompet 
piele c 
feritoar 
care o 
sportul

de 
a- 

Ca- 
din 
un 

deloc

Ceea 
această 
lui est' 
sportul 
vorba 
(moder 
de hai 
cieniloi 
ar tret 
norii (

I
I

I

1944-1979

I

I
7 (6 juniori)

Asociații sportive 
Cluburi sportive 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați

fotbal) 
tare a 
im pori 
băcău; 
rînd, 
din v 
celor 
-ezult

Profesori de ed. fizico 
Antrenori
Dinamica dezvoltării 

bazei materiale 
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re ale S.C. Bacău. Astfel de lu
cruri au devenit aproape normale 
peste tot. Dar nu se poate să nu 
te impresioneze faptul că in ju
dețul Bacău există 1843 de echipe 
de copii și juniori, organizate în 
întreceri pe patru categorii de 
vîrstă. Deci, aproape 20 000 de 
copii și juniori sînt cuprinși în- 
tr-o acțiune organizată de ins
truire și de perfecționare. Să ne

•PartiCipanți la ediția I 
ediția a ll-o 86 132 (iarnă)

I 
I 589 (44 cot. I

202 COt. O ll-o
343 jr.)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

500 — din curtea școlii, sus, pe 
pîrtiUe Haldinelor, acum de
numite de toată lumea pîrtiUe 
campionilor...". In paranteză fie 
spus, cei din Albac, cuceriți de 
sport, stau de fiecare dată cu 
urechea la aparatul de radio 
atunci cînd feciorii lor concu
rează in „Daciadă", gata să le 
afle isprăvile. Și, se spune, nu 
îi mai mulțumesc locurile 2 si 
3, vor numai primul I Să re
cunoaștem : este o emoționantă 
și splendidă pledoarie pentru 
sport și pentru frumusețea a- 
cestuia, prin marea competiție 
sportivă națională...

într-un mod asemănător și-a 
făcut apariția și cel de-al trei
lea campion republican al „Da
ciadei", tot. un schior, Vasile 
Onej, elev al Liceului indus
trial forestier din Cimpeni. Și 
aici, prin inițiativa a doi pro
fesori neobosiți, Mihai Berindei 
și Mircea Curtici, pîrtiile natu
rale din vecinătatea orașului 
au fost transformate în „ate- 
lierele-școală" ale iubitorilor de 
mișcare și exercițiu fizic. Sînt 
cu miile. Nu se putea să nu 
apară și aici un campion.

Cugirul a dat și el trei lau- 
reați ai „Daciadei", o jucătoare 
de tenis de masă, pe Carmen 
Pascu, elevă a soților Agneta 
și Nicolae Dornic, care, prin- 
tr-o strădanie demnă de toată 
lauda, caută să creeze o școală 
în materie și doi atleți, penta- 
tlonistul Petru Florea și aler
gătorul de cros Constantin 
Chițulescu. Și unul și celălalt 
nutresc sentimente de sinceră 
prețuire față de același pe
dagog care le-a călăuzit pașii

au fost amenajate spații pentru 
agrement, baze sportive simple. 
Primarii din Alba Iulia (Nico
lae Roșu), Blaj (Dionisie Hel- 
joni), Aiud (Vasile Purdea) și 
dintr-o serie de așezări rurale 
— Albac (Ioan Cos tea), Galda- 
de-Jos (Alexandru Duca) și 
Pian (loan Oancea), sprijinitori 
activi ai Ideii de sănătate prin 
exercițiu fizic, susțin puternic 
acțiunea de Îmbogățire a bazei 
materiale a mișcării sportive. 
Practic, aproape că nu există 
unitate de invățămint fără un 
minim de amenajări sportive 
simple. în același timp, școlile 
sînt încadrate an de an cu 
profesori cu o înaltă calificare. 
„Ce departe ne aflăm azi de 
situația existentă ieri — ne 
mărturisea cu satisfacție Daniel 
Chirilă, prim-vicepreședinte al 
C-J.E.F.S. Alba — cînd orașul 
de reședință al județului nu 
dispunea decît de un profesor 
de educație fizică, Emil Tămaș. 
Acum, In Alba Iulia sînt înca
drați aproape 40, iar in județ 
peste 200

Cu contribuția acestora și a 
celor peste 600 de antrenori și 
instructori sportivi voluntari, 
județul Alba a făcut pasul 
uriaș de la anonimat la actuala 
poziție fruntașă pe tară în „Da
ciadă". Toate concursurile și 
acțiunile organizate pe plan 
local, asociind deseori și ele
mente folclorice de o nease
muită valoare, specifice melea
gurilor (ABRUD : „Inimi fier
binți în Țara-de-piatră" ; CIM
PENI : „Tulnicul Moților" ; 
BLAJ : „Zilele culturii blăje- 
ne", care se încheie de fiecare

masă, se nădăjduiește să se ob
țină, la fel de convingător, 
prin „Daciadă", saltul de- la 
cantitate la calitate. Este o do
rință, o ambiție cu temeiuri 
profunde. Tinerii din Alba nu 
uită că din rîndul lor âu ple
cat. ureînd treptele consacrării, 
mulți sportivi, fotbalistul Cor
nel Țălnar (Alba Iulia), volei
baliștii Traian Ccrcheș și Vic
tor Chezan (Albac). Ovidiu Ghiz- 
davu (Blaj), atletul Sorin Rizea 
(Ocna Mureșului). Ei nu uită 
totodată că pe acest drum al 
consacrării au și început să 
urce năvalnic mulți copii și ti
neri. Pentru început, expo- 
nenții acestei largi deschideri 
spre calitate sînt boxerul Dan 
Huștiuc (Cugir), judoka Radu 
Urcan (Alba Iulia), halterofilii 
Liviu Munteanu și Ștefan Ceu- 
ca (Alba Iulia), echipa de cros 
juniori III Minaur ZIatna. Vă- 
zîndu-i cum se pregătesc, cu- 
noseîndu-i îndeaproape pe a- 
cești fii minunați ai Albei, am 
înțeles, o dată mai mult, rolul 
major pe care 11 are spiritul 
„Daciadei" în educarea și for
marea tineretului nostru, în 
plămădirea omului nou, hotărit 
să se consacre trup și suflet 
nobilei cauze a socialismului și 
comunismului.

în spiritul acestei evidente 
realități, tovarășul Băiuț Sîrbu, 
secretar al Comitetului județean 
Alba al P.C.R, președintele 
C.J.E.F.S., ținea să sublinieze : 
„Dispunem de un tineret de 
neprețuit — puternic, viguros, 
ancorat permanent în timpul 
prezent, timpul împlinirilor, al 
celor mal înaripate năzuinți. 
Un tineret care are responsa
bilitatea deplină a comportării 
sale, în muncă dar și in sport. 
Tocmai de aceea, „Daciada" a 
atins Ia noi cote de neimaginat. 
Acum țintim spre mai sus, spre 
performanță. Este un gînd care 
ne frămîntă, dar și un angaja
ment solemn pe care ni-î luăm 
în întâmpinarea celei de a 35-a 
aniversări a Eliberării și a ce
lui de al XII-lea Congres al 
Partidului".

Un angajament ’ la care sub- . 
scriu toți tinerii, toți fiii Albei, 
dornici ca județul lor să se 
afle mereu în frunte !

Tiberiu STAMA

întrebat. Nadia Comăneci I ni s-a 
răspuns. Șl mal cine? Cercetlnd 
atent „dosarul" gimnasticii bă
căuane nu se poate să nu rămîi 
impresionat de ampla bază de 
mase a acestui sport, de larga 
lui răspîndire în rindurile tinere
tului (în cursul anului 1378, peste 
5000 de copii au răspuns prezent 
la acțiunile de selecție*!), de a- 
tracțla pe care o exercită asupra 
tuturor șl, mal ales, de gradul 
excelent de organizare. în jude
țul Bacău există în prezent două 
nuclee puternice de gimnastică 
de performanță, la S.C. Bacău 
(unde în „linia tntlia" se află ca 
antrenori soții Mircea și 
riana Bibire) șl la Liceul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
munca unor antrenori ca 
Agoston șl Maria Florescu 
cepe să dea roade bogate, exem
plul „succesoarei" Nadlei Comă
neci, adică al Cristlnel Grigoraș, 
fiind concludent). în cadrul aces
tor două nuclee, ca și la alte 
școli generale, unde se lucrează 
mai mult experimental, există 63 
de grupe bine închegate și re
partizate pe trei nivele valorice. 
Este astfel asigurată „rezerva" 
de mîine a celor care azi repre
zintă cu succes județul Bacău în 
loturile reprezentative (9 la 
seniori ; 7 la juniori) și care vor 
îmbogăți tabloul de onoare al 
gimnasticii din acest colț de 
țari, tablou pe care figurează 4 
maeștri emeriți, 5 maeștri ai 
sportului, 12 sportivi de categoria 
I șl numeroase șl frumoase vic
torii în competițiile interne și 
Internaționale.

★
Deci, gimnastica ar 

dintre sporturile ce ar 
prinse pe stema sportivă .. . 
Iul Bacău. A urmat, surprinzător, 
HANDBALUL. Argumentul prin
cipal în favoarea acestui sport 
era convingător șl de dată re
centă : pentru prima oară titlul 
de campioană a țării la echipele 
feminine n-a mai călătorit pe 
„ruta" București — Timișoara, cl 
a pornit-o spre Moldova, victoria 
echipei știința Bacău fiind soco
tită ca nescontată, dar pe deplin 
meritată. Ca și in cazul gimnas
ticii, handbalul nu se ridică 
peste celelalte sporturi din județ 
doar cu o floare, cl cu o întrea
gă...... grădină". Se află cuprinse
aci o activitate laborioasă în sec
țiile de performanță (4 tn tot ju
dețul), un campionat județean cu 
o certă valoare șl cu o participare 
largă (12 echipe la seniori și 8 
echipe la senioare), un campionat 
de juniori organizat pe trei ca
tegorii de vîrstă și la care iau 
parte peste 100 de formații din 
tot județul șl, mai ales, convin
gerea cu care se lucrează la de
pistarea și formarea de noi ca-

Ma- 
din 

(unde 
Mihai 

în

fi primul 
trebui cu- 
a județu-

la 1
Gimnastica este unul din sporturile 
menii muncii, de tineretul județului ;
sporturilor din Bacău, arhiplină,

mai mirăm atunci că S.C. Bacău 
este campioană a țării la juniori, 
că echipa de seniori se află 
printre fruntașele campionatului 
nostru ?

★
Dacă pină acum interlocutorii 

noștri au fost unanimi in ceea ce 
privește „clasamentul" sporturilor 
pentru presupusa stemă sportivă a 
județului, de aci încolo părerile 
au început să fie împărțite. Unii 
susțineau că HALTERELE nu 
pot să lipsească. Nu pot fi tre
cute cu vederea rezultatele exce
lente ale antrenorului Mugur Sa- 
racluc de la C.S. Onești, unde 
există sportivi ca Gh. Maftei, 
Cristian Matees sau Petre Sabău, 
toți laureați ai ultimelor mari în
treceri internaționale. Dar 
VOLEIUL 7 Putem oare neglija 
prezența pe prima scenă compe- 
tițlonală a țării a două repre
zentate ale sportului băcăuan, 
care dau și jucători diferitelor 
loturi reprezentative 7 Dar atle
tismul 7 Dincolo de faptul că 
de pe aceste meleaguri a plecat
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Trivalei se află „marele plămin" al sportului piteștean : grațioasa Sală a sporturilor e 
vecină cu elegantul stadion „1 Mai" fi numeroasele anexe ale

Prin anii 
Argeș, tot 
încăpea în 
vreo 2—3 cifre. Era 
cu tradiționalele meciuri 
Sportingului Pitești 
C.A.P.S.-ului din Curtea 
Argeș. Și mai exista și 
atlet de excepție. Ștefan 
nescu — idolul nostru, al 
nerilor de-atunci — care 
tuse un record național de 
niori la triplu (13,98 m) i__
1938, record ce avea să supra
viețuiască pînă în 1951. Cî- 
teva asociații de drumeție se

de după război, in 
bilanțul sportului 
citeva rinduri și in 

fotbalul, 
ale 
sau 

de 
un 
Io- 

I ti- 
bă- 
ju- 

prin

zinele din preajmă. Dar atletis
mul îmi aduce aminte de ispră
vile celor din Cimpulung. Zbo
rul meu imaginar mă poartă 
deasupra frumosului oraș 
unde văd stadionul Liceului 
de specialitate: pe pista, in gro
pile de sărituri sau în cercu
rile de aruncare ale acestuia 
au învățat să ajungă campioni 
atiția copii talentați. Maria 
Diți-Diaconescu, Carol Corbu, 
Olimpia Cataramă, Valentina 
Cioltan, Dorel Cristudor. Doina 
Spinu... intrau aici ca ucenici. 
Apoi, numele lor se auzeau din 
pilniile megafoanelor marilor 
reuniuni atletice...

dezvoJ-
Cea mai 
portului 
I primul I degajă 
I tuturor 
lea fle

■

onsf-n’

tești

zbăteau din greu pentru orga
nizarea unor excursii în Făgă
raș. Iar liceele mai animau — 
prin concursurile de sfîrșit de 
an — viata sportului. Da, și 
mai era un eveniment de care 
era aproape să uit. în fiecare 
joi jntr-una din vitrinele de 
.pe „Strada Mare", Matty pre
zenta „afișul săptămînii“, un 
fel de precursor al rubricii lui 
de astăzi din „România liberă", 
cu diferența că era exclusiv 
fotbalistic (ca unic sport exis
tent). Lumea se aduna, se amu
za la poantele (ajunse atît de 
celebre) ale lui Matty și... to
tul reintra în normal și pla
titudine, în așteptarea dumini
calului meci de fotbal...

1979. Iunie... Mă aflu 
fața unui afiș. De astă 
programul competițiilor 
tive dintr-o săptămînă la

Fac socoteala concursu
rilor de lupte greco-romane, de 
judo, de box, de gimnastică, al 
meciurilor de rugby și volei, de 
fotbal, de tenis de masă. Sînt 
peste 80 ! într-o săptămînă ! 
Puneți-le la socoteală și pe 
cele din Cîmpulung, pe cele 
din Curtea de Argeș, din Topo- 
loveni și Costești, din alte așe
zări importante argeșene și 
veți ajunge la o cifră impre
sionantă... La ritmul de acum 
trei decenii și jumătate, nici 
în trei ani nu se acoperea vo
lumul de acțiuni sportive pre
văzute astăzi în vreo zece

tot in 
dată 

spor- 
Pi-

zile...
Mă închipui într-un avion pe 

cerul Piteștiului. Iată, în gura 
Trivalei, „marele plămîn" al 
sportului. Grațioasa Sală a 
sporturilor e vecină cu „împă
răția fotbalului", stadionul 
„1 Mai" și numeroasele sale 
anexe — „fabrica" de fotbaliști 
a lui Ianovschi — și alte spații 
care vor deveni curînd ample 
și variate instalații sportive. 
Spre rîul Argeș, celălalt „plă
mîn" sportiv al atașului. A- 
proape de plaja unde Dobrin 
și atîția alți copii au învățat 
fotbalul pe nisip și și-au făcut 
gleznele flexibile, 
brazilienilor de pe 
e vechiul „Ștrand", ____
fel de sediu principal al atle
tismului, care face casă bună 
cu natația. reprezentată de ba-

asemenea 
Maracana, 

acum un

I
I P/NA LA PERFORMANȚĂ
• „Triumf" —o mică iamilic a gimnasticii româ
nești • Aici sc antrcncazâ surorile Lucia

$i Harla Romdnov

„Ce este Argeșul pentru an
samblul sportului nostru 
l-am întrebat pe tovarășul 
Gh. Crețu, prim-vicepreședin- 
te al C.J.E.F.S.-ului. „încer
căm să fie un fel de industrie 
grea a lui... Luptele, boxul, 
judo — sint ramuri de bază, 
atletismul este un alt pivot al 
vieții sportive a Argeșului, Și 
chiar dacă nu reușește incă 
să realizeze, pe plan general, 
nivelul de calitate dorit, noi 
muncim, ne străduim ca și 
cota fotbalului din județul nos-

rind, poarta larg des- 
generoasâ și caldă 

spre sport, pătrund 
viitorii campioni. Iată, 

un mic exemplu al „plrtiei li
bere" spre succese, spre afir
mare, dată de „Daciadă". O 
micuță școală dintr-o comună, 
din Lerești. iși face o echipă 
de fotbal. Și joacă micuții din 
Lerești cu atita ambiție, dar și 
cu talent, că ajung în finala pe 
județ. Iar patru dintre „titu
larii inamovibili" au și fost se
lecționați pentru secția de per
formanță de la F. C. Argeș. 
Totul s-a intim plat într-o sin
gură primăvară...

Argeșului i se mai spune și 
„județul inițiativelor sportive". 
De-a lungul anilor, de aici au 
venit idei și fapte noi, contri
buind la mărirea varietății în
trecerilor de mase. Ele au vizat 
nu numai găsirea unor forme 
inedite de competiții, ci — și 
aid ni se pare marele merit — 
atragerea tineretului din 
domeniile de activitate 
sport. Coloanele ziarului 
au prezentat, la vremea 
nită, acțiunile cu caracter aKcrtliriâ- -născ-rl

toate 
spre 

nostru 
cuve- 

de 
„premieră absolută" născute în 
Argeș: „Duminicile eultural-icile

1944 1979

• Asociații |i cluburi sportiv* 3 473
• Sportivi legitimați 104 9 272
• Profesori de educație fizica 12 524
• Antrenori * 74
• Baza materială 19 42
• Sportivi în loturile naționale 1 95
• Participanți la competiția naționale

„Daciada*
- Ediția 1 199 771
— Ediția a ll-a (etapa de iarnă) 53 7*5
• Sportivi clasificați — 2 C44
• Titluri de campioni naționali — 214
• Titluri europene, mondiale M

tru să se ridice cit mai mult. 
Avem un mare izvor de încre
dere în recenta cucerire de 
către F. C. Argeș a titlului de 
campioană". Lîngă multe alte 
discipline, reprezentate și de 
echipe divizionare de diverse 
categorii — la rugby, volei, 
baschet — în peisajul sportiv 
argeșean se ivesc noi ramuri. 
Automobilismul, de pildă, apa
riție absolut firească dacă ne 
gîndim că în preajma Piteștiu
lui se află Colibașii, „cetatea 
autoturismelor românești". E- 
chipa de temerari minuitori ai 
volanului de acolo — in frunte 
cu Ștefan Iancovici, Dumitru 
Vezeanu și ceilalți — se pla
sează, sub raportul valorii pe 
plan internațional. în imediata 
apropiere a atieților, luptători
lor și boxerilor argeșeni, a fot
baliștilor alb-violeți. își fac loc. 
pe „salba" de baze nautice ce 
apar pe Argeș, de la Vidraru 
la vale, caiacul și canoea. Poa
te vom saluta și aici un Pat- 
zaichin sau Dîba, făcuți de 
apele argeșene... Și poate va fi 
vorba cît de curînd și de dis
ciplinele iernii, în frunte cu 
patinajul viteză și hocheiul...

sportive", „Cupa satelor", „Cu
pa recoltelor argeșene", „Festi
valul sportului feminin", înfiin
țarea — in mediul rural — a 
unor centre de învățare a spor
tului (30 la număr). In asoria- 
țiile-pilot, cum sint cele de la 
„Dacia" (întreprinderea de au
toturisme), întreprinderea me
canică „Muscelul" și Combina
tul Petrochimic Pitești — pu
ternice unități economice —, 
sportul crește odată cu succe
sele celor ce muncesc aici, cu 
sîrg și pricepere.

Scena performanței are — în 
imensele sale culise, acolo 
unde repetă, se antrenează în
vățăceii sportului — zeci 
mii de tineri care aspiră 
apară pe ea. Prin

de 
să 

„Daciadă".

„Dorim ca poziția județului 
Argeș, în ansamblul mișcării 
sportive din țara noastră, să 
fie în raport cu cea ocupată de 
el pe planul ponderii economice 
a țării, ne spunea tovarășul 
Ilie Dima, secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R., 
președintele C.J.E.F.S. în acest 
mare și reprezentativ clasa
ment, județul nostru deține o 
poziție de frunte. Condițiile 
create sportului pe plaiurile ar- 
geșene, perfecționarea perma
nentă a acestor condiții, pasiu
nea și avîntul cu care muncesc 
cei angrenați în activitatea 
sportivă, talentul tinerilor noș
tri. dorința și dragostea lor de 
a face sport, iată realități care 
ne îndreptățesc să credem în 
realizarea țelului nostru".

Eftimie IONESCU

Dintre miile de bucu- 
reșteni care pășesc zilnic 
dincolo de porțile Ștrandu
lui tineretului pentru a pe
trece ore plăcute pe plajă 
sau pe terenurile de tenis, 
puțini știu că în același 
timp și în același perimetru 
aici se zămislește 
manta și marea 
manță intr-o serie 
turi care solicită o

i și migăloasă pregătire, 
în scurtele răgazuri ce le 

'nt îngăduite de antrenori, 
grupuri de cite 8—10 fetițe 
pot fi văzute făcînd ușoare 
alergări pe aleile frumosu
lui parc. Se opresc din cînd 
în cind și respiră adine 
aerul îmbălsămat cu miro
sul parfumat al florii de 
tei, apoi reintră în... labo
ratorul muncii. Aceste „Na- 
dii“ și aceste „Emilii" — 
este ușor de ghicit, așadar, 
ce sport practică — sînt 
gimnastele de la clubul 
sportiv școlar „Triumf". în 
spațioasa sală ce le este 
destinată ele se pregătesc 
sub îndrumarea profesorilor 
Petru și Cristina Ioan, a 
Elenei Pahonțu, precum și a 
uneia dintre fostele mari 
gimnaste ale României, Ele
na Ceampelea. Deși relativ 
tînăr, centrul de gimnastică 
de la Ștrandul tineretului 
are o frumoasă carte de vi
zită. Să amintim doar fap
tul că aici și-a făcut uceni
cia Marilena Vlădărău și, 
mai de curînd, Gabriela 
Geiculescu. Coordonatorul 
centrului, profesorul Petru 
loan, ne spune : „Sintem 
aici o mică familie a gim
nasticii românești și dorința 
noastră este să formăm cit 
mai multe sportive de va
loare. Citeva fete : Mirela 
Iondoc, Veronica Vasile, E- 
lena Andrei, Gabriela Vlă- 
dău. Aceste fetițe si multe 
alte colege ale lor aspiră să 
devină „nume" în gimnas
tica noastră".

perfor- 
perfor- 

de spor- 
indelun-

într-o altă sală — de cu
rînd dată în folosință, do
tată cu tot ceea ce este ne
cesar — fostele mari flore- 
tiste Maria Vicol și 
Pascu, 
stau pe 
și pină 
itoare 
scrima 
rile de 
multe ore pe zi de 
dintre cele mai _______
jucătoare de tenis : surorile 
Lucia și Maria Romanov, 
care activează la clubul Po
litehnica. Alături de ele 
vreo 15—20 de copii au por
nit. de asemenea, pe dru
mul greu al tenisului. A- 
lexandru Ciuc, antrenorul 
lor de la clubul „Pionierul", 
are răbdarea și tactul nece
sare pentru a le corecta me
reu și mereu loviturile și 
mișcările. El este un profe
sor priceput și oricum n-ar 
face nici un rabat calității 
instruirii, dar știind că de 
undeva, dintr-un colț, ochiul 
ager încă al fostului multi
plu campion al României, 
Cristea Caralulis, îl privește 
— se străduie să nu-i ofere 
maestrului nici un prilej de 
observații critice.

Se mai practică, la Ștran
dul tineretului, polo de per
formanță, sărituri în apă, 
karate și judo. Așa îneît nu 
greșim spunînd că ne aflăm 
în inima unei adevărate 
„uzine" a i 
complexului, 
ne spune 
..Cu sprijinul ________
C.N.E.F.S, am reușit să îm
binăm armonios aici sportul 
de agrement cu cel de per
formantă. Unul nu-i stin
gherește pe celălalt pentru 
că toată lumea iși vede de 
treabă. Dispunem de exce
lente condiții, obligația noas
tră fiind una singură : să le 
fructificăm cit mai bine in 
folosul sportului românesc".

Ion GAVRILESCU

Ana 
acum antrenoare. 

planșă de dimineață 
seara, formînd vi- 
performere pentru 

românească ; terenu- 
tenis sînt ocupate 

două 
talentate

unei
sportului. Șeful 

, Mircea Stere, 
la plecare : 

conducerii

MINUNĂȚII COPII
I AI SPORTULUI ROMÂNESC
I (Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I

dadei" de pe stadionul „23 
August", au refuzat eu in- 
(firjire să stea la adăpost 
de frigul *i ploaia din acele 
xile, au repetat intens 
turi de cei mari. Și - 
ne mai mirăm T — 
rărit nimeni ! Erau 
tivi !

Acțiuni cum sint____
file, „Delfinul", „înotul pen
tru toți", „Amicii drume
ției*, insigna „Pionier spor
tiv", complexul „Sport și 
sănătate", „Roza viaturilor", 
expedițiile „Cutezătorii", 
„Floarea prieteniei", ..Să
niuța de argint* și altele, 
înscrise în regulamentul 
„Dariadei* sau roade ale 
numeroaselor inițiative ale 
organizațiilor de pionieri și 
V.T.C— iată atâtea mijloace 
interesante și atractive de 
antrenare a masei copiilor și 
tinerilor intr-o bogată acti
vitate plăcută și educativă.

De o tot mai largă au
diență se bucură in ultimii 
ani in rindul copiilor spor
turile tehnico-aplicastive, în 
care dețin, de departe, re
cordul de participare. Aero, 
navo, auto și racheto-mode- 
lismul au cei mai mulți 
prieteni în rindul pionieri
lor. De-a lungul anilor noș
tri luminoși, mulți dintre a- 
ceștia au ajuns iscusiți pi- 
loți și navigatori, ingineri 
sau tehnicieni de aviație și 
marină, radiotelegrafiști, 
constructori de nave sau 
automobile, specialități atît 
de prețioase pentru econo
mia noastră națională în 
plină dezvoltare și moder
nizare.

Dar copiii sînt prezenți 
în număr tot mai mare în 
sălile și pe terenurile de 
sport de pe întreg cuprinsul 
patriei, unde specialiștii — 
profesori, antrenori, instruc
tori sportivi — îi ajută să 
învețe tainele diferitelor 
discipline . și probe, să-și 
afirme talentul și să devi
nă, cu timpul, mari perfor
meri. România socialistă se 
mîndrește cu faptul de a fi 
crescut mari sportivi din

•li
să 

nu a 
spor-

erosu-

rîndul copiilor săi, care au 
cucerit, la o vîrstă conside
rată timpurie, laurii victo
riei în întrecerile europene^ 
mondiale și olimpice. Stră
lucitul exemplu al Nadiei si 
al Teodorei nu constituie » 
excepție, fiindcă, iată, avem 
o nouă stea, pe Emilia 
Eberle și, sintem siguri de 
asta, alte și alte stele vor 
apărea din constelația atît 
de mare a copiilor-sportivi 
din România nu numai in 
gimnastică, ci și în natație. 
scrimă, tenis, ’ " 
jocuri sportive și 
— în fotbal.

înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", cu care 
președintele țării a distins-o 
pe Nadia Comăneci la 15 
ani neîmpliniți, este încă o 
dovadă a alesei prețuiri de 
care se bucură copiii spor
tivi ai patriei din partea 
conducerii partidului și 
tului, o demonstrație 
vingătoare a existenței 
bogat filon de talente 
rindul copiilor noștri, 
și a posibilității depline de 
afirmare a acestora.

Desigur, din miile și ze
cile de mii de copii care 
învață sau practică un sport 
sau altul, numai unii ajung 
în vîrful piramidei. Asta nu 
înseamnă că investițiile fă
cute cu ceilalți sînt pier
dute. Nu, categoric nu! 
Marea, neprețuita eficiență 
a acestor importante efor
turi umane și materiale se 
oglindește în vigoarea, fru
musețea și inteligența co
piilor, în vigoarea, frumuse
țea și inteligența tinerilor și 
adulților de azi și de mîi- 
ne. Fiindcă, se știe, a asi
gura vigoarea, frumusețea și 
inteligența națiunii este as
tăzi o sarcină de partid, de 
îndeplinirea căreia este pre
ocupat, primul, însuși secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe care 
copiii îl întîmpină pretutin
deni cu flori și cu ochii 
plini de bucurie și dragoste, 
îl sărută și-1 îmbrățișează 
îndelung.

atletism,
— da, da

sta- 
con- 
unui 

în 
dar
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UN NOU BARAJ, DE TREI ECHIPE, PENTRU DIVIZIA A! 1
O măsură a Biroului f. R. RugDy Un minut de etică

Biroul Federației române 
de rugby a luat în discuție — 
printre alte probleme aflate 
pe ordinea de zi a ședinței 
sale de ieri — comportarea e- 
chipelor Vulcan București si 
C.F.R. Brașov în meciul lor di
rect din cadrul turneului de ba
raj. După cum se știe, aceste 
formații s-au clasat pe primele 
locuri în turneul de la Bucu
rești. după ce au terminat la 
egalitate întilnirea lor de 
miercuri. Considerând că Vul

can și C.F.R. nu și-au apărat I 
in mod sportiv șansele în a- I 
ceasta partidă și ținind cont 
de faptul că ele au acumulat I 
același număr de puncte (7) | 
cu Politehnica Cluj-Napoca 
(numai punctaverajul fiind de | 
partea lor). Biroul federației a I 
hotărit ORGANIZAREA UNUI 
NOU TURNEU, de această dată . 
in trei (Vulcan, C.F.R. și Poli- 1 
tehnica), cu jocuri în zilele de • 
3.5 si 7 iulie, de la ora 8.30, pe 
stadionul Parcul copilului. I

TRECÎND EUFORIA, 
SĂ VORBIM DESPRE DATORII.

Cum e și normal, balonul 
oval stă acum in... magazie. 
Rugbyștii gustă din plin bucu
riile vacantei. Sint insă destule 
cazurile echipelor care nici in 
perioada de repaus competițio- 
nal nu s-au... răsfirat, fiind și 
acum ..in plen". Este situația 
celui de-al doilea club de rugby 
din tara noastră, R. C. Sportul 
studențesc, ai cărui jucători 
s-au aflat împreună și in pri

mele zile ale vacantei. Fotore- l 
porterul Ion MIHAICA i-a sur- I 
prins astfel pe plaja de la Ma
maia. Interesant ca din pro- I 
gramul .universitarilor" bucu- | 
re steni sportul nu lipsește in 
nici o zi. chiar dacă el este | 
redus la simple exerciții. Ii re- | 
cunoaștem printre alții pe Fu- 
gigi. Andrei Hariton. Alexan- I 
dru Atanasiu, Galanda, Miha- I 
lache.

care turneul din Iugoslavia), 
sprijin multilateral, din toa
te părțile. NIMIC, DIN PĂ
CATE. NU A FOST FRUC
TIFICAT !

...Nu vrem, fiți siguri, să 
umbrim un frumos și bine
meritat succes — subliniat, 
dealtfel, de noi ca atare du
pă obținerea lui — cu norii 
unui trist insucces dar tre
buie să ne lămurim odată 
și in fotbal asupra unor a- 
devăruri fundamentale, de 
principiu, statornicite în 
țara noastră. In toate do
meniile activității econo- 
mico-sociale, toate eforturi
le, întreaga muncă au ea 
OBIECTIV SALTUL DE 
CALITATE CARE SA NK 
ASIGURE O REALA ȘI A- 
PRECIATA COMPETITIVI
TATE INTERNAȚIONALA. 
Sportul nostru, în ansamblul 
lui, are aceeași direcție evo
lutivi, realizările gimnaste-

lor. luptătorilor, ca-
. noiștilor, caiaciști-

Punctu! Oe / lor. boxerilor, rug-
_______ ____________ byștilor, voleibaliș

tilor etc. confir-

povesti bunicii din Reghin

GHEORGHE POTOP, TIMI
ȘOARA. Atît dv cit și colegii 
dv faceți o mică confuzie. Echi
pa U.T.A este singura formație 
care a participat la TOATE edi
țiile de după 1944 ale Diviziei A 
la fotbal. Dinamo șl Steaua au 
luat... startul un an mai tîrziu 
decît U.T.A. (în ediția .1947-1948) 
dar și ele, incepînd din acest 
moment, au fost prezente fără 
întrerupere pe prima scenă a 
campionatului nostru de fotbal. 
Șl, mal întotdeauna, în... față.

VASILE CIUCUR, CÎMPINA. 
Catrenul trimis nu mai e ac
tual. Regretul meu nu este mal 
mic decît al dv., fiindcă versu
rile erau reușite. Aveți umor. 
Deci, pentru viitor, un singur-În
demn : promptitudine.

COSTIN NICULESCU, BUCU
REȘTI. Oblemenco n-a jucat în 
nici unul din meciurile Turneului

„COPILUL
ARADULUI"

Ce păcat că totul s-a sfirșit 
atît de urit, cind totul trebuia 
să se încheie in apoteoză, 
cu stringeri de mină și ro
pote de aplauze !

A purta aproape două de
cenii culorile unui singur 
club și a juca pentru el 13 
campionate numai in Divizia 
A reprezintă o „floare" tot 
mai rară in fotbalul nostru. 
Și, totuși, cele 13 campionate 
s-au terminat cu o suspen
dare, cu scoaterea din lot, 
„Copilul fotbalului arădean", 
cel de atitea ori adulat, cel 
de atitea ori ovaționat pentru 
jocul său frumos, pentru ho- 
tărirea yi seriozitatea sa in 
teren, și-a încheiat lamenta
bil cariera, ceea ce aruncă o 
umbră neplăcută asupra ani
lor petrecuți la U.T.A.

Ce l-a determinat oare pe 
Flavius Domide — cdci des
pre el este vorba — să nu 
pună umărul pentru salvarea 
echipei sale de la retrogra
dare 7 Ba, mai mult, să con
diționeze acest „umăr" de 
rezolvarea de către club 
unui meschin interes pef^™ 
sonal.

Antrenorul N. Dumitrescu, 
cel care se confundă cu isto
ria echipei arădene, care a 
fost părtaș — ca jucător sau 
antrenor — la cucerirea ce
lor șase titluri de campioană 
și a celor două Cupe ale 
României, ne vorbea despre 
„nenumăratele greșeli făcute 
in ultimii ani la U.T.A.". 
Poate că astfel de greșeli, 
mai ales tn educația jucători
lor textiliști, au făcut ca Do
mide — pină mai ieri socotit 
port-drapelul echipei, acum 
suspendat — nici măcar să 
nu vină la stadion, la meciul 
cu Politehnica Iași, ci să 
privească, probabil, acasă, pe 
micul ecran, meciul Dinamo 
— F.C. Argeș. Chiar suspen
dat fiind, pe altul nu l-ar 
fi răbdat inima să nu fie 
alături de echipa care l-a 
crescut și l-a înzestrat... Din 
cauza unor astfel de greșeli, 
stadionul străjuit de statuia 
lui Petschovschi, pe al căruț 
frontispiciu sint săpate în 
piatră victoriile din campio
nat și din Cupă, ca și elimina
rea lui Feyenoord din C.C.E., 
va rămîne — pentru cel pu
țin un an — un stadion al 
Diviziei B,

Iar Domide ar fi putut în
văța ce înseamnă dragostea 
de club numai privind, după 
partida cu Politehnica Iași, la 
ochii plînși ai lui Farmati, 
cel care 17 ani a îmbrăcat 
tricoul alb-roșu al echipei 
U.T.A. De astfel de oameni, 
cu suflet, are nevoie fotbalul 
arădean, pentru a cunoaște 
din nou gloria de altădată,

Mircea TUDORAN

mind un standard in
ternațional din ce in ce mal 
ridicat, apreciere pe care o 
fac în primul rînd specia
liștii străini. Ceea ce se în-

S-a terminat campionatul, 
aplauzele de duminică, de 
pe stadionul Dinamo și din... 
fața televizoarelor, s-au stins, 
au sosit ceasurile și zilele 
examinării cu toată răspun
derea a bilanțului, ale ana
lizelor în care trebuie să 
privim drept in față, dc la 
înălțimea judecății, nu de 
1* înălțimea sufletului, ade
seori prea iertător cu fot
balul. CE A FOST BINE și 
CE NU A FOST BINE în 
campionatul trecut.

începînd. firește, cu Ar
geșul, șeful de promoție — 
1979, să privim această e- 
chipă prin ceea ce a dat ea 
mai bun In acest campionat, 
prin „finala cu Dinamo**, 
joc modern, de mare com
bativitate (datorată și dina- 
moviștilor, care s-au „bă
tut* și ei cu o extraordinară 
ambiție), încheiat cu o 
splendidă victorie în depla
sare (rara avis la noi). în a- 
cest final, fotbaliș
tii piteșteni ne-au 
dovedit ce sint 
realmente in stare 
să facă intr-un
meci în care luptă, cum 
se spune, „pe viață și 
pe moarte**. Și ne-au con
vins de ceea ce pot. de cit 
pot. Firește, ciștigarea cam
pionatului intern este un 
lucru greu, și-ți aduce o 
mare bucurie. După ceasu
rile și zilele de euforie, e 
bine însă — e chiar nece
sar ! — să revenim cu pi
cioarele pe pămînt și să ne 
aducem aminte că, exact a- 
cum o lună, autorii marii 
bucurii de duminică ne-au 
adus o mare amărăciune, 
într-o întrecere infinit mai 
importantă decît campiona
tul intern. La Miskolc, în 
preliminariile olimpice, ma
joritatea fotbaliștilor arge
șeni, purtînd tricourile 
României, au luat o ustură
toare bătaie, echipa noastră 
fiind eliminată în primul 
tur al calificărilor! Cei care 
se angajaseră să ajungă în
tre laureatele turneului o- 
limpic au fost eliminați cu 
mult înaintea începerii lui I 
Consternarea declanșată d» 
această contraperformanță a 
fost cu atît mal mare, cu 
cît Argeșul, baza echipei o- 
limpice, avea toate șansele 
să-și atingă obiectivul : ju
cători de valoare, excelente 
condiții de pregătire (intre

tîmplă însă în perimetrul 
multor discipline sportive 
nu a ajuns încă să prindă 
viață și în fotbalul nostru. 
Exemplul Argeșului, noua 
campioană, este și el eloc
vent. Deși pot — pentru că 
au mijloace — să obțină 
performanțe Internaționale, 
jucătorii noștri se mulțu
mesc cu puțin, se mulțu
mesc să fie primii „în curtea 
noastră* (o concepție care 
trebuie smulsă din rădă
cini!), ceea ce, evident, la 
scara internațională nu în
seamnă încă nimic.

Gîndiți-vă ce bine ar fi 
fost dacă F. C. Argeș, noua 
noastră campioană, se pre
gătea la această oră pentru 
lupta în continuare în pre
liminariile olimpice... Ce 
mare și nepermisă ratare 
are în pasivul ei echipa pi- 
teșteană ! Și, mai ales, ce 
datorii mari are ea pentru 
viitor, pentru reprezentarea 
demnă a fotbalului româ
nesc In Cupa campionilor 
europeni, în toamna care 
vine !

Marius POPESCU

ce „_____ ,_______ ..
poților lor. Totul e, însă, să fie 
crezuți I

APOSTU MITROI, SUCEAVA. 
Memoria nu vă înșeală. La C.M. 
din 1966, Pelă a fost accidentat 
de Morals, în meciul cu Portu
galia. Mă întreb dacă și Pelâ, 
după 13 ani, lșl aduce aminte cu 
atîta precizie !
VICTOR TASCU, BUCUPES-- 

Anul trecut, F.C. Argeș a pierdut 
campionatul la golaveraj, situație 
care s-ar fi putut repeta anul 
acesta. Istoria nu s-a' mal repe
tat însă, F.C. Argeș întrecînd 
acum în deplasare pe Dinamo, 
în timp ce, în 1978, în ultimul 
meci, a pierdut la Oradea (în 
fața lui F.C. Bihor). Și atunci 
i-ar fi fost suficient un rezultat 
de egalitate...

I
I
I
I

U.E.F.A. pentru juniori din 1962, 
desfășurat în acel an la Bucu
rești și cîștlgat de echipa Româ
niei.

NICKY GHERAN, BUCU
REȘTI. Răspunsul dat cititorului 
Vasile Ciucur este valabil și pen
tru dv.

MARTIN HOARĂ, GIURGIU. La 
coborîre, un ciclist de perfor
manță poate atinge o viteză de
aproximativ 80 de kilometri pe . 
oră I

G. ILIE, SIBIU. Avîntul Reghin 
a jucat în Divizia A, în 1955. 
In acel campionat, deși a retro
gradat, Avîntul a obținut cîteva 
rezultate remarcabile, printre care 
două rezultate egale cu Dinamo 
(la Reghin și la București). Au

BRĂILA.
26 august 

pentru pri- 
A tn

MANOLE SCURTU, 
Dobrln împlinește la 
32 de ahi. El a jucat 
ma oară în divizia 
mai precis la 1 iulie 1962,
nu împlinise încă 15 ani !

1962, 
cînd

I
Ilustrații : N. CLAUDIU I

SEMNALE DE
Inaugurăm astăzi o ru

brică in care dorim să inserăm 
fapte, întîmplări, atitudini^ idei 
cuprinse în corespondența sosită 
la redacție. Vom încercă să sin
tetizăm cuprinsul lor — rcspec- 
tînd, firește, adevărul, sensul 
relatărilor trimise. Să pornim, 
deci, la drum, nu înainte de a-i 
invita pe cititorii noștri să furni
zeze noii rubrici cele mai inte
resante și mai semnificative as
pecte (atît negative cît și po
zitive) din perimetrul sportului 
cu balonul rotund.
• BRAVO PENTRU F.C. BI

HOR » „Felicitări echipei orădene 
de fotbal pentru ardoarsa cu 
care și-a apărat șansele în a- 
cest final de campionat atît de 
fierbinte. A părăsi cu fruntea sus 
prima divizie de fotbal, iată o 
atitudine de mare frumusețe, de 
adevărată demnitate sportivă. Un 
sincer bravo tuturor jucătorilor, 
tînărului lor antrenor Emeric 
Jenei și urarea de a reveni în 
Divizia A“ (loan Cosnac’uc, Va
lea Putnei. județul Suceava).
• CÎT TIMP MAI AȘTEPTAM 

PE STEAGUL ROȘU ? „Nu știm 
ce se întîmplă cu iubita noastră 
echipă de fotbal Steag ii roșu, 
dar de cîțiva ani. după multe

LA IUBITORII
promisiuni șl declarații, ea tot 
in Divizia B se află — amăgind 
miile de suporteri, întregul oraș 
de la poalele Timpel. Știm că 
jucătorii au condiții bune de 
pregătire, exact ca la Divizia A, 
și totuși el nu au căutat să răs
pundă eforturilor făcute de fo
rurile locale. Publicul a fost in 
permanență alături de echipa lui 
Pescaru și Gyorfi.»media spec
tatorilor fiind de 16—17 009 la 
„matlneul duminical''. Insă Stea
gul roșu nu numai că nu a 
promovat în „A“, dar ne-a pro
dus și mari decepții, exceptînd 
recenta calificare tn semifinalele 
„Cupei*. Ceva nu este însă în re
gulă la această echipă. Așteptăm 
un răspuns public*. (Un grup 
de suporteri al echipei Steagul 
roșu Brașov).
• MIRACOLE, SENTIMENTE 

SAU JOCUL CULISELOR 7 „Stă 
omul șl se minunează cum în 
acest final de campionat, în care 
sportivitatea ar fi trebuit să fie 
la loc de cinste, s-au petrecut 
adevărate minuni. Iată două din 
ele : în etapa din 3 Iunie, echipa 
Dacia Orăștie, jucînd acasă, este 
condusă la un moment dat de 
C.F.R. Cluj-Napoca cu 2-1. In 
final, orăștienii au zburdat, se 
zice. în teren șl au cîștlgat cu 
4—3 ! 7 ! în etapa următoare, a- 
menlnțată de retrogradare, „Da-

FOTBALULUjf 
cia" smulge un mare punct (1—1) 
în deplasare, de la F.C.M. 
Reșița. Dacă nu mă Înșel, de 
vreo cițlva ani „Dacia* tot așa 
se luptă cu retrogradarea. Face 
ea ce face și scapă. Ce ar fi 
ca odată și odată federația să 
la in serios astfel de abandonuri 
de Ia lupta sportivă cinstită, în- 
tîlnite mai prin toate eșaloanele 
fotbalului (Traian Platon, me
canic la C.P.L. Sighetu Marma- 
«lei).

• O DECIZIE DREAPTA, A- 
NULATA DE O... INTERVEN
ȚIE. „în ziua de 29 aprilie, me
dul Peretu — Vîrtoapele (ca
tegoria Promoție din campiona
tul județului Teleorman) ' s-a în
cheiat cu scorul de 2—1. Oaspe
ții au contestat pe drept lipsa ju
niorului, impus de regulament,' 
din echipa gazdă. Comisia jude
țeană de competiții și disciplină, 
în ședința din 9 mai. a dat curs 
contestației și. firesc, a dictat 
0—3 pentru echipa din Peretu. 
Dar, nu se știe cine a făcut in
tervenții șl, la 31 mal, aceeași 
comisie, jucîndu-se cu deciziile, 
hotărăște, abuziv, rejucarea par
tidei 1 Cum să numim asta, to
varăși care răspundeți de fotba
lul teleormănean 7“ (Gheorghe 
Stratulat — comuna Vir'oapela, 
jud. Teleorman).

H I P I S M O REUNIUNE
Ca de obicei, în reuniunile pre

mergătoare Derbyului (și in mod 
special în cele intermediare), 
alergările programate reunesc la 
start un număr mai mic de; 
concurențL majoritatea acestora 
fiind elemente mai puțin valo
roase. Așa s-a întîmplat și joi 
după-amiază. cînd în 8 probe au 
fugit doar 84 cai (și nu prea 
,,răsăriți“), dintre aceștia doar 
cel trimiși la startul premiului 
lași (disputat în două hituri)- 
fiind ceva mal valoroși. Reve
nind la cîștigători, trebuie să 
arătăm că, dintre ei, în ’mod 
deosebit s-au remarcat Honorica, 
cîștigătoare în hiturile premiu-

Sportul

lui Iași (D. Toduță merită feli
citări pentru felul în care și-a 
susținut pensionara), Rumiana 
(revenire spectaculoasă pe linia 
dreaptă, dar nici adversarii nu 
i-au pus prea multe probleme), 
Furibunda șl Fanon, ambii a- 
fl în du-se la prima victorie în 
acest an. în altă ordine de idei, 
salutăm atitudinea de intransi
gență manifestată în ultimul 
timp de către oficiali față de 
abaterile profesionale săvîrșite 
de unii driveri (ridicarea drep
tului de a conduce pe un anumit 
interval) și avem convingerea că 
măsurile luate vor avea efectul 
dorit.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
1: 1. Sabău (A. Brailovschi) rec. 
1:38,6, 2. Tamarint, 3. Stăvilar.
Simplu 2,50. ordinea 60, ordinea 
triplă 723. Cursa a 2-a: 1. Osica 
(I. Oană) rec. 1:42,1, 2. Atol, 3. 
Podoaba. Simplu 2, ordinea 13,

MODESTĂ
event 7, ordinea triplă 70. Cursa 
a 3-a; 1. Honorica (D. Toduță) 
rec. 1:28,8, 2. Hinsar, 3. Incaș.
Simplu 2, ordinea 50, event 10, 
ordinea triplă 1025. Cursa a 4-a:
1. Rumiana (Tr. Marinescu) rec. 
1:32,1, 2. Sacou, Simplu 2, ordi
nea 23, event 5. Cursa a 5-a: 1. 
Furibunda (I Ivan), rec. 1:38,7,
2. Silita, 3 Hrib. Simplu 3, or* 
dinea închisă, event 11, ordinea 
Iriplă 809. Cursa a 6-a: 1. Ho
norica (D Toduță) rec. 1:29.0, 2. 
Hinsar. Simplu 2, ordinea 6, e- 
vent 24, triplu cîștigător 160. 
Cursa a 7-a: 1. Olteanca (P. io- 
niță) rec. 1:32,0, 2. Oseina, 3. 
Vigu. Simplu 3, ordinea 23. event 
17, ordinea triplă 371, Cursa a 
8-a: 1. Fanon (M. Dumitru) rec. 
1:32,4, 2. Guraliva. Simplu 6, or
dinea 91, event 37, triplu cîștigă- 
tor închis. Retrageri: Galeș.

Gh. ALEXANDRESCU

PENTRU AGENDA DV. TURISTICA! I• In zilele de 21—22 iulie a.c. se organizează pe muntele 
Găina (județul Alba) tradiționala sărbătoare folclorică „Tîr- 
gul fetelor**, prilej pentru turiștii din întreaga tară de ă cu
noaște minunatul folclor din județele Alba. Arad, 
Cluj și Hunedoara.
• La 4 km de muntele Găina. în comuna Avram 

pot fi. vizitate casa memorială, muzeul, precum și 
„Craiului munților**.
• In orașul Alba Iulia puteți vizita :
— cetatea
— muzeul „Unirii"
— statuia lui Mihai Viteazul
— celula în care a fost închis Horia
— obeliscul închinat lui Horia, Cloșca și Crișan
— biblioteca BATTHYANEUM
• Pe traseele turistice din județul Alba, în localitățile 

Alba Iulia, Aiud, Sebeș. Arieșeni, Sloboda, Oficiul Județean 
de turism vă pune la dispoziție hoteluri, hanuri și popasuri 

restaurante și bufete.

Bihor,
Iancu. 
statuia
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In finala ,,Cupei României''

STEAUA SPORTUL STUDENȚESC MASURI PENTRU STABILITATEA
0 partidă |>< tare o dorim la fel fie interesantă ca dcrby-ul f.C. Argeș-—Dinamo

Finala Steaua — Sportul 
studențesc este, probabil, con- 

‘ fruntarea cea mai logică pe 
piscul Cupei. Nici o altă echi
pă nu ar putea să se înscrie 
în excepție. Nici Dinamo.

■ care „a galopat la sosire", 
cum se spune, nici F. C. Ar
geș, care și-a strîns rîndurile 
pentru campionat, nici Uni-

■ versitatea Craiova, care a 
avut oricum un an mai mo
dest, nici F. C. Baia Mare, 
care. învinsă la Brazi, a ieșit 
din cursă mai demult.

Finala se anunță o 
cere deosebit de 
cu atît mai mult 
tu) studențesc ■ 
trepte frumoase 
primăvară. In tabăra cealaltă, 
Steaua se prezintă cu atuuri- 

kie ei de totdeauna în Cupă, 
■indiferent de comportarea in 

campionat.
Ce va fi mîine pe stadio

nul „23 August" ?
Datele meciului 

studențesc — Dinamo, 
semifinală, se schimbă. Față 
de Dinamo, Steaua are 
joc mai tranșant, cu devieri 
mai rapide, fără elaborări

în

între- 
echilibrată, 

cu cit Spor- 
urcat citeva 
în aceasta

Sportul
din

un

care să permită regrupări, 
așa cum a fost cazul în re
centa semifinală eîștigată de 
Sportul studențesc. în aceste 
condiții, misiunea studenți
lor este mai dificilă, mai ales 
în momentul apărării.

Steaua știe să atace
trombă. Iar dacă Dumitru și 
Iordănescu reușesc să prindă 
o zi de nota 8 (nu mai mult), 
echipa e greu de învins Mai 
mult, ea are destule argu
mente ofensive, atît prin frec
vența acțiunilor, întotdeauna 
mare la Steaua, indiferent de 
nivelul clarității, cît și prin 
viteza lor în general superi
oară majorității echipelor 
noastre.

Așa stînd lucrurile, dacă 
vrem să simplificăm raportul 
de forțe din această finală, 
am putea tpur.e că una din 
cheile jocului este măsura tn 
care studenții vor reuși să-i 
„agaseze", prin Tănăsestu și 
Octavian Ionescu (sau Cățoi), 
pe sofiștii Stelei Dacă acest 
lucru se va întimpla, atunci 
„cuplul de la distanță* CM- 
haia — Rădulescu, ieșit curat

„CUPA ROMÂNIEI*
palmares 19371978

din grămezi, ar putea, even
tual, să facă diferența într-un 
duel avantajos (pentru el) cu 
apărarea steliștilor. La aceas
tă premisă se poate adăuga, 
ca un argument în favoarea 
Sportului studențesc, partici
parea la atac a fundașului 
Munteanu, căruia Chihaia știe 
să-î creeze culoare de tre
cere spre poarta adversă.

Toate acestea sînt simple 
anticipații tactice rezultate 
din urmărirea celor două e- 
chipe, în ultimul timp. în a- 
ceste calcule nu intră nume
roase contraargumente de o 
parte și de alta. Așa, de pil
dă, Mareei Răducanu și Zam
fir sînt oricînd capabili să 
răsucească o apărare, așa 
cum au făcut-o recent cu F.C. 
Baia Mare, chiar dacă rea
lismul echipei studențești este 
un obstacol mult mai dificil 
decit „linia curbă* a apărării 
băimărenilor.

Așteptăm de la această fi
nală a Cupei un meri rare 
iă na lase suspendată, ea • 
pasăre rară, finala de eampU- 
aat F. C. Argeș — Diaima. 
Așteptăm un Jac de cuntre*. 
ta care setea «fensivă a echi
pei tui Constantin să ereexe 
un cadru de mare spectacol, 
provocând replica mereu mai 
viguroasă a studenților care, 
ia ultima vreme, și-au oega- 
uizat a echipă capabdă să 
înfrunte si să domine orice

MUNCII ANTRENORILOR

măsurile cele

1M7/48
1948/49 
I960
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957/58
9958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965A36
1966/67
1067/68
1968/69
1869/70
1970/71
1971/72 Rapid BUC. (A),
1972/73 Chimia Rm. V.‘ (B)

I.T. Arad (A) 
C.S.C.A. Buc. (A) 
C.C.A. Buc. (A) 
C.C.A, Buc. (A) 
C.C.A. Buc. (A) 
U.T. Arad (A) 
Metalul Reșița (B) 
C.C.A. Buc. (A) 
Frog. Oradea (A) 
Știința Tim. (A) 
Dinamo Buc. A) 
Progresul Buc. (A) 
Arieșul Turda (B) 
Steaua Buc. (A) 
Petrolul PI. (A) 
Dinamo Buc. (A) 
Știința Cluj (A) 
Steaua Buc. (A) 
Steaua Buc. (A) 
Dinamo Buc. (A) 
Steaua Buc. (A) 
Steaua Buc. (A) 
Steaua Buc. (A)

Jiul Petroșani (A) 
Rapid Buc. (A) 
Steaua Buc. (A) 
Univ. Craiova (A) 
Univ. Craiova (A)

care

— C.F.R. Tim. (A) 3—3 (1—3)
— Știința C5uj (A) 3—1 (1—•)
— U.T. Arad (A) 3-1 (’-—»)
— Flacăra Med. 03) »—1 (•—«, 1—1)
— Flacăra PI. (A) « a-d:
— C.C.A. Buc. (A) 1—• <*-«. •—•)
— Dinamo Buc. (A) 2-« (»-»)
— Progresul Or. (B) 4—3 »—8)
— Met. C.Turzii (B) 2-t (*-«
— Frog. Buc. (A) 1—9 (1—6)
— Minerul B.M. (B) 4-o a—®)
— Dinamo Obor (B) 3—4 (2—4)
— Rapid Buc. (A) 2-1 (»-l)
— Rapid Buc. (A) 5-1 (2-1)
— Siderurg. Gl. (B) 4—1 (3—1)
— Steaua Buc. (A) 5—3 (1—2)
— Dinamo Pit. (A) 3-i a—*)
— U.T. Arad (A) 4-4 '»-«)
— Foresta Făl. (C) 4-4 (4-6)
— Rapid. Buc. (A) 3—1 (9—«, 1—1)
— Dinamo Buc. (A) >-i a-*)
— Dinamo Buc. (A) >-l (1-4)
— Dinamo Buc. (A) S-2 (2-1)
— Jiul Pet. (A) 3-4 (3-4)
— Constr. Gl. (C) 1—1 (lr—6, 1—1) 

și 3-4 (1-0)
— „Poli* Tim. (A) ♦-1 (2—1)
— Univ. Cv. (A) 3—1 (9—4, 1—1)
— C.S.U. Gl. (B) 1-4 (•-*)
— Steaua Buc. (A) 3-1 (»-«
— Olimpia S.M. (A) 3-1 (5-«)

TURNEUL PtMOTATELIt » Jl

„TOPUL*

1973/76
1*74/75
1975/76
1976/77

1977/78
tn paranteze au fost trecute campionatele divizionare In 

activau finalistele.

cărora 
Amln- 

mai 
la 

clu-

în cadru) măsurilor menite să 
îmbunătățească nivelul fotbalului, 
un loc deosebit II ocupă proble
ma stabilității muncii antrenori
lor, a așezării pe baze solide a 
colaborării lor, atit cu cluburile 
și asociațiile, tn cadrul 
lucrează, cît și cu F.R.F. 
Um, dintre
importante, pe cele relative 
stabilizarea 
burile șl asociațiile divizionare A 
și B

— Cluburile divizionare A fi B 
nu pot schimba, fără avizul «crls 
și prealabil al F.BJ7., pe antre
norii in funcție. Ambele părți 
(dubul-ascciația, respectiv antre
norul) au obligația să arate in 
scris forului de specialitate mo
tivele care determină încetarea 
colaborării.

— Numai pentru motive temei
nic justificate, F.BJ. peale de
cide schimbarea antrenorilor de 
la divizionarele A și B.

— Schimbarea anrreooril.r, pen
tru motive bine tatemeiate și de 
comun acord, se tace o singură 
dală pe aa, intr-an interval de 
șapte zile de La dala tacheierii 
campionatului. Cluburile și asc- 
ctați care doresc să schimbe 
antrenorii vor înainta F.R.F. dte 
trei propuneri de noi antrenori.

tehnicienilor în

vor fi sane- 
cu pierderea meciurilor 
susținute dup* data uoc- 
de către F.R.F.. . 
culpă.

In mod excepțional, pentru ac
tuala perioadă se vor primi cite 
două propuneri de înlocuitori.

— Cluburile și asociațiile cire 
vor încălca prevederile contrac
tuale, suspendind sau înlocuind 
antrenorii — ta afara procedurii 
mai sus anunțate 
țlonate 
•ficiale 
statării, 
ăției de

— In perioada 6—8 luIU. ;lroul 
federal șl Colegiul central ai an
trenorilor vor analiza propune
rile cluburilor șl asociațiilor și 
vor înainta conducerii C.N.E.F.S. 
tabelul cu antrenorii numiți pen
tru fiecare echipă din Diviziile A 
șl B. în jedlnța din 9 iulie, cu 
antrenorii divizionari, șe vor 
numi conducătorii tehnici ai for
mațiilor de A și B și sc vor 
semna și contractele acestora cu 
cluburile șl asociațiile respective. 
La data de 11 iulie toți antreno
rii se vor prezenta la echipele 
lor.

Este în interesul cluburilor șl 
asociațiilor, al antrenorilor, al 
fotbalului nostru ea măsurile 
menite să asigure o continuitate 
în munca tehnicienilor, o mărită 
stabilitate a procesului de instru
ire. 'să fie respectate întocmai.

CURSUL DE CALIFICARE PENTRU ANTRENORI
De curind s-a încheiat prima 

parte a cursului de calificare 
pentru antrenorii de fotbal, or
ganizat de Centrul de perfec- 
por-are a cadrelor din CLN.E.F.S.. 
in colaborare cu F.R.F., LE.F.S. 
și Centrul de medicină sportivă 
„23 August". Ne-am adresat 
prof. Victor Stinnleseu, 
ponșabCul cursului, care 
oferit citeva interesante 
Iii organizatorice și de
didactic : .Această importantă 
•ctărae < reușit sa număr de 
rt de cursenti. toți pini la 
rima de dă de oi (50 din 
prvrtarie ș> 
reșri). foști 
zioaari A

res- 
ne-a 

deta- 
ordin

ri

Bucu- 
dici- 

! CC-

JUCĂTORILOR DIVIZIONARI A
La încheierea totreeerd Divi

ziei A, „Topul- iucătonlcr. al- 
cătuit pe baza adittonării note
lor, se prezintă astfel :

1. STANCE (J4 de meciuri) B9 p.
2—X BomiU H (33) șt Cî aptte 

(34) 557 p.

€ Condruc (33) xn. i. B. Grt- 
gore (34) 332. FL Grigcre (S3) 
231, 7. Ivan (34) 23. S—1*. Ene 
(32), M- Băducanu (34) p Desn-

Sameș 
U-lk 
«1 D.
Dinu

tivează la diferite echipe ca 
instructori sportivi, In această 
primă parte a cursului, cu o du
rată de trei săptămîni, avind 
un caracter teoretico-metodic 
*i practic, viitorii antrenori au 
lucrat efectiv in conducerea 
antrenamentelor, au acumulat 
cunoțtinte din teoria educației 
fizice și a fotbalului, de fi
ziologie, pedagogie și psiholo
gie. In continuare, in cea de 
a doua parte a cursului (cu o 
durată de șase luni), se va 
desfășura practica de antrenor 
la echipele de care aparțin 
cursanții. prilej cu care se va 
efectua și inspecția de spe
cialitate 
Iată și 
jucători 
flati. de citeva zile 
tica pedagogică : 
n/|iu. Schweininger 
Gyorfi, Gone, Marinescu (Bra
șov), N. Naghi, Solyom (Tg. 
Mureș), Strimbeanu, Ivan (Cra
iova), Jamaischi (Fălticeni), 
Daniel Ene, l. Varga, N. Stoi- 
eescu, Costea, M. Voinea (Bucu
rești). Reamintesc că intre 3 și 
24 ianuarie 1980 este prevăzută 
cea de a treia parte a cursului, 
urmată de un examen de ab
solvire și repartizarea absol
venților”.

la locul de muncă, 
citeva nume de foști 
și viitori antrenori, a- 

in prac- 
Pojoni, Cu- 

(Arad),

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
întrecerile campionatului Diviziei C 

s-au încheiat duminică, odată cu dis
putarea etapei a 30-a. Formațiile de pe 
locurile 1, din fiecare serie, au promo
vat în Divizia B, iar cele de pe locurile 
15—16 au retrogradat, (la seria a V-a, 
echipa Luceafărul n București, de^i se 
află pe poziția a XVI-a, nu a retro
gradat. Conform hotăririi F.R.F., ea va 
continua să activeze și în campionatul 
viitor, în aceleași condiții, fără drept de 
promovare șl fără să retrogradeze).

Clasamentul seriei a H-a, serie în 
care echipele Energia Gh. Gheorghiu- 
DeJ și Let ea Bacău, pretendente la pri
mul loc, au depus cotestații, îl vom pu-
blica după rezolvarea litigiului.

SERIA 1
1. C.S. Botoșani 30 18 8 4 77-13 44
2. C.F.R. Pașcani X 17 2 11 51-35 36
3. A.S.A. Câmpulung 30 15 6 9 50-41 36
4. Metalul Rădăuți 30 15 4 11 49-36 34
5. Foresta Fălticeni 30 15 3 12 47-35 33
6. Cristalul Dorohoi 30 14 4 12 55-48 32
7. Avîntul Frasin 30 13 6 11 48-45 32
8. Danubiana Roman 30 15 2 13 41-40 32
9. Dorno Vatra Dornei 30 13 5 12 46-34 31

10. Zimbrul Suceava 30 12 7 11 36-33 31
11. Nicolina lași 30 12 4 14 32-32 28
12. Laminorul Roman 30 11 5 14 45-45 27
13. Metolul Botoșani 30 11 4 15 32-43 26
t4. Șiretul Buceceo 30 12 1 17 30-51 25
15. TEPRO lași 30 8 8 14 29-38 24

(Unirea Sâveni a fost exclusă din campionat)
SERIA A lil a

1. Unirea Focșani 30 22 5 3 66-11 49
2. C.S.U. Galați X 20 6 4 70-22 46
3. Dinamo Focșani X 19 5 6 67-23 43
4. Prahova Ploiești X 17 6 7 73-25 40
5. Ancora Galați X 12 8 10 35-31 32
6. Olimpia Rm. Sârat 30 12 8 10 27-29 32
7. Luceafărul Adjud 30 14 0 16 31-59 28
8. Avîntul Urxlceni X 10 7 13 47-47 27
9. Chimia Buzău X 11 4 15 36-41 26

10. Oțelul Galați X 10 6 14 31-47 26
11. Petrolul Bâicoi X 10 5 15 38-43 25
12. Foresta Gugești X 8 8 14 36-61 24
13. Corpați Nehoiu X 10 4 16 25—54 24
14. Petrolul Berea X 9 5 16 48—61 23
15. Petrolistul Boldești X • 7 15 32-48 23
16. Metalosport Galați X 4 4 22 20-80 12

Victorio Lehllu o

SESIA A IV-e
1. m er  ̂tu I e^Sg îd ia X 21 3 6 66-21 45
2. Azotul Slobozia X 19 5 6-R1-X 43
3. Unirea Tricolor Brâilc X 19 3 0 67-34 41
4. Pescărușul T ulcea X 18 2 W 60-35 X
5. Șoimii Cernavodă

I.M.U. Medgidia
X 15 6 9 53-36 36

6. X 13 6 11 45-36 32
7. Voința Constanța X 14 4 12 40-33 32
8. Unirea Eforie X 11 7 12 33-52 29
9. Granitul Babcdcg X 10 6 14 29-49 26

10. Victoria Țăndărei X 11 3 16 37-57 25
11. Electrica Constanța X 10 4 16 43-51 24
12. Dacia Unirea Brăila X 10 4 16 30-58 24
13. Marina Mangalia X 9 5 16 51—X 23
14. Chimpex Constanța X 10 3 17 35-44 23
15. Tractorul Vizku X 7 6 17 34-69 20
16. Arrubium Macin X 9

SERIA A V-a
1 2C 36-85 19

1. Mecanica fină Buc. 34 21 10 3 70-20 52
2. T.M. București 94 22 5 7 67—28 49
3. Automatica București 34 18 9 7 56-31 45
4. Celuloza Călărași 94 18 6 10 50—X 42
5. I.CS.I.M. București 94 17 6 11 70-39 40
6. Voința București 94 16 8 10 64-39 40
7. Unirea Tricolor Buc. 94 15 9 10 51-36 39
8. Abatorul București 34 15 7 12 50-42 37
9. Electronica București 34 13 10 11 35-32 36

10. Flacăra roșie Buc. 94 10 15 9 32-34 35
11. Petrolul Bolintin 34 15 5 14 52-65 35
12. Sirena București 34 11 12 11 39-39 34
13. Tehnometal București 34 12 8 14 38-38 32
14. Vî sco za București 34 10 11 13 38-33 31
15. Automeconica București 34 12 6 16 39-43 X
16. Luceafărul tl București 34 6 3 25 31-89 15

retras din com
fort exclusa din

(Lucea forul I București 8-a 
pionat, Iar 
competiție)

A Vl-oSERIA
1. Flacăra Moreni X 20 4 6 72-25 44
2. ROVA Roșiori X 15 6 9 48-31 36
3. Metalul Mija X 13 9 8 48-27 35
4. Progresul Pucioasa X 15 3 12 43-34 33
5. Cimentul Fieni X 12 7 11 25-31 31
6. Progresul Corabia X 11 8 11 42-43 X
7. 4.O.B. Balș X 14 2 14 44-47 30
8. Recolta Stoicănești X 13 4 13 29-55 X
9. Dacia Pitești X 11 6 13 35-34 28

10. Dlnomo Alexandria X 10 8 12 36-51 28
11. Petrolul Videle X 11 5 14 35-39 27
12. Electronistul C. Argeș 30 11 5 14 35-47 27
13. Constructorul Pitești X 9 9 12 29-50 27
14. Răsăritul Caracal X 11 4 15 48-45 26
15. Chimia Găești X 10 5 15 43-50 25
16. Cetatea Tr. Măgurele X 10 3 17 42-45 23

SER A A VB-o
1. Paruiw» Tg. Jta X 21 4 5 94-33 46
2. Minerul Lupani X 17 1 12 54-36 X
1 C-F.R. C/tc^j X 14 3 11 46-33 33
4. D ierna Orșova X 16 3 11 52-43 33
5. Minerul Metru X 14 4 12 56-35 32
6. Lotru Brezai X 15 2 13 47-43 X
7. Metalurgistul Scdu X 12 7 11 54-49 31
a. Progresul Bâ.Iești X 12 4 14 52-53 28
9. Constructorul Cro-cva X 10 8 12 38-42 28

10. Chimistul Rm. Vtkec X 12 3 15 34-45 27
11. Minerul Vulcan X 10 7 13 35—W 27
12. Metolul Rovinorî X 12 3 15 30-54 27
11 Unirea Drogcșcni X 11 4 15 43-54 26
14. Gloria Drobeta T. S. X 10 6 14 43-59 26
15. Forestierul Bâbeni X 11 3 16 37-64 23
>6. Constructorul Tg. Jiu X 9 2 19 35-47 20

SERIA A VII l-a

campionatul județean)

1. Jniree Alba talie X 20 1 9 49-21 41
2. Unirea Sinnicolou X 18 5 7 46-27 41
3. Vulturii textila lugoj X 17 3 10 54-32 37
4. Unirea Tomnatic ■ 14 5 11 47—31 33
5. Gloria Reșița ■ 14 3 13 55-42 31
6. Metalul Bocșa X 14 2 14 38-45 X
7. Minerul Ora vi ța X 12 5 13 45-46 29
8. Laminorul Nădrag X 13 3 14 44-46 29
9. Știința Petroșani 30 12 5 13 45-48 29

10. Metalul Oțelul Roșu X 12 4 14 46-40 28
11. Electromotor Timișoara 30 11 6 13 45-44 28
12. GF.R. Simeria X 12 3 15 32-42 27
13. C.I.L. Blaj X 10 6 14 29-46 26
14. Minerul Ghelor X 10 5 15 32-44 25
15. Metalul Hunedoara X 9 4 17 23-51 22

(ICRAL Timișoara a fost retrogradată tn

SERIA A fX-a
1. Strungul Arod X 19 7 4 68-16 45
2. Bihoreana Marghito X 15 7 8 54-31 37
3. Sticla Turdo X 14 9 7 45-28 37
4. Metolul Aiud 30 13 8 9 43-28 34
5. Tricolorul Beiuș X 10 12 8 36-27 32
6. Rapid Arad X 9 13 8 36-32 31
7. C.F.R. Constr. Arad X 12 7 11 33-32 31
8. Recolta Salonta 30 12 6 12 37-46 X
9. Voința Oradea X 12 5 13 42-36 29

10. Unirea Dej 30 10 7 13 38-45 27
11. C.M. Cluj—Napoca X 11 5 14 39-46 27
12. Victoria Ineu 30 10 7 13 31—X 27
13. Oțelul Or. P. Groza 30 8 10 12 22-47 26
14. Minerul Suncuiuș X 11 3 16 33-58 25
15. Minerul Bihor 30 8 5 17 30-51 21
16. Tehnofrig Cluj—Napoca 30 6 9 15 21-46 21

SOIA A X-s
1. Someșul Satu Mare X 19 4 7 61- 19 42
2. Armătura Zalău X 17 2 11 63- 36 36
1 Minerul Rod na X 15 3 12 55- X 33
4. CUPROM Boia Mare X 15 3 12 48- 40 X
5. Oașul Negrești X 14 4 12 58- 31 32
6. Minerul llba—Seini X 15 2 13 52- 42 32
7. Minerul Boia Sprie X 13 5 12 56- X 31
8. Lâpușul Tg. Lăpuș X 14 3 13 47- 47 31
9. Victoria Corei X 14 2 14 54- 36 30

10. Minerul Bâițo X 13 4 13 46- 45 30
11. Bradul Vișeu X 12 5 13 30- 52 29
12. Minerul Băiuț X 13 2 15 40- 38 28
IX Hebe Singeorz X 10 8 12 41- 47 28
14. Sihrlcult. Moieru X 12 2 16 39- 77 26
1X Rapid Jibou X 10 3 17 34- 64 23
16. Viitorul Sîmleu X 6 4 20 27-101 16

SERIA A Xl-a

nat, în tur)

1. Corpați Mirșa 28 18 3 7 55-28 39
2. Metalul Sighișoara 28 15 2 11 43-27 32
3. Foresta Bistrița 28 14 3 11 49-35 31
4. Utilajul Făgăraș 28 13 4 11 34-24 X
5. Chimia Victoria 28 13 4 11 38-37 X
6. Oțelul Reghin 28 13 2 13 48-39 28
7. Construcții Sibiu 28 11 5 12 31-39 27
8. Mureșul Luduș 28 10 6 12 49-40 26
9. Avîntul Reghin 28 11 4 13 35-39 26

10. I.P.A. Sibiu 28 11 4 13 35-41 26
11. IMIX Agnita 28 13 0 15 37-46 26
12. Metalul Copșa Mica '28 12 2 14 31-45 26
13. Automeconica Mediaș 28 10 5 13 29-38 25
14. Sticla Tîrnăveni 28 12 1 15 32-59 25
15. INTER Sibiu 28 7 9 12 27-36 23

(Textila 1Clsnâdie a fost exclusa din campio-

SERIA A Xll-a
1. Viitorul Gheorgheni 30 20 4 6 55-22 44
2. Corpați Sinaia 30 18 5 7 58-21 41
3. Progresul Odorhel 30 16 6 8 55-24 38
4. Izvorul Tg. Secuiesc 30 15 4 11 44-40 34
5. Metrom Broșov X 14 5 11 47-39 33
6. Caralmanul Bușteni X 14 3 13 X—33 31
7. Tractorul M. Ciuc 30 13 5 12 34-38 31
8. Torpedo Zâmești X 14 2 14 44-46 30
9. Minerul Balon X 13 3 14 37-40 29

10. Precizia Să ce le 30 12 5 13 31-34 29
11. Minerul Baraolt 30 13 3 1.4 46-52 29
12. Corpați Brașov X 11 6 13 29-39 28
13. Mobila Codlea X 11 4 15 38-35 26
14. C.S.U. Brașov 30 9 7 14 31—38 25
15. Avîntul Mîneclu 30 10 5 15 28-47 25

(I.R.A. Cîmpina a fost exclusă din ca mpronat)



VIZITA DE LUCRU „CUPA EUROPEI —BRUNO ZAULI“ LA ATLETISM
A TOVARĂȘULUI Echipele României concurează la Sofia (fetele) și la Malmo (băieții)

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL CONSTANTA

(Urmare din pag. I)
șului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducere» 
partidului și stalului este în- 
timpinată cu deosebit entu
ziasm. Văzduhul vibrează de 
puternice aplauze, urale și ova
ții. Se aclamă neîntrerupt, cu 
multă dragoste, numele parti
dului și al secretarului său 
general : „Ceaușescu — P.C.R.".

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Ion Stoian, prim-»e- 
cretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R, președin
tele Consiliului popular jude
țean.

în continuare, au luat cuviu- 
tul tovarășii Eugen Alexia, se
cretar al comitetului de partid, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de la Combi
natul petrochimie Midia-Nâ- 
vodari, Stoian Parcarea, mai
stru constructor, secretarul 
organizației de bază de la 
Șantierul nr. 4. Florie* Stoi
ca, șefa laboratorului rafi
năriei, Nicolae Trandafirescu. 
directorul grupului de șantiere 
Midia-Năvodari, Nicolae Butoi, 
secretarul comitetului U.T.C, 
comandantul Șantierului na
țional al tineretului de la Plat
forma petrochimică Midia-Nă
vodari.

Primit cu cele mai calde sen
timente, in entuziasmul ți însu
flețirea generală, ia cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu deosebită atenție, cu pro
fundă satisfacție ți deplină 
aprobare, ea fiind subliniată, in 
repetate rînduri, de vii ți înde
lungi aplauze, urale ți ovații.

Adunarea se încheie intr-l 
atmosferă de intensă vibrație 
patriotică, de profundă dragos
te pentru partidul comunist ți 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă.

La coborirea de la tribună, 
de unde, in înflăcărată sa eu- 
vintare, a chemat la nai izbinzi 
in muncă pe constructori ți 
montori. pe toți cei ce lucrează 
pe platforma petrochimică de 
la Midia-Năvodari. in mu
nicipiul ți județul Constan-

din 
ge- 
in- 

pro-

ța, pe oamenii muncii 
întreaga țară, secretarul 
neral al partidului este 
conjurat cu aceleași 
funde sentimente de stimă și
recunoștință. Mulțimea aclamă 
neîntrerupt „Ceaușeseu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

★

Următorul obiectiv al vizitei 
l-a constituit portul Constanța 
— cea dinții poartă maritimă a 
țării, care a cunoscut in ulti
mul timp • puternică dezvol
tare, ea urmare a indicațiilor 
secretarului general al partidu- 
isi.

Sosirea 
Ceaușescu ți 
Ceaușescu la 
Constanța — 
mari unități 
țara noastră — a fost marcată 
de aceeași atmosferă de bucu
rie și entuzism, muncitorii o- 
vaționind îndelung pentru Par
tidul Comunist Român, pentru 
secretarul său general. Minute 
in șir se aclamă „Ceaușescu — 

.Ceaușescu și po-

tovarășului Sicolae 
a tovarășei Elena 
Șantierul naval 

una din cele mai 
de acest gen din

P.C.R.", 
porul"

După 
varășul 
analizat 
ruiui, eu reprezentanții centra
lei și ai ministerului de resort 
modul in care se îndeplinește 
programul construcțiilor de 
nave maritime.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a felici
tat pe navaliștii consiănțeni și 
le-a urat noi succese.

Noua vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul 
Constanța se înscrie — aseme
nea tuturor intilnirilor de lucru 
ale secretarului general a' 
partidului cu oamenii muncii — 
ea un eveniment de mare În
semnătate în viața țării, _ me
nit să impulsioneze activitatea 
pe tărim economie, in toate 
domeniile construcției socialiste, 
să mobilizeze potențialul tehnic 
și uman de care dispunem, să 
stimuleze capacitatea de crea
ție a întregului popor, in vede
rea infâptuirii obectivelor sta
bilite de Congresul al XI-Ica 
al P.C.R., al mărețului program 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre co
munism.

ceremonia primirii, to- 
Nicolae Ceaușescu » 
cu conducerea șantic-

Sfirșitul acestei săplâmîni 
programează întrecerile semi
finalelor competiției atletice 
continentale, dotată cu „Cupa 
Europei — Bruno Zauli". La e- 
diția a VlI-a a acestui auten
tic campionat pe echipe iau 
parte. în etaDa 
reprezentativele 
europene.

în întrecerile 
fost stabilite 
grupe : SOFIA :
ria. Elveția. Finlanda. R. D. 
Germană, Norvegia. România

semifinalelor, 
a 25 de țări

feminine au 
următoarele 

Belgia. Bulga-

si Spania ; SIITARD (Oianda): 
Cehoslovacia. Irlanda Italia, 
Olanda. Polonia. Portugalia. 
Suedia si U.R.S.S.; CWMBRAN 
(Țara Galilor) : Austria. Marea 
Britanic. Danemarca. F ran ța, 
R. F. Germania. Islanda. Iugo
slavia si Ungaria.

Concursurile masculine se 
vor desfășura la : GENEVA : 
Elveția. Finlanda. Franța. R. D. 
Germană.
Olanda,
SCHEID 
Austria.

Irianda. Iugoslavia. 
Spania ; LUDEN- 
(R. F. Germania) : 
Cehoslovacia. Da-

Săptâmina viitoare, la Ankara

EDIȚIA JUBILIARA A BALCANIADEI DE TENIS

nemarca. R. F. Germania, 
Grecia, Italia. Polonia, Un
garia ; MALMO (Suedia) : Bel
gia. Bulgaria, Marea Britanie, 
Norvegia, Portugalia, România, 
Suedia. U.R.S.S.

Primele două clasate din fie
care grupă, la bărbați și la 
femei, se califică direct pentru 
finala A a competiției, progra
mată la Torino, in zilele de 
4 și 5 august. A șaptea califi- 
cată — din oficiu — în am
bele întreceri va fi echipa 
Italiei, ca țară organizatoare.

Al 8-lea Ioc va fi ocupat 
de formațiile cîștigătoare ale 
finalelor B, de la 20 și 21 iulie 
(fetele la Antony — Franța, 
băieții la Karlovaț — Iugosla
via), pentru care se califică 
echipele clasate pe locurile 3 
și 4 în semifinale, plus Franța 
și. respectiv. Iugoslavia, ca or
ganizatoare.

Au fost formate
Capitala Turcie; va găzdui, 

in zilele de 4—8 iulie, ediția 
i a Balcaniadei de 
La această a 29-a 

1 tradiționalei intilniri 
mai buni tenismani din 
vor lua startul, ca de 

sportivi din Bulgaria, 
Iugoslavia. România și

jubiliară 
tenis. 1 
ediție a 
a celor i 
Balcani 
obicei. 
Grecia, 
Turcia.

Din punct de vedere istoric 
este interesant de menționat 
că turneul balcanic al tenis- 
manilor a fost creat — cu e- 
xact 50 de ani în urmă — 
odată cu impozantele întreceri 
ale atleților. Așadar, la debu
tul ciclului de concursuri bal
canice rezervate sportivilor se
niori — astăzi disputate în 
peste 20 de ramuri sportive — 
tenisul a stat alături de atle
tism în postura de inițiator. 
Este însă adevărat că tenismanii 
balcanici nu au avut stator
nicia în competiții a atleților, 
ei disputînd doar 4 ediții, 
1930 pînă în 1937. Abia 
1960. într-o nouă formulă, 
trecerea internațională Pe 
chipe (întii masculine, apoi 
1966 si feminine) a devenit 
adevărat anuală, păstrîndu-și

din 
din 
în-
e- 

din
cu

A fost desemnat arbitrul principal
al meciului de „Cupa Davis'*

ROMÂNIA - SUEDIA
Federația internațională de 

tenis a desemnat pe Jacques 
Dorfmann (Franța) drept arbi
tru Principal neutru pentru me
ciul de „Cupa Davis“ România — 
Suedia, care va avea loc, la 
București. în zilele de 13—15 
iulie.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
ROMÂNIA - UNGARIA

5-4, LA POLO
In ziua a treia a competiției 

internaționale de polo „Turneul 
celor 6 națiuni", care se desfă
șoară la Bogllasco On apropiere 
de Genova), selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 5—I 
(1—1, 3—1, 1—1, 0—1) formația
Ungariei. Alte rezultate : Italia — 
Spania 7—5 (0—1. 1—1. 3—1. 3—2); 
Olanda — Australia 5—3 (1—1. 
1—0, 2—0, 1—2).

BASCHETBAL1ȘTI BUCUREȘTENI 
IN CEHOSLOVACIA

în cadrul turneului internațio
nal masculin de baschet de la 
Prievidza (Cehoslovacia). echipa 
I.C.E.D. București a întilnit for
mația locală Banlk, In fața că-

reia a ciștigat cu scorul de 
86—S2 (35—40).

ȘAHISTELE NOASTRE 
LA BUDAPESTA

Turul Franfei

După 10 runde In turneul In
ternațional feminin de șah de la 
Budapesta se menține lideră Li- 
tinskaia (U.R.S.S.), cu S p (2), 
urmată de Margareta Mureșan 
(România) — 6 p (1), Porubski 
(Ungaria) și Bengtsson (Suedia) 
— 5 ‘ț p (1), EUsabeta Polihro- 
niade (România) — 4 V, (1). In 
ultimele partide susținute, șahls- 
tele noastre au obținut rezultate
le ; Mureșan — Cionkicl ll,—Vx ; 
Polihronlade — Radzikowska

HALTEROFILII INVINGATORI 
LA GDYNIA

La Gdynia (Polonia) a avut loc 
întîlrirea internațională de hal
tere dintre echipele Flota din 
localitate șl Steaua București.

Victoria a revenit halterofili
lor români cu 446—406. Cu acest 
prilej. Marin Parapancea a co
rectat două recorduri naționale 
la cat. supergrea : 362,5 kg la 
„totai“ șj 205 kg la „aruncat". La 
„smuls" el a ridicat 157,5 kg. 
Vechile recorduri au aparținut 
Iul Ștefan Kreicik (C.S.M. Cluj- 
Napoca) cu 202,5 kg la „aruncat" 
și 357,5 kg la „total".

„TROFEUL IUGOSLAVIA* 
LA HANDBAL

In ziua a patra a turneului de 
handbal dotat cu „Trofeul Iu
goslavia", competiție care se des
fășoară în localitatea Pola, re
prezentativa țării noastre a în- 
tîlnit-o pe cea a Iugoslaviei. Gaz
dele au cîștigat cu 27—24 (16—10). 
Celelalte rezultate : U.R.S.S. — 
Suedia 28—13 (12—9), Polonia — 
R.D. Germană 31—26 (16—16). In
clasament : Iugoslavia 8 p,
U.R.S.S. 7 p. Polonia 5 p, R.D. 
Germană și România 2 p, Sue
dia 0 p.

echipele României
V

regularitatea și rotind orașele- _ .. —— ■ • români au
4 ori (o dată 
1962 și de 3 

— in 1967,

gazdă. Tenismanii 
primit oaspeți de t 
la Brașov — în 1 
ori la București 
1972 și 1977).

Jucătorii noștri 
maresul competiției, ei înscri
ind numele țării de 18 ori pe 
locul I (de 9 ori băieții si tot 
de atîtea ori fetele). Este insă 
adevărat că în ultimii ani doar 
echipa feminină a României își 
menține poziția fruntașă (ne
clintită 
echipa 
chează 
ani în

Pentru ediția 
de la Ankara, 
mână de tenis a alcătuit două 
puternice formații, capabile să 
lupte cu bune 
rea primului 
lotul feminin 
rența Mihai.
Maria Romanov
Chiriac, iar din cel masculin : 
Dumitru Hărădău, 
Marcu, Marian Mirza și 
Dirzu. (Pe teren vor 
doar cile trei jucători).

Formațiile — conduse
Gheorghe Viziru la bă- 

Aurel Segărceanu la 
vor face tot posibilul 
a-și onora cărțile de

domină pal-

din 1976), în timp ce 
noastră masculină măr
ul tima 

urmă.
victorie cu 3

de auul a, 
Federația ro-

șanse la ocupa- 
loc. Astfel, din 
fac parte : Flo- 
Lucia Romanov, 

și Camelia
Traian 
Andrei 
evolua

de an-
trenorii 
ieți și 
fete — 
pentru 
vizită cu prilejul acestei com
petiții balcanice jubiliare, (vib)

ROMANIA

NOI „TRIERI
IN TURNEUL 

DE LA WIAABLEDON
LONDRA, 

Turneul internațional 
de la Wimbledon a 
vineri după amiază cu 
tide de simplu. La 
Virginia Ruzici a întrecut-o pe 
suedeza Marie Wickstedt, cu 
6—3. 6—0. Iată și alte rezultate 
înregistrate în proba feminină : 
Evert — Teacher 6—4. 
Navratilova — Casals 
6—3 : Austin — Stuart 
6—3 J King — Desfor 
6—2 ; Stevens — Ruta Gerulai- 
tis 6—3, 6—2 ; Turnbull — Ca
rillo 
6—3.
nova 
nika 
Daniel 2—6. 6—3. 6—2.

în turul trei al probei de 
simplu masculin, primul favorit 
Bjorn Borg l-a 
6—4. 6—1. 6—3 pe americanul 
Hank Pfister, demonstrînd o 
revenire în formă. în alte oar
tide : Connors — Kriech 6—4. 
6—1. 7—6; Drewett — Pecci 
4—6. 7—6. 7—6. 6—4 ; Panatta 
— Bengtson 7—6. 7—6. 7—6 ! 
Tanner — Case 6—4. 7—6, 7—6.

29 (Agerpres). — 
de tenis 
continuat 
noi par- 
feminin,

6—3 |
6—3,
6-2,
6—3,

6—1, 6—3 J Reid — Fox 
6—1 ț Jordan — Stracha- 
6—2. 6—2 ; Wade — Ha- 
6—3, 7—6 ; Stove — Mc

La Cluj-Napoca

Astăzi după-amiază și mîine 
dimineață vor avea loc în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca 
meciurile amicale de tenis de 
masă dintre 
României și 
Oaspeții vor 
nuare cîteva 
cu echipe de

eliminat cu

R. D. GERMANA LA TENIS DE MASĂ
Astăzi, de la ora 18, vor 

volua echipele de seniori (nj^B 
culin) și cele de tineret (fe^ ’ 
nin), iar duminică, de la ora 
10, România (tineret) — R. D. 
Germană, la masculin și Româ
nia (junioare) — R. D. Germa
nă (tineret), la feminin.

reprezentativele 
R. D. Germane, 
susține în conti- 
întîlniri amicale 
cluburi.

riîinc, la san Juan, încep Jocurile panamericane

UN INTERESANT DUEL SPORTIV: CUBA-S.U.A.

BERNARD HINAULT 
TRECE ÎN FRUNTE

PARIS, 29 (Agerpres). — Tu
rul ciclist al Franței a conti
nuat vineri cu desfășurarea e- 
tapei a doua pe distanța Luc- 
hon-Super-Bagneres (23,870 km. 
contracronometru individual). 
Cel mai bun timp a fost înre
gistrat de francezul Bernard 
Hinault cu 53:59. El a fost ur
mat în clasament de portughe
zul Joaquim Agostinho — 54:10 
și de olandezul Joop Zoete- 
melk — 54:52. Tricoul galben a 
fost preluat de francezul Ber
nard Hinault.

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Cu prilejul îm

plinirii a 60 de ani de la înfiin
țarea federației cehoslovace de 
baschet, la Praga s-a disputat 
un meci amical masculin între 
echipa Cehoslovaciei și o selec
ționată europeană. Victoria a 
revenit selecționatei cu 82—79 
(31-41).

CICLISM • Etapa a 3-a a Tu
rului R.D. Germane (Hohenwarte 
— Ilmenau) a revenit lui Olaf 

Ludwig (R.D.G.) — 165 km în 
4 h 32:17. Lider se menține olan
dezul Theo de Rooy, urmat de 
Bernd Drogan (R.D.G.) la 49 sec. 
• Turul Iugoslaviei a continuat 
cu etapa a 6-a (Vukovar — Do- 
boj, 142 km), cîștigată de ru
tierul sovietic Iuri Zaharov, în 
3 h 31:34. Pe primul loc a trecut

cehoslovacul Mraz, urmat de 
Zaharov la 1 sec, Averin 
(U.R.S.S.) la 14 sec și Gomez 
(Franța) la 19 sec.
FOTBAL • La Goteborg, în 

campionatul țărilor nordice : Sue
dia — Norvegia 2—0 (2—0). Au
marcat Borg (min. 8, din 11 m) 
și Nordin (min. 29).

ȘAH • Turneul de la Frunze 
(U.R.S.S.) s-a încheiat cu victo

ria marelui maestru sovietic Alek
sandr Beliavski — 13V2 (din
17). Pe locurile următoare s-au 
clasat compatrioții săi Antoșin — 
11 p, Vasiukov, Makaricev șl 
Speelman (Anglia) — cîte 10 p. 
• înaintea ultimei runde, la 
Karlovaț (Iugoslavia) : Balașov
10 p. Rogulj 9 p, Kurajița și Ta
ta! cîte 7 Vi p.

Mîine, la San Juan, în Porto 
Rico, se dă startul uneia din 
cele trei mari competiții poli
sportive internaționale care 
preced Olimpiada de la Mos
cova : Jocurile panamericane 
(ediția a 8-a), la care vor fi 
prezenți sportivi din 32 de țări 
ale continentului american. Este 
de așteptat ca această amplă 
întrecere să fie dominată, ca și 
la ediția precedentă (Ciudad 
de Mexico, 1975), de duelul 
dintre reprezentanții sportului 
din Cuba și S.U.A. După cum 
relatează agenția „Prensa lati
na", cele mai importante con
fruntări intre aceste două veri
tabile forțe sportive, care ge
nerează un larg interes, sînt de 
așteptat la atletism, la box și 
la sporturile de echipă. La 
atletism, va reține în primul 
rînd atenția desfășurarea pro
belor de alergări de viteză, in 
care se prevăd cîteva dispute 
pasionante : vicecampionul . o- 
limpic și fostul recordman 
mondial Alejandro Casanas va 
intîlni noua stea americană a 
probei de 110 m garduri, Rei- 
naldo Nehemiah ; dublul cam
pion olimpic, cubanezul Alberto 
Juantorena, va trebui să facă 
față unor alergători de marcă, 
în proba de 400 m, cum sînt 
nord-americanii Willie Smith 
și Tony White, precum și ja- 
maicanul Neuman Seymour ;

excelenții sprinteri de care dis
pune echipa S.U.A. au în față 
concurența cubanezului Silvio 
Leonard și a jamaicanului 
Don Quarrie. La box, cubanezii 
— favoriți la majoritatea cate
goriilor de greutate — vor a- 
vea, din rîndul nord-americani- 
lor, contracandidat! la titluri 
pe „greul" Rudus Hadley (91,6 
kg), pe care specialiștii îl văd 
în finală cu dublul campion 
olimpic și mondial Teofilo Ste
venson, pe „ușorul" Davey 
Armstrong (medaliat cu aur la 
ediția precedentă a „panameri
canelor"), precum și pe Ber
nard Taylor cat. pană (me
dalie de argint în 1975). Nu a 
mai fost inclus în echipa S.U.A. 
pugillstul Frazier (fiul), care se 
credea că va fi figura-cheie a 
turneului de box. La jocuri 
sportive, cubanezii sînt mari 
favoriți la volei (fete și băieți) 
și baseball, în timp ce Ia bas
chet și fotball primele șanse 
aparțin echipelor nord-ameri- 
cane.

Pentru clasamentul general 
pe națiuni, cubanezii mizează 
în special pe boxeri și haltero
fili, iar nord-americanii își pun 
mari speranțe în înotătorii lor, 
de la care așteaptă victorii în 
majoritatea probelor. In orice 
caz, acest duel va constitui 
punctul maxim de interes al 
Jocurilor. (A.B.).


