
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA fltNĂ CEAUSESCU 
ÂU PIHMII UN GRUP Ut PARTICIPAȘI 

LA FESTIVALUL INTERNATIONAL 
„COPIII LUMII DORESC PACEA**

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, in stațiu
nea Neptun, un grup de pasrtl- 
cipanți la Festivalul interna
tional „Copiii lumii doresc pa
cea", organizat, la tabăra de 
pionieri și școlari de la Năvo
dari, de către Consiliul Națio
nal al Organizației pionierilor 
și Comitetul National Român 
pentru UNICEF, In cadrul A- 
nului Internațional al Copilului. 
Festivalul a reunit peste 700 de 
copii din 28 de țări din Euro
pa, Africa, Asia, America La- 
tină și America de Nord. Tara 
noastră a fost reprezentată de 
formații pionierești laureate 
ale Festivalului național „Cin- 
tarea României".

La intîlnire au luat parte to
varășii Emil BobU, Constantin 
Oăscălescu, Gheorghe Oprea, 
I.conte Răutu, Virgil Trofin, 
Mihai Gere, Ion Ursu, precum 
și tovarășii Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Nicu Ceaușescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., Constan
tin Boștină. președintele Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor, Vasîl» Văcarii, 
președintele Organizației „Șoi
mii patriei".

Tinerii iniîmpină pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu cu 
multă Însuflețire, eu sentimen
te de caldă simpatie și stimă, 
aplaudin'd îndelung, ofcrindu-le 
frumoase buchete de flori. At
mosfera este puternic marcată 
de bucuria și voioșia copiilor 
— români sau veniți din dife
rite țări ale lumii.

Exprimând în numele paiiiei- 
panților la festival profunda 
gratitudine pentru onoarea de a 
fi primiți de șeful statului ro
mân, a luat cuvîntul pioniera 
C’ondrea Loredana.

Tu continuare, a avui loc un 
frumos și reușii spectacol ofe
rit de pionieri și școlari parii- 
cipanți la Festivalul interna
țional de la Năvodari, închinat 
prieteniei, păcii șl colaborării 
între toate popoarele. Sini in
terpretate. în cor, cînteoe în 

diferite limbi ale lumii. O pio
nieră și trei pionieri gruzini, 
dovedind de pe acum o mare 
virtuozitate și un talent indis
cutabil, execută o suită de dan
suri caucaziene. După un cîn- 
tec german, urmează doi mi
cuți elevi sirieni care, aeom- 
panjindu-se cu instrumente tra
diționale, culeg — ca și ceilalți 
artiști amatori — aplauze bine
meritate pentru interpretarea 
plină de sensibilitate a unui 
cînlec din folclorul arab. O 
pionieră mongolă face și ea do
vada unor alese calități vocale.

Este rîndul pionierilor ro
mâni. prezenți Ia acest spec
tacol, să exprime, prin versuri 
și cînțecc, înaltele simțăminte 
de dragoste și recunoștință pe 
caic toți copiii țării le nutresc 
față de partid și secretarul său 
general, pentru grija părinteas
că cu care sînt înconjurați, 
pentru condițiile minunate de 
învățătură, muncă și creație 
ce le sînt asigurate, precum și 
(întărirea lor nestrămutată de 
a șe forma ca buni patrioți și 
.construetori de nădejde ai so
cialismului și comunismului in 
patria noastră.

După spectacol, a luat cu
vîntul tovarășul Constantin 
Boștină.

Cuvinte de mulțumire a a- 
dresat și Mohamed Osman 
Hassan, reprezentant al tîuere- 
tului din Sudan,

Kăspunzînd acestei vibrante 
manifestații, ia cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu. Cu- 
vînlarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este primită cu vie 
satisfacție, cu îndelungi aplauze. 
Se scandează cu. putere 
„Ceaușescu — România ocro
tesc copilăria !“

In această atmosferă de pu
ternic entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au fotogra
fiat, rînd pe rîud, în mijlocul 
grupurilor de'copii din diferite 
țări, precum și împreună cu 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret, pionieri, școlari și co
pii, care i-au însoțit pe parii- 
cipanții la festival.
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Campionatele individuale de box ale seniorilor

IN CELE DOUĂ REUNIUNI DE IERI, 
NIVELUL VALORIC ÎN CREȘTERE

Faredin Ibraim (stingă) păstrează o distanță..: convenabilă față 
de luliu Vâss, agresiv de-a lungul întregii .partide.

■ Foto : Dragoș NEAGU

Gală cu multe capele de a- 
fis, prima reuniune de ieri a 
finalelor campionatelor națio
nale de box i-a determinat pe 
mulți iubitori ai sportului cu 
mănuși, să înfrunte canicula, 
în bună parte așteptările lor 
au fost satisfăcute, pe ringul 
de la „Progresul" desfășurîndu- 
se multe partide interesante.

Una dintre acestea ne-au o- 
ferit-o, ■ la categoria muscă, 
fostul campion european de 
tineret Nicolae Șeitan (Litoral 
Mangalia) și Aurel Sîrcă (Di
namo). Sîrcă a fost la un pas 
de a produce o mare surpriză, 
în primul rund el a luptat 
foarte bine de la distanță răs- 
punzînd cu directe și contre 
precise atacurilor (nu prea 

bine pregătite) lui Șeitan. C» 
asemenea contră îl face k.d. 
pe fostul campion european de 
tineret, care termină greu pri
ma repriză. în continuare. însă, 
Șeitan preia conducerea luptei. 
Cu o pregătire fizică excelen
tă, el atacă fără pauze, obli- 
gîndu-1 pe Sircă la o defen
sivă fără riposte. La un ase
menea abac, Sîrcă recepționea
ză un croșeu de dreapta la 
figură, fiind la rîndul său nu
mărat. Din acest moment, in 
ring „rămine" în continuare 
un... singur boxer — Șeitan — 
care punctează copios, cîștigînd 
pe merit în fața unui adversar 
curajos, dar cu prea puțină ex
periență. Tot la categoria mus
că am remarcat tehnica bună 
și ambiția lui Gheorghe Brumă 
(Rapid), învingător clar îr, fața 
lui Francisc Koszor (Voința 
Sa tu Mare) .

întrecerile la categoria cocoș 
ne-au Prilejuit reîntâlnirea cu 
două „nume" ale boxului nos-

• Fostul campion eu
ropean de juniori, NL 
Șeitan, din nou în for
mă • Constănțeanul F. 
Ibraim s-a calificat în 
turul următor ajutat de...' 
arbitri • Azi, la arena Pro
gresul, la orele 15 și 18,30, 
alte gale cu capete de a- 
fiș

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

tril — Niță Robu (B. C. Brăi
la) și Faredin Ibraim (Farul). 
Dacă Robu a reușit să se im
pună fulgerător, cîștigînd prin 
abandon în primul rund în fa
ta lui Emil Tofan (Nieolina 
Iași), în schimb Ibraim a dat 
totul, și nu ne-a convins, pen
tru a obține o chinuită deci
zie la puncte în fața fostului 
campion de juniori luliu Vas» 
(Metalul Salonta). Vass a sim
țit că Ibraim nu este bine pre
gătit fizic și a atacat perseve
rent, reușind să-l uzeze la ma
ximum pe constănțean. Ibraim, 
un vechi vulpoi al ringului, 
găsește soluții, reușind să punc
teze cu lovituri dure la față, 
dar în lupta de aproape este 
net depășit, boxind periculos 
cu capul, motiv pentru care a 
Primit și două avertismente, 
în ciuda acestui fapt, poate 
măi mult pentru fenumele său, 
juriul . i-a acordat victoria la 
puncte, decizie de care a fost 
surprins chiar și... Ibraim.

Mihai TRANCA 
Petre HENJ

(Continuare In pag. a 1-a)

ieri, la ,,polul iri^uluî^» dor iiicdilui unor întreceri (le Hochei și patinaj

ÎNTREGUL JUDEȚ HARGHITA,
0 ÎNFLORITOARE MIȘCARE SPORTIVĂ

DE MASĂ SI DE PERFORMANTĂ

ASTĂZI, ÎN

Dominat, de munți și- dealuri, 
relieful harghitean, ca șl con
dițiile specifice de temperatură 
(să ne reamintim, de exemplu, 
că Toplița este considerat drept 
un „pol al frigului" din țara 
noastră) au născut, mai de 
niult, în aceste așezări, o pa
siune deosebită pentru prac
ticarea sporturilor, mai ales a 
celor de iarnă, O pasiune care 
și-a aflat, însă, adevărata îm
plinire doar după 1944, în anii 
ciad; în toate județele patriei 
se scriau paginile noii istorii a 
sportului românesc. Spre de
osebire de trecut, cînd pe a- 
ccște meleaguri se organizau 
doar un număr redus de ac
țiuni turistice și unele inedite 
întreceri dc hochei și patinaj, 
astăzi județul Harghita cunoaș
te o dezvoltare sportivă impe
tuoasă în toate domeniile, în- 
cepînd cu larga, cuprindere a 
copiilor și tineretului în. prac
ticarea exercițiilor fizice și ter
minând cu afirmarea tot mai

puternică a celor mai talen
tate elemente in activitatea de 
performanță internă și interna
țională. Dintre numeroasele 
mărturii ale tradițiilor și di
mensiunilor actuale ale sportu
lui din județul Harghita, ale
gem pentru acest panoramic (Continuare in sag. 2-3)

Peisaj cotidian —; ji acum, in plină vară — pe bulevardul Fră
ției din noul ți modernul cartier Tudor Vladimirescu din Miercu
rea Ciuc, Micii hocheițtii parcurg una dim laturile „triunghiului" 

țcoală — patinoar ■— casă...
.. . " ■ Foto ; Alexandru SZAK ACS — Miercurea Giuc

doar cîleva, semnificative — 
credem — pentru a reliefa fap
tul că și în această bogată 
zonă a țării sportul cunoaște

Dumitru STĂNCULESCU

..Cupa orașului BioreșLi" la bascitcî

ÎN PRIMA ZI AU ÎNVINS
ECHIPELE OASPETE

La sala Olimpia 
din Capitală a în
ceput vineri tur
neul internațional 
de baschet orga
nizat > de. C.M.E.F.S. 
București. în par
tida . inaugurală, 
cea mai tinără 
participantă a tur
neului, formația 
de juniori a Româ
niei, a jucat în 
compania repre
zentativei d e seni - 
ori a R.P. Chine
ze, , Valorifieînd 
superioritatea dc 
experiență com- 
petiționaiă și de 
talie, bas.chetbaliș- 
tii din R.P. Chi
neză au repurtat 
victoria cu 110—70 
(56—27),

în ' ultimul meci 
al zilei s-au’ între
cut, într-o partidă 
în care fazele 
spectaculoase au ă- 
bundat, reprezen
tativa R.D. Ger
mane și Selecțio
nata de tineret ă 
țării noastre. Vic
toria’ a revenit 
oaspeților cu sco
rul de 76-65 (35— 
29).

„Cupa orașului București" 
continuă., în sala Olimpia, as- 
tuzi de Ia ora 17 (România ti
neret — România juniori, R.P. 
Chineză — R.D. Germană) și

Aspect din meciul inaugural- al turneului t 
R. P. Chineză — România (juniori)

Foto ; N. DRAGOȘ

mâine de la ora 10 (România 
juniori — R. D. Germană, 
România tineret — R.P. Chine
ză) flecare meci anunțindu-se 
deosebit de atractiv. (D. Si.).



Deși se consemnează multe succese notabile Săptămlni de... emoții pentru atleții juniori

EXISTĂ ÎNCĂ MULTE SPATII PE CARE BUNII GOSPODARI 
LE POT TRANSFORMA ÎN TERENURI DE SPORT T

Accesta este constatarea raidului cicctuat la unele complexe Ducurcștenc
Folosirea cît nyai judicioasă a 

tuturor spațiilor libere pe care 
pot fi amenajate terenuri spor
tive — în special simple — con
stituie o problemă de stringen
ță actualitate în sezonul „estival, 
cînd solicitările cresc. In multe 
Jocuri, prin muncă patriotică, lu
crătorii din întreprinderi și insti
tuții, tinerii mai ales, fac să apa
ră noi spații, mai mult sau mai 
puțin ,,pretențioase“, care devin 
treptat puncte de atracție pentru 
toți cel ce consideră mișcarea ca 
pe o activitate principală în tim
pul liber, cu binefaceri directe, 
rapide asupra capacității de mun
că, recreării psihice și refacerii 
potențialului fizic. La acest capi
tol, resurse foarte mari prezintă 
încă bazele sportive complexe e- 
xistente deja : mari suprafețe din 
perimetrele acestora sînt încă ne
folosite, în condițiile în care — 
adesea — administratorii terenu
rilor se văd în neplăcuta situație 
de a refuza pe unii amatori de 
tenis de cîmp, de fotbal, de vo
lei chiar, motivînd... insuficienta 
actualului număr de terenuri. 
Modul în care a fost — sau n-a 
fost încă — rezolvată problema 
folosirii eficiente a întregului spa
țiu disponibil în scopul amenajă
rii de terenuri sportive simple a 
constituit obiectivul imul raid la 
cîteva cunoscute complexe bucu- 
reștene.

spectatori. Și dacă, pînă acum 
marea problemă în amenajarea 
unui teren era absența zgurei, 
iată, inginerul Cristian Ștefan de 
la i.P.A. (una din întreprinderile 
cu acces la „Automatica**) ne in
formează : „Te duci dimineața 
la Șotînga, lingă Tîrgoviște, și 
vii seara cu zgură». Iată o infor
mație utilă atît pentru cele pa
tru posibile noi terenuri ale „Au
tomaticii" (care nu trebuie să 
scape momentul împlinirii -între
gii hărți sportive a bazei sale), 
cît și — sau mai ales — pentru 
alte asociații bucureștene care 
motivează : „Nu avem zgură, nu 
putem face nimic î» Acum au 
zgură și trebuie... să se bată fie
rul eît e cald.

pînă la malul lacului

„MIRACOLUL" 
DE LA AUTOMATICA

O mică... minune s-a produs 
baza sportivă AUTOMATICA din 
str. Barbu Văcărescu. Nicoiae 
Nițu, administratorul, spune : 
„Sînt aici de 15 ani. In 13 nu s-a 
prea întîmplat nimic. Vreau să 
spun că doar terenul de fotbal 
mai găzduia cîte un meci de an
trenament. In rest, mai nimic I 
De doi ani încoace, însă, iată, nu 
mai pridideșc muncind la cele 6 
terenuri de tenis, ia cel de bas
chet și la terenul de zgură desti
nat fotbaliștilor». într-adevăr, în 
numai doi ani s-a construit mai 
mult decît .în. 13; Acesta este re
zultatul direct al sprijinului Co
mitetului de partid al întreprin
derii (secretar, Nicoiae Olarti) în 
rezolvarea treburilor asociației 
sportive, care au devenit treburi 
ale tuturor. Dar la „Automatica**, 
este cl£rt.. mai pot fi amenajate 
în același perimetru încă patru 
terenuri de tenis ; de cîmp, de vo
lei sau de baschet, sau unul de 
mini-fotbal și, eventual, o popi- 
cărie. Nu de «alta dar, după-a- 
miaza, terenurile de tenis devin 
prea aglomerate și mulți dintre 
cei ce doresc să joace rămîn...

la

INVITAȚIE PENTRU APRILIE 1980
Am „căzut” șl bine șl rău la 

baza sportivă TEHNOMETAL. 
Rău pentru că aspectul acesteia 
era Încă neplăcut : alei care cu 
greu puteau fi deslușite în iarba 
grasă, un minl-terdn de fotbal 
(sau handbal 7) năpădit șl el de 
buruieni, nici o amenajare pe 
malul lacului, două umbrare ne
vopsite de mult, aproape părăgl- 
nite. șl spațiu, cum e vorba, cit 
„cuprinde" ! Mult prea puține 
terenuri (două de tenis șl imul 
de volei) pe o suprafață în care, 
plnă acum exact trei zile (e 
vorba de momentul raidului nos
tru — n.r.) singurul constructor 
a fost... natura. Dar se pare că, 
acum, oamenii muncii din aceas
tă întreprindere bucureșteană vor 
să ajungă timpul din urmă. îm
părțit! Pe echipe, zeci de tineri 
lucrau la amenajarea pistei de 
atletism, la construirea bordurii 
terenului de fotbal, la căratul 
gărdulețelbr de metal pentru mar
ginea viitoarelor alei, la nivela
rea celui de-al treilea “și celui 
de-al patrulea teren de tenis. Se
cretarul adjunct al comitetului 
de partid de la Tehriometal, 
Gheorghe zottâ, întrevedea drept 
luna octombrie drept ultim ter
men pentru ca baza de agrement 
să devină șl o bază realmente 
sportivă. Gindim : exact in toam
nă. Ne considerăm, In consecință, 
invitați să vedem toate terenu
rile pline, în luna... aprilie, 1980. 
Nu vom uita și vom reveni atunci , 
pentru un reportaj... pur sportiv.

Șl I.P.G.G.H. CONTRIBUIE 
LA BUNA ORGANIZARE 

A „CUPEI DAVIS" I
Baza de agrement a I.P.G.G.H. 

(pe scurt, a geologilor bucureș- 
teni) nu e lată. E numai lungă,

de la șosea _
însumând vreo 250 m. Din acest 
motiv, nu prea sînt spații pentru 
terenuri sportive. Doar în locul 
țel mai lat au încăput două te
renuri de tenis. în schimb — 
iată un excelent model de între
buințare a spațiului ! — arareori 
poți găsi în tot Bucureștiul un 
loc mai bine îngrijit, care să 
asigure o recreare mai com
pletă în cadru natural. Butuci de 
viță” de vie bordează aleile ; un 
lan de levențică mirositoare te 
întîmpină încă de la poartă ; 
brazi ornamentali oferă umbră 
pe malul lacului, iar trandafiri 
lunari — adică altoiți — înmires
mează atmosfera. în fine, o har
nică mină de gospodar, cea a 
responsabilului Constantin Anghel, 
are grijă ca nici o urmă de de
zordine să nu își facă loc aici. 
Administratorul se mândrește și 
cu sculele pe care le are la cele 
două terenuri de tenis : „Pînă și 
organizatorii „Cupei Davis» îmi 
cer împrumut ciurul pentru cer
nut zgură». în jur, „Gura leului» 
se înclină cu admirație, în timp ce 
reporterul notează prezența du
minicală a aproximativ 200 de 
oameni ai munci de la I.P.G.G.H. 
la această frumoasă bază de 
grement.

LA ADĂPOSTUL UNUI 
SIMPLU ZVON î

a-

In ultimul an, la baza sportivă 
GLUCOZA nu s-a amenajat nici 
un teren, deși mai există posibi
lități (a fost, de pildă, abando
nat terenul de handbal, aflat în 
stadiu de schiță). De ce ? Pentru 
că s-a... zvonit că mîlul rezultat 
de la dragarea lacului Floreasca 
va fi depozitat chiar pe suprafața 
actualei baze sportive, unde se 
află un număr impresionant de 
copaci de cîțiva zeci de ani, o 
popicărie, o sală de șah, vestiare, 
un teren de fotbal, alei, peluze 
cu iarbă și flori, toate valorând 
multe milioane de lei'investite, 
de-a lungul vremii, în cele 8 ha 
de aer curat. Ne îndoim că fo
rurile de resort vor apela la so
luția dezafectării acestei baze 
sportive și de agrement de care 
se bucură oamenii muncii de la 
I.C.A.B., I.S.B., Horticola, Pres
tări servicii, Gaz metan, toate 
avînd acces la „Glucoza». Să jus
tifice, oare, un simplu zvon fap
tul că timp de un an nu s-a mai 
amenajat nimic pe o suprafață 
de 8 ha ? Este de așteptat ca 
răspunsul să-1 dea cei în drept.

Raid realizat de
Radu TIMOFTE

Pentru mulți dintre elevii li
ceelor noastre, ultimele zile au 
fost pline de o mare încărcătu
ră emoțională. Au fost, mai în- 
tîi — pentru unii — emoțiile e- 
xamenului pentru treapta a II-a, 
au urmat — pentru alții — emo
țiile absolvirii liceului, ale exa
menului de bacalaureat și cele 
legate de concursul de admitere 
în institutele de învățămînt su
perior. Cum este și firesc, ase
menea emoții i-au stăpînit și pe 
foarte mulți dintre elevii-atleți, 
unii dintre ei componenți ai lo
tului republican de juniori. A- 
ceștia din urmă nici n-au putut 
răsufla ușurați pentru că, iată, 
emoțiile îi vor stăpâni din nou. 
De data aceasta, ele sînt legate 
de examenele lor... sportive.

La sfîrșitul săptămînii viitoare, 
de exemplu, în Bulgaria, la Jam- 
bol, se vor desfășura întreceri
le celei de a X-a ediții a Jocu
rilor Balcanice de juniori, com
petiție individuală, spre deose
bire de cea a seniorilor, care 
este și o întrecere pe echipe. O 
săptămînă mai tîrziu, la 4 și 5 
august, sînt programate dispu
tele din cadrul ediției a XIII-a a 
importantei competiții dotată cu 
„Cupa Prietenia», la, care vor 
lua parte concurenți din mai 
multe țări socialiste. întrecerile 
se vor desfășura în capitala 
Cehoslovaciei, probabil pe sta
dionul de la Strahov, cel care a 
găzduit, anul trecut, campiona
tele europene. în sfîrșit, la ju
mătatea lunii august — mai pre
cis în zilele de 17—19 — vor avea 
loc concursurile din cadrul ce
lei de a V-a ediții a campiona
telor europene 
programate 
„Zawisza» 
Polonia.

„Precum 
trenorul 
Constantin _______ , ___ .
interval de nici o lună sînt pro
gramate 3 competiții foarte în
semnate pentru atleții din noua 
generație, de la noi și din multe 
alte țări. Fiecare dintre , aceste 
concursuri își are importanța sa 
pentru ora respectivă, dar și în 
perspectiva imediat următoare, 
a Jocurilor Olimpice de Ia Mos
cova, și a unei perspective . mai 
îndepărtate, Jocurile Olimpice din 
1984 de Ia Los Angeles. Vă dați 
seamă că tinerii noștri atlețî do
resc să realizeze la Jambpl, la 
Praga și Ia Bj'dgoszcz, rezultate 
cît mai bune, pe măsura pregă
tirilor pe care le-au efectuat, sub 
conducerea unor antrenori tineri, 
entuziaști și bine pregătiți.

Pentru Jambol 
dă — obiectivul

pentru juniori, 
pe stadionul WKS 

de la Bydgoszcz, în

vedeți, ne spune an- 
federal pentru juniori, 

Nourescu,. Intr-un

— la palcania- 
juniorilor noștri

ASTĂZI, ÎN ÎNTREGUL JUDEȚ
(Urmare din pag. 1)

succese remarcabile, în an
samblul dezvoltării generale a 
vieții economice și social-cul- 
turale.

NUMEROASE PREZENȚE 
ELITA PERFORMERILOR 
titluri de campioni ai 
26 de recorduri republi- 
doborîte, 30 de sportivi

IN
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tării, 
cane 
nominalizați în loturile pentru 
Jocurile Olimpice din 1980, me
dalii cucerite la campionate 
europene și balcanice, iată, 
Sintetizat, bilanțul sportului de 
performanță al județului Har
ghita. loan Bașa, Eldd Anta],
Sandor Gall, Bela și Zoltan
Nagy, Tibor Mikloș sînt com- 
ponenți de bază ai lotului
olimpic de hochei, Maria Taș-
nadi, Agnes Rusz, Eva Szigeti, 
Magdalena Buzas dețin nume
roase titluri de campioni na
ționali la patinaj viteză, Arpad 
Szabo a obținut locul 3 la 
campionatele europene de judo 
,din anul 1976 și medalia de ar
gint la aceeași competiție In 
1978, Magda Miklos este com
ponentă de bază a lotului de 
handbal, Ioan Laszlo a cucerit 
campionatul balcanic la lupte 
libere, Maria Cengher-Enache 
deține banderola de căpitan a 
echipei naționale de volei, Vil- 
ma Todor, Ferenc Foriko și 
Iosif Tamas sfnt campioni na
ționali și membri ai latului re
publican la schi foind. Toți a- 
ceștia, ca și mulți alții (în ul
timii 10 ani peste 500 de spor
tivi din județul Harghita au fă
cut parte din loturile olimpice 
și naționale ale României), s-au 
„călit" Ia școala sportului har
ghitean, sub îndrumarea pri
cepută și inimoasă a numero
șilor antrenori, instructori . și 
profesori de educație fizică. Să 
amintim și principalele „ate
liere" de formare a sportivilor 
de performanță harghiteni: 
S.C. Miercurea Ciuc (club 
sportiv teritorial ; orile mai pu
ternice secții: hochei — an
trenor loan Bașa și patinaj 
Viteză — Maria Tașnadi-Lăză- 
rescu), Liceul de matematică- 
fizică Miercurea Ciuc (spartul 
de bază; bineînțeles, hocheiul, 
cu numeroase succese la cam
pionatele de juniori ; r

nori: Jen6 Boda și Antal Zsom- 
bor), Clubul sportiv școlar 
Miercurea Ciuo (performanțele 
cele mai bune au fosit realizate 
la schi fond și la schi alpin, 
sub îndrumarea harnicilor an
trenori Ștefan Borbath, Fran- 
cisc Bonis și Tiberiu Biro), 
A.S Constructorul Miercurea 
Ciuc, Clubul sportiv școlar To- 
plița, A.S. Voința Odorheiu Se
cuiesc, Clubul sportiv școlar O- 
dorheiu Secuiesc, A.S. Lem
narul Odorheiu Secuiesc, A.S. 
Avîntul Gheorgheni și Clubul 
sportiv școlar Gheorgheni,

v/M/iGwrA

acela de a cîștiga 10—12 ti
de campioni, apoi, la i,Prie- 

4 de a reedita, pe cit posi-
este 
tluri 
tenia* — - ----------- , . ~
bil, prestația de anul trecut. In 
funcție de comportarea de la a- 
ceste două concursuri, va fi sta
bilit lotul pentru campionatele 
europene de juniori. Trebuie să 
mai arăt însă că in afara acestor 
3 competiții oficiale, un grup de 
foarte tineri atleți români va lua 
parte la concursul demonstrativ 
de la Atena (13 august), prile
juit de jubileul de 50 de ani de 
existență a Jocurilor Balcanice. 
Și ei, ca și ceilalți juniori ro
mâni, sperăm să se comporte 1* 
înălțime !“ ...

Din echipa, destul de nume
roasă, care va face deplasarea 
in Bulgaria, la Jocurile Balca
nice, amintim pel Lucia Nego- 
van, Nicoleta Lfa, Ana Marco, 
Cristina Cojocaru, Margareta 
Ghile, Mitica Junghlatu, Euge
nia Nicola, Elena Aflorii, Maria 
Vlăsceanu, Monica Matei, Tatiana 
Mihalcea, Doina Maxim, Cristi
na Dobrinoiu, Ion Saridu, Aurel 
Glăvan, Daniel Nistor, GySrgy 
Marko, Aurelian Tarbă, Liviu 
Maftei, Eugen Popescu, Mihai E- 
ne, Paul Stanciu, Sorin Tirichl- 
ță, Viorel Savu, Nlcu Roată ș.a.

Strădaniile lor de a se Impu
ne, de a obține cifre cît mai bu
ne, nu vor rămîne — sintem si
guri — fără rezultatul dorit...

Romeo VILARA
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• CAMPIONAT
LA PARAȘUTISM, 
ZECE MANȘEI

Ploiești, pe aerodromul ae-

SPORTUL DE MASA, 
PRACTICAT ZI DE ZI

Nu întîmplător în fruntea 
clasamentului ediției inaugurale 
— de iarnă — a competiției na
ționale de masă „Daciada" s-au 
aflat reprezentanții Județului 
Harghita. In orașele și comu
nele județului au fost obținu
te succese deosebite prin ex
tinderea acțiunilor de partici
pare în mod independent la 
exercițiile fizice și la sport, 
după cerințe și preferințe, prin 
extinderea bazei materiale exis
tente și prin folosirea rațională 
a bugetului de timp liber al 
cetățenilor. Cîteva date : gim
nastica de înviorare este prac
ticată In 30 de internate șco
lare (circa 2100 de partici- 
panți), 47180 de elevi au rea
lizat normele de pregătire fi
zică și sportivă cel puțin la 
nivelul notei 8, aproape 300 de 
preșcolari și 2 900 de elevi au 
învățat să înoate, 8 600 de pre
școlari și 14 000 de elevi 
învățat să patineze, 1650 
preșcolari și 12 660 de ___
s-au inițiat în tainele schiului. 
Gimnastica la locul de muncă 
este practicată In 18 unități, cu 
11 000 de participanți, iar nor
mele complexului sportiv 
„Sport și sănătate" au fost în
deplinite de 78 500 de elevi, oa
meni ai muncii din întreprin
deri, instituții și din mediul 
rural. în ultimii ani au fost 
organizate numeroase întreceri 
de masă, unele dintre ele deve
nite tradiționale : „Cupa Har
ghita" „Cupa de iarnă a sindi
catelor", „Cupa Homorodului", 
„Toate fetele pe gheață", „Cu
pa orașelor harghitene", „Cupa 

antre- muncitorului forestier" ș.a. în

au 
de 

elevi

cursa jun 
am fost 
distanța 
hărțuieli, 
ruperi, pi 
namizeazâ 
cliste și 
treceri. Li 
4-a a fos 
(C.S.Ș.l) 
orară 37,2 
niori mic: 
cu 1 h 
39,300 km 
neral e : 
Tudor (i 
Gioară (S 
Chiran (( 
niori m 
(Steaua) : 
(C.S.S. 1) 
pescu (C.J 

Astăzi, 
șeaua Ale 
la ora 9.3 
au 
pel

La____
roclubului „Gheorghe Bănciules- 
cu“, continuă întrecerile din ca
drul Campionatelor republicane 
de parașutism. După proba de 
acrobație, au fost programate 
salturile individuale de la 1 0'00 m 
cu aterizări la punct fix, în ca
drul cărora disputele au fost 
deosebit de strînse, mulți sportivi 
dovedind că s-au acomodat bine 
cu noile tipuri de parașute, de 
formă dreptunghiulară, intrate de 
curînd în dotare. Este de' notat, 
ca o expresie a exigențelor în 
stabilirea ierarhiei valoilce, fap
tul că au fost executate 10 manșe, 
un adevărat maraton.

REZULTATE TEHNICE (primii 
trei clasați) : femei — 1. VALE- 
RICA CIUREA (București), cam
pioană a probei — 2,23 m (suma 
distanțelor față de punctul fix în 
cele 10 manșe), 2. Florica Uță 
(București) — 2,38 m. 3. Marioara 
Preda (București) ,— 9,61 ni ;
bărbați — 1. ILIE NEAGU (Bucu
rești), campion al probei — 0,43 
m, 2. Samuel Ancuța (iași) — 
0,51 m, 3. Vasile Mihanciu (Si
biu) 0,85 m.

Clasament după probele indi
viduale ; femei — 1. FLORICA 
UȚA, campioană națională pe 
anul 1979, 2. Val erica Ciurea^ 
Eva Lutsch ; bărbați — 1. 
NEAGU, campion național 
anul 1979, 2. Samuel Ancuța, 3. 
Vasile Mihanciu. (V. T.)

„CRITERIUL SPERANȚE
LOR" LA CICLISM

Ieri la amiază, la km 7 pe 
șoseaua București — Alexandria, 
s-a încheiat competiția clcllsta 
„Criteriul speranțelor**. După 
trei zile de întreceri. timp in 
care cei mai tineri rutieri au 
luat startul în patru etape (un 
contratimp Individual, o cursă 
pe circuit șl două alergări de 
,,bloc“) victoria a revenit lui A- 
drian Tudor (C.S.Ș.l) — la Ju
niori mari șl lui Ovldiu Țepurică 
(Steaua) — la juniori mici. Fe
licitări clubului sportiv Voința 
pentru modul în care s-a achi
tat de dificila sarcină a organi
zării acestei competiții.

In ultima etapă, a 4-a. juniorii 
mari au parcurs, pe șoseaua a- 
mintită, 80 km, Iar colegii lor 
mai mici, 40 km. Am urmărit

loc în 
de ve
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• Asociații și cluburi sportive
• Sportivi legitimați
~ Profesori de educație fizică

Antrenori
Instructori sportivi
Baza materială (stadioane, săli, terenuri simple)
Sportivi în loturile naționale
Titluri de campioni naționali __
Sportivi clasificați : 1 maestru emerit, 12 maeștri ai sportu
lui, 12 de categorie internațională, 111 ’ * "
Participant! la competiția națională 
104 6 00 ; Ediția a Ii-a (etapa de iarnă)

de categoria I.
„Daciada.** : Ediția I î 
: 64 427.

3. 
ILIE 

pe

sfîrșit, să mai amintim că la 
etapa de masă a „Crosului ti
neretului" s-au întrecut 110 000 
participanți, insigna „Amicii 
drumeției" a fost obținută de 
’28 800 de școlari și oameni ai 
muncii, campionatele asociați
ilor sportive s-au desfășurat în 
204 unități cu 91100 particî- 
panți, la cupele pe ramuri de 
producție au fost prezenți 8 000 
de oameni ai muncii și că au 
fost organizate 420 de duminici 
teultural-sportive în mediul ru
ral și 180 în mediul urban.
CREȘTEREA BAZEI MATERIALE, 

O REALITATE TOT ' ‘ 
EVIDENTA

Puternica dezvoltare 
tului de masă și de 
mantă în Județul Harghita nu 
ar li fost posibilă fără o creș
tere consistentă a bazei ma
teriale. Se poate spune, de pil
dă, că în județ nu există școa
lă și comună fără terenuri de 
sport. Mădăraș, Rcmetea, Lăza- 
rea, Ciumani, Ditrău, Dănești 
sînt doar cîteva din comunele 
unde, prin muncă patriotică, 
au fost amenajate patinoare 
pentru hochei, dotate cu man
tinele, tribune, instalații pentru 
iluminat și tabele de scor... c- 
lectronice ! Mai pot fi amin
tite sălile de gimnastică, sălile 
de pregătire pentru, lupte, tenis 
de masă, bazinele de înot de 
performanță și de agi'ement, 
cele 6 stadioane cu tribune pînă 
la 5 000 de locuri, numeroasele

• terenuri de fotbal, handbal, 
baschet, volei, tenis de cîmp, 
popicăriile. cele 6 trambuline 
de sărituri cu Scluurile, 28 de 
pîrtii de schi (dintre care' 9 
4otate cu schi-Jifturi), pistele 
de patinaj Viteză;* cele- 18 pâtî-

MAI

a spor- 
perfor-

naturale pentru hochei.
însă, 

o fru-
noare
Mindiria județului este, 
„Palatul de gheață", 
moașă și modernă arenă a ho
cheiului și a patinajului artis
tic, gazdă a numeroase și im
portante competiții republicane 
și internaționale.

Aici, în județul Harghita, oa
menii muncesc cu pasiune și 
mîndrie pentru prosperitatea 
unui ținut frumos și bogat. Iar 
sportul și-a găsit și el pasio
nați practicanți și susținători.

Fapt subliniat, dealtfel, și 
de tovarășul Valeriu Pașcanu, 
secretar al C.J.E.F.S. Har
ghita :

„în legendele poporului ro
mân, Crăiasa zăpezilor este 
una din personificările iernii, 
îndrăgită nespus de locuitorii 
județului Harghita, poate și 
pentru că aici Crăiasa poposeș
te cîte o jumătate de an. în- 
trebîndu-1 pe harghitean despre 
sport, iți va vorbi, în primul 
rînd, despre hochei, patinaj, 
schi șî sanie, dar și despre fot
bal, lupte și altele. Mai presus 
de toate, vei constata, însă, că 
el iubește sportul, mișcarea, că 
este ambițios, dornic de afir
mare. Adăugind condițiilor na- 
turale și pasiunii pentru sport 
minunatele condiții create în 
anii de după Eliberare, aflăm 
izvoarele succeselor obținute în 
domeniul educației fizice și 
sportului în județul Harghita. 
Sînt succese cu care ne mîii- 
drim, dar care constituie și un 
puternic imbold în activitatea 
noastră depusă in domeniul 
sportului — de masă și de per
formanță —, care se Strădu
iește să țină pasul cri impetu
oasa dezvoltare social-econo- 
mieă a județului".

tza

Concsirsu 
tători din 
tiv a cont 
„23 Augus 

. entuziasm, 
competitori 
inaugurală, 
Iui nr. 2 c 
cuție cea

O REUNIUNE MC
Numărul mic de partanțl (76 în

8 probe), ca și valoarea modestă 
.. a acestora (doar Hinsar, Haidu- 
cel și Raton reprezentau un 
„nume**) au făcut ca reuniunea 
desfășurată joi după-amiază să 
nu depășească ștacheta unei per- . 
f-ormanțe modeste. Alergările au 
fost, în general, fără 'nerv, cî?ti- 
gătorii neavînd prea mari pro
bleme în adjudecarea - probelor ,
respective. Târgoveț, realizînd un simplu 5,’

none. ordinea tri
1. Turica ( 
Oseina. Sh 
vent 4’8. Ci 
(I. R. Nicu 
vin, 3. Gui 

_. ----- , — _ nea 26, ev
manifestată de adversar lt Roditor . -------------------- 2 Raforli .

dinea 24, f 
tor 1014. C 
(I. Oană) 

' Simplu 1,9 
Cursa a 7-; 
rec. 1:33,5, 

i Simplu 5, 
. ordinea tri

1. Zmerit (
2. Tabora.

. event 83, t

substanțial (dar oarecum, neaș
teptat) salt de valoare (7 s), a ... 
avut cursa l*a discreție, Tur ic a 
(deși a învins-o de foarte piu,țin' 
Pe Oseinfi) a cîștigat mal ușor 
decît a lăsat impresia/ iar Ol
teanca si Hrib, beneficiind .de - 
„apatia** 
rii lor, au terminat pe primul loc . 
fără a forța prea mult. Sosiri 
ceva mal spectaculoase s-au în
registrat în alergările'cîștigate de 
Polux (hilară “ —
ocupa locul 3 manifestată de D. 
Toduță și G. Grigore cu. Iberic 
și, respectiv, . Curioasa), Roditor 
(din ce în ce piai bun și inteli
gent condus de aprantiul D. Ar- 
sene) șl Zmerit, ultimul întrecînd 
— după o luptă prelungită — pe 
Tabora, peinspirat angajată în 
curs'â' 'de N. 'Sandu. Rezultat1©

„grija» de a nu

Roditor

tehnice :
(M. ștefăn

■ gula, 3. Ta 
. nea închis
Cursa a 2- 
rec. 1:32,7,

i
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înțelegere nu numai față 
mținea autorului, cît mai 
pentru cei care au trudit cu 
pentru propășirea turismului ro
mânesc. Sînt multe , cifre, date, 
istorii, mărturii cuprinse în pa-, 
gini, toate acestea putînd 
impresia unui drum, sinuos 
dificil de urmat. Impresia 
rează însă foarte puțin, 
că — adoptînd un stil .< 
tiv, trecînd lesne de La 
ră de expunere la alta (interviu,. 
reportaj anecdotă etc.) autorul, 
face ca această carte să., devină 
interesantă și pasionantă, ca un 
drum spre vîrf de munte.

Nu intrăm în amănunte .— tu- . 
ristului îi place să descopere sin
gur frumusețile, nu să i le PQt 
vestești —, ci vom mai sublinia 
doar existența unor interesante 
fotografii, care adaugă un bine
venit plus de interes.

crea 
-?1 du- 

pentru

I
I
I

i, penuru - 
comunica- I 
o manie- I/-intonrhi

EM. F.

ALTE APARIȚII
A Ruxanclra Ionescu — Floreta 

electrică
O C. Mateescu — Memoria Rim- 

nicului
A C. Kirițescu — O viață, o 

lume, o epocă
• Sorina Stark, Al. Stark — 

Cu sufletifl la gură
A G. Băjenaru — Piatra Cra

iului
• I. Mincu — Să cunoaștem, să 

prevenim, să tratăm ateroscleroza
• «*« _ Fiziologia și blochimia 

educației fizice și sportului.
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prezentă în competiție, au . domi
nat categoric întrecerile, culegînd 
numeroase victorii. lată-i Pe în
vingătorii din ziua a doua :

JUNIORI : Cr. Ungureanu 
2) 4:29,9 — 400 m liber ; Li 
Mlhăilescu (Lie. 2) 4:51,49 - 
m liber și 1:11,50 — 100 m spate; 
Ov. Cocenescu (Lie. .2) 65,47 —
100 m spate și 2:35,5 — 200 m 
bras ; Andrea Steriu (Lie. 2) 
3:60,1 — 200 m bras ; COPn 13-14 
ani : v. Mihalcea (C.S.Ș. 1 C-ța) 
1:17,47 — 100 m bras ; DOlna
Puțanu (Lie. 2) 1:22,57 — 100 m 
bras ; Ema Vaslle (C.S.Ș. Br.) 
5:27,0 — 400 m mixt ; H. Dumi
tru (C.S.Ș. Br.) 5:20,86 — 400 m 
mixt ; COPII 11—12 ani s M. 
Liptac (C.S.Ș. Arad) 1 ^3,03 —100 
m bras ; Crenguța Gălătescu (Lie. 
2) 1:24,1 — 100 m bras ; ~. 
marzan (Lie. 4 Gal.) 2:37,91 200 m — . . .
(C.Ș.S. 
mixt ; 
mitru (Lie. 2) 
bras ; _____ _
C-ța) 1:32,73 — 100 m bras , 
2 BUC. 4:56,07 — 4X100 ni liber ; 
C.S.Ș. Reșița 5:14,14 — 4X100 m 
liber. întrecerile continuă, astăzi ■ 
și milne de la ora 9,45 șl 17,30. 
(a.v.).

mixt ;
Reș.) 

COPII

Mi had a

Așadar, după 32 de campio- 
' nate — îrt care de multe ori a 

fost „vioara întîi" — și 872 de 
meciuri susținute (din care a 

1 eîștigat 369 și 
U.T.A; a luat

I secunde. Care
I degringoladei 

liste ? Ce s-a
I rcu amintitul 

Buzău? Cum
I dresa fosta campioană ? ___

cîteva din întrebările aflate pe 
buzele suporterilor acestei e- 
chipe cu o tradiție atît de fru
moasă.

Intr-adevăr, au rămas în ur
mă zilele fericite cînd tricourile 
de campioni sau Cupa Româ
niei luau drumul Aradului. Me
ciurile cu Feyenoord, Totten
ham, Vitoria Setubal. Steaua 
Roșie Belgrad sau Norkoping, 
care făcuseră din Arad un cen
tru fotbalistic de rezonanță eu
ropeană, sînt parcă din alt 
veac. Prezentul este crud, este 
neiertător cu greșelile, nu ține 
seama de tradiție, iar viitorul 
— deocamdată —• nebulos, 
va fi în Divizia B 7 Cum 
va descurca U.T.A., 
o formație cuminte, 
plină de neprevăzut 
lui secund 7

Dar cum a ajuns 
„B“ 7 Cauzele sînt 
Ele s-au înnodat, au 
adevărat ghem și au făcut ca 
echipa să alunece pe tobogan. 
Mai întîi, la U.T.A. nu a existat 
acel „climat de performanță" 
pe care îl invoca antrenorul

a pierdut 307), 
drumul diviziei 
au fost cauzele 
formației texti- 

întîmpiat în me- 
meci cu Gloria 
se va putea re- 

“ ‘ Iată

Ce 
se 

In general 
în lumea 
a eșalonu-

U.T.A. In 
multiple, 

devenit un

deplasare) — procen-

Kukla 7, Broșovschi 
cite 2, Bîtea, Gali și 
Cirstea (F.C. Argeș)

■.. • 17. U. T. A.
• Puncte realizate : 29 (25 acasă + 4 în 

taj : 42.6.
• Golgeterii echipei : Cjoraș 10, Cura 9,

4, Domide 3, Vaczi, Schepp șl Giurgiu — 
Leac — cite 1 ; Anton (Politehnica iași), 
șl Borz (F.C. Bala Mare) — autogoluri.
• Jucători folosiți : 24 — Gașpar (34 de meciuri), Schepp (33), 

Kukla (32), Coraș (32), Giurgiu (32), Cura (31), Vaczi (28), Bîtea
. (27),. Domide (27), Gali. (2fi), Leac (26), Broșovschi (26), Ducadam 

(19). Bubela (18), Jivan (16), Tisa (10), Tamaș (7), Caracioni (4), 
Nedelcu (3), Bedea (1), Boicu (1), Țîrban (1), Dodeanu (1), De- 
heleănu (1).
• Jucători eliminați : Broșovschi (etapa a 16-a).
• Cartonașe galbene : 30 (LI jucători) ; cele mal multe : Giur

giu 6.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : una transformată 

(Broșovschi), două ratate (ambele de... Broșovschi).
• A fost sancționată cu un singur penalty, transformat.
• Media notelor echipei; 6,27 (6,39 acasă — 6,15 în deplasare).
• Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor : 1. Ducadam 7,58 ;. »---- . . Qjypgijj 6>47 . 5 Schepp 6,45.2. Leac 6,69 ; 3. Kukla 6,64 4.

se plîngeau că „nu au aer". Iar 
neputința echipei a fost cel mai 
bine ilustrată de neputința că* 
pitanului ei, Broșovschi, care a 
alergat în retur pentru un gol, 
cel cu nr. 100...

Dar nu numai carențele în 
pregătire au hotărît retrogra
darea. S-au adăugat și cele le
gate de munca de educație, 
care, se poate spune, a lipsit. 
Avem în vedere, între altele, 
ieșirea lui Domide din echipă, 
tocmai cînd aceasta avea mai 
multă nevoie de talentul și ex
periența lui sau de modul pa
siv în care cei mai multi au 
privit. retrogradarea.

In urmă, căruia nu i s-au adus 
nici măcar amenajări, în timp 
ce în alte orașe — în care a 

pentru 
stadioa-

ȘCOLILOR GENERALE
Cu un an în urmă, subliniam 

inițiativa salutară a Ministerului 
Educației și învățămîntului care, 
în colaborare cu torul de speciali
tate, a pus bazele — noi, trainice 
— campionatelor școlilor generale 
și liceelor. Startul s-a ‘ 
toamna trecută. și - zeci de 
elevi din întreaga, țară .au 
pat la fazele de masă ale 
competiții organizate la 
claselor, școlilor, grupurilor șco
lare, orașelor, județelor.

Campioanele județelor La școlile- 
generale (13—-14 ani) au evoluat 
apoi în faza zonală, cea care a 
desemnat pe cele opt participan
te la turneul final. Și acest drept 
l-au obținut următoarele formații: 
Școala generală nr. 8 Ploiești, 
Școala generală nr. 1 Jg. Cărbu- 
nești, Școala generală nr. 7 Hu
nedoara și Școala generală nr. 6 
Fetești (în grupa I), Școala gene-? 
rală nr. 30 Galați, Școala genera
lă nr. 1 Tîrnăveni, Școala genera
lă nr. 12 Baia Mare și Liceul „An
drei Mureșanu* Bistrița (în gru
pa a II-a).

Jocurile turneului au început 
miercuri pe terenurile comple
xului sportiv „1 Mal" din Pitești, 
iar mîine —- în ultima zi — sînt 
programate partidele pentru cla
samentul final, prin urmare șl 
aceea care va decide echipa 
campioană. Care va fi această 
echipă interesează mai puțin. Im
portant este că la această cate
gorie de vîrstă (13—14 ani) exis
tă acum un campionat cu carac
ter republican, că acest campio- 

întîmpinarea 
de elevi 

organizat, 
competiția 
excelent _____
din pepinierele 

cluburile sportive

dat în 
mii de 
partic:- 
acestor 
nivelul

ce în alte orașe — în 
existat un interes real 
fotbal — au 
ne moderne și terenuri de an
trenament. 
Rm. Vîlcea,
Buzău (ca să amintim numai 
cîteva) sînt grăitoare.

Dacă anul trecut intitulam ar
ticolul scris despre U.T.A. după 
anul competițional 1977—78 :
„Odinioară pe podium ; acum 
— sub emoțiile retrogradării", 
iată că, după numai 365 de 
zile, retrogradarea a devenit o 
realitate. Credem că U.T.A. 
are forțe suficiente pentru a 
reveni în „A“. Pentru asta tre
buie însă să nu se uite 
tul că tradiția, fără un 
solid (eventual legînd 
de puternicele unități 
mice care au apărut în 
vreme în oraș) 
cientă.

apărut și
Exemplele de la 
de la Brăila sau

nat vine în 
dorințe a miilor 
practica, în mod 
balul în școală, 
stituind și un 
pentru antrenorii 
fotbalului și 
școlare de a depista copii talcn- 
tați, pe care să-i ajute, apoi, să 
urce treptele performanței. Este 
în afara oricărui dubiu faptul că 
astfel de copii există. Numai.. că 
ei trebuie să fie căutați, găsiți 
și promovați. (L.D.).

marii 
de a 

fot- 
con- 

prilej

T. Ca-
Gabriela Baka

2:40,64 — 200
9—10 ani : T.

1:32,25 — ÎOO
Andrei (C.S.Ș.

1
De azi, la Ateneul Român
TRADIȚIONALA EXPOZIflf 
flLATfllCÂ.. PREOLIMPICÂ
De azi, pînă vineri 27 Iulie, 

holul Ateneului Român din 
București găzduiește o tradi
țională manifestare, care re
prezintă un omagiu la adresa 
idealurilor olimpice : expozi
ția filatelică cu tematică spor
tivă „Olimpiada ’80“. Cel 105 
expozanți din 32 de județe 

i vor prezenta 124 de colecții 
dedicate temelor : Olimpiade, 
campionate mondiale, euro
pene sau zonale, sporturi In
dividuale sau de echipă etc. 
Colecțiile cele mai merituoase 
vor fi distinse cu trofee șl 
premii, oferite în primul rfnd 
de organizatori ■: Filiala Bucu
rești a Asociației filateliștilor 
din România, în colaborare 
cu C.N.E.F.S; și Comitetul O- 
limpic Român. Vernisajul ex
poziției are loc simbătă, la 
ora 17, iar festivitatea de pal
mares — duminică la ora 11.

O imagine dintr-un meci de care textiliștii îșivpr aminti întot
deauna cu plăcere : 0—0, la București, cu Dinamo, in turul cam
pionatului trecut Foto : V. BAGEAC

I
I
1
1
I
I
i
I

I

Ion V. Ionescu cu un an în ur
mă și în care este cuprinsă nu 
numai pregătirea jucătorilor, ci 
și climatul sufletesc, interesul 
pentru competiție, pentru fru
moasa reprezentare a orașului 
în campionatul Diviziei A. Ju
decind după evoluția scorului, 
cele mai multe partide au fost 
pierdute în ultima parte a tim
pului de joc. Cîteva exemple 
din retur : U.T.A. — Dinamo 
(1—3). 1—1 în min. 64 ; Olimpia
— U.T.A. (2—0), 0—0 în min. 
69 ; Jiul — U.T.A. (2—0), 0—0 
în min. 76 ; F.C. Argeș — 
U.T.A. (4—1), 1—1 în min. 61 ; 
Sport Club Bacău — U.T.A. 
(1—0), 0—0 în min 84 ; Chimia
— U.T.A. (3—2), 2—2 în min. 
69. Și exemplele ar mai putea 
continua. Concluzia 7 A lipsit 
pregătirea fizică pentru 90 de 
minpte, adică jucătorii nu și-au 
onorat „cartea de vizită" de 
fotbalist. Ba antrenamente, atît 
în perioada de pregătire a re
turului, cît și de-a lungul lui, 
s-a muncit puțin, fără folos, 
fără interes. Nu e de mirare, 
deci, că la ieșirea de pe teren, 
în finalul meciurilor, jucătorii

In sflrșit, dar nu în ultimul 
rînd, să arătăm că organele 
sportive din Arad au făcut pu
țin pentru U.T.A., bazîndu-se 
prea mult pe tradiție, pe tra
diția clubului, a echipei. U.T.A. 
a rămas și acum cu același 
stadion, construit cu mulți ani

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ATI DEPUS BULETINELE 

PRONOSPORT î
Mîine,’ amatorilor de pronos

ticuri sportive, li Se oferă o nouă 
posibilitate de frumoase satisfac
ții la Sistemul de joc preferat. 
După succesele spectaculoase în
registrate la primele concursuri 
din perioada estivală, axate' pe 
meciurile din atractiva competiție 
„Cupa de vai?ă“,. concursul de 
milne are toate șansele .de a 
furniza noi și Importante efetî- 
gurj., Nu uitați insă că ASTĂZI 
este ultima ZI pentru depu
nerea buletinelor. .

PROCURAȚI-VĂ DIN TIMP 
BILETE PENTRU TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO I
Agențiile Lbto-Pronosport con

tinuă vinzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto de 
marți 24' iulie. In cadrul' a 5 ex
trageri în 2 faze, care totalizează 
42 de numere,. se atribuie, nume
roase și atractive cîștiguri tn 
AUTOTURISME, BANI- și EX-■ 
cuRsii' peste hotare.

: Reamintim că biletele de 15 lei 
varianta, achitate 100% sau 25%, 
au drept de participare la toate . 
extragerile. MAI MULTE BILETE 
JUCATE —. MAI MULTE ȘANSE 
±>E A VA NUMĂRA PRINTRE 
MAHH CtȘTIGĂTORl I Nu uitați: 
l,uni 23 iulie este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DÎN 20 IULIE 1979

1 Extragerea I : 3a 67 66 22 86
77 68 29 34 ■ ■
• Extragerea a Il-a : 49 76 36 <7 
61 59 79 .87 3 . ' .
, Fond total de cîșțlguri : 794.415 
lei, din care 96.308 lei report la 
categoria’ 1. ' ,
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 15 IULIE 1979
Categoria 1 : 5 variante 25% a 

1,7.784 lei ; categoria 2 : 1 va
riantă 1(W% a 32.837 Iei șl 5 va
riante 25% a 8.209 lei ; categoria 
3 : 12,50 a 5.911 lei t categoria 4 : 
61,oo a 1.211 lei; categoria 5 :

' 215.75 a 200 lei ; categoria 6 :
1.633,93 a• 100 lei. .

Așa sînt unele dintre echi
pele noastre, mai bine-zis u- 
nii dintre tehnicienii primu
lui eșalon. Cad — în materie 
de instruire — dintr-o ex
tremă în alta, în ambele ca
zuri în sens negativ. A hotă
rît, de pildă, într-un timp, 
Colegiul centrai al antrenori
lor ca fotbaliștii să pună ac
cent — în perioada pregătitoa
re ~ pe factorul fizic’; aproa
pe că trecea lUnga iarnă fără 
ca ei să pună piciorul pe 
minge. Nici afară, pe teren, 
nici în săli, pînă s-au dumirit 
-antrenorii că interpretează și 
aplică rigid indicațiile forului 
federal — bine intenționat în 
a crea . echipelor divizionare 
A și. B o capacitate de efort 
la nivel internațional — s-au 
scurs ani în șir, timp în care 
decalajul valoric între''fotba
lul nostru' și’cel de peste ho
tare s-a mărit.

De curînd, sesizînd feu o 
destul de mare întîrzjere, tre
buie spiis) o rămîncre In ur
mă a echipelor noastre pe 
planul tehnicii, Colegiul mai 
sus-aihiritit a dat tuturor an
trenorilor indicații diferite de 
trecutul apropiat, cerîndu-le să 
acorde — de aci înainte r* în 
procesul d£ instruire-anțrenp.- 
ment o atenție sporită facto
rului tehnic.

Atît au ■ așt.eptat, parcă, 6 
parte, dintre tehnicienii divi
zionarelor A și B pentru a 
interpreta, din nou, în ma- 

- nieră originală, noua -orienta
re, -aboițdînd perioada- do Pre
gătire a. viitorului sezon com- 
petițioriai direct cu meciuri 
amicale: la început de .săp- 
tămînă. la mijlocul și la fi
nele - ei: pe propriul teren sau. 
în condiții de. .deplasare...

...Un fel. de a ■ pune calul 
înaintea căruței, o modalițate 
sui-generiis de a priva echipele 
de STARTUL NORMAL și â- 
nume acela de a intră gradat 
In efort (după aproximativ 3 
săptămâni de completă’ ' va-, 
canță), în vederea abordării 
pregătirilor prbpriu-zise,' cu

și fap- 
suport 
echipa 
econo- 
ultima 

nu este gufi-
Mircea TUDORAN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LOTUL UNIVERSITAR AL 

ROMÂNIEI ȘI-A ÎNCEPUT PRE
GĂTIRILE. In vederea participă
rii la Universiada din Mexic lo
tul țării noastre șl-a început pre
gătirile sub supravegherea antre
norului Constantin Cernăianu. 
Iată componența lotului: Bucu 
și Ursache — portari ; Tilihol, 
Nadu, Păltipișan, Nicolae, Naghi 
(Steagul roșu Brașov), Munteanu 
—fundași ; Sabău, Boloni, Stol- 
chlță, Cîmpeanu U („U“ Cluj- 
Napdca), Petcu (Corvinui Hune
doara) — mijlocași ; FI. Grigore, 
Cămătaru, Voicilă (Rulmentul A- 
lexandria), Carabageac și Cer- 
nescu — înaintași.
• AZI ȘI MÎINE, JOCURI A- 

MICALE. Echipele de Divizia A 
susțin, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, jocuri amicale cu caracter 
de verificare. Astfel, astăzi, la 
Biușteni campioana țării, F.C. Ar
geș, va întîlni echipa locală Ca- 
raimanui. Intîlnlrea este progra
mată de la ora 17. Mîine F.C.M.

Galați — Selecționata R; P. Chi
neze (ora 18) ; . S.C. Bacău — 
F.C. Karl Marx Stadt (R.D. Ger
mană) — ora 18 ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Spartak Ivano-Frankovsk 
(U.R.S.S.)' — ora 17 ; Corvinui
Hunedoara — Politehnica Timi
șoara și Jiul — Pandurii Tg. Jiu 
(ambele de la ora 11).
• MARȚI LA HUNEDOARA, 

MECI JUBILIAR. Foștii jucători 
care ău îmbrăcat tricoul echipei 
naționale Ta C.M. din Mexic — 
1970 vor evolua marți, la Hune
doara, în compania echipei lo- 

•cale Corvinui. Printre cei .pre-' , 
zenți șe vor număra N. Rădu- 
canu, Mocanu, Dinu, Deleanu, 
Nunweiller VI, DembrovSchi, Du- 
mitrache, Dobrin și Lucescu.
• C.S. TÎRGOVIȘTE ȘI-A ÎN

CEPUT TURNEUL ÎN R. P. CHI
NEZA. Divizionara A C.S. Tîrgo- 
viște a evoluat în orașul Beijing, 
în compania formației „1 Au
gust". Gazdele au obținut victo
ria cu 4—2..

volum și intensitate sporite, 
conform ciclurilor de antrena
ment întocmite de F.R.F. și 
trimise urgent fiecărei echipe. 
Și atunci ? De unde această 
dăunătoare libertate de acțiu
ne, egală cu un haos în ade
vărata accepțiune a cuvîntu- 
lui, în materie de instruire a 
divizionarelor A și B ? Au

GRABA
STRICA

TREABA...

Procedînd astfel, manifes- 
tînd. predilecție — din primele 
zile ale perioadei pregătitoare
— pentru jocul amical, nu în
seamnă deloc că echipele în 
cauză acordă factorului teh
nic atenția cuvenită,’ aceea 
dorită și de forul de specia
litate. Nu cinci minute (tim
pul maxim) trebuie să fie, 
în momentul de față, un fot
balist în posesia mingii, ci 
ORE ÎNTREGI, ZILNIC, atît 
la antrenamentul individual, cît 
și la cel colectiv, cu întreaga e- 
chipă. Căci, din păcate, ■ în 
ceea ce privește perfecționa
rea tehnică a jucătorului di
vizionar a rămas încă mult 
10c de mai bine, atît la ca
pitolele de ,, școală primară" 
•- stop, preluare, pase sim
ple — cît și la acelea de „fa
cultate", execuțiile în mișcare, 
In condiții de joc.

Dar, așa cum' spuneam, în 
cadrul ciclurilor alcătuite , de 
F.R.F., factorul tehnic este 
unul PRIORITAR și nu ex
clusiv. El va trebui, deci, în; 
sușit în paralel cu acumulă
rile fizice, psihice, tactice, 
printr-o pregătire complexă, 
așa cum este și jocul de fot
bal.

Iar „amicalele11 ? Departe de 
a constitui un scop în sine, 
ele își au rostul lor, de veri
ficare a unui potQi|țial. la care 

. se ajunge în ținip,' de omoge
nizare a Ll-lui de bază. „Deo
camdată, în acest stadiu de 
început al pregătirilor divi
zionarelor A și B —■ spunea 
Ștefan Covaci, -vicepreședinte 
al F.R.F. cu probleme tehnice
— cite un joc amical, la fi
nele săptămînii, este suficient. 
Numărul lor va spori, desigur, 
treptat, în raport de acumu
lări efective, reale, la TOȚI 
FACTORII, pe măsură ce se 
apropie oră oficială a startu
lui competițional 1979—80“.

uitat așa repede tehnicienii 
în culpă (nu toți, firește, noul 
antrenor al dlnamovlștllor 
bucureșteni, Angelo Niculeșcu, 
renunțînd, în scopul unei te- 
nieinice și rațional eșalonate 
pregătiri, la un turneu în Spa
nia) lecțiile clare ale ultime
lor campionate mondiale, care 
au încununat, finalmente, e- 
chlpa pregătită Ireproșabil.. Ia 
TOȚI FACTORII ANTRENA.- 
MENTULUI ? Omit ei, oare, 
faptul că pînă și rafinatele 
reprezentative ale Argentinei 
șl, Braziliei, exponente ale fot
balului spectacol, expresii ma
jore în materie.- de tehnică, 

; pentru a ține pasul cu evo- 
: liiția fotbalului au simțit ne

voia perfecționării șl sub as
pect fizic, devenind mult mai accz-i i
rezistente și ihai puternice ? Gheorghe NiCOLAESCU



PESTE HOTARE
TINERI LUPTĂTORI

LA „TURNEUL PRIETENIA” 
DE LA HAVANA

Ieri dimineață a plecat în Cu
ba lotul de luptători juniori (pî
nă in 18 ani) care va participa 
in zilele de 23—27 iulie, la „Tur
neul Prietenia", de la Havana, 
i.a greco-romane vor concura 
Mihai Cișmaș (cat, 48 kg), Gbeor- 
glic Savu (56 kg), Ion loja (69 
kg). Dumitru Sima (65 kg). Pe
tre Ursu (81 kg) și Marian Ro
taru (87 kg), iar la libere Gyorg 
Kerek^ (48 kg). Adrian Bălol 
(56 l:gT. Tudor Drăgan (65 kg) 
și Claudiu Tămăduianu (70 kg). 
Sportivii români sțnt însoțiți de 
antrenorii Marin Beiușica, Con
stantin Otițerescu. Ion Ludu 
de arbitrul Emi! Balănescu.

șl

TURNEE DE ȘAH

9 In turneul feminin al Festi
valului șahist de la Naienchow 
(Polonia), după 5 runde conduce 

poloneza Malgorjata cu 4 puncte, 
urinată de Gertrude Baumstark 
(România) cu 3'/2 puncte. In 
runda a cincea Baumstark a ciș- 
tigat partida cu olandeza Erica 
Belle. Lidera clasamentului, ju- 
cind cu piesele negre, a învins-o 

(Cehoslovacia). In 
pe primul loc 
(Iugoslavia) șl 

cu 3l/i puncte.
Mihai Ghindă, 
5-a a remizat

pe Klimova 
turneul masculin, 
se afliî Ivanovic! 
Espig (K.D.G.), 
Maestrul român 
care în runda a 
cu polonezul Psewoznik, ocupă 
locul trei, cu 3 p (1).
• După 11 runde. în campio

natul mondial de șah pentru ju
niori ducători pînă la 17 ani), 
ce se desfășoară la Belfort, con
duce argentinianul Marcelo Tem- 
pone, cu 8’/2 puncte. Tînărul șa- 
hist român Dan Bărbulescu, care 
fn runda a 11-a a remizat cu 
fostul lider. Aton Greenfeld (Is
rael), se află pe locul șase cu 7 
puncte.

(juniori)
ÎNlRECEIilLf INAUGURALE U
Of LUPTE GRECLI-ROMANE 1
HAPARANDA, 20 (prin tele

fon). In. Sala sporturilor din 
această localitate suedeză au 
inccșMiit. vineri Campionatele 
mondiale de lupte greoo-ro- 
niane ale juniorilor. La această 
ediție participă concurenți din, 
21 de țări, înitre care Angli»/ 
Bulgaria, Cehoslovacia, Dane
marca, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia. Polonia. Româ
nia, S.U.A., Turcia, Ungaria și 
U.RS.S.

In ziua inaugurală au intrat 
pe saltelele de concurs junio
rii de la categoriile 48, 57, 68,
82 și 100 leg. Printre tinerii lup
tători români, o prețioasă vic
torie a repurtat, în primul tur. 
Marian Ștefan (48 kg), care l-a 
învins înainte de limită (prin 
tuș, min. 8) pe bulgarul Z. 
Stoianov. Reprezentantul tă
rii noastre sc detașase, dealtfel,

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
OLANDEZUL GERR1E KNETE- 
MANN, ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA 

A 22-a. LIDER SE MENȚINE 
BERNARD HINAULT’

PARIS, 20 (Agerpres). — Tu
rul ciclist al Franței a nrogramat, 
vineri, cea de-a 22-a etapă : Di
jon — Auxerre (189 km), care a 
fost cîștigată de olandezul Gerrte 
Kneteniaiin, cu timpul de 5 h 
32:22. Knetemann l-a învins la 
sprintul final pe Italianul Gio
vanni Battaglin, cronometrat în 
același timp.

în clasamentul general, se men-' 
ține litter francezul Bernard Hi
nault, urmat, la 3:07, de olande
zul Joop Zoetemelk și, la 24:35. 
de portughezul Agostinlio.

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE BOX
(Urmare din pag li

Unul dintre favoriții catego
riei mijlocie, Gheorghe Butna- 
ru (Steaua), s-a impus surprin
zător 
tinăr 
Fie?» 
Dacă 
știut 
brațe, nu numai cu stînga, re
zultatul putea fi altul. Meci 
deosebit de frumos la categoria 
grea, între Ion Cernat (Steaua) 
si Teodor Pîrjol (Dinamo), care 
s-au întrecut în 
spectaculoase. Cernat 
o superioritate clară 
pritni decizia.

Reuniunea de seara 
tat cu partidele 
lor", multe dintre ele încîntînd 
spectatorii prin dinamism și 
spectaculozitate. Două dintre 
aceste meciuri s-au încheiat cu 
surprize. Autorul uneia dintre 
victoriile neașteptate este tînă- 
rul gălățean (19 ani) Sandu Pe
trescu, care a reușit să-1 eli
mine pe unul dintre pretenden- 
ții la centura de campion. Mar
cel Constantul (Metalul Tîrgo- 
viște). Boxul curat și spectacu
los practicat de gălățean i-a 
impresionat pe toți cei prezenți, 
S. Petrescu obținînd una din
tre cele mai aplaudate victorii 
ale campionatului. Celălalt în
vingător nescontat este brăi- 
leanul Vanghcle Bax. care l-a 
depășit fără drept de apel pe 
Vasile Ciobanu (Steaua), un 
alt candidat la titlul de 
pion al categoriei.

Un accident, care ar fi 
fi evitat dacă arbitrul I. 
San ar fi sancționat 
atacurile periculoase

DIN PROGRAMUL DE AZI ...

C.M.
net pînă în momentul cînd a 
finalizat tușul. In min. 4 el 
conducea cu nu mai puțin de 
19 puncte. In turul următor 
M. Ștefan n-a avut adversar. 
O aplaudată victorie a obținut 
și Gheorgliiță Glonț (82 kg) în 
meciul cu ■ finlandezul T. Ila- 
nnula, pe care l-a fixat ou u- 
merii pe saltea în primul mi
nut de luptă. Bănuț Slaudt (57 
kg), după oc a fost întrecut prin 
descalificare de sovieticul O. 
A.șhabov — unul dintre prin
cipalii favoriți la titlul mondial 
al acestei categorii — a reușit 
să-l învingă prin tuș (min. 8) 
pe R. Ornek (Turcia). Ion D“A 
băleanu (68 kg) a pierdut 
descalificare partida cu 
louezufl M. Dutziak, iar 
Stignei (100 kg) n-a avut 
versat-,

Sîmbătă intră în concurs 
n lorii de la celelalte 
Florin Diaconescu 
Gheorghe Păduraru 
Gheorghe Mine» (74 
Maici (90 kg) și 
(1100 kg) Duminică seara vor 
fi desemnați primii cinici cam
pioni mondiali, iar luni seara 
ceilalți cinci.

Bă- 
prin 
po
lon 
ad-

ju- 
categarii: 
(52 leg), 

(62 kg), 
kg), Ilie 
Ion Hanu

ATLETII BRITANICI

PENTRU „UNIVERSIADA"
Echipa de atletism a studen

ților britanici la „Universiada” 
de la Ciudad de Mexico va 
avea în frunte pe Graham Wi
lliamson, creditat recent cu 
timpul de 3:53,15. pe distanța 
de 1 milă. Vor mai face depla
sarea In Mexic Ainsley Ben
nett (probe de sprint). David 
Murphy (10 000 m), Keith Con
nor (lungime), Simon Osborne 
(suliță), Ruth Kennedy (400 m), 
Yvette Wray (pentatlon)

I 35-a aniversare a „Zilei Renașterii*1 Poloniei

PE UN ITINERAR AL TURISMULUI
SI SPORTULUI

Se împlinesc, mîine, 35 de ani de ta eliberarea Poloniei de 
sub jugul fascist, data de 21 tulie fiind înscrisă fn tstorla po- 
porului prieten ca „Ziua Renașterii". Ca th fiecare an, această 
mare sărbătoare prilejuiește poporului polonez un bilanț al re
zultatelor obținute in anii socialismului, in toate domeniile de 
activitate. In acest frumos bilanț stat cuprinse șl succesele 
mișcărU sportive, cu rezultate din ce in ce mat bune in sportul 
de masă șl de performantă, tn dezvoltarea bazei materiale.dezvoltarea bazei materiale.

Cracovia — Katowice — Wro 
claw — Varșovia, lată un po
sibil Itinerar turistic car» 
pornește din partea de sud a 
țării prietene, pentru a st 
încheia în „inima" Poloniei. 
Traseul străbate nu numai o 
zonă da un deosebit interes 
turistic, datorită impresionan
telor monumente arhitectura
le Șt istorice, dar șl una în 
care activitatea sportivă cu
noaște un permanent avinl.

Cracovia, unul dintre cele 
măi vechi orașe din Europa 
trăiește, am putea spune, o s 
douâ tinerețe. Nota aceasta 
este dată, printre altele, și de 
cel peste 50 000 de studenți 
care învață în cele 11 insti
tute. Printre preferințele lor 
se Înscriu cu consecvență șl 

- activitățile sportive, astfel că 
zilnic 'frumoasele baze spor
tive ale Universității Jagelo- 
ne stat pline. In apropierea 
marelui hotel Cracovia întît- 
nint un ... întins spațiu ver
de. „Este leagănul fotbalului 
cracovian — ni se spune. Aici 
copiii vin și se joacă de di
mineața pînă seara. Deseori, 
de la acest teren al tuturor 
posibilităților piuă Ia echipe
le clubului Wisla nu mal este 
declt un pas ..."

Nș îndreptăm spre Kato
wice, centra al regiunii in
dustriale din Silezia superi
oară. De fapt, aici vom po
posi doar scurtă vreme, pen
tru a vedea numai stadionul 
Slaski, cu o capacitate de a- 
proape 93 000 de locuri, deoa
rece ne vom îndrepta spre 
Sosnoviec și Janow, orâșe- 
satelit ale „marelui-Kato- 
wice". La Sosnowiec îi pu
tem urmări la lucru — de
seori ei sini asistau de nu-

meroși suporteri — pe volei
baliștii de la Plomien, ana
liști ai ultimei ediții a C.C.E.. 
In timp ce pe stadionul din 
Janow, situat într-o oază de 
verdeață, în apropierea locu
ințelor minerilor, asistăm, 
timp de cîteva ore, la antre
namentele mal multor echi
pe sportive.

Situat pe malul Odorului, 
în cîmpia Sileziei, Wroclawuf 
este unul dintre cele mai in
teresante orașe. Aici istoria 
se asociază cu viața moder
nă. Dintre cele patru mari 
parcuri, se detașează „Szczyt- 
nicki“, în cadrul căruia se u- 
fl.ă și stadionul care ocupă 
o suprafață de G3 ha. precum 
șl Hala Ludowa (Sala popu
lară), într-o arhitectonică in
teresantă, cu • 5500 
punctul de 
nor mari 
sportive.

... în 1945, 
tă număra 
tori, pentru 
în moderna ____ „ ___
niei să trăiască peste 1.500.000. 
Paralel cu dezvoltarea edili
tară șl industrială, au fost 
construite șt moderne edificii 
destinate culturii și sportului. 
Dintre acestea, turistul nu 
uită. în periplul, său, sala de 
gimnastică și piscina, 
îri cuprinsul 
Palat al 
situat în 
tar peste 
modernul 
lecie, cu o capacitate 
71 000 de locuri. După 
de asemenea, 
nici stadionul 
club I.egia;,.

Emanuel FÂNTĂNEANU

de locuri, 
desfășurare* a u- 
aețitfnl cultural-
Varșovia elibera
tei) 000 de locut- 

ca, în prezent, 
capitală a Polo-

aliate 
'monumentalului 

culturii și științei, 
centrul “ ; ' '
Vistula, lingă pod. 
stadion

Var$ovîei,

Dz.icsiecîo- 
de 

cum. 
nu va ocol l 

cunoscutului

de greu în fața unui 
cvasinecunoscut. Andrei 

(Vilroriietan Mediaș), 
acesta din urmă ar fi 
să lovească cu ambele

schimburi 
marcînd 

Dentru a

a debu- 
.semimuște-

cam-

GALA t : muscă : L 
ganp. (Steaua), Gh.

la
cu

putut 
Gor- 
tunp 

capul

REZULTATE

ORA 15 : semiușoară : N. 
Brinzei (Steaua) — V. Mora
rii (Rapid) ; ușoară : D. Die 
(Dinamo) — c. Agachi (Nl- 

.colina Iași), I. Corncanu (Fa
rul) — V. Sirba (Met. Bocșa), 
I,. Sandu (Prahova) — p. 
.Costache (Dacia Pitești).

ORA 18,30 : muscă : D. Ra
du (Steaua) — N. Scutaru 
(Unirea Focșani) ; semimijlo- 
cie: .M, Teofil (Voința Buc.)— 
I. Budușan (Met. Buc.), D 
Costache (Rapid) — D. Vxlcu 
(B.C. ■ Brăila), Gh. Simion 
(Dinamo) — c. PIrneci (Met. 
Tirg.)

... Și DE DUMINICA
ORA 15 : cocoș : D. Voines- 

Timlș) — I. Do- 
Slobozla), D. 

(Met. Drobeta Tr. Se- 
— Șt. Dincă (Met. 

mijlocie : s. Tirilă 
Galați) — A. Izmail 

(Farul), V. Silaghi (Dinamo) — 
O. Douda (Voința Cj-Napo- 
ca).

ORA 18,30 : pană : N. Nea
gu (Oțelul Tirg.) — m. Ke
mal (Farul), Gh. Oțetea (Da
cia Pitești) — V. ~ ■
pld) ; grea : p. _ 
(Muscelul) — Gh. 
(Steaua).

Biletele de intrare 
semifinalele și finalele 
pionatelor naționale 
duale de box vor fi puse in 
vînzare, cu Începere de luni, 
la stadionul „23 August" și la 
Palatul sporturilor și culturii.

cu (C.F.R. 
nose (Constr. 
Cipere 
verin) 
Buc.) ;
(B.C.

Duchln (Ra-
Ungureanu 

Preda

pentru 
cam- 

indivl-

ale dinamovistului Nicolae Cră
ciun, l-a scos din luptă pe un 
fost component al echipei na
ționale, Ădem Săli (Farul).
TEHNICE

Răduieșep (Prahova) b. dese. 2 Gh. An- 
..................... Brumă (Rapid) b.p. (5—0) Fr. Koszor (Vo

ința S. Mare), N. Seitan (Litoral Mangalia) b.p. (5—0) A. sîrcă 
(Dihamo) ; cocoș : N. Mitoi (Met. Dr. Tr. Severin) b.p. (4—1) Fi. 
Butnaru (Nicolina Iași), E. Roșu (Dacia Pitești) b.p. (3—2) I. Si- 
gheți (I.C.M.A. Cluj-Napoea). N. Robu (B.C. Brăila) b.ab.l E. 
Tofan (Nicolina Iași), St. Băiatu (Voința Buc.) b.ab.3 D. Neamțul 
(Met. sadu), F. ibraltn (Farul) b.p. ,(4—1) I. Vass (Met. Sa- 
lonta) ; mijlocie : P. istrate. (B.C. Galați) b.k.O. 2 D. Siminischi 
(Delta Tulcea), I. Lupu (Rapid) b.p. (5—0) D. Gherasim (Met. 
suceava) ; At. Crișan (Tehnpfrlg CHij-Napoca) b.p. (5—0) St. 
Torok (Voința 8. Mare). Gh.' Constantin (Metalurgistul Cugir) 
b.p." (4—1) T. Enacbe (Rapid), M. Uță (Cimentul Medgidia) b.p. 
(5—0) Ț. Stanciu (Mecanică fii$ Buc.), âli. Butnaru (Steaua) 
b.p." (4—1) A. Pleșa (Farul);; grea : I. Cernat (Steaua) b.p. (5—0) 
T. Pirj 01 (Dinamo).

GALA II : semimuscâ : Al. Turei. (Voința Cj.-Napoca) b.p. 
(3—0) N. Aii (Farul), I. Moldovan (I.S. C. Turzii) b.p. (â—0) L. 
Potrdea (Crișul), I. ștefănescu (Muscelul) b. neprez. V. Volcllă 
(MCLscelut), N. Crăciun (Dinamo) b.ab.3 (ranii-e) A. Săli (Farul). 
Al. Schlopu (Steaua) b. dese. 2 I. Bălaii (Met. Tirg.), D. Șchiopa 
(Steaua) b.p. (5—0) C. pxscariu (Prahova), V. Bax (B.C. Brăila) 
b.p. (4—1) V. Ciobanu (Steaua) ; pană : Gh. Sorescu (A.S.A. Tg. 
Mureș) b.p, (5—0) I. Lunga (B,C. Galați), I. Sandu (Prahova) 
b.p. (4—1) V. Donțti (Met. Sadu), Al. Dobăeș (Met, Bocșa) 
b.ab.2 N. Gurban (Steaua), F. Zamfir (Farul) b.p. (4—1) N. 
stoenescu (B.C. Galați), I. Neagu (Progr. Brăila) b. dese. 2 Al, 
Barbu (Litoral Mangalia). Gh. Roșea (B.C. Galați) b.ab.3 D. 
Crișan (C.S. Zalău), T. Tudor (Prahova)1 b.p. (5—0) I. Memet 
(Farul) g .semigrea : C, Fioraa- (Rapid) b.p. (5—0) I, Captări 
(Steaua), I. GyOrffi (Dînamo) b.p. (5—9) M, Maior (Metl 
Salon ta).

Spartachiada popoarelor din U. IR. S. S

AZI, STARTUL MULT
Corespondenta speciala din

Și astfel, cea 
diție de vară 
popoarelor din 
trat pe linia finișului. Noi toți, 
antrenori și specialiști, supor
teri și — bineînțeles — spor
tivi. trăim cu nerăbdare clipa 
de așteptare a acestui eveni
ment. Iar acesta nu Tntîrzie, 
căci primele seturi de meda
lii au și fost 
fiind că o serie 
ale Spartachiadei 
nat 
de 
(n.r. : de azi, 21 
primii medaliați se află 
peți din România, i 
Gheorghe și Toma 
cîștigători ai „argintului" în 
probele de dublu, pe distanțe
le de 500 m și 1000 m.

Dar. așa cum se știe, partea 
majoră a competiției se află 
încă în fața noastră, iar fla
căra Spartachiadei — simboli- 
zînd cooperarea. înțelegerea 
reciprocă și prietenia — abia 
începe să ardă. Este momentul 
de a mai face o descriere a 
acestei mari sărbători. în pra
gul deschiderii. Se poate spu
ne că niciodată pină acum 
n-am asistat la pregătiri atît 
de susținute din partea spor
tivilor; din toate republicile, 
din'Moscova și Leningrad, Fapt 
explicabil, dat fiind că Olim
piadă ’80 este la orizont, iar

de-a VII-a e- 
a Spartachiadei 
U.R.S.S. a in-

învingătorii 
deschiderea

împărțite, dat 
de întreceri 

și-au 
încă 
ei 

iulie).

desem- 
înainte 
oficială 
Printre 
și oas- 

canoiștii 
Simionov,

sportivii sovietici, care doresc 
să fie primiți la starturile o- 
limpice de anul viitor, trebuie 
să fie văzuți și la Spartachia- 
dă.

Această sărbătoare sportivă 
mai poartă o trăsătură caracte
ristică, prin care depășește cu 
mult limitele unui eyeniment 
pe plan național : după cum 
se știe, pentru prima oară în 
istoria acestei competiții, îm
preună cu sportivii sovietici se 
întrec o serie de distinși com
petitori de peste hotare. Iată 
de ce medaliile pe care le-au 
cucerit acum frații Simionov, 
primii sportivi remarcați din 
cadrul delegației României, au 
o semnificație aparte. în total 
după ultimele date ce ne stau 
la dispoziție, la actuala ediție 
vor lua startul aproximativ 
2500 de invitați din 87 de țări. 
Alături de aceștia, este de no
tat prezența a peste 150 de ar
bitri străini, a membrilor Co
mitetului internațional olimpic, 
președinți ai Comitetelor olim
pice naționale și ai federații
lor sportive internaționale.

A VII-a Sparlachiadă are mai 
multe trăsături comune cu vii
toarele Jocuri Olimpice. Mode
lul olimpic este urmat în mul
te privințe, iar faptul că în 
rîndul parlicipanților sovietici 
se vor afla, nu numai membrii 
echipelor republicilor urtiona-

ÎNTRECERI DE POLO Șl PENTATLON MODERN

AȘTEPTAT
Moscova

le, ci și cel ai reprezentative
lor U.R.S.S., va da luptei un 
interes și mai ridicat. Efortul 
tuturor sportivilor, sovietici și 
străini, va fi stimulat și de e- 
xistența- a 20 de premii spe
ciale, pe care organizatorii le 
acordă celor mai înalte per
formanțe înregistrate în fina
le. ""
a
cu

Iată motive in plus pentru 
aștepta apropiatele starturi 
cel mai viu interes.

B. LOPATENKO
„Sovietski Sport“-Moscova

• TELEX •

MOSCOVA, 20 (Agerpres), — 
în grupa A din cadrul turneu
lui de polo pe apă ce se des
fășoară la Moscova cu ocazia 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., selecționatele Spa
niei și. R.S.S- Gruzine au ter
minat la egalitate : 6—6. in
timp ce reprezentativa R.S.F.S. 
Ruse a întrecut cu 8—6 forma
ția Ucrainei. în clasamentul 
grapei conduce echipa Româ
niei cu 5 puncte, urmată de 
R.S.S. Gruzină — 4 p, Spania 
și ■ R.S.F.S. Rusă cile 3 p, 
R.S.S. Bielorusă — 2 p și 
R.S.S. Ucraineană — 1 p.

Rezultate din grupa B: Iugo
slavia — Selecționata orașului 
Moscova 9—7 ; Kazahstan — 
Uzbekistan 7—4 ; R.S.S. Azer- 
baidjană — Australia 4—3. Cla
samentul grupei : 1—3. lugd- ;

slavia. Moscova, Kazahstan 
4 p, 4. Uzbekistan — 3 p, 
Azerbaidjan — 2 p.
lia — 1 p.

In competiția de 
modern, în fruntea 
tului se. află cehoslovacul Jiri 
Adam, cu 3199 puncte.

Turneul de fotbal din cadrul 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S. vă reuni selecționa
tele a 16 republici unionale, 
precum și reprezentativele ora
șelor Moscova șl Leningrad, 
urmînd ca pînă la 5 august, 
ziua finalei, să se dispute 52 
de moduri. Fotbalul a mai fi
gurai o singuri dată în pro
gramul Spartachiadei, la pri
ma ediție din 1956, cînd a cîș- 
tîgat selecționata orașului Mos
cova. avînd în poartă pe cele
brii JsW WfaL

5.
6. Âustra-

pentatlon 
clasamen-

ATLETISM • La Dresda, Ro
land Steuk a ciștigat proba de 
aruncare a ciocanului cu 76,92 ih, 
iar Udo Beyer aruncarea greu
tății cu 21,27 m. Alte rezultate 
înregistrate de atleții din R.D. 
Germană ia acest concurs : pră
jina — Krumpolt 5,30 m ; suliță
— Balster 83,20 m ; lungime — 
Franke. 8,13 m ; greutate (C>. — 
Marianne Adam 20,78 m.

CICLISM • Proba conlracro- 
nometru pe echipe din cadrul 
concursului de la Sekszard (Un
garia) a revenit Selecționatei 
Cehoslovaciei (Skoda, Klasa, 
Konstanditiov, Konecny). înregis
trată . pe 100 km cu 2 li 05 :46. 
Pe locurile următoare : R. D. 
Germană — 2 li 06 : 54, Ungaria
— 2h 13 :06, Cehoslovacia B — 
2 h 14 : 05.

HALTERE • în competiția de 
la Budapesta, pentru „Cupa l’a- 
nonia", la cat. 82,5 kg primul 
s-a clasat Andras Stark (Unga
ria) cu 342.500 kg, urmat de Ga- 
karevicl (Polonia) 317,500 kg șt 
Jezhek (Cehoslovacia) 297,500 kg.

ȘAH • în turneul de la Buenos 
Aires, după 6 runde. conduce 
Liubojeviei cu 5 puncte, urmat de 
Mites 3'/» p (i), Korclnol 3 r> 
(1), în runda a 6-a, Liubojeviei 
a remizaț cu Browne.

tenis • Rezultate
neul de la Baastad :
— ZUgarelli 6—0, 6—1 :
roezy ' — Carmichael
6—7, 7—5; Hjertqvist — i 
6-3, 6-7, 6—2

din tur- 
Borg 

la- 
6—2, 

Carter 
. , Johansson — 

Spear (Iugoslavia) 6—3. 4—6. 6—3. 
• La washington : vitas — 
Drewett 6—1, 6—1 ; Masters — 
Frledler 8—1, 6—3 ; Gildemeister
— Dent 6—1, 6—3 ; Higueras —
H. Krishnan 6—2, 6—0 : Dupre
— Purceii 6—4. 6-3. • La Stut
tgart : Frariulovicî — Bedel 6—s.' 
6—2 ; Gritting — Yulil 6—4, 6—7, 
6—4.
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