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POPULARE REVOLUȚIONARE GUINEEA
AHMED SEKOU TOURE

Tu

i

i au con- 
, convor- 
tovarășul 

secretar

' La Palatul Republicii 
tinuat, vineri, 27 iulie, 
birile oficiale între ( 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și t--- ". '
Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluționare 
Guineea.

în aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure au reluat schimbul de 
păreri privind dezvoltarea e- 
conomică și socială a celor 
două țări, căile și mijloacele 
de promovare mai intensă a 
colaborării româno-guineeze, 

’ precum și în legătură cu as
pecte principale ale actualită
ții politice internaționale.

După încheierea celei de-a 
doua runde a convorbirilor la 
nivel înalt româno-guineeze, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Ahmed Sekou Toure 
au întreprins, vineri la amia
ză, o vizită in Capitală și la 
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de 
la Fundulea.

De-a lungul marilor artere 
ale Capitalei, ca și la obiecti
vele vizitate, cei doi șefi de 
stat au fost salutați cu deose
bită căldură de mii de bucu- 
reșteni, care au dat expresie 
sentimentelor de prietenie și 
solidaritate pe care poporul 
român le nutrește față de po
porul guineez, deplinei apro
bări pentru noul dialog la ni
vel înalt româno-guineez me
nit a ridica pe noi trepte cola
borarea și cooperarea dintre 
țările noastre.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășnlui 
Ahmed Sekou Tourd a începui 
la uzinele „Semănătoarea", u- 
na dintre marile producătoare 
de utilaje agricole din țara 
noastră.

De la „Semănătoarea", co
loana de mașini s-a îndreptat 
spre cartierul Drumul Taberei, 
impresionant ansamblu de lo
cuințe construit in partea de 
vest a Capitalei, în apropierea 
unei însemnate zone 
triale.

Numeroși locuitori ai 
rului au primit cu 
vizita tovarășului 

- Ceaușescu și a
Ahmcd Sekou Toură, ovațio- 
nînd pentru prietenia româno- 
guineeză. .

tovarășul -

indus-
carii e- 

bucurie 
Nicolae 

tovarășului

Cel doi șefi de stat au răs- 
puns cu prietenie acestor ma
nifestări ale mulțimii.

De aid, tovarășii Nicola® 
Ceaușescu Șl Ahmed Sekou 
Toură s-au îmbarcat la bordul 
unul elicopter, plecînd spre 
Fundul ea.

Chiar din primele momente 
ale sosirii lor Ia institut, mem
brii delegației guineeze au pu
tut să cunoască aspecte semni
ficative ale agriculturii româ
nești. Intr-o mică expoziție sînt 
prezentate realizările institu
tului în ce privește crearea de 
soiuri și hibrizi de mare pro
ducție, care se cultivă astăzi 
nu numai la noi în țară, ci și 
peste hotare, bucurîndu-se de 
o binemeritată apreciere pen
tru însușirile lor.

La plecare, sutele de oameni 
adunați pe platforma din fața 
institutului au aplaudat înde
lung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, pe ceilalți oas
peți.

★
In cursul dimineții de ieri, 

tovarășul Ahmed Sekou Toure, 
secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

După depunerea coroanei de 
flori, s-a păstrat un moment 
de reculegere. A fost vizitată 
apoi rotonda monumentului.

★
Vineri după-amiază. tovarășul 

Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluționare 
Guineea, împreună cu tovarășa 
Andree Toure, au primit la Pa
latul din Piața Victoriei pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditațl la București, cu so
țiile.

Tovarășul Ahmcd Sekou 
Tourâ s-a întreținut, într-o at
mosferă cordială, cu membrii 
corpului diplomatic.

★
în cursul zilei de vineri, to

varășa Andree Toure, împreu
nă cu persoane 
eze, a vizitat 
de confecții și 
București.

In aceeași zi, 
telul Republicii 
luțlonare Guineea a fost oas
pete al Muzeului colecțiilor de 
artă.

oficiale guine- 
Intreprinderea 
tricotaje din

soția președin- 
Populare Revo-
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Concursurile din cadrul Spartachiadei popoarelor din U. R. S. S.

ÎNOTĂTOAREA CARMEN BUNACIU A CUCERIT 
MEDALIA DE AUR LA 100 m SPATE

CARMEN BUNACIU

Bunaciu 
mai bun 

fiind

Natalia Mărășescu și Mar ici ca Puicâ
finala cursei de 1500 m
27 (prin telefon).

aur la
MOSCOVA.

nouă medalie de 
concursul internațional din ca
drul Spartachiadei popoarelor 
U.R.S.S. a fost obținută vineri 
de înotătoarea bucuineșteancă 
Carmen Bunaciu. în proba de 
100 m spate, 
cursei ~ 
cel 
zilei, 
în 1 :04,55. In finală Carmen 
n-a avut un start prea rapid, 
dar la jumătatea cursei ea a 
întors prima și a condus deta
șat pe partea doua a întrecerii.

încă în seriile 
a realizat 

timp al 
cronometrată

In final a rezistat cu brio ata
cului impetuos al puternicei 
înotătoare Larisa Goroeakova.

Pe podiumul de onoare au 
urcat următoarele concurente: 
1. CARMEN BUNACIU (RO
MANIA) 1:04,77. 2. Larisa Gor- 
ceakova (R.S.F.S.R.) 1:04,79, l 
Elena Kruglova (R.S.F.S.R.) 
1 : 05,27.

Ziua de vineri a programat, 
printre alte probe atletice, și

Victor BANC1ULESCU

(Continuare în pag. a 8-a)

Campionatele individuale de box ale seniorilor

PU6ILIȘTI CONSACRATE DAR SI MULTI TINERI

Astă-scară, de Ia
și culturii vor

PROGRAMUL GALEI
orele L8.3O, la Palatul sporturilor 
II eunoscuti cei II campioni

CEI 22 FAȚĂ IN FAȚA ---------------------
PETRESCU (B.C. Galați)- D. SCHIOPU (Steaua) 
RADU (Steaua) 
D|NU (Dinamo) 
CUCU (Voința lași) 
SULTAN (Steaua) 
ILIE (Dinamo)

s.
D
T.
T.
H.
D.
I. BUDUȘAN (Met. Buc.)
S. TIRÎLA (B.G Galați)
I. JOIȚA (Electroputere)
D. MICU (B.G Galați)

Semimuscâ :
Musca :
Cocoș : 
Pana :
Semiușoară : 
Ușoara :
Semimijlocie : _ , ,
Mijlocie micâ , V. GlRGAVU (Steaua) 
Mijlocie :
Semigrea : 
Grea :

Așadar, după cele 16 reuniuni 
organizate în nouă zile, timp 
în care s-au disputat 233 de 
meciuri, maratonul pugilistic 
care a reunit la startul său 256

Hocheiul reintră In actualitate I

PREGĂTIRI INTENSE, DE CALITATE,
PENTRU APROPIATUL SEZON... OLIMPIC

De cînd cu patinoarele arti
ficiale acoperite s-a ajuns ca 
hocheiul — pînă mai de curînd 
un tipic sport al iernii — să-și 
prelungească activitatea mai 
bine de 10 din cele 12 luni ale 
unui an !.,. Parcă mai ieri con
semnam căderea de cortină

tativa țării noastre 
zentă în competiția 
mare anvergură, 
albă" de la Lake ' Placid, ceea 
ce, firește, presupune o aten
ție deosebită din partea tuturor 
celor care, într-un fel sau al
tul, se ocupă de activitatea

va fi pre- 
de cea mal 
„Olimpiada
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(Continuare in pag. 3)

ționabil s-a pregătit la clubul 
din care face parte. Din pă
cate, ca și cu alte asemenea pri
lejuri, reluarea activității la ni
velul lotului a arătat stadii di
ferite de pregătire fizică, bine 
prezentîndu-se sub acest as
pect, în special. Gal, Zoltan 
Nagy, Șandor și Prakab.

Romeo V1LARA

Mihai Popescu ciștigă o serie 
Șandor, Nistor și Olenici.

la... 400 m, întreeîndu-i pe Gal,
Foto : R. VILARA

FINALE

peste sezonul 1978/79 și iată-i 
' acum pe hocheiști gata de 

start într-un nou sezon com- 
petițional, mai lung, mai greu 
și mai încărcat de răspunderi 
decît cel precedent. Să nu ui
tăm, în această privință, că In 
februarie anul viitor reprezen-

hocheiștilor noștri fruntași și 
implicit o muncă de cea mai 
bună calitate.

★
Anul acesta lotul olimpic lăr

git și-a început activitatea in 
primele zile ale lunii iulie, 
după ce fiecare jucător selec-

- Gh. BRUMA (Rapid)
- N. ROBU (B.C. Brăila)
- T. TUDOR (Prahova Ploiești)
- FI. LIVADARU (Steaua)
- C. HAJNAL (Steaua)
- Gh. SIMlON (Dinamo)
- N. CHIOVEANU (Litoral)
- Gh. BUTNARU (Steaua)
- G. DONICI ~ ' - - -
- I. CERNAT

(Dunărea Galați) 
(Steaua)

boxeri se apropie de sfîr-de
șit. Astă-seară, de la ora 18,30, 
Ia Palatul sporturilor și cul
turii din Ci’-iitală vor avea loc

I. BUDUȘAN (Metalul Buc.) 
cele 11 partide decisive pentru 
desemnarea noilor campioni.

Considerăm interesant de 
menționat faptul că dintre cei

T. DINU (Dinamo) 
campioni ai ediției trecute, 
programul galei de astă- 

numai șase,
11 
pe . _
seară figurează 
unul dintre ei (Dragomir Ilie), 
trecut la o categorie superioară 
de greutate. își vor apăra titlu
rile : Teodor Dinu (cocoș). Ion 
Budușan (semimijlocie), Nicolae 
Chioveanu (mijlocie mică), 
Georgică Donici (semigrea) și 
Ion Cernat (grea).

Cîți dintre aceștia vor reuși 
să-și păstreze centurile 
greu de anticipat. Cele 
mari șanse le are greul 
Cernat, deși, cu cîteva luni In 
urmă, la „Turneul primăverii" 
de la Galați, adversarul său, 
gălățeanul Dumitru Micu, a ob
ținut o victorie destul de clară 
asupra campionului. Totuși, 
Cernat se află acum într-o bu
nă formă de concurs, în ultima 
vreme el înregistrînd progrese

Mihai IRANCA

este 
mai 
Ioa

(Continuare in pag. a 2-a)

MIȘCARE, CIT MAI MULTA MIȘCARE, IATA» 7 » 7

CALEA SIGURA PENTRU PRELUNGIREA VIEȚII
medicul șef al județului Dolj

ft

Timpul. întotdeauna drămuit, 
11 obligă Pe dr. Iosif Ciobanu, 
medicul-șef al județului Dolj, 
să evite introducerile :

— Viața rațională 7 Este real
mente un subiect de Perma
nentă actualitate, generat de 
sedentarism și pus sub inci
dența a doi factori de risc la 
fel de necruțători — lipsa de 
mișcare și o alimentație efec
tuată defectuos.

— V-am întîlnit nu de mult 
în Paring, și în Făgăraș, cu 
rucsacul in spate...

— In condițiile vieții de azi, 
consider că este imperios nece
sar să facem mișcare, dar nu

- recomandă dr. losit Ciobanu,
în autoturism, ci Pe Jos, cit 
mai departe de centrele aglome
rate. pe cărări de munte. în 
aerul ozonat al pădurilor și al 
înălțimilor. Fac mișcare dar. 
mărturisesc, sînt departe de 
ceea ce aȘ dori, timpul nu îmi 
îngăduie, după cum vedeți...

între două telefoane urgente, 
cu Ministerul Sănătății și alte 
cîteva intervenții din județ, tot 
telefonice și tot urgente, dr. 
Ciobanu încearcă să-și conti
nue ideea. cu un aer de ușoară 
tristețe :

— O parte a tineretului dol- 
jcan. in ciuda aparențelor și a 
temperamentului, care pare nă
valnic, se mișcă puțin. Iată, 
am în față statisticile, ele no 
atrag foarte serios atenția I 
peste 20 la sută din populația 
județului are tendință de obe
zitate. Nu vreau să sperii pe 
nimeni, atrag doar atenția...

— Și cel de-al doilea factor 
de risc amintit ?...

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 4—5)



PE BANII CUI?
După C. M. de greco-romane (juniori)

„Cupa U.N.C.A.P." era în 
plină desfășurare. Emoționați, 
reprezentanții județelor care nu 
intraseră încă în concurs făceau 
mișcări de încălzire și urmă
reau cu atenție evoluția celor 
cu care aveau să se întreacă.

In această ambianță trepi
dantă de întrecere, am fost 
surprinși văzînd cîțiva tineri 
care priveau impasibili la tot 
ce se petrecea. Ne-am apro
piat de unul dintre aceștia :

— Ești foarte calm. Chiar nu 
al nici o emoție ?

— Păi de ce să am ?*  Că eu 
nu concurez.

— A I Nu faci parte din nici 
o delegație ...

— Ba da I Din aceea a ju
dețului Olt. îmi puteți vedea 
numele pe F’ “ “
Mltrache. Tot ____ ___
însă de Ia validare. Nu m-au 
primit la concurs. Știți, 
am terminat liceul, vreau 
dau ia I.E.F.S., am 22,3 
200 m, dar ...

— Dar ?
— Nu 

spun. în 
luat și 
„săltăm*  
U.N.C.A.P

Vorbise 
mustrarea 
tră.

listă : Romulus 
necazul vine

eu 
«A 
pe

vălucrez, cum să 
agricultură. M-au 

m-au adus aici să 
județul la Cupa 
Dar ... n-a „ținut*,  

în argou. A citit 
din privirea noas-

— Da, așa mi s-a spus : 
„Dacă ține, bine. Dacă nu...**

Lîngă Mltrache se aflau alți 
trei sportivi In postură de ... 
spectatori. Erau din repre
zentativa județului Lași. •

— Dar dumneavoastră 7
— Păi, cam tot ca tovarășul 

aista, ni s-a răspuns. N-am 
fost primiți la concurs pen
tru că nu avem n’ic cu agri- 

■■ ■ sîntem la Școala 
Iași. Ni s-a spus 

„Mergeți acolo, 
figura, bine. Dacă

cultura. Noi 
sportivă din 
tot cam așa: 
Dacă o țtae 
nu...“. Șl n-o ținut. Așa că 
ne-am plimbat de pomană 
și-acuș ne odihnim ...

Cele relatate mal sus ge
nerează destule nedumeriri. Pe 
ai cui bani s-au deplasat, ca 
„figuranțl**,  acești tineri la 
Brăila, unde cei care l-au tri
mis — U.J.C.A.P. Olt și 
U.J.C.A.P. iași — ȘTIAU că 
nu au dreptul să participe 7 
Cu ce gtnduri au venit acești 
tineri care ȘTIAU ȘI EI că 
nu au ace,st drept? Cum de 
au putut porni !a 
tdeea de a Înșela, 
necinste 7

Ce răspuns 
U.J.C.A.P. Olt 
Iași Ia aceste

drum cu 
cu ldeea de

pot da, ot 
și U.J.C.A 

nedumeriri 1

Sever NORAN

0 SINGURA MEDALIE Șl PREA MULTE GREȘELI I
în mica localitate suedeză 

Haparanda s-au desfășurat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute și 
începutul acesteia. Campiona
tele mondiale de lupte greco- 
romane ale juniorilor, la care 
au participat 147 de eoncurenți 
din 21 de țări

La capătul întrecerilor, tine
rii luptători români — prezenți 
la toate categoriile de greutate
— au realizat următorul bilanț: 
• medalie de bronz (Gh. Mi- 
nea, la cat. 74 kg) și 4 
fruntașe (Gh. Păduraru, 
kg și I. Hanu, la +100 
locul 4, I. Stignei, la 100 
locul 5 și Gh. Glonț, la
— locul 6). Rezultatele puteau 
fi, însă, mult mai bune, deoa
rece șanse de a cuceri medalii 
au avut chiar și unii 
juniorii noștri care nu 
clasat în primele șase 
Dintre aceștia din urmă — 
după cum ne-a relatat, la 
Înapoiere, antrenorul Eugen 
Hupcă — foarte aproape de a 
urca pe podium a fost I. Matei 
(90 kg), dar el s-a „dus" sin
gur In tuș, dintr-o mare ne
atenție, cînd avea un aprecia-

locuri 
la 62 
kg — 
kg — 
82 kg

dintre 
s-au 

locuri.

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •dl

ÎNOATĂ MAI REPEDE 
SENIORII

CONCURS 
DE MOTOCROS

LA REȘIȚA JUNIORII 
DECIT

„Cupa Mobra", competiție care 
a intrat In tradiția sportului cu 
motor reunește mîine pe traseul 
de la marginea orașului Zămești 
motocroslști de toate categoriile. 
2» program figurează Întreceri 

posesori al motoretelor 
tineret și o clasă lnter- 
rezervată seniorilor la 
participa alături de cei 
sportivi români, alergă- 
.—Ceho-

pentru 
„Mobra", 
națională 
care vor 
mal buni ______  ______,___
tori din Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia și Ungaria. Printre oas
peți se află valoroși motoeroslști 
c*  bulgarul Dimiter Ranghelov, 
laureat al „Cupei Prietenia", aus
triacul Alfred AIne și campionul 
Ungariei, Laszlo Czunl. Primul 
atari se va da la -ora 10.

CAMPIONATELE 
INDIVIDUALE DE TENIS
Azl la Brașov, pe terenurile din 

parcul sportiv Dinamo, se dă 
■tartul Intr-o nouă ediție a Cam
pionatelor naționale individuale de 
tenis rezervate seniorilor. Cei 
peste 100 de sportivi și sportive 
se vor Întrece pentru obținerea 
titlurilor de campioni al țării pe 
•cest an la următoarele 5 probe: 
•implu masculin, simplu feminin, 
dublu bărbați, dublu femei și du
blu mixt.

întrecerile se desfășoară plnă 
vineri 3 august, sistemul de dis
putare a meciurilor fiind „cel 
mal bun din 5 seturi".

REȘIȚA, 28 (prin telefon). 
Pe o vreme excelentă și în- 
tr-o organizare fără cusur, cei 
mai buni înotători ai țării au 
început vineri, în piscina din 
localitate, un concurs așteptat 
cu mult interes. Juniorii se 
întrec pentru titlurile de cam
pioni, iar seniorii pentru un 
loc în reprezentativa care va 
participa la „Cupa Europei".

Prima finală a competiției 
— primul record. Ovidiu Co- 
cenescu, elev al Liceului nr. 2 
București (antrenor N. Tat) a 
cîștigat proba de 200 m mixt 
întrecînd pe campionul de 
anul trecut D. Ținea și corec- 
tînd un record (2:16,5) vechi 
de 7 ani. Alte două eleve ale 
aceluiași liceu au confirmat 
buna pregătire a sportivilor 
din grupa lui N. Tat. Luciela 
Mihăilescu încontinuu progres 
a învins-o pe orădeanca Edith 
Kugliș la 100 m spate în 
1:01,1, iar Carmen Mihăilă 
(reprezintă clubul Dinamo) 
s-a dovedit nu numai cea mai 
rapidă sprinteră (60,9 — 100

CAMPIONATELE DE BOX
< Urmare din vag. I)

remarcabile. Ca prim favorit 
pornește și „cocoșul" Teodor 
Dinu, sportiv cu o bogată ex
periență competițională, avan
tajat în fața brăileanului Niță 
Robu datorită tehnicii lui su
perioare. Apreciem că tot în 
categoria favoriților intră și 
vicecampionul european din 
acest an, Daniel Radu, deși ce
lălalt finalist, rapidistul Gheor- 
ghe Brumă este un tînăr în 
plină ascensiune, care s-a do
vedit un partener de întrecere 
foarte greu de depășit.

în rest, partide cu semne de 
întrebare, deschise oricărui re
zultat. Ca o remarcă generală 
este asaltul tinerilor către po
zițiile fruntașe ale clasamentu
lui. La „semimuscă", luptă pen
tru titlu doi tineri care n-au 
depășit vîrsta de 20 de ani :

Sandu Petrescu (B.C. Galați) 
și Dumitru Șchiopu (Steaua). 
La categoria următoare, situa
ția este identică : Daniel Radu 
(împlinește 20 de ani în luna 
decembrie) șl Gheorghe* Bru
mă, tot un tînăr afirmat în ul
timele luni. Și la pană avem 
un finalist prezent pentru pri
ma oară la un campionat al 
seniorilor, ieșeanul Tiberiu 
Cucu, calificat neașteptat, pînă 
acum. învingător necontestat. 
Dar lista elementelor tinere 
care s-au impus continuă, cele 
mai semnificative exemple con- 

' Butnaru 
(Electro- 
categorii

stituindu-le Gheorghe 
(Steaua) și Ion Joița 
putere), finaliști la 
mari.

O invitație, In plus, _____
ma — sperăm și cea mai atrac
tivă — gală a acestui festival 
«1 sportului cu mănuși 
tara noastră.

la ulti-

m), dar și cea mai bună fon- 
distă (9:41,9 — 800 m).

O victorie mult aplaudată a 
realizat-o reșițeanul Sorin 
Plev. în primul său an de ju
niorat, elevul lui Ioan Schus
ter a cîștigat 100 m liber în 
55,9, stabilind un nou record 
de juniori. în fine, să subli
niem și primele succese ale 
fraților Octana și Octavian 
Mladin, prima la 200 m mixt, 
al doilea la 100 m spate. RE
ZULTATE TEHNICE: 200 m 
mixt (b): 1. O. Cocenescu (lie. 
2 Buc.) 2:16,5 — record, 2. D. 
Ținea (Cr) 2:19,8, 3. M. Cio- 
daru (CSS Reșița) 2:20,8; 200 
m mixt (f): 1. Octana Mladin 
(CSM Cluj-Napoca) 2:30,8, 2. 
Pașa Ilinca (Din.) 2:35, 3. Ema 
Vasile (CSS Br) 2:36,1; 100 m 
liber (b): 1. S. Plev (CSS Re
șița) 55,9 — record, 2. C. Ne
grea (lie. 2 Buc.) 58,1, 3. A. 
Friedman (CSS Tim.) 58,2; 
100 m liber (f): 1. Carmen 
Mihăilă (Din.) 60,9. 2. Carmen 
Alexe (Petrolul) 61,3, 3. Maria 
Măglașu (Din) 63,3; 100 m
spate (b): 1. O. Mladin (CSM 
Cluj-Napoca) 63,1, 2. Șt. Mi- 
haly (lie. 2. Buc.) 64,9, 3. Cr. 
Banu (lie. 4 Gal.) 65,4; 100 m 
spate (f): 1. Luciela Mihăiles
cu (lie. 2 Buc.) 1:10,1, 2. Edith 
Kugliș (Cr.) 1:10,8, 3. Andreia 
Muntean (Din.) 1:11,0; 1500 m 
liber (b): 1. Cr. Drăgan (Cr.) 
17:27,5; 2. D. Ținea (Cr.) 
17:48,9, 3. Cr. UngurCanu (lie. 
2 Buc.) 18:24,7; 800 m 
(f): 1. Carmen 
2. Edițh Kugliș 
dreia Steriu 
10:04,5.

în concursul 
seniorilor: A. Linteanu 2:16,9 
la 200 m mixt; Z. Oprițescu 
54,9 la'100 m liber; Daniela 
Georgescu 60,8 Ia 100 m 
liber, L. Szakadatis 62,2 la 
100 m spate; F. Vișan 17:00,0 
la 1500 m liber

Adrian VASILIU

bil avantaj de puncte, în me
ciul cu suedezul C. Gulldcn 
(medaliat cu argint). Tot din 
cauza neatenției, au 
confruntări pe care, 
normal, trebuiau să 
M. Ștefan (48 kg) cu 
nen (Finlanda) și cu F. Șcherer 
(R.F.G.), Gh. Făduraru cu R. 
Tallroth (Suedia), Gh. Glonț 
cu P. Berger (Norvegia) șl I. 
Slignei cu W. Joszczyk (Polo- , 
nia). Victoria luptătorilor noș
tri în aceste partide s-ar fi 
soldat cu medalii. Cel puțin 
medalia de bronz putea s-o 
cucerească și I. Hanu, contrat 
la un tur de cap, executat în 
partida cu L. Toth (Ungaria).

Știind că tinerii luptători 
care au ooncurat la această 
ediție au făcut pregătiri minu
țioase. participînd și la cîteva 
competiții internaționale în ve
derea verificării 
lor, I-am întrebat pe . 
norul emerit Ion Cernea 
ce cauză, totuși, juniorii 
mini 
a se _ .. _
„Nu se poate spune că pregă
tirea 
Campionatele 
Haparanda a fost 
mai ales că unii dintre ei s-au 
numărat printre componenții 
Iotului olimpic. Dar, chiar din 
meciurile inaugurale — deși 
învingători aproape pe linie —, 
ei au fost deseori surprinși 
pe «picior greșit». In tururile 
următoare, juniorii noștri au 
comis erori și mai mari și mai 
multe, nemaiputînd. astfel, să 
ajungă în finale. Există • sin
gură explicație și anume eă 
aproape toți concurenții pre-

pierdut 
în mod 
le ctștige 
K. KyUo-

cunoștințelor 
antre- 

, din 
j ro- 

au ratat atltea ocazii de 
număra printre laureati 7
sportivilor noștri pentru 

mondiale de Ia 
deficitară.

>------- ---
zenți pe saltelele de Ia Hapa
randa au avut o 
competițională net 
față de a celor români.
mulți dintre ei i-am văzul și 
la ediția anterioară a «mon
dialelor» și Ia «europenele» de 
anul trecut, in timp ce toți ju
niorii noștri au fost debutanți. 
Acest mare handicap ie-a ba
rat drumul spre treptele po
diumului. Dincolo de insatis
facția eă tinerii noștri luptători 
n-au obținut rezultate 
bite, trebuie subliniat însă 
ei ne dau 
tru viitor, 
dată, cea 
La ediția 
10 juniori
nuare, dreptul de a concura Ia 
C.M., Iar pînă in 1981 sint 
convins că alia va fi expe
riența lor competițională și, 
firește, altele rezultatele".

Privind competiția mondială 
In ansamblu, s-au remarcat și 
la acest eșalon sportivii sovie
tici învingători la 6 categorii. 
Cu un lot care a atins limita 
superioară de vîrstă (20 de ani), 
juniorii bulgari au obținut 3 
titluri și 4 medalii de argint, 
în însemnat progres s-au pre
zentat luptătorii din Cehoslova
cia, R.D. Germană, Suedia și 
Ungaria.

experiență 
superioară

Pe

deose- 
că 

speranțe reale pen- 
Am avut, de astă 

mai tînără echipă, 
următoare 8 din cei 
vor avea, în conti-

Costin CHIRIAC

A Încetat din viață OVIDIU 
vlrstă de 59 de ani, 
sportului la lupte, fost 
al clubului C.F.R. Ti- 
al echipei reprezenta-

FORAI, In 
maestru al 
component 
mișoara ș!
tive, multiplu campion național in 
perioada anilor 1945—1955.

Intre 8 $1 11 august, cicliști din 1 țări In

A XXIII-a EDIȚIE A „CUPEI VOINȚA
icștiului) ; la 10 august se va 
alerga etapa a IV-a (Ploiești 
— Sinaia — Ploiești, 135 ta), 
iar Ia 11 august, în etapa a 
V-a, ultima, cicliștii sc vor în
trece pe ruta Ploiești — Cheia 
— Predeal — Sinaia — Comar
nic — Ploiești, 165 km.

La start se vor alinia rutieri 
din România (aparținînd clu
burilor din Capitală și din pro
vincie), precum și sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Mongo
lia, Polonia. Ungaria și K. F. 
Germania.

Vor fi organizate numai cla
samente individuale (pe 
și general), competiția 
zentînd și un important 
riu de selecție pentru 
națională.

j

Sprijinitor de nădejde al 
sportului nostru cu pedale, 
UCECOM — în colaborare cu 
A. S. Loto-Pronosport — orga
nizează, între 8 și 11 august, 
cea de a XXIII-a ediție a tra
diționalei competiții internațio
nale de fond „Cupa Voința".

întrecerea programează 5 e- 
tape (cu un total de 610 km), 
pe șoselele din împrejurimile 
orașului Ploiești. Astfel, Ia 8 
august, în etapa I, vor fi par
curși 160 km pe' ruta Ploiești 
— Pucioasa — Sinaia — Co
marnic — Ploiești ; la 9 august 
rutierii vor lua startul în eta
pa a Il-a, 100 km (Ploiești — 
Văleni de Munte — Cislău — 
Ploiești) și în etapa a IlI-a, 50 
km (circuit prin centrul PIo-

U

etape 
repre- 
crite- 

echipa

0 REUNIUNE REUȘITĂ

liber
Mihăilă 9:41,9, 
10:02,3, 3. An- 
(lic. 2 - Buc.)

de selecție al

DORU DRAGAN, CLUJ-NA
POCA. Ne rugați să transmitem 
„cele mai calde felicitări echipei 
Universitatea Cluj-Napoca pentru 
promovarea ei ta Divizia A la

Din nou hituri (oare cîndvor 
renunța organizatorii la această 
„soluție" prea puțin agreată de 
spectatori 7), din nou con- 
curenți puțini și modești tot
odată, dar, spre deosebire de 
alte reuniuni desfășurate la 
mijloc de săptămînă, cea de joi 
după-amiază a reușit, datorită 
sosirilor strînse înregistrate a- 
proape în toate probele, să se 
ridice la un nivel calitativ su
perior. Cînd facem această a- 
firmație, avem în vedere vic
toriile spectaculoase, dar și 
muncite, obținute de Oseina 
(place din ce în ce mai mult 
maniera sobră în care conduce 
apranliul V. Mirică). Simptom

BARBU POZEA, HUNEDOARA. 
Arbitrul a procedat just. Dacă 
la un fault sau la un henț arbi
trul a aplicat legea avantajului. 
Iar presupusul avantaj nu s-a ma
terializat. el nu poate opri jocul 
pentru a acorda lovitură Mberă. 
Ar Însemna... două avantaje, 
ceea ce bineînțeles regulamentul 
nu admite.

GOGU VERESCU, REȘIȚA. „Ti
nerețe fără bâtrfnețe" există doar 
In cărțile cu povești. Ctad ieșim

din lumea loc, vtasta lșl apune 
corintul, mal devreme sau mal 
tirriu. Să vă reamintesc marile 
performanțe ale Iul Năstase, pe 
care, se pare, le-ațl uitat. Șl 
la dv., virata lșl spune... cuvln
tul 7 Ded ; 4 „Turnee ale Cam- 
pUtallor", un „Forest-Hills", 
finale (cu Smith șl Borg) 
Wimbledon și un 
Garros", ta 1973, ta care 
pierdut nici un set 1

două 
>» „Rolland 

> n-a

Sportul

AUREL FRANGULESCU, BU- 
ZIAS. Dudu Georgescu va Împlini 
la l septembrie 29 de ani. El s-a 
născut ta București, să vă spun 
șl ctad a debutat ta echipa na
țională : 1973. tatr-un meci eu 
Finlanda, cîștigat de noi cu 9—0.

fotbal". Facem cu plăcere acest 
lucru. Dar de ce era nevoie de o 
rută atlt de ocolită, cînd șl dv. 
■înteți tot din... Cluj-Napoca 7 2. 
In anul lui de mare formă, 1977, 
tenlsmanul dv favorit, Guillermo 
Vilas, a cîștigat atlt „Rolland 
Gairos“-ul, cit și „Forest-Hills“-ul.

AUGUSTIN NUNEA, BRAȘOV, 
înainte de a veni la F.C. Baia 
Mare, Alexandru Koler n-a jucat 
nici la Armătura Zalău $1 nici la 
A.S.A. "Tirgu Mureș, el la Gloria 
Bistrița. Dacă știam, pariam șl 
eu, atlt cu dv, cit și cu prietenul 
dv I Totuși, știți dv. ceva : ta- 
tr-ua timp, Koler a jucat șl la 
echipele pe care le amintiți dv.

ciallștilor din acest sport, 
trebuie desemnat cel mal 
boxer profesionist de categorie 
grea, preferințele șe Împart Intre 
Jack Dempsey, Joe Louis șl 
Rocky Marciano (acesta din urmă 
și pentru faptul că s-a retras din 
ring neînvins). Dar nu văd de ce 
acestora nu l-am alăturat șl pe 
Cassius Clay pentru numeroasele 
sale victorii, pentru prezența sa 
de ani și ani de zile In fruntea 
greilor. Nu e.... ușor I

(bine susținut de G. Ciobanu în 
lupta finală) și Suvelnița, ulti
ma, beneficiară a galopului dat 
de Efect (cîștigător în acel mo
ment) la jumătatea liniei drep
te. N-au cîștigat joi, dar a plă
cut mult felul în care driverii 
respectivi i-au susținut în cursă 
pe Rafon (M. Ștefănescu a fă
cut tot ce a putut pentru a 
termina pe primul loc). Oran 
(condus cu multă răbdare de 
aprantiul M. Constantin, dar 
obligat să cedeze în fața unui 
adversar mai bun) și Verset, 
cu care S. Onache a vrut să 
continue seria victoriilor repur
tate în reuniunea de duminica 
trecută. REZULTATE TEHNI
CE : Cursa 1 : 1. Gurița (Gv. 
Solcan) rec. 1:40,3. 2. Riverana, 
3. Herda. Simplu 4. ordinea 9, 
ordinea triplă 220. Cursa a 2-a : 
1. Copist (M. Dumitru) rec. 
1:47,8, 2. Rodion, 3. Arca. Sim
plu 3, ordinea 11. event 36. or
dinea triplă 57. Cursa a 3-a :
1. Oseina
2. Rafon. 
event 27. 
tom (G.
2. Verset, 3. Siliciu. Simplu 4, 
ordinea 16, event 21, ordinea 

Cursa a 5-a : 1.
(Gv. Solcan) rec. 

Curioasa, 3. Tabora.

(V. Mirică) rec. 1:28,2, 
Simplu 3. ordinea 13, 
Cursa a 4-a : 1. Simp- 
Ciobanu) rec. 1:28,3,

AUREL FIRU, BUCUREȘTI. în 
lumea boxului, mai precis a spe- flustrați! : N. CLAUDIU

triplă 706. 
Versiunea
1:31,4, 2. Curioasa, 3.
Simplu 3, ordinea 13, event 10, 
triplu cîștigător 197, ordinea tri
plă 789. Cursa a 6-a : 1. Oseina 
(V. Mirică) rec. 1:30,2. 2. Hil- 
sar. Simplu 2, ordinea 14, event
4. Cursa a 7-a : 1. Guraliva 
(C. Radu) rec. 1:29,4, 2. Oran, 
3. Diva. Simplu 2, ordinea 4, e- 
vent 5, ordinea triplă 146. Cursa 
a 8-a : 1. Suvelnița (V. Moise) 
rec. 1:34,7, 2. Cavarna. Simplu
5, ordinea 8, event 8, triplu cîș
tigător 27. Retragere : Renumit.

Gh. ALEXANDRESCU



Glndurile rugbyștilor la ora pregătirilor pentru noul campionat

o întrecere de regularitate,
DAR SI DE■»

Campionatul cu numărul 63 bate 
la ușă. Comparativ cu anii tre
cu ți, el va suferi modificări im
portante : în vederea creșterii va
lorii sale de ansamblu s-a hotă- 
rît reducerea numărului partici
pantelor la întrecere — de la 16 
la 14, toate concurentele fiind 
grupate într-o serie unică. Se 
scontează, așadar, pe o întrecere 
de regularitate, dar, totodată, și 
de o mai bună calitate. Am ară
tat într-unul din numerele tre
cute cum, cu ce lot și ce speranțe 
întîmpină competiția Steaua,
campioana actuală. Să facem 
acum o scurtă incursiune în ta
berele altor protagoniste și să pre
zentăm cititorilor noștri cîteva 
noutății.

ION CONSTANTIN : „NU VOI 
MAI RATA LOVITURA... CAM
PIONATULUI!". După cîteva zile 
petrecute, in corpore, pe litoral, 
Dinamo a revenit în București, 
a susținut un amical — cu Olim
pia —, pentru a lua, apoi, dru
mul spre munte. La Cheia, scur
tul stagiu de pregătire montană a 
cuprins, în programul diurn, „șe
dințe" pentru desăvîrșirea tehnicii 
individuale și de compartiment, 
precum și crosuri, exerciții de creș
tere a forței etc. Lotul dinamo- 
vist va conta — mai departe — 
pe valorosul nucleu alcătuit din 
internaționalii Nica, Constantin, 
Aldea, Parascliiv, Dărăban, Borș, 
Baciu, Țurlea, ca și pe Mar- 
ghescu, Gheorghe, Caraiman, Ro
man, Gli. Marin. Zafiescu II, 
Caragea, Iordan, Chiricencu, Petre, 
FI. îonescu, Rovența. Mai intră 
în vederi cîțiva tineri necunos- 
cuți, dar atuul cel mare al echi
pei antrenată de Ion Țuțuianu 
poate fi noul venit, Enciu Stoica, 
cel mai bun rugbyst român al 
ultimilor 2 ani. Dinamo este de 
ieri din nou acasă, așteptînd cu 
nerăbdare startul de la 5 august, 
într-o întrecere în care e decisă 
să mai urce o treaptă — să a- 
jungă așadar... campioană ! „îmi 
doresc mai mult ca orice o re
petare a istoriei din ultimul 
meci cu Steaua — ne spunea, 
deunăzi, internaționalul Ion Cons
tantin. De data aceasta, poate fi 
convins oricine, nu voi mai rata 
o eventuală lovitură de pedeapsă 
decisivă pentru clasamentul cam
pionatului !"

R.C. GRIVITA ROȘIE VA CON
CURA CU O ECHIPA ȘI ÎN DI
VIZIA B ! Sînt spusele antreno
rului emerit Viorel Moraru, care 
a adăugat : „Nu ne stă în obiec
tiv promovarea unei a doua for
mații în Divizia A. Vrem să ne 
creăm, în schimb, o veritabilă 
rampă de încercare pentru ti
nerii din lotul grivițean". Perfor
merii ultimei ediții de campionat 
— locul III — au trecut și el 
prin stagiul de preparative la

HOCHEIUL REINTRĂ ÎN ACTUALITATE!
(Urmare din naa. D

După cîteva zile de intense 
antrenamente pe uscat la Po
iana Brașov, la sfîrșitul cărora 
indici obiectivi au arătat pen
tru toți jucătorii, fără excep
ție, o creștere importantă a 
dezvoltării calităților fizice, lo
tul a ajuns la Miercurea Ciuc 
pentru antrenamentele pe— 
gheață. Antrenorii Ștefan Io- 
nescu și Ion Tiron, medic dr. 
Gh. îonescu, conduc cu exi
gență pregătirea lotului olim
pic care desfășoară cotidian, 
în cadrul a trei „reprize" de 
antrenament, o muncă susținu
tă. serioasă, responsabilă care 
— se speră, la unison 1 — că se 
va vedea, la timpul cuvenit, 
in calitatea jocurilor naționa
lei noastre, dar și în rezulta
tele pe care le va înregistra In 
noul sezon.

Miercuri, de pildă, i-am gă
sit pe băieți pe ovalul de be

I
 Memento turistic — Litoral ’79 !■

In urma solicitărilor crescînde ale oamenilor muncii, 1'

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și ITHR BUCUREȘTI |[ 
au suplimentat numărul de locuri pentru concedii și i 
excursii pe litoral, în cea de a doua jumătate a lunii august 
și toată luna septembrie. '!

Radiația solară, care, pentru perioada menționată, este de 
circa 300 ore, acționează puternic circulația singelui și re- [ 
calcifică sistemul osos, iar aerul puternic ionizat, împreună 
cu compoziția chimică a apei mării, are o influență tonică [ 
asupra organismului.

In luna august, un sejur de 12 zile petrecut în condiții 
excelente costă circa 1200 lei de persoană. j

O invitație atractivă pentru petrecerea concediului dv. pe ji 
litoral o facem și pentru luna septembrie, lună in care bl- [ 
letele de odihnă și tratament au un preț simțitor redus față / 
de luna august. i[

Intre 1—15 septembrie, tariful de cazare și masă este de '! 
65 lei pe zi, iar după 15 septembrie 57 lei pe zi. ceea ce !' 
aduce economii importante în bugetul familiei dv. J

Litoralul, în septembrie mai puțin aglomerat, constituie ] 
un loc ideal de odihnă și tratament, de cultură și agrement, ji 
un rezervor de sănătate. i[

Informații suplimentare și procurarea biletelor la toate 1! 
filialele și agențiile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM, 
ITHR BUCUREȘTI, precum și la comitetele sindicatelor din , 
întreprinderi și instituții. ;

PUBL1TUR1SM

CALITATE...
munte (Dîmbu Morii), susținlnd. 
In plus, două meciuri de verifi
care In compania Vulcanului, alte 
cîteva figurlnd tn proiect. Lui C. 
Dinu — recordmanul selecționă
rilor tn echipa națională —, Scar- 
lat. Bărgăunaș, Simion, F&lcușan, 
Al. Marin, Pasache, Vlad, Stroe 
sau Pena 11 se vor alătura, ta 
noul sezon, o serie de „absol
venți” al junioratului, din pepi
niera proprie (care include șl 
campioana C.S.ș. Locomotiva 
București).

DIN BAIA MARE SE AȘTEAP
TĂ O „EXPLOZIE" RUGBYS- 
TICA... O convorbire telefonică 
cu antrenorul Mitică Anto
nescu, ne-a pus în temă cu 
cîteva din preocupările băi- 
mărenilor întru afirmarea de
plină șl în sfera balonului oval. 
După un stagiu de vacanță la 
Costlneștl, binevenit după o difi
cilă sesiune de examene, ca să nu 
mal vorbim de duritatea trecutei 
întreceri rugbystice, lată-I pe echi
pierii științei CEMIN din nou a- 
casă. Joi, tot lotul a dat (șl a 
trecut !) normele de control sub 
supravegherea antrenorului fede
ral valeriu Irimescu. Pină la 
începerea campionatului (5 au
gust) „XV-le lui Antonescu” că
mine acasă și-și va prepara în 
liniște primul joc, cu Fa
rul, la constanța. Lotul va 
fi întărit în mod serios, prin ve
nirea în capitala Maramureșului 
a cîtorva rugbyștl valoroși. Mal 
întîi, fostul timișorean Dan Florea, 
om de lot, care a absolvit cu bine 
Institutul de educație fizică șl a 
primit post tn Baia Mare. Este 
un cert cîștlg pentru echipă, ca și 
Marin Moț, impetuosul taloner al 
Rapidului bucureștean, intrat pe 
porțile unul institut de învățămînt 
superior. Celor doi li se vor a- 
dăuga dr. Ion Balint, de la „POll” 
Cluj-Napoca care nu mal poate 
juca în „B“ din motive de... de
pășire de vîrstă, la fel ca șl Gh. 
Pujină, în aceeași situație, venit 
de la Minerul Gura Humorului. 
Alte noutăți : Papp, un canotor de
1.96 m, în linia a doua -r alături 
de Urdea și Ștefiuc și Iuiiu Co- 
dre, un student-voleiballst, de
1.97 m, care și-a manifestat do
rința-de a juca rugby și-1 va 
concura astfel pe nr. 8, longlli- 
nul Gh. Demian. Adăugind faptul 
că culorile rugbystice ale Băii 
Mari vor fi apărate și de alți 
sportivi bine cotați, printre care 
Cantea, Csoma, Varga, frații 
Ciobanu, Gligor, vasile Ion, Flo
rin Popovicl (în refacere după o 
operație de menise), Comei Vasile 
(șl el tn convalescență după o 
hepatită), vom afla de ce se aș
teaptă o adevărată „explozie” 
rugbystlcă.

ton al pistei de patinaj viteză 
din vecinătatea patinoarului. 
Ploua cu găleata I Totuși an
trenamentul se desfășura ca și 
cum soarele ar fi strălucit din 
plin ! Pe serii, cu 1/1 forță, se 
executa curse — multe — de 
400 m. Cîteva ture de revenire 
și apoi după foarte puțină vre
me, timp tn care fiecare ho- 
cheist s-a uscat de apa ploii 
și de transpirație și și-a îm
brăcat echipamentul specific, 
a început „repriza" a doua a 
pregătirii, lucrul pe gheață. 
Tehnică individuală, combi

nații colective de atac și de a- 
'părare, după care odihnă iar 
seara joc în toată regula — 
chiar și cu eliminați 1 — între 
două echipe echilibrate valoric.

„Sînt mulțumit de modul in 
care se desfășoară pregătirea, 
de felul în care jucătorii răs
pund solicitărilor intense, ne 
spune antrenorul principal Ște
fan îonescu. Fiecare, aproape 
fără excepție, lucrează cu mul-

„A LUMINA MINIILE COPIILOR, A-l INVAJA SA FIE UTILI PATRIEI 
0 MISIUNE NOBILĂ, PLINĂ DE SATISFACȚII'*

Profesorul Otto Hints se nu
mără printre acei oameni care 
au dăruit și dăruiesc copiilor 
— cu o rară și admirabilă pa
siune, cu o răbdare de dascăl 
pentru care simțul datoriei re
zidă în straturile adinei ale 
conștiinței — toată priceperea 
Iul, întreaga putere de muncă, 
dar mai ales căldura unei dra
goste de părinte. Am avut pri
lejul să-l revedem pe acest om 
înalt, suplu, de o cuceritoare 
prietenie și cu zece, cincispre
zece, douăizeci de ani în urmă, 
așa cum îl vedem și acum : în 
halat de lucru, cu vorba poto
lită, trecînd printre rîndurile 
copiilor (în halate și ei. aple
cați asupra bancurilor de lu
cru). Sin tem' la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din Tg. 
Mureș, la cercul de modelism, 
cerc de creație tehnică și acti
vitate sportivă aplicativă de 
masă.

Otto Hints se uită atent pes
te umărul fiecăruia dintre mi
cii ... meșteri mari și pentru 
fiecare are ceva de spus, dar 
ceva anume, ca să-i îndemne 
la muncă, să le dea aripi gîn- 
dirii, să le insufle încredere: 
„Ei, foarte bine, Neiuțule ! Ai 
să mă intreci în curînd. Te fa
cem inginer !“ Și copilul ii pri
vește în ochi și înțelege că pro
fesorul nu glumește. Apoi spre 
altul : „Aicea nn-i prea bine. 
Așa am greșit și eu, odată. Ia 
să calculăm de la început" —

Sub privirea instructorului, pe 
mese prind contururi miniavl- 
oane, „rachete" cosmice, ma
chete de nave. Zecile de copii 
învață să construiască, iar pes
te o săptămînă, peste două, vor 
ieși cu aparatele la încercare, 
apoi la concursuri. Tot cu ma
estrul emerit al sportului Otto 
Hints, care îi va ajuta la cen
trarea modelelor, va alerga ală
turi de ei kilometri și kilo
metri, după aparatele plecate 
în zbor.

De formație profesor de bio
logie, omul căruia 1 se ume
zesc ochii la fiecare succes de 
seamă al elevilor săi a rămas 
credincios sportului pe care l-a 
practicat pe cînd alerga în pan
taloni scurți, pe aerodromul din 
Tg. Mureș — aeromodelismulul.

— Ce v-a făcut să vă con- 
sacrați acestei activități, pro
fesore Otto Hints 7 

tă tragere de inimă, cu multă 
conștiinciozitate. La modul ge
neral, apreciez ea mulțumitor 
nivelul pregătirii avînd in ve
dere sarcinile etapei actuale. 
Lotul olimpie cuprinde, la a- 
ceastă oră, 30 de jucători: por
tari : Netedu, Gh. Huțan. Mo
rar, Fekete ; fundași: Justi
nian, Antal ; Gal, Popescu ; 
Moroșan, Hălăucă ; Balogh, 
Csiszar; Teodoriu, Berdilă ; 
atacanți : Costea, Tureanu, A- 
xinte ; B. Nagy, Solyom, Z. 
Nagy ; Nistor, Olenici, Șandor; 
Prakab. Huțanu, Cazacu ; Bar- 
talis, Chiriță, Pisăru 1 Gher- 
ghișan (N.N. Se încearcă, pre
cum se vede, cîteva formule 
noi la perechile de fundași, dar 
și la triourile atacanților). Sînt 
cuprinși toți componenții echi
pei clasată a IlI-a la grupa B 
a Campionatului mondial de la 
Galați, dar și destui jucători 
noi pe care ne străduim să-l 
rodăm printr-o pregătire bună. 
Porțile lotului sînt insă larg 
deschise și pentru alți hocheiști 
merituoși, care doresc, real
mente, să facă ceva deosebit"—

21 dintre componenții lotului 
vor pleca peste două zile la 
un turneu de 8 jocuri în R. F. 
Germania (Landshut, Dfissel- 
dorf, Kassel, Bad Nauheim, 
Manheim etc.). La competiția 
denumită „Wurmberg Cup" iau 
parte Ț.S.K.A. Moscova, repre
zentativa Poloniei, o formație 
cehoslovacă și, bineînțeles, mai 
multe echipe vest-germane. Va 
fi, indiscutabil, un turneu greu, 
cu adversari foarte puternici. 
Cîteva zile mai tîrziu, între 
2 și 10 septembrie, va avea loc 
la Riga tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa Sovietski 
sport", cu meciuri tur-retur, la 
care vor lua parte Spartak 
Moscova, Dinamo Riga, repre
zentativele R.D. Germane și 
României !

★

Pentru viitorul sezon obiec
tivul hocheiștilor noștri îl con
stituie o comportare bună la 
Olimpiada de la Lake Placid, 
Pentru a-l realiza se cere de
sigur, multă, foarte multă 
muncă, de cea mai bună ca
litate. Și ei sint primii convinși 
de acest lucru...

— Am iubii șl biologia, dar 
am socotit că aici pot fi și mal 
util. Este tot o catedră, dar o 
catedră a muncii practice, a 
cultivării dragostei pentru un 
domeniu de mare utilitate so
cială. A lumina mințile copii
lor, a-1 învăța să fie folositori 
patriei este o misiune nobilă și 
plină de satisfacții.

Să construiești aeromodele, 
să-i înveți pe copii să constru
iască — pentru unii ar putea 
părea o simpli joacă. Dar a- 
ceastă activitate conduce spre 
profesii dintre cele mai utile.

„Te facem inginer !“ — spu
nea Otto Hints unui elev. Și 
nu glumea. Mulți dintre foștii 
aeromodeliști — Aurel Popa, 
Vasile Nicoară, Francise Bo- 
loni — au ajuns, plecind de la 
cunoștințele primite aici, ingi
neri constructori, recordmani și 
campioni în sport. Viorel TONCEANU

Pentru profesorul Otto Hints catedra înseamnă atelierul cercu
lui de construcții tehnice Foto : T. VIOREL.

Concursul internațional de călărie

SPORTIVII ROMÂNI
AU DOMINAT PRIMELE PROBE

CRAIOVA, 21 (prin telefon). 
Publicul localnic a avut prile
jul să urmărească în prima zi 
a concursului internațional de 
călărie (obstacole), la care par
ticipă sportivi din Bulgaria, 
Polonia și România, întreceri 
spectaculoase. Concursul este 
deosebit de important, în spe
cial, pentru călăreții români și 
bulgari, care se află în preaj
ma Campionatelor balcanice. 
Acest lucru a fost vizibil la 
fiecare concurent, atît cei ro
mâni cit si cei bulgari căutlnd 
să pună în valoare calitățile 
calului, dar să si observe ce 
deficiențe mal sînt în pregă
tire. în ceea ce ne privește a- 
preciem evoluția bună a ju
niorilor șl a unora dintre se
niori, semne de întrebare ră- 
mînînd cu deosebire în ceea 
ce privește fetele.

Cele trei probe din prima 
zi au fost dominate de repre
zentanții noștri, care ne dau 
speranțe astfel și pentru o e- 
voluție bună la Balcaniadă. 
S-au detașat pînă acum Mihai

IN CONCURS SAU IN„. 
EXCURSIE DE VACANTĂ? 

■I

Lăudabilă Inițiativa C.C. al 
U.T.C. de a organiza un con
curs atletic de selecție pentru 
tinerii din mediul rural, cu o 
etapă finală care s-a desfășu
rat recent la Deva : o nouă 
dovadă a interesului care sc 
acordă uneia dintre cele mal 
importante discipline sportive, 
descoperirii de noi elemente 
pentru performanță.

Numai că, spre regretul ini
țiatorilor, interesul pentru 
acest concurs nu 
a fost reciproc, pe 
frumosul stadion 
din orașul de re
ședință al județu
lui Hunedoara am întnnlt, cel 
mai adesea, concurenți venlți 
cu totul întîmplător (mai 
mult ca intr-o excursie de 
vacanță ! î), fără a fi reco
mandați, cit de cît, de calități 
fizice, ca principal element de 
referință intr-un proces de 
selecție. Concret : din cel a- 
proape 300 de finaliști, organi
zatorii (și reprezentanții fede
rației de specialitate) au putut 
reține doar O SINGURA CON
CURENTA, care a avut un ga
barit corespunzător : repre
zentanta Județului Gorj...

Modul cum a fost „tratată" 
Inițiativa în județe este ilus
trat în același timp șl de... 
performanțele înscrise pe foile 

Otto Hints este în activita
tea sportivă de peste 20 de ani, 
mereu cu un pas înaintea ele
vilor săi : a stabilit zed de re
corduri, a cucerit numeroase 
titluri de campioni, dar mai a- 
les a desfășurat o amplă acti
vitate pedagogică, concepindnot 
tipuri de modele, planuri da 
construcții, manuale pentru mo- 
deliști. Mii de copii au trecut 
prin „școala" sa de la Casa 
pionierilor și șoimilor patriot 
din Tg. Mureș.

— Nu plecați în concediu, to
varășe profesor 7

Se uită la noi mirat, apoi, 
zlmbind, ne face semn spre co
piii aplecați asupra bancurilor 
de lucru :

— Cum să-i las T Doar sini 
in vacanță. Vremea destinderii 
prin sport, a 
creatoare, 
aici

Succese 
tesor I

odihnei activa. 
Vara locul meu este

multe, tovarășe pro-

Aluneanu, Ion Popa, Cornel 
□in, Marian Simion (România), 
Dimiter Ghenov (Bulgaria), 
precum și juniorii Mirce*  
Preda, Teodor Pancă și George 
Păsărin. Firește aceștia trebuie 
să confirme în zilele urmă
toare.

Rezultate : Proba națională 
pentru juniori si fete : 1. Mir
cea Preda cu Palermo • * 
(93,2 s), 2. Teodor Pancă cu 
Coniac 0 p (102,1 s), 3. George 
Păsărin cu Sturion 0 p (1024 
s). Proba de deschidere : 1. Mi
hai Aluneanu cu Begonia 0 * 
(85,9 s), 2. Ion Popa cu Licu
rici Q p (102,1 s). 3. Dimiter 
Ghenov cu Molier 4 PI -Pre
miul C.S.M. Craiova": 1. Cor
nel nin cu Fudul 0 p, 2. Mariaa 
Simion cu Prejmer ‘/« p, 3. A- 
lexandru Boldan cu Călin 4 p.

Sîmbătă, de la ora 16, sini 
programate „Premiul C.J.E.FJ3. 
Dolj", și „Premiul federației*,  
iar duminică, de la aceeași oră, 
proba „Ultima șansă" și „Pre
miul orașului Craiova".

Emanuel FANTANEANU

de concurs. La fete, de pildA, 
în proba de lungime, o du
zină de concurente n-au reușit 
să treacă de pragul a TREI 
METRI 1 Dacă un asemenea 
rezultat este consemnat intr-o 
finală pe țară, este ușor de 
imaginat valoarea rezultatelor 
din etapele precedente.

De asemenea, nu ne aștep
tam să în tî In im pe stadionul 
din Deva tineri cu un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice.

Totuși, apare inad
misibil ca majo
ritatea concurențUor 
să nu știe să ia m 
start de jos, in 

proba de alergare, sau să nu 
bată pragul de la săritura in 
lungime decît cu... un picior ÎT

In fine, dacă mal amintim șl 
faptul că in multe cazuri nu 
s-a respectat regulamentul 
concursului (trimițîndu-se ti
neri care, e drept, sînt năs- 
cuțl în așezări rurale, dar 
muncesc sau învață la orașe) 
avem o imagine și mal com
pletă a unui concurs ratat, da
torită improvizației și forma
lismului. care continuă să 
facă „casă bună" în sport, a- 
nulînd astfel sensul și semni
ficația unor frumoase iniția
tive 1

Tiberîu STAMA



Sportivii mureșeni DE LA LACUL BITCA DO Ai
URCĂ TREPTELE AFIRMĂRII

ÎNFRĂȚIȚI IN MUNCA Șl IN SPORT!
Fiecare dintre cei treizeci și 

tind de ani de la Eliberare a 
Însemnat, pentru județul Mu
reș, eîte o treaptă spre de
plina afirmare în toate dome
niile, spre mal bine, inclusiv 
al afirmării sportive aid, unde 
•portul a înflorit de timpuriu, 
Încă in zorii veacului nostru.

Prima filă din tradiția spor
tului mureșan s-a scris In anul 
1888, cind s-au pus bazele So
cietății sportive cicliste din Tg. 
Mureș. La începutul veacului, 
in Tg. Mureș s-a construit 
primul teren de sport, 
de alergare asfaltată, 
1902 s-a înființat secția 
bal. în 1904 s-au ținut 
concursuri de atletism, 
s-au pus bazele 
scrimă Academic, iar In 1910 a 
luat ființă Asociația sportivă 
muncitorească de eălire a »r- 
ganismului — înființată de Io
sif Haidu și I. Lob. 
cuprindea majoritatea 
tului muncitor — 
maghiari și germani 
activau în secții de atletism, 
ciclism, fotbal, gimnastică, pa
tinaj și turism. Intre cele două 
războaie mondiale, a luat fi
ință Societatea sportivă .Mu
reșul", iar în orașul Tîrnăveni, 
Aurel Popa și Gheorghe Fră- 
țilă au înființat Clubul sportiv 
.Dacia" care. în 1935, fuzio- 
nînd cu „Nitrogen", . 
bul .Patria". Intre anii 
în județ se dezvoltă 
(Clara Toth devine 
campioană națională), 
voltă, în continuare.

o plată 
iar In 
de fot- 
primele 
In 1909 

Secției de

Aceasta 
tinere- 

românl, 
— care

în 1935, 
devine clu- 

1931—38, 
notația 

multiplă 
s<5 dez- 
fotbalul, 

tenisul de masă și de timp, 
hocheiul pe gheață. La Sighi
șoara handbalul cunoaște o în
florire deosebită...

Dar toate aceste activități 
■portive au fost sporadice, n-au 
cuprins masa locuitorilor ju
dețului, rămînînd doar la ni
velul orașelor și, mai ales, al 
.capitalei" județului.

Sportul mureșan s-a afirmat 
plenar abia după Eliberare, cînd 
a început urcușul, an de an. 
încă în anul 1945 au luat fi
ință o mulțime de asociații 
•portive, între care Flamura 
roșie, Sparțac, Metalul, Voința, 
Constructorul, Dinamo. Activi
tatea sportivă a fost pusă pe 
temelii noi, în măsură să tă
iere mureșenilor bazele unei 
dezvoltări multilaterale, iar re
zultatele au început să se a- 
rate : echipa de hochei a cîști- 
gat de două ori titlul de cam
pioană națională, iar la înot 
reprezentanții acestui județ a- 
Jung printre cei mai buni din 
tară. Printre sportivii de re
nume ai României s-au aflat 
frații Incze la hochei. Franciso 
Simon la polo, Ferencz Sig
mund, Gheorghe Fulop și Iuliu 
Deac la baschet si alții. Hand-

LA JOCURILE OLIMPICE DE LA M

Foto : Carol SZASZ — Tg. Mureș
Demonstrația sportivilor mureșeni incinstea celei de a .35-a 
aniversări a Eliberării r_'._ . _—' T". " .
bal ți baschet sînt 
echipe. In ultimul 
sporturile tradiționale 
dăugat voleiul (la Festivalul 
mureșan școlar de minivolci 
eu participat în acest an 
de județe), iar gimnastica 
133 de echipe (acum patru 
existau doar 5 în întreg 
dețul).

— Un avînt mare cunoaște 
activitatea sportivă din lunile 
de iarnă, ne spunea tovarășul 
profesor Vasile Man, care răs
punde de sportul școlar jude
țean. In comunele de munte 
— Stînceni, Lunca Bradului, 
Deda, Răstolița, Gurghiu, Hu- 
duc, Sovata '— Și chiar de 
cîmpie, cum este Bobohalma și 
Sinmărtin, schiul și săniuța 
zburdă pe pirtiile... „Daciadei". 
Școlarii mureșeni au ocupat lo
cul I Ia tetratlon, la baschet 
au fost in finală pe țară cu 
bucureștenii, la minibaschet au 
ocupat locul ni la Tulcea (Șc. 
gen. nr. 12, din Tg. Mureș, sub 
auspiciile clubului Voința), la 
Deva fetele au ocupat locul III 
pe țară la gimnastică, iar Ia 
înot, în Iotul republican avem 
pe Maria Toth, Lorand Balinl 
și Eniko Szoke. Avem un cam
pion balcanic la lupte, pe ju
niorul Gheorghe Cherecheș. La 
tenis de masă Olga Nemeș și 
Judith Borbeiy sînt multiple 
campioane la copii. Sportul 
școlar mureșan prezintă două 
fenomene îmbucurătoare : a în
ceput să alimenteze din plin 
echipele secțiilor de perfor
manță și, în același timp, sa
tele și comunele se ridică la 
nivelul reședinței de .județ. A- 
eest lucru a fost posibil numai 
datorită dezvoltării multilate
rale a sportului sătesc în anii 
aceștia de după Eliberare, ca 
urmare a dezvoltării lor social- 
economice.

sute 
timp, 

s-a

de 
la 
a-

22 
are 
ani 
ju-

României a fost obținută de 
un mureșan
Avem 
Lucia 
Arpad 
teză.
— păcat că echipa reprezen
tativă nu s-a calificat ! — pe 
Maria Dorgo, Eva Vereș și 
Eva Gali. După cum le arată 
și numele, acești sportivi sint 
români, maghiari, germani.

în județul Mureș, la loc de 
cinste este fotbalul. In cam
pionatul județean 
vează peste 120 
Handbalul vrea să 
de aur" care l-au 
nesch, Voina și 
Scrima este în < 
censiune

Francisc Boia ! 
apoi in lotul olimpic pe 
Negovan la atletism, pe 
Szekely la patinaj vi- 

Am dat și handbaliste

sătesc acti- 
de echipe, 

editeze „anii 
i dat pe Gu- 

Grabovschi. 
continuă as- 

(mureșenii au două

Cu ctteva decenii în urmă, pe 
meleagurile actualului județ 
Neamț intîlneai icl-colo. In spe
cial la Piatra Neamț șl la Ro
man, mici întreprinderi care 
prelucrau buștenii aduși de plu
tași pe apele repezi ale Bistriței 
și turme de oi pe culmile golașe 
ale munților. Oamenii, chipeși și 
dîrzi, așa cum i-a descris Mi
hail Sadoveanu In operele sale, 
îndurau neajunsurile și necazurile 
unei vieți cenușii, apăsătoare, dar 
cu speranța intr-un viitor lumi
nos.

Eliberarea a trezit la viață și 
pe adevărații stăpini ai acestor 
păminturi. Anii au trecut. Toate 
așezările au îmbrăcat straie ce-ți 
atrag privirile, fiindcă oamenii 
tși croiesc și zidesc viața pe mă
sura visurilor lor îndrăznețe. Au 
înălțat giganții de la Săvinești 
și de la Roznov, puternice în
treprinderi la Roman, intre munți, 
la Blcaz, a crescut o mare și de 
aici ptnă la vărsarea sa Bistrița 
are o nouă albie, căreia i s-a 
pus o salbă de stele energetice.

TRADIȚIE Șl SPECIFIC
Jn cadrul noii vieți, mișcarea, 

sportul au devenit o obișnuință, 
încearcă să țină pasul cu impe
tuoasa dezvoltare economico-so- 
cială. „Dadada", marea compe
tiție națională, inițiată de pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a stirnit noi ambiții 
0 constituie un puternic stimu
lent în activitatea sportivă. 
„Vrem ca anul viitor — ne spu
nea tovarășul loan Balcîza, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
cind se vor organiza finalele 
„Daciadei" să urcăm mai sus de 
locul 8, poziție 
situat la prima

...„Sărbătoarea 
Pe pămînturile 
în urmă Stefan 
o aprigă luptă 
ani, în ultima 
Cuptor, își dau 
din comunele județului și se în
trec la fotbal, volei, handbal, te
nis de masă, șah, oină. Cu un 
an mai puțin este în vîrstă o 
altă competiție, „Cupa 30

Interlocutorii noștri au avut nu
mai cuvinte de laudă la adresa 
unor instructoare ca Elena Nacu 
(Întreprinderea de tricotaje 8 
Martie P. Neamț), Genoveva A- 
petrei (Întreprinderea Volvatir 
Tg. Neamț), Lucia Ciurdea (În
treprinderea de confecții Roman), 
misabeta Florescu (Intreprinde-
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cerilor au 
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întîlnire sportivi

secole 
a dat 
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a lui

35 de ani
36 de ani
35 de ani

în 
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,__ ______ In
• Participant! la competiția „Dadada'

— ediția I
— ediția a H-a (etapa de iarnă)

• Asociații șl cluburi sportive
• Sportivi clasificați

— maeștri emerițl al sportului
— maeștri ai sportului
— clasă internațională
— categoria I
— categoria a n-a

• Profesori de educație fizică
• Antrenori șl instructori
• Baze sportive
• Sportivi In loturile naționale
• Titluri de campioni naționali
• Titluri europene și mondiale

balul cîștigă tot mai mult te
ren, îndeosebi la Sighișoara, 
de unde vor porni elemente 
talentate ca Roland Gunesch, 
Radu Voina și Mircea Gra- 
bovschi, titulari în naționala 
de handbal. Pe linia tradiției, 
scrima continuă să se dezvolte 
ți spadasinul Anton Pongracz 
devine campion mondial la ti
neret, iar Alexandru Nilcă este 
medaliat cu argint la mondiale 
și cu bronz la J.O. din 1976...

*
realizările sportului 
ceasul de bilanț al 
trepte urcate după 
Pentru a da un

Care sînt 
tnureșan la 
celor 35 de 
Eliberare ? 
răspuns complet, ne-ar trebui 
reci și zeci de pagini. Să în
cercăm, totuși, un rezumat, în- 
cepînd cu activitatea sportivă a 
celor mai mici : pionierii, ele
vii județului Mureș. Este sem-

onificativ faptul că aproape 
treime din numărul acestora 
circa 33 000 — sînt cuprinși 
campionatele interșcolare. 
xistă peste 1031 de echipe 
atletism, fotbalul se practică 
îa fiecare școală, iar la hand-

în 
fi
de

în județul Mureș au fost de
clarate prioritare 7 sporturi : 
atletismul, fotbalul, gimnastica, 
handbalul feminin, luptele li
bere, patinajul viteză și scrima. 
Dar mureșenii au adăugat alte 
sporturi care se afirmă plenar : 
popicele — în 1977 fetele de 
la Voința au cucerit Cupa cam
pionilor europeni —, halterele 
(mureșanul Eugen Chivu a ob

ținut 2 medalii de argint și 2 
de bronz la mondialele de ju
niori din 1979), tirul cu arcul 
Și baschetul.

— Noi sîntem principalii 
„furnizori*  de .speranțe olim- 

. pice" Ia tir cu arcul, ne spu
nea tovarășul Ionel Mihăescu, 
secretar al C.J.E.F.S. Mureș. 
Avem în lotul olimpic 3 spor
tivi : pe Andrei Berki, Aurora 
Chin ți Tereza Preda. Dar tot 
pentru lotul olimpie am dat 
sportivi și la lupte libere, pe 
campionul mondial Ladislau 
Simon (la porțile lotului bai 
și tinerii Gheorghe Cherecheș 
și Constantin Barcoți). Să mi 
se uite că prima medalie la 
lupte libere pentru culorile

• Asociații șl cluburi sportive
• Sportivi legitimați
• Profesori de educație fizică
• Antrenori
• Baza materială (terenuri, săli)
• Sportivi In loturile : olimpice 1« ; națton. 
neret 11, juniori 56.
• Participanțl la competiția națională „Daejai
— Ediția I 170 000
— Ediția a n-a (etapa de iarnă)
• Sportivi clasificați :
— maeștri ai sportului
— categoria internațională
— categoria I
— categoria a n-a
• Titluri de campioni naționali:
— seniori
— juniori
• Performanțe internaționale : • 

locul 2 șl Angelica Chertlc șl Elena_____  ,
3 la Campionatele mondiale de canotaj din 10 
(84-1) șl Angelica Chertlc (2 f.c.) — ambele 1 
netele mondiale de canotaj din 1075 • Felie 
Elena Glurcă (4-ț-l vlsle) — locul 3 la J.O. C 
Fetida Afrăslloaiel <4-4-1 vlsle) — locul 2 la ( 
diale de canotaj din 1977 * Mariana Suman 
la Campionatele europene de atletism din 107‘

rea de tricotaje Smirodava Ro
man), întreprinderi In care gim
nastica este introdusă în toate 
secțiile și ambele schimburi de 
producție I

Dar, oare, tabloul este com
plet ? Desigur că nu. Dintre va
riatele și numeroasele forme ce-au 
atras de la preșcolari la oameni 
cu părul cărunt in practicarea 
sportului, vom aminti-o

M 700
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1
echipe de floretă în A), la 
lupte libere activează în prima 
divizie echipele C.S. Electromu- 
reșul și A.S. Comerțul...

— Afluxul mare de tinere 
talente se datorește, cu precă
dere „Daciadei", avea să 
ne spună prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S., tovarășul Koșa Geza. 
Acțiunile sportive de masă an
grenează, numai Ia Tg. Mureș, 
mii de oameni ai muncii. In 
zona de agrement „Mureșul" 
(localnicii îi spun... „vichend") 
vin săptăminal peste 30 000 de 
oameni, care invadează bazi
nele de înot, terenurile de 
•port. „Cupa Femina", ajunsă 
la a 8-a ediție, descoperă me
reu talente în rîndul fetelor, la 
atletism, handbal, volei și na- 
tație. La rîndul ei, „Cupa Mu
reșului și Tîmavelor", rezervală 
băieților, antrenează zeci 
mii de tineri și virstnici 
practicarea sportului. în cei 
de ani care au trecut de la 
liberare baza materială a spor
tului județean s-a dezvoltat 
continuu. Avem o sală de sport 
care trece printre cele mal fru
moase din țară. Vom avea și 
bazin acoperit, și patinoar ar
tificial. Prin îndiguirea Mure
șului s-a creat o frumoasă 
bază nautică...

Am vizitat cîteva întreprin
deri. Tinerii, 
munceau cu 
trare, cu hotărîrea de a spori 
bogăția patriei, propria lor bo
găție. Am împărtășit aceste im
presii tovarășului Eugen Trîm- 
bițaș, șef de secție la Comite
tul județean Mureș al P.C.R., 
președintele C.J.E.F.S. Mureș.

— Așa cum l-ați văzut, în
frățiți la lucru, așa sînt și în 
sport, ne-a spus dinsul. Pen
tru sportivii mureșeni, de orice 
naționalitate ar fi, există o 
singură patrie. România, și e- 
xistă o singură glorie sportivă 
— aceea a României. Dorim să 
dăm tării cit mai mulți spor
tivi de performanță și, în a- 
celași timp, să atragem pe te
renurile de sport întreg ti
neretul. marea majoritate a 
oamenilor muncii mureșeni. 
Condiții avem, iar realizările 
noastre din cei 35 de ani care 
au trecut de la Eliberare con
stituie chezășia că putem în
deplini aceste obiective, pe care 
și le-a propus mișcarea spor
tivă din județul nostru.

de 
în 
35 
E-

oamenii muncii 
aceeași concen-

Sever NORAN

cembrie", găzduită prin rotație 
de consiliile comunale pentru 
educație fizică și sport. întrecere 
sportivă, dar totodată un util 
schimb de experiență pentru cele 
35 de comune, privind organiza
rea activității sportive de masă 
in condițiile concrete din mediul 
rural. Mai tinără, numără doar 
7 ani, „Cupa campionilor asocia
țiilor sportive" pornește din u- 
nități și ajunge la faza județea
nă, devenind un adevărat festi
val al sportului muncitoresc.

Trei competiții ce și-au făurit 
o faimă și care fac parte din- 
tr-un amplu tablou al sportului 
de masă. Ca o verigă princi
pală stnt socotite ------ '
asociațiilor sportive 
cu bune rezultate in mai

Vom da 
Relonul 
Nicolae 

schimburi 
la fotbal,

mai simplă — drumeția. La fie
care sfirștt de săptămină, tineri 
și virstnici, intr-un număr din 
ce in ce mai mare, sint tnttlniți 
pe potecile și in poienile falni
celor păduri : Poiana Țapului,
Dealul Mărului, Bitca Doamnei, 
La cetate și în noua stațiune tu
ristică Durău. de la poalele Cea
hlăului.

URMAȘELE VITOR1EI LIPAN

fesorî, activi^ 
intr-un viito 
vor crește al 
Vitoriei Lifiar

campionatele 
organizate 

toate 
doar 

Săvi- 
Mar- 

Și , po-

unitățile sportive, 
un exemplu : la 
nești (președinte : 
cu) 27 de secții, 
sectoare se întrec __ _____  r_
pice, șah și tenis de masă. In 
completarea lui să mai amintim 
că in așezările din zona de 
munte, cum e și firesc, sînt 
inițiate multe întreceri de schi 
și săniuțe, iar din iarna trecută 
s-au introdus unele elemente din 
biatlon. Asemenea întreceri au 
avut loc In comunele Borca (a- 
nimatori Ion Pleu și Viorel 
Bondar), Dămuc (Victor Con- 
stantinescu), Hangu (Vasile Gher- 
gheș) și Pipirig (Mihai Arsenie).

Grija pentru refacerea capaci
tății de muncă se manifestă per
manent. Pentru atingerea acestui 
scop este folosită și gimnastica 
la locul de muncă. Am consem
nat că In 15 unități economice 
din județ este introdusă gimnas
tica și aproximativ 7 000 de oa
meni ai muncii rezervă zilnic cite 
cinci minute exercițiului fizic.

Asemenea unui buchet de nu
feri a răsărit un grup de cano
toare pe apa cristalină a lacului 
de acumulare Bitca Doamnei. O 
pricepută antrenoare, Garoafa 
Cantemir, le-a crescut cu grijă și 
răbdare. Multe, moștenind cali
tățile Vitoriei Lipan — agerime, 
neînduplecare în fața greutăților, 
dragoste de muncă, au crescut 
semețe, dornice de a răspîndi pe 
alte meridiane faima gospodari
lor acestor locuri. Mai prejos nu 
s-au lăsat nici fetele din Roman. 
Pe pista stadionului de lingă 
Clubul atletic sau pe cea acope
rită veteranul Constantinescu Ne- 
hoi a crescut alte flori care au 
mărit buchetul ce-l oferă mișca
rea sportivă măreței anipersări.

...Martie 1979, concurs automo
bilistic de viteză in circuit la 
Piatra Neamț. O premieră cu 
semnificații deosebite, ce dove
dește cu prisosință profundele 
schimbări calitative intervenite în 
anii socialismului și în viața lo
cuitorilor acestui străvechi pă- 
mînt românesc. Poate curînd, 
strunitorii cailor-putere vor bate 
cu insistență la porțile lotului 
național. N-ar fi de mirare, 
fiindcă în fruntea Comisiei jude
țene de automobilism și karting 
se află Constantin Vernlca

— In anii 
dețul nostru 
tovarășul C 
șeful secției 
mitetului jud, 
ședințele C- 
neficiat da 
statului, griji 
sele puse la 
de sport. S-a 
baze sportive 
schi și sănlu 
bal, handbal 
strult săli la 
Neamț, in cot 
nători Neamț 
acoperită de 
stadioane la 
man, Blcaz, ' 
nov, popicarii 
man și Piatra 
coî»v- 'e și s 
ame,^.jat ten 
special pe lin 
cu acest prih 
ocupările din 
primarilor mu 
Ion Vlad, 
Neamț — Cor 
Iești — Consi 
Săbăoanei — j 
nul nostru de 
prevăzute a fi 
polivalentă și 
Firesc, contrib 
tru la alcătuit 
nale și olimp 
ales la canota 
acum sporturi 
dar și la alte

Deschiderea anului școlar este un prilej pentru organizarea unor frumoase manife 
la Piatra Neamț.
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Sub imboldul mobilizator al „DACIADEI41 La întreprinderea de stofe de mobilă din București
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TINERETUL FACE DIN PRACTICA EXERCIȚIULUI 
FIZIC 0 ÎNDELETNICIRE COTIDIANĂ

Un carnet de reporter în ju
dețul Olt. în aceste zile din 
preajma aniversării celui de-al 
35-lea an al libertății noastre 
și a întâmpinării Congresului 
al XlI-lea al P.C.R., devine 
neîncăpător pentru consemnări. 
Pentru că fiecare oraș, fiecare 
comună sau sat poartă, ca pre
tutindeni în țară, amprenta ce
lor două mari momente poli
tice, reprezintă un teritoriu de 
Istorie, de fapte și 
care apar tot mai 
locuitorii județului 
parcă mai căliți în 
timpul, cu ei înșiși.
de învățătura partidului, oa
menii de Pe aceste frumoase 
meleaguri (ce se întind, într-o 
armonie de culori, de Ia firul 
de argint al Dunării către cli- 
nurile dealurilor împodobite cu 
întinse livezi de pomi fructi
feri) au învățat că în acești 
ani luminoși de după Elibe
rare, rodul muncii lor se chea
mă bunăstare.. De aici mîndria 
tuturor de a produce mai mult 
șl mai bine, la parametrii so
cialismului. „Nu precupețim nici 
un efort — ne spunea un tînăr 
maistru lăcătuș de la Depoul 
C.F.R. Piatra Olt — pentru 
propășirea țării noastre scumpe. 
O facem cu drag, pentru că 
•intern stăpîni pe munca noas
tră, «intern producători si be
neficiari. Merită ca patriei să-i 
sporim _ necontenit frumusețea 
și bogăția!..." O asemenea 
concepție despre muncă și viață 
explică și reușitele celor din 
județul Olt, motivează vertica
lele înălțate spre bucurie, apa
riția uriașelor platforme indus
triale de la Slatina, Balș si 
Caracal. împreună cu cei de 
pe ogoare, oamenii de aici ra-

năzuinți, 
mărețe | 

Olt stat 
lupta cu 
Călăuziți

Crosurile, una din marile bucurii ale copiilor...
N. CIOREI — Slatina
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I VIAȚA UNEI TINERE ȚESĂTOARE
I CURGE ZILNIC INTRE RĂZBOIUL
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portează — sub impulsul cu
tezanței creatoare — realizări 
tot mai spectaculoase in pro
ducție, indicator definitoriu în 
viața fiecărui colectiv. Și, pa
ralel, stat reliefate preocupări 
permanente spre cunoaștere, 
spre împliniri si în alte di
recții — In cultură, în artă, 
în sport în acest din urmă 
domeniu, între ceea ce exista 
Înainte de Eliberare si ceea ce 
s-a Înfăptuit, sub conducerea 
partidului, diferența apare de-a 
dreptul uriașă !

...Prima referire la activita
tea sportivă din acest județ da-

așteptat al Eliberării, care a 
modificat treptat, dar radical 
datele problemei sportului și 
pe aceste locuri, cu oameni 
chipeși, harnici și răzbătători. 
In pas cu pulsul trepidant al 
vieții noi adus de industriali
zarea socialistă și de coope
rativizarea agriculturii, sportul 
s-a structurat, la rîndu-1, la di
mensiuni de neimaginat : de la 
cele trei asociații sportive e- 
xisiente, în 1944, la Slatina, 
Caracal și Corabia, care însu
mau mai puțin de 500 de mem
bri s-a ajuns astăzi, In ajunul 
lui August *79,  la 384 de aso
ciații sportive în care deprind 
mișcarea, practică cotidian e- 
xercițiul fizic, se dedică ramu
rii sportive preferate, intr-un 
entuziasm năvalnic, mai bine 
de 150 000 de oameni ai mun
cii, cu precădere tineri.

Există, însă, și o altă di
ferență, mai importantă, de e- 
sență : sportul a încetat să mai 
fie, ca in trecut, apanajul 
ritorva tineri, fii de negustori, 
de boieri sau de moșieri, ei 
avind o largă accesibilitate, el 
se adresează masei largi de ce
tățeni, tineretului îndeobște. 
Dovadă : la Aluminiu Slatina, 
asociația sportivă numără peste 
4 000 de membri, iar la I.O.B. 
Balș aproape de două ori pe 
atât ! Componentă a educației 
eomuniște, educația fizică a de
venit. în același timp, aliatul 
de nădejde al celor mal mid 
cetățeni ai județului, șoimi ai 
patriei și pionieri, ea este pre
zentă, tot mai convingător, în 
grădinițe, în școli. Azi nu maî 
surprinde pe nimeni mutațiile 
intervenite, faptul că întîlnim, 
cum sublinia prof. Ion Pă- 
trașcu, Inspector general-ad
junct al Inspectoratului școlar 
județean, „asociații sportive eu 
sute șl mii de elevi, unele •- 
devărate modele de organizare 
șl activitate, eum stat, de pildă, 
cele ale liceelor Jon Mlnu- 
lescu". „Radu Greceanu", agro
industrial din Slatina,
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• Participarăți la „Daciadâ" : 
Ediția a n-a (etapa de iarnă)

Asociații șl cluburi sportive 
Sportivi legitimați
Profesori de educație fizică 
Antrenori•

• Baza materială (Stadioane, șlil, bazine, terenuri)
H

• Sportivi ta loturile naționale
• Titluri de campioni naționali
• Sportivi clasificați : maeștri al sportului

categ. Internațională 
categoria I 
categoria a n-a : 
categoria juniori 

...... ...................... “ ------ Ediția I

tează din deceniul al III-lea al 
secolului nostru. Ziarul „Ști
rea" din Craiova consemna în
tr-o Informație care poartă în 
manșetă anul 1923 : „Cu multă 
neplăcere aflăm că în Slatina 
și Caracal societățile «Gene
rala» și «Prietenii naturii» în- 
tîmpină obstacole din partea 
celor care sînt în drept să le 
dea ajutor..." în aceeași Infor
mație, lntr-un alt paragraf, se 
preciza : „--La Slatina, pre
ședintele societății «Oltul» In
terzice antrenamentul membri
lor societății «Generala» pe co
pilărescul motiv că... tind spre 
socialism"... Cu alte cuvinte, 
după ce le numărai pe dege
tele de la o singură mină, so
cietățile sportive din cele două 
orașe (singurele, dealtfel), nu 
numai că aveau de trecut grele 
opreliști materiale, dar activi
tatea lor era frânată și de tea
ma unor Implicații politice. în 
astfel de „condiții", organiza
rea unor întreceri sportive ră
mânea o dorință neîmplinită.

A venit. însă, ceasul mult

Uceulul
din Caracal". Pătruns adine *1  
In mediul sătesc, «tortul s-a 
ridicat și aid la cote înalte, 
cucerind masele. Exemplele cele 
mai edificatoare le oferă așe
zările de la Scornicești, Stoică- 
nești. Drăgănești, Potcoava, 
Iancu Jianu, Priseaca, Tralanu 
etc., unde activitatea sportivă 
de masă (șl pe alocuri și de 
performanță) are o frecvență 
cotidiană. Sînt realități Impre
sionante, de neînchipuit fără 
• societate, ea a noastră, ta 
care grija față de om. de ne
voile și aspirațiile Iul se ma
nifestă pe toate planurile vie
ții sociale.

Ritmului lnsufiețitor de cu
prindere a maselor, a ' între
gului tineret ta activitatea spor
tivă 1 a-a dat un impuls șl 
mal puternic odată eu primele 
Întreceri din cadrul „Daciadei", 
această expresie strălucită a 
politicii partidului ta sport 
Participarea entuziastă a tine
retului de pe aceste meleaguri 
la marea competiție sportivă na-

Foto :
țională capătă o semnificație 
aparte : 
„Daciadei" 
ședințele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cel 
mal iubit fiu al poporului ro
mân și totodată fiu al jude
țului Olt, tinerii de aici tră
iesc un sentiment de firească 
mîndrie, dar și de permanentă 
și responsabilă angajare. De 
aici succesele care au marcat 
toate întrecerile organizate pe 
plan local („Cupa constructo
rului", „Cupa textilistelor". 
„Cupa recoltei", „Cupa tinere
lor fete", „Cupa anilor I", du
minicile cultural-sportive șa.) 
care se desfășoară sub 
nele mobilizatoare ale 
dei".

Mai mult, răscolind 
trezindu-le dorința și 
de a realiza și în , 
nouă calitate, „Daciada1 
cut ca multe asociații sportive 
să aibă o „carte de vizită" de 
invidiat : Aluminiu Slatina
dispune de o echipă de lupte 
greco-romane în Divizia A. care 
a furnizat loturilor naționale 
sportivi de frunte, ca Ion Ră- 
duțescu, Dinu Obrocea, Nico- 
lae Horniceanu ș.a. La I.O.B. 
Balș ființează, de asemenea, o 
echipă de lupte libere prezentă 
ta Divizia A, alta în Divizia B 
de rugby și o a treia în Di
vizia C de fotbal. Tot de aici 
au fost promovați în lot sau 
ta diferite echipe de club ti
neri judoka precum Gh. Bor- 
toș, Fl. Ciuciu și C. Georgescu. 
Aflați într-o permanentă ac
țiune de autodepășire reprezen
tanții Clubului sportiv școlar 
din Slatina au ajuns în Divizia 
▲ de tenis de masă și se afir
mă continuu la lupte greco- 
romane și judo. Exponenții ele
vilor din Caracal și Corabia 
vizează la rîndu-le rezultate 
deosebite ta atletism șl hand
bal. Tot mai convingător apare 
•altul spre calitate și In aso
ciațiile sportive din mediul ru
ral. Performanța cea mai ră
sunătoare aparține echipei Vi
itorul Scornicești, care a pro
movat, anul acesta, fa primul 
eșalon al fotbalului românesc. 
Tinerii din această frumoasă 
așezare promit, însă, împliniri 
asemănătoare și ta atletism, 
handbal și volei.

„Prin tot ce a realizat — 
ținea să sublinieze prof. Vale
rian Petrescu, prim-vicepre- 
ședintele C.J.E.F.S. Olt — ti
neretul din județul nostru s-a 
arătat a fi deplin angajat ta 
acțiunea de aplicare a politicii 
partidului in domeniul sportu
lui, respectind întocmai reco
mandările de o excepțională 
valoare practică făcute In 
repetate rfnduri de președintele 
țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Acum, apropierea 
aniversării celor 35 de ani de 
libertate și Împliniri șl !■ 
fntimpinarea Congresului al 
Xn-lea al Partidului, tineretul 
din județul Olt se angajează 
eu aceeași însuflețire de tot
deauna să dea un conținut sl 
mai bogat activităților sportive 
organizate în eadrtil „Daciadei". 
statornicind o tradiție, cu deo- 
•ebire în mediul sătesc șl tot
odată căutind ea ta viitorul a- 
proplat să lanseze In perfor
mantă cit mai mulțl tineri. în
ceputul l-an făcut Înotătorii de 
greco-romane. dar disponibili
tățile umane ale Județului nos
tru rint eu mult mai mari. 
Acest lucru este pe dentin po
sibil. deoarece ne bucurăm per
manent de Îndrumarea sl spri
jinul Comitetului Județean de 
partid. în același Hmp. Intre 
C..T.E.F.S. ri organele eu atri
buții hi sport există o tot mal 
«trtnsă conlucrare, motiv de op
timism șl garanție fermă a suc
ceselor noastre vritoare"

Tiberlu STAMA
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DE ȚESUT, CĂMIN, LICEU Șl SPORT...
Fost sportiv. Paul Brumă, 

lăcătuș mecanic la întreprin
derea de stofe de mobilă din 
București a devenit maistru, 
la școala aspră a muncii de 
uzină. El a fost primul om pe 
care l-am cunoscut deunăzi, la 
această unitate, componentă a 
miniplatformei industriale din 
cartierul Ghencea. Și. de la el, 
lucrător „la stofe" din anul 
1965, adică din primul an al pu
nerii în funcțiune a întreprin
derii, am aflat cum au reușit 
tovarășii și tovarășele lui de 
muncă să ajungă. 15 ani mai 
tîrziu, mîndri posesori ai „Or
dinului Muncii" clasa I. adică 
fruntași pe ramură. Sigur, dru
mul succesului n-a fost ușor. 
„In primii ani era fata și răz
boiul, fata și războiul. Acum o 
fată lucrează la două războaie. 
E simplu. Productivitatea a 
crescut, astfel, cu sută la sută. 
Dar cite eforturi, cită discipli
nare a muncii se ascunde în 
spatele acestei afirmații 1“ In
tr-adevăr, așa se făurește și la 
întreprinderea de stofe de mo
bilă, aidoma altor și altor uni
tăți de producție din București 
și din țară, omul nou, munci
torul cu conștiință înaintată, 
așa cum numai socialismul îl 
făurește. „Dar, în fine, dum
neavoastră doriți, reporter spor
tiv fiind, să Ie cunoașteți pe 
sportivele noastre. Le găsiți în 
hală, Ia mașini..."

Inginerul Mihai Țilivea, se
cretarul asociației sportive „Vi
itorul", știe pe dinafară locu
rile de amplasare a războaie
lor la care lucrează fiecare din
tre fetele care practică atletis
mul sau voleiul, sau tenisul de 
masă, sau handbalul. Ajungem 
lîngă o mașină — care pare și 
chiar este — extrem de com
plicată. De pe o uriașă inflo
rescență de bobine pline, înal
tă de cîțiva metri și luminată 
ta toate culorile curcubeului, fi
rele se îndreaptă ascultătoare, 
ta mănunchi, spre mîinile Ioa
nei Badea, de 24 de ani, mare 
amatoare de fotbal și de atle
tism. A venit acum 6 ani din 
Letca Veche, de lîngă Alexan
dria, ,Ja Capitală". Atund a 
descoperit viața de întreprin
dere, atunci a intrat ta marea 
familie a fetelor de la căminul 
de nefamiliste și cam tot pe

atunci a alergat, pentru prima 
dată ta viața ei, după o min
ge. „De fapt — spune tînăra 
muncitoare — întreprinderea, 
căminul, liceul seral, unde ur
mez cursurile clasei a Xl-a, și 
terenul de sport sînt cele pa
tru realități principale ale unei 
zile obișnuite". In agilitatea cu 
care mîinile lucrătoarei intro
duc cartela-program în mașină, 
ta sincronizarea perfectă a di
feritelor mișcări, în energia și 
siguranța depuse în procesul de 
producție, reporterul deslușeș
te, pe loc, influența multor ore 
petrecute de Ioana Badea ta 
compania sportului. Din același 
motiv, poate, și numărul pulsa
țiilor pe minut ale războiului 
Ioanei — ceea ce înseamnă un 
randament cu atît mai mare — 
este printre cele mai mari din 
secție. „Nu scrieți insă, dacă 
cumva aveți de gînd s-o faceți, 
doar despre mine. Le-ați ne
dreptăți pe colegele . mele de 
sport și de muncă care au ur
mat, de-a lungul anilor, apro
ximativ același drum de adap
tare Ia specificul lucrului mun
citoresc de la oraș : Aurica 
Stoinoiu, venită de la Sirunga- 
Iași, Mariana și Rodica Mușuroi 
din Domnești-Ilfov, Elena Mi
hai de lingă Videle. Mai sînt 
și altele. Cu toate, fete bune și 
la sport și Ia muncă".

Așa am constatat că războa
iele de țesut stofe de mobilă 
ascultă mai mult și mai bine 
de mîinile fetelor pentru care 
sportul a devenit, odată cu 
viața ta continuu progres a în
treprinderii, o obișnuință, sau, 
așa cum spunea Ioana Badea, 
„una din realitățile principale 
ale unei zile". Sau, ca să fo
losim cuvintele secretarului a- 
sociației sportive, Mihai Țili
vea, am aflat că la întreprin
derea de stofe de mobilă din 
București, „sportul înseamnă, 
așa cum ar trebui să fie pen
tru orice întreprindere și pen
tru orice om, al muncii, în pri
mul rînd, o activitate socială. 
Asta presupune că, la noi, miș
carea fizică atinge un nivel de 
masă și este făcută atît în fo
losul individului, cît și al colec
tivității din care acesta face 
parte".

Radu TIMOFTE

MIȘCARE, CÎI MAI MULTĂ MIȘCARE, IATĂI,

CALEA SIGURĂ PENTRU
(Urmare din pag. I)

— ...se asociază eu lipsa de 
mișcare. In Dolj, ca peste tot, 
dealtfel, in țară se abuzează 
de mincare, se folosesc în ex
ces grăsimile Și dulciurile, fără 
să se țină seama de vîrstă, de 
profesie, de structură, de me
tabolism. Sigur, alimentația re
flectă standardul de viață, ri
dicat astăzi ta tara noastră, 
spre deosebire de trecut. Nu
mai că, pentru a-și prelungi 
viața activă și a fi sănătos, 
flecare trebuie să dea dovadă 
de cumpătare, de echilibru.

— Așa stînd lucrurile, ce 
considerați că trebuie făcut ?

— înainte de orice se impune 
• pledoarie susținută, perma
nentă. eficace, pentru exerci
țiul fizic, ineepind In familie, 
apoi in școală și in Întreprin
dere, in instituție. Familia să 
facă mai mult în această direc
ție. Copiilor nu le-a intrat tacă 
In reflex ca dimineața, cînd se 
scoală, prima acțiune să fie 
deschiderea largă a ferestrelor 
și executarea eitorva exerciții 
de Înviorare. Iar seara. înainte 
de culcare, eîteva minute de 
plimbare Intr-un parc, într-o 
grădină publică. Evident, dacă 
nu au în față exemplul părin
ților. copiii n-au de unde În
văța Școala realizează ceva, 
Prin gimnastica efectuată In 
internate sau in pauze, ta re
creația mare. Tn unele unități 
școlare asistăm, insă, la acțiuni 
cu • tentă formală, învățătorii, 
educatorii, profesorii nu oferă 
ei Înșiși un exemplu. Ce am 
văzut la Școala generală nr. 36 
din Craiova este o excepție. 
Cei mai descoperiți rămîn însă 
personalul muncitor din Insti- 
tuțll si întreprinderi si. mai »- 
les. aceia care Prin natura mun
cii lor sînt predispuși la de-

PRELUNGIREA VIEȚII"
formări ale coloanei vertebrale, 
la cifoze sau scolioze. Reme
diul este destul de simplu : cel 
puțin 5 minute de exercițiu li
ric la jumătatea programului 
de producție ar avea un efect 
compensatoriu deosebit. Și se 
poate realiza acest deziderat. 
Iată, mă gîndesc la „Daeiadă". 
Ea a creat și creează o opinie 
de masă ta sprijinul mișcării, a 
sportului pentru toți. De aici 
vor rezulta multe foloase pen
tru sănătate, pentru viața acti- 
vă.

— Cum înțelege să sprijine 
medicina sportivă ideea de miș- 
rarp In slujba sănătății mai ii 
mase a populației din județ ?

— Județul nostru dispune de 
o policlinică specializată, ana 
dintre cele mai bine dotate din 
țară, care se îngrijește de în
drumarea tineretului, prin in
vestigații periodice, riguroase. 
In sprijinul acelorași idei_ șe 
înscriu cabinetele de cultură fi
zică medicală din spitale, care 
dispun de un personal de înaltă 
calificare. Subliniez, de aseme
nea. că ta multe unități sani
tare există amenajări pentru 
sport puse Ia dispoziția unor 
bolnavi aflați in convalescența. 
In fine — dar nu la urmă — 
apare și exemplul personal al 
medicilor și personalului, sani
tar, eu mulți adepți ai mișcării, 
ai drumeției în împrejurimile 
Cralovei (șl locuri de agrement 
stat destule 0. Consider, însă, 
că „bătălia" trebuie dată în fa
milie, ta școală, ta întreprin
dere, acolo unde se impune să 
fle înțelese — ta primul rînd 
— neajunsurile sedentarismului. 
Aceasta trebuie să fie în prin
cipal pledantele pentru mișcare, 
sfngixra eale de a ne menține 
a sănătate Și o robustețe per
fectă și a prelungi viața ac
tivă...



CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI
• Club sportiv orășenesc, rezultat din fuziunea cu Tex

tila Moldova Botoșani, efectuată în luna august a anului 
1973 • Președinte de onoare al clubului : Gheorghe
Cogătniceanu ; președinte angajat al clubului : Virgil
Glosan ; președintele secției de fotbal : Gheorghe
Moroșeanu • Antrenorul echipei : Silviu Avram, a Sta
dionul „i Mai“, cu o. capacitate de. 6000 de locuri a Lotul 
cu care a promovat : Bordeanu șl Ciobanu
— portari ; Trandafir, Bozi, Tomiță, Zaharia și 
Dudea — fundași; Dumitru, Sofran, Tică, Luca șl Epure
— mijlocași ; Macovel, Dărăban, Drohănel și Lujinschi — 
înaintași • După un an de activitate competlțională în 
Divizia C, echipa a revenit în eșalonul secund datorită 
puterii de luptă a jucătorilor (media de vîrstă 22 de ani), 
unei capacități de efort remarcabile. Apărarea a primit 
numai 13 goluri (numărul cel mal mic din întreaga Di
vizie C). în timp ce atacul a înscris 77 de goluri (al doi
lea — ca productivitate — pe toate seriile celui de al 
treilea eșalon).

ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ
• Asociație sportivă tutelată de întreprinderea electro- 

eentralel Borzești • Echipa a luat ființă în anul 1954, 
participînd mal Intîl în campionatul municipal, iar, din 
1968, la cel județean. In 1974 a promovat în Divizia C, 
numărindu-se, la flecare ediție, printre fruntașe. Pe lingă 
reușita debutului în Divizia B, echipa a mal realizat șl 
alte performanțe notabile, printre care cele din „Cupa 
României", ea ajungînd, în edițiile 1974—75, 1975—76 șl 
1978—79, pînă în „l«“-imlle acestei competiții. • Pre
ședintele asociației : Vasile Grovcescu ; președintele sec
ției de fotbal : Constantin Rusanovschl. a Are stadion 
propriu. Energia, cu o capacitate de 5.000 de locuri. • 
Antrenorul Gore Dumitrescu are la dispoziție următorul 
lot de jucători : Popa șl Jitea — portari. Stan, Avram, 
Trandafir, loni(ă, Gruber — fundași; Roșea, Ene, Grădi
nara, Huțanu, Vrlnceanu — mijlocași; Petcu, Boișteanu, 
Mihu, Frasin, Constantin, Galovan șl Tinț — înaintași. 
Dintre aceștia, doar Mlhu este un „nume", el * activat 
în ediția trecută la S.C. Bacău, dar s-a reîntors la echipa 
care l-a crescut. • în ultimul meci, un fel de „finală 
mică". Energia a dispus cu 1—0 de principala sa adver
sară, Letea Bacău, pe terenul acesteia, așa cum a făcut 
și F.C. Argeș în „finala mare" cu Dinamo. • Toți com
ponența lotului slnt hotărlți să amplifice în noul sezon 
performanța promovării.

• Echipă tutelată de Combinatul de lianți șl azbociment 
Medgidia • Asociația sportivă a luat ființă în 1952. Din 
anul 1956 activează în Divizia C, avînd șl o participare — 
în ediția .1975—76 — la întrecerile Diviziei B. • Pre
ședintele asociației : Gheorghe Ochiuleț ; președintele sec
ției de fotbal : Vasile Șerban. a Formația dispune de un 
stadion propriu, Cimentul, care are o capacitate de 10 000 
de locuri. • De pregătirile echipei se ocupă antrenorul 
Mihai Tudor. a iată lotul cu care Cimentul abordează 
actuala ediție: Popa șl Grecu — portari, Eftlmie, Arău, 
Bărbalescu, Moise, Palko, Alecu, Cocoș — fundași; Gache, 
Drăghiceanu. Girip, Oancea, Săvoiu, Cod in — mijlocași; 
Lepădatu, Nițu, Clrîc, Mardale, Albu și Enache — îna
intași. • Omogenitatea lotului, munca șl serio
zitatea în pregătiri au fost principalele atuuri ale echipei. 
Se speră Intr-o comportare bună la revenirea în eșa
lonul secund, avîndu-se în vedere experiența lui Codin, 
Gache, Girip, Alecu șl Mardale (foști divizionari A, la 
F.C. Constanța) șl dorința de afirmare a celorlalți com
ponent! al lotului. Maniera în care a reușit să se impună 
în ediția trecută a Diviziei C este un argument în favoa
rea acestui obiectiv.

UNIREA î. D. S. M. S. A. FOCȘANI
• Clubul sportiv municipal Unirea, a cărui secție da 

fotbal este patronată de către întreprinderea de ștanțe, 
matrițe și scule așchletoare din Focșani • Anul înfiin
țării: 1953, sub denumirea de Șoimii Focșani; din 1963 se 
numește Unirea a Președintele clubului: prof, ion Miron; 
președintele secției de fotbal : lng. Zaharia Șandru, di
rectorul I.D.S.M.S.A. Focșani • Stadion : Milcov Sud, cu 
o capacitate de 10.900 locuri * Antrenor : Vasile Stanca 
• Lotul actual: Gheorghiu șl Paraschiv — portari; A. 
Gheorghe, Zaiț, Anghel, Chioveanu, Gingă, Costea — 
fundași ; Ghlca, Alexandru, Pastia, Naca, c. Llclu, O. 
Puiu — mijlocași ; Oatu, Rusu, Manotache, Iordache, Sima
— înaintași a Echipa se caracterizează prin tinerețe, mare 
coeziune sufletească, omogenitate valorică, disciplină tac
tică șl o bună capacitate ofensivă, concretizată prin cele 
19 puncte cîștigate în deplasare șl cele 66 de goluri 
înscrise în campionatul seriei a IlI-a a Diviziei C. De 
remarcat că toți componențli lotului sînt încadrați și lu
crează în aceeași întreprindere (I.D.S.M.S.A.) șl că, de 
asemenea, cu toții sînt originari din orașul Focșani sau 
din județul Vrancea. Antrenorul echipei, fostul jucător 
rapldist V. Stancu, speră nu numai să mențină „ll"-le 
pe care îl pregătește, în divizia secundă, d chiar să 
ocupe un loc la mijlocul clasamentului.

CIMENTUL MEDGIDIA

MECANICA FINĂ BUCUREȘTI
a Este reprezentanta întreprinderii Mecanică fină • 

Anul înființării: 1971 • Președintele asociației : ștefan 
Blaier • Stadion: Mecanică fină, capacitatea 8.500 de 
locuri. • Antrenor : Nicolae Lupescu a Lotul cu oare a 
promovat : Vochln. Verșcușchl, Negru, Fes chiu, jugulau, 
Nicolae, C. Ion, Stănulescu, Petre, Profir, Năstase, Roșu, 
Stolciu, Mlhale, Marin, Preda, Răchinoiu, Pislaru, Toma, 
Popa. • La numai opt ani de la Înființare, echipa a urcat 
din campionatul de sector în eșalonul secund, cu regula
ritatea șl precizia produselor realizate cu măiestrie de 
harnicii muncitori pe care 11 reprezintă : doi ani In cam
pionatul de sector, doi ani în „Promoție", un aa le 
„Onoare" șl în 1976 în Divizia C. Ascensiunea atît de ra
pidă șL mal ales, marele succes din această vară aeda- 
toresc seriozității șl pasiunii tuturor (conducători, susți
nători, jucători), șL firește, antrenorului Nicolae Lupeeco, 
același model de sobrietate șl tenacitate. „Recordurile" 
noii promovate: cea mal bună apărare din serie (N go
luri primite), cel mal eficace atac (70 de goluri).

FLACĂRA AUTOMECANICA MORENÎ
• Asociație sportivă orășenească, rezultînd din fuziunea 

dintre echipa centrului muncitoresc al petroliștilor dia 
Morenl șl aceea a uzinei Automecanlca din aceeași loca
litate • Anul primei „atestări" competlționale : 1931, sub 
numele de Astra Română, echipa actlvînd în campionatul 
districtului Ploiești. Din 1951 se numește Flăcări, iar 
din 1977 Flacăra Automecanlca • Președintele asociației : 
Paul Andrei a Președintele secției de fotbal : Vasile 
Focea a Stadion Flacăra, cu o capacitate de 5 000 locuri 
• Antrenor : Nicolae Tătara • Lotul cu oare a pro
movat : Barbu, Stan — portari ; Constantin, Șurilcale, 
Ichim, Grancea, Ignat, Vasilache, Cățol — fundați ; 
Tănase, Ponescu, Badea, Enache, Vintiiă, Nicolae, Riatea
— mijlocași ; M. Dumitrescu, Nlță, Rus, Ariene, L Du
mitru, Nistor, nie Stellan — înaintași • Formația moro- 
nară este una dintre cele mal vechi divizionare B, eșalon 
în care a activat din 1947, cu trei scurte perioade de în
trerupere (1971—73, 1975—76 șl 1977—79). Omogenă valoric 
șl bine echilibrată tactic, a dominat cu autoritate întrece
rile din cadrul seriei a Vl-a. Echipa din Morenl — din 
rîndurile căreia s-au ridicat, în ultimii ani, o serie de 
elemente valoroase, printre care îl. Grlgore, ștetănescu, 
ambii la C.3. Tîrgovlște — speră să-șl consolideze poziția 
în eșalonul secund.

PANDURÎI TG. JIU
a Asociație sportivă tutelată de Combinatul de lianți M 

azbociment Tg. Jiu • In anul 1969 fuzionează ou Cimen
tul Tg. Jiu, schlmbîndu-și denumirea în Pandurii șL In 
anul 1972, promovează in Divizia C. a Președintele aso
ciației : Eugen Tomescu, iar al secției de fotbal : Tltu 
Bușu • Stadionul Municipal, cu o capacitate de 16 600 
de locuri • Antrenorul cu care a promovat In. „B": loa 
PIrcălab • Lotul cu care a promovat: Hica șl Papue — 
portari ; Zulcă, Nanu, Mladin, Neferu, Lupa, Croltorn *1  
Marcsz —fundași; Găman, Rădol, Bonculescu și Predulescu
— mijlocași ; Băluță, Pițurcă, Pisarac, Mlbttt 
șl Pițian — înaintași a Formația din Tg. Jiu a avut o 
comportare constant bună pe întreg parcursul campio
natului Diviziei C, cîștigînd fără dificultate seria a VD-a. 
Principalele atuuri ale echipei : pregătire fizir» supe
rioară, echilibru intre compartimente, o bună eficacitate 
(a marcat 98 de goluri) șl o linie de apărare sobră al 
decisă in intervenții. Echipa a revenit în Divizia B ea 
același Iot de jucători cu care a retrogradat in Divizia C, 
la finele campionatului 1977—78, dar cu alte ambiții, muK 
mal mari, pe care va căuta să le convertească intr-un 
singur obiectiv : rămînerea în eșalonul secund ca ur
mare a unor jocuri apreciate, attt pe teren propriu, eft 
și în deplasare.

UNIREA ALBA lULIA
• Clubul sportiv municipal Unirea Alba Iulla. Denu

mirea identifică apartenența, echipa reprezenttnd orașul 
de reședință a județului Alba a Anul Înființării echipei: 
1924 (club sportiv din 1974) • Președinte de onoare al 
clubului : Șofron Munteanu ; președinte angajat : loa 
Smadea ; președintele secției de fotbal : Ion Bolog a 
Stadion Unirea — a cărui capacitate va fi sporită la 5 0W 
de locuri • Antrenor : Gheorghe Teodorescu a Lotul ea 
care a promovat : Borș jl Doda — portari ; Kirr, Măr
ginean, Simionescu, Pop, Stănlcă, Dan Mircea — fundași; 
Păcurar, Chlra, Sooș, Gheorghiu — mijlocași ; Nlchimiș, 
Moldovan, Bănică, Vasile, Morar, Giulvezan — InalntașL 
a Unirea Alba lull*  năzuiește de multă vreme spre eșa
lonul secund, dar, lată, șl-a realizat obiectivul tocmai 
lntr-un campionat deosebit de disputat, cînd mulțL poate, 
nici nu-1 întrezăreau șansa de promovare. Echipa din 
Alba lulia a avut în Unirea Stnnlcolau (cu care a termi
nat la egalitate de puncte șl pe care a depășit-o doar la 
golaveraj) șl Vulturii Textila Lugoj două adversare de 
forțe apropiate. Sooș, Vasile șl Giulvezan au mai activat 
în Divizia B. In rest, jucători tineri, dintre care se re
marcă juniorul Drăgan, o extremă de talent.

STRUNGUL ARAD
• Asociație sportivă tutelată de întreprinderea de 

strunguri din Arad. • Anul Înființării asociației: 1951 • 
Secția de fotbal ia ființă în anul 1973, clnd echipa acti
vează în campionatul județean. In anul 1974 promovează 
în Divizia C • Președintele asociației : loan Vlaicu ; 
președintele secției de fotbal : loan Novane a Antrenorul 
cu care a promovat : Nicolae Dumitrescu ; antrenorul 
actual : Dan Alexandra • Lotul de jucători cu care a 
promovat : Bicskl, Gudiu șl Vancu — portari ; Matei, 
Sima, Hlrmler, Bodi — fundași ; Bedea, Bran, Lazăr, 
Juhan șl Tușa — mijlocași ; Tamaș, Hamza, 
Butaș, Schneider șl Czimbal — înaintași. • Atuu- 
rile echipei: antrenorul emerit Nicolae Dumitrescu a 
reușit să insufle formației un spirit ofensiv, bazat pe dis
ciplină tactică jl o mare putere de luptă. In piua, cli
matul creat In jurul echipei, unitatea sufletească, spri
jinul permanent al suporterilor au fost elementele prin
cipale ale promovării in eșalonul secund, după cele clnd 
prezențe consecutive ia „C".

SOMEȘUL SATU MARE
a Asociație sportivă reprezenttnd întreprinderea da 

piese de schimb șl utilaje pentru industria chimică, a 
Anul Înființării: 1951 • Președintele asociației : vaslia 
Suda a Teren gazonat, capacitatea tribu
nelor — 3 900 locuri • Antrenor : Vasile Șavanlu. a Lotul 
de jucători : Rees, Szabo, Lavll — portari ; Bencze, Ba- 
bolea, Ungureanu, Mare, Pop, Cardoș, Kiss — fundași j 
Balogh, Clone*,  Merker, Bomyxsz — mijlocași ; To eh, 
Borz, Radar, Vadas, Turtureanu, Naghi, Tăut — atacanțL
• 17 ani ta campionatul județean și 11 ani în campio
natul Diviziei C, lată un drum lung, anevoios, al tmd e- 
chipe care a crezut totdeauna in șansa el N-a fost 
ușor pentru că Someșul Satu Mare a avut șl concurența 
fostelor divizionare B Victoria Care! jl Armătura zalău, 
echipe eu efective mult mal bune, în care au evoluat și 
foști divizionari „A". Sătmărenii s-au impus prlntr-un 
atac productiv — 81 de goluri marcate șl o defensivă 
fermă — doar 19 goluri primite. A adus din deplasare nu 
mal puțin de 12 puncte I Acest fapt dovedește un pro
nunțat echilibra între compartimentele „ll"-lul pregătit 
cu multă pasiune de tenacele antrenor vasile șavanlu.

CARPAȚI MÎRȘA
a Asociație sportivă reprezenttnd pe constructorii 

de autobasculante șl remorci de la întreprinderea meca
nică din localitatea Mîrșa, Județul Sibiu • Anul Înfiin
țării : 1968 • Președintele asociației : Constantin Cotor*.
• Teren gazonat, capacitatea tribunelor — 
aproximativ 5 000 locuri a Antrenor : Horst Recer • 
Lotul de jucători : Clolacu, Slmtion — portari ; Tănăsoiu, 
Blag*,  Grigoraș, Armenean, Vergea, Oprișoiu, Gabor — 
fundași ; Fățan, Serfozo, Barbu, Tarcea II, Vereș — mij
locași ; Valda, Istvan, Stănllă, Tarcea I, Opriș, Panțiru,
— atacanțL a Drumul echipei spre afirmare * Început 
in toamna anului 1966, tn campionatul județean, de unde
• promovat în Divizia C — după șase ani. Lipsită de ex
periența competlțională, * retrogradat după numai un an 
de activitate ; în 1977 a revenit în eșalonul in cu ambiții 
sporite, evident șl cu o mai bună pregătire, termlnînd 
competiția pe locul m, iar acum iat-o alături de... F.C. 
Șoimii. Media de vlrstă * lotului : 23,5 ani. Media da 
vîrstă a formației de bază : 24 ani. Echipa joacă tine
rește, evldențllndu-se tn mod deosebit fundașul Grigoraș, 
mijlocașii Fățan șl Tarcea H, golgeterul formației. Car- 
pațl este o echipă bătăioasă în sensul bun al cuvtntuluL 
„stil" de joc eficace, care i-a adus multe puncte tn „C" 
cum-speră să-l aducă în viitorul campionat.

VIITORUL GHEORGHENI
• Asociația sportivă Viitorul reprezintă orașul Gheor-' 

ghenl • Anul Înființării echipei : 1319 • Președintele »- 
soclațlel : medicul chirurg Gheorghe Huszor • Stadion „28 
August*  (capacitate 1 900 locuri) • Antrenor : Ioslf Lucad
• Lotul de jucători cu care a promovat : Biriș șl Saltoe
— portari ; Cerghlzan, Gyorgy, Galaczl, Ruja, DezsS — 
fundași ; Vajna, Marton, Balaș și Cioloboc — mijlociși; 
Farkaș, Barta, Papp, Naghi, Pușcaș șl cserga — Înaintași.
• Viitorul Gheorghenl, cîștlgătoarea seriei a 12-a, Ișl vede 
visul Împlinit după 60 de ani de activitate, debutlnd t*  
Divizia B. împreună cu Carpațl sinaia, a oferit o Între
cere palpitantă, reușind abia în final să se desprindă, 
după ce (nu trebuie să se uite) In etapa a 27-a a pierdut 
cu 4—0 meciul, din deplasare, cu principala sa rivală. 
Viitorul Gheorghenl a dovedit, in general, un bun echi
libru Intre atac șl apărare ; a marcat aproape două 
goluri de meci (55 de goluri în 30 de Jocuri) șl a primit 
mal puțin de unul (22). Antrenorul L Lucacl pornește 1*  
drum cu același lot de Jucători, fără nume cunoscute, 
dar dornic să facă o figură frumoasă tn eșalonul secund. 
In Divizia C, la meciurile disputate acasă, Viitorul a avut, 
în medie, 1500 de spectatori.
...  11 ....... ...... -3

ÎNTINERIREA
DE ARBITRI

Mai este nevoie să subliniem 
rolul deosebit al arbitrilor In 
buna desfășurare a unei par
tide de fotbal, în stabilirea u- 
nor rezultate corecte, potrivit 
acțiunilor regulamentare ale 
unei echipe sau alteia 7 Evi
dent, pentru a-și duce la bun 
sfirșit misiunea, arbitrul tre
buie să aplice în mod impar
țial regulamentul de joc, să 
privească cu același ochi critic 
atit infracțiunile comise de 
echipa oaspete cit și de jucătorii 
formației gazdă. Dar, aceste 
virtuți ale arbitrajului sînt le
gate și de o ireproșabilă pre
gătire tehnică, fizică și mora
lă. Să nu uităm că, de multe 
ori. arbitrul aleargă pe teren 
mai mult decît unii jucători.

Prin prisma aceasta, putem 
sâ salutăm ultimele prevederi 
din regulamentul de organizare 
si funcționare a corpului de 
arbitri, mai ales cele care se 
referă la promovarea lor. La 
vîrstele limite în care un ar
bitru poate trece dlntr-o cate
gorie în alta. Aceste limite au 
fost coborîte. cu scopul de a

Sportul

LOTURILOR 
DIVIZIONARI 
ridica valoarea întregului lot 
de arbitri, dîndu-le astfel po
sibilitatea 6ă se afirme fără un 
stagiu prea lung de așteptare, 
la o vîrstă clnd, tntr-adevăr, 
pot face dovada capacității lor 
pe toate planurile.

Astfel, pentru a promova in 
lotul C un arbitru trebuie să 
aibă cel mult 35 de ani, pentru 

— 40 de ani, iar pentru 
Iotul A — 42 de ani. Să nu 
uităm că limita de vîrstă, de 
„pensionare" — să spunem așa 
— a arbitrilor este de 50 de 
ani pentru cei din lotul A, 47 
de ani pentru cei din eșalonul 
secund și 45 de ani pentru lo
tul C.

Socotim ca binevenită și 
prevederea care precizează că 
„promovarea arbitrilor divizio
nari se va face anual in limita 
locurilor vacante și numai pe 
bază de concurs".

Este cazul să reamintim că 
nu numai jucătorii nu slnt scu
tiți de . sancțiuni, ci și arbitrii, 
bineînțeles în raport cu gravi
tatea greșelilor săvîrșite. Ne 
referim la greșelile de ordin 
tehnic, pentru că In cazuri vă
dite de parțialitate, de stabi
lire a unor rezultate incorecte, 
se poate ajunge la excluderea 
definitivă din activitate. Ceea 
ce e șl normal ! (B.V.).

BUMBESCU — TURCU— BOLBA — PAVEL, 
CVARTETUL „MARILOR PROMISIUNI"...

• Divizia de juniori continuă sâ „producă", 
dar nu la parametrii necesari

Cltev*  scurte considerații pri
vind a treia ediție a Divizie! na
ționale de juniori au fost făcute 
cu ocazia prezentării echipei cam
pioane, Universitatea Craiova; șl 
a clasamentului final al Întrece
rii, după disputarea celor 34 de 
etape. Dar, dlnd Cezarului ce-i 
al Cezarului (laudele cuvenite e- 
chlpel învingătoare, precum și 
evidențierea fruntașelor campio
natului), nu putem să nu reve
nim asupra acestei competiții >1 
cărei principal obiectiv nu este 
acela de a da o campioană sau 
o ierarhie finală a celor 18 par
ticipante. Divizia națională de ju
niori a fost Înființată cu scopul 
de a roda pe parcursul unei În
treceri dtrze, echilibrate, de bu
nă valoare, jucători tineri, apțl In 
orice moment pentru a fi pro
movați pe prima scenă a fotba
lului nostru. Cum s-a prezentat 
— privită din acest unghi, un
ghiul obiectivului el major — e- 
dlțla a m-a a Diviziei naționale 
de juniori T

Un prim răspuns : cu 26 de 
promovări. Tabloul lor arată ast
fel : Chimia Rm. Vtlcea — 4 (Pa
vel, CIrceag, FL Răducanu, Coca 
ID, U.T.A. — 4 (CaracionL Bolea, 
Dodeanu, Deheleanu), S.C. Ba
cău — 3 (Flșic, Borcea, Mangeac), 
Olimpia Satu Mare — 3 (Bolba. 
Pojonl, Rltzman), Universitatea 
Craiova — 2 (Bumbescu, Glrleș- 
teanu), F.C. Argeș — 2 (Turcu, 

Ionașcu), Sportul studențesc — 3 
(Bogatu, Ene), F.C. Bihor — 3 
(Cobai, Fodor), Dinamo — 1 (Chi- 
vu), A.S.A. Tg. Mureș — 1 (Ma- 
tefi), Jiul — 1 (Pocșan), Gloria 
Buzău — 1 (Ivana). Este un ta
blou din care lipsesc .„ culorile 
echipelor Steaua, Politehnica Ti
mișoara (cele mai refractare In 
privința promovării juniorilor), 
Politehnica Iași, C.S. Tîrgoviște, 
F.C. Bala Mare șl Corvlnul Hu
nedoara, deși ultimele două au 
avut formații puternice In cam
pionat. Plasarea echipei vtlcene 
pe primul loc al promovărilor nu 
constituie o surpriză, cunoscute 
fiind : 1. strădaniile antrenorului 
Traian Popa de a crește pentru 
Chimia (altădată, o recunoscută 
importatoare de jucători) verita
bile talente ; 2. curajul cu care 
Marcel Pigulea a deschis aces
tora porțile echipei de seniori.

Anallzlnd același tablou al 
promovărilor, atrage atenția șl 
faptul că, din nou, ca și tn anii 
trecuțl, trei cluburi continuă să 
acorde o mare atenție schimbu
lui de milne : S.C. BACĂU. UNI
VERSITATEA CRAIOVA șl F.C. 
ARGEȘ. Acest trio vrea să de
monstreze netemeinicia ideii vln- 
turate de conducători de cluburi 
comozi ; idee potrivit căreia nu 
te poți menține, chipurile, tn 
fruntea ierarhiei numai cu ce se 
afiă tn grădina ta.

Un al doilea răspuns : cu pu
ține ascensiuni de certă valoare. 
Numărul tinerilor Jucători care 
au debutat în campionatul trecu*  
este destul de mare. El nu poar
tă în sine, Insă, și girul calitățIL 
Dacă ar trebui să alcătuim tu*  
clasament pe baza numărului da 
meciuri jucate în Divizia A, a- 
cest clasament ar arăta astfel: L 
Ivana (17 partide), 2. Bumbescu 
(11), 3. CIrceag (8), 4—5. Bolba și 
Turcu (7), 6—7. Pavel șl FL
Răducanu (5), 8. Caracloni (4). 
Din acest „octet", cele mai multe 
sufragii le-au obținut, tn sezo
nul trecut. Bumbescu (un fun
daș puternic), Turcu șl Bolba 
(doi atacanțî a căror principală 
armă o constituie tehnica indivi
duală), Pavel (un portar care,' 
printr-o muncă tenace, poate de
veni un bun apărător de buturi). 
Acești jucători, alături de care 
mal putem adăuga pe Flșic, Poc
șan, Ionașcu, Cîrceag, constituia 
grupul MARILOR PROMISIUNL 
Cit de mari vor fl ele rămîne 
să decidă viitorul apropiat.

Trăgtnd linie șl adunlnd, tre
buie să concluzionăm, însă, că 
REZULTATELE ediției a ni-a a 
Diviziei de juniori slnt, totușL 
sub așteptări. Această competiție 
nu reușește încă să aducă în 
prim-plan jucători de excepție 
care, așa cum sublinia antreno
rul Traian Ionescu, „Ia 19 ani 
să etaleze calități Incontestabile, 
să aibă un randament la nivelul 
parametrilor fotbalului modern",

Laurențiu DUMITRESCU



COMUNICAT AL F.R.F
privind omologarea rezultatelor din cadrul Campionatului republican - Divizia 

Campionatului republican
ACTUALITĂȚI

B și C, Diviziei naționale de 
al juniorilor pe

juniori și
anul 1978 - 1979

1. în urma omologării rezultate
lor obținute de echipele partici
pante în cadrul Campionatului 
republican Divizia națională A pe 
anul 1978/1979, se declară 
ptoană echipa FOTBAL 
ARGEȘ PITEȘTI.

cam- 
CLUB

B e- 
Hune-

Retrogradează in Divizia 
chipele : F.C. Corvinul 
doara, U.T. Arad, F.C. Bihor Ora
dea.

2. In urma omologării rezultate
lor din Campionatul național de 
juniori, se declară campioană e- 
chlpa Clubului sportiv Universi
tatea Craiova pe anul competițto- 
nal 1978/1979.

3. In urma omologării rezultate
lor din Campionatul republican — 
Divizia B, promovează în Divizia 
națională A următoarele echipe : 
F.C.M. Galați (seria I), Viitorul 
Scornicești (seria * II-a). Uni
versitatea Cluj-Napoca (scria a 
HI-a).

Retrogradează bl Campionatul 
republican — Divizia C următoa
rele echipe : Relon-Ceahlăul P. 
Neamț, Oltul 6f. Gheorghe, Vic
toria Tecuci, Constructorul Iași, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Elec- 
troputere Craiova, Ș.N. Oltenița, 
Chimia Brazi, Mureșul 
C.I.L. Slghet, Victoria 
C.F.R. Timișoara.

Deva, 
Călan,

rezulta- 
partici-

■A. tn urma omologării 
taior obținute de echipele _ 
pante In cadrul campionatului re
publican — Divizia C promovea
ză In Divizia B următoarele e- 
chlpe : C.S. Botoșani (seria I). E- 
Bergia Gh. Gheorghlu-Dej (seria 
a H-a), Unirea IDSMSA Focșani 
preria a in-a), Cimentul Medgi
dia (seria a IV-a), Mecanică fină 
București (seria a V-a), Flacăra 
Automecanica Moreni (seria a
VI- a), Pandurii Tg. Jiu (Seria a
VII- a), Unirea Alba lulia (seria 
• vm-a), Strungul Arad (seria a 
IX-a), Someșul Satu Mare (se
ria a X-a), Carpațl Mirșa (seria 
a XI-a), Viitorul Gheorgheni (se
ria a xn-a)

Retrogradează tn campionatul 
județean echipele: TEPRO lași, U- 
nirea Săvenl (seria I), Aripile Ba
cău, Oituz Tg. Ocna (seria a H-a), 
Petrolistul Boldești, Metalosport 
Galați (seria a in-a), Tractorul 
Vlziru, Arrublum Măcin (seria a 
IV-a), Automecanica București, 
Victoria Lehllu (seria a V-a). 
Chimia Găești, Cetatea Tr. Mă
gurele (seria a VT-a), Forestierul

Băbenl, Constructorul Tg. Jiu 
(seria a Vil-a), Metalul Lamina- 
torul Hunedoara, I.C.R.A.L. Ti
mișoara (seria a VlII-a), Minerul 
Bihor Dr. P. Groza. Tehnofrlg 
Cluj-Napoca (seria a IX-a), Rapid 
Jibou, Viitorul Gloria Simleu Sil- 
vanlei (seria a X-a,) INTER Si
biu, Textila Clsnădie (seria a 
Xl-a), Avlntul Mîneelu. IHA Cim
pina (seria a XH-a>

5. Promovează tn Divizia C un 
număr de 8 echipe din județele 
care au in prezent cele mal pu
ține echipe to Divizia C : C.P.L. 
Sebeș (județul Alba), Metalul 
Cărei (județul Satu Mare). O.J.T. 
„Carpațl" Covasna (județul Co- 
vasna), Progresul Isaccea (jude
țul Tulcea), Rapid Fetești (județul 
Ialomița), Ș.N. Brăila (județul 
Brăila), Unirea Drobeta Tr. Se
verin (județul Mehedinți), Victo
ria ELCOND Zalău 
Sălaj).

3. In urma susținerii 
de baraj au promovat 
C un număr de 16 echipe, după 
cum urmează : Alumina Oradea 
(Județul Bihor), A.S. Armata Iași 
(Județul Iași), Celuloza P. Neamț 
(județul Neamț), C.P.L. Ca
ransebeș (județul Caraș-Severln), 
Danubiana București (Municipiul 
București), Dunărea Calafat (ju
dețul Dolj), Electrodul Slatina 
(Județul Olt), Explorări Deva (ju
dețul Hunedoara), Faianța Sighi
șoara (județul Mureș), Mureșul 
Topllța (județul Harghita), Pe
trolul Tîrgovlște (județul Dîmbo
vița). Recolta Băhătenl (județul 
Buzău), BIMARED Bala Mare 
(județul Maramureș), Textila Bu- 
hușd (județul Bacău), viitorul 
Chimogl (Județul Ilfov), Vitrome- 
tan Mediaș (Județul Sibiu).

T. Se declară echipă cîștigătoare 
a Cupei României ediția a 41-a, 
1878/1979. Clubul sportiv Steaua 
București.

I. Se declară echipă cardpioană 
juniori republicani — pe anul 
1973/1979 Sport Club Bacău.

I. Pentru anul competlțional 
1479/1980 Biroul F.R. Fotbal a 
aprobat următoarele competiții șl 
formule republicane : Divizia Na
țională A — o serie cu 18 echipe; 
Divizia B — trei serii a 18 echipe ; 
Divizia C — 12 serii a 16 echipe 
fiecare ; Divizia Națională A ju
niori, o serie cu 18 echipe (par
ticipă juniori născuți după 1 au
gust 1961). Meciurile se vor dis
puta în deschiderea jocurilor de 
Divizie națională A, după pro
gramul acestora ;

— Campionatul republican al ju- 
morilor I ; participă echipele sec
țiilor divizionare A, B și ale clu
burilor sportive școlare, cu ju
cători născuți după 1 august 1861. 
împărțite în 8 serii, pe zone 
geografice, cu 14 șl 16 echipe fie
care serie ;

— Campionatul republican al ju- ii «• . . echipele
jucă- 

1962 și 
1 au-

morilor n ; participă c. 
secțiilor divizionare C, cu 
tort născuți după 1 august 
trei jucători născuți după 
gust 1961 :

cadrul

(județul

jocurilor 
In Divizia

— Cupa României — tn 
competiției naționale „Daclada".

In ediția 1979— 80, în seria a 
H-a a Diviziei B participă echipa 
CJ. Luceafărul (iotul național 
U.E.F.A. I960 — juniori născuți 
după 1 august 1961). In Divizia C, 
seria a V-a, participă 
C.F. Luceafărul (lotul 
U.E.F.A. 1981 — juniori __
după 1 august 1962). Ambele 
chlpe participă la competiție 
toate drepturile prevăzute de re
gulamentul tn vigoare. Se preci
zează insă că rezultatele celor două 
echipe nu contează tn clasamen
tele oficiale respective ; ele vor 
fl ’ ‘

4. Energia Gh. Gheorghiu-De)
5. F.C. Brăila
4. F.C.M. Broșa,
7. F.C. Constanta
8. I.C.I.M. Brașov
9. Minerul Gura Humorului

10. Muscelul Cimpulung
11. Nitramonio Făgăraș
12. Portul Constanta
13. Progresul Brăila
14. Tractorul Brașov

S.C.M. Delta Tulcea 
Unirea
Viitorul 
Viitorul

15. 
î<.
17.
18.

IDSMSA Focșani 
Gheorgheni

Vaslui

Seria a It-a

Înregistrate separat.

ANTRENORII PRINCIPALI Al DIVIZIONARELOR A
în cadrul ședinței Biroului federal au fost luate în discuție 

conducerile tehnice ale echipelor divizionare A. Biroul -federal a 
aprobat următorii antrenori principali : F.C. ARGEȘ — F. Hala- 
gian, DINAMO — A. Niculescu ; STEAUA — Gh. Constantin ; 
UNIVERSITATEA CRAIOVA : V. Stănescu ; F.C. BAIA MARE — 
V. Mateiann ; BP. STUDENȚESC — M. Rădulescu ; C.S. 
TÎRGOVIȘTE — P Popesen; S.C. BACĂU — T. Ionescu ; 
A.S.A. TG. MUREȘ — F. Zavoda ; OLIMPIA S. MARE — Gh. 
Staieu ; POLITEHNICA TIMIȘOARA — ; POLITEHNICA IAȘI — 
L. Antohi ; GLORIA BUZĂU — Ion Ionescu ; JIUL — N. Oaidă ; 
CHIMIA RM. VILCEA — M. Pigulea; F.C.M. GALAȚI — C. 
Teașcă ; VIITORUL SCORNICEȘTI — D. Anescu ; „U“ CLUJ- 
NAPOCA — T. Pop.

Biroul federal a respins cererea antrenorului Ion Ionescu de a 
trece la clubul Petrolul Ploiești, avînd tn vedere valabilitatea con
tractului său cu Gloria Buzău, care va expira peste un an. De 
•omenea, apreciind că propunerea clubului Politehnica Timișoara 
nu întrunește condițiile cerute de regulamentul în vigoare s-a 
stabilit ca, pînă luni 30 iulie a.c., clubul Politehnica Timișoara, 
Împreună cu F.R.F., să soluționeze zituația antrenorului principal.

BOGAT PROGRAM DE JOCURI AMICALE
Astăzi și miine, echipele di

vizionare susțin jocuri amica
le, cu caracter de verificare. 
Iată programul meciurilor :

ASTĂZI : F.C. Argeș — Chi
mia Rm. Vîlcea, Sportul Mun
citoresc Caracal — Viitorul 
Scornicești. Turneul de la Cim
pina : Poiana Cimpina — F.C. 
Brăila și Dinamo București — 
Gloria Buzău (miine dimineață, 
tot în cuplaj, se vor întîlni în
vinsele între ele și cele două 
Învingătoare de astăzi).

MIINE : F.C.M. Galați—Goz- 
tepe Izmir (Turcia), Petrolul 
Ploiești—F.C. Karl Marx Stadt 
(R. D. Germană), A.S.A. Tg.

Mureș — Jiul, F.C. Constanța
— Politehnica Iași, Universi
tatea Cluj-Napoca — Corvinul 
Hunedoara, Muscelul Cimpulung
— Sportul studențesc, Politeh
nica Timișoara — U.M. Timi
șoara, C.S.M. Reșița — Uni
versitatea Craiova, Izvorul Tg.

Satu Mare, 
Arad.
din Capi- 
a urmări 
cuplaj pe

Secuiesc — Olimpia 
U.T.A. — Strungul

Iubitorii fotbalului 
tală au prilejul de 
miine un interesant 
stadionul Automatica. De la ora 
9 se întilnesc divizionarele C 
Automatica și Vîscoza. iar la 
ora 11 este programat meciul 
Sirena — Rapid București.

LOTO

echipa 
național 
născuți 

e- 
en

COMPONENȚA DIVIZIEI A 
Șl A SERIILOR DIVIZIEI B

DIVIZIA NAȚIONALĂ A
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vilceo 
C.S. Tirgovițte
Dinamo București

Argeș
Baia Mare
Glorio Buzău 
Olimpia Satu Mare

1.
2.
3.
4.
I. F.C.
t. F.C.
7. F.C.
3. F.C.
9. F.C.M. Galați 

tt. jiul Petroșani
11. Politehnica lași
12. Politehnica Timișoara
13. S.C. Bacău
14. Sportul studențesc București
15. Steaua București
14. Universitatea Cluj-Napoco
17. Universitatea Craiova
13. Viitorul Scornicești •

2IVIZIA B
Seria I

1. Cimentul Medgidia
2. C.S. Botoșani
3. C.S.M. Suceava

ȘTIRI• ••

1.
z.
3.
4.
5.
4.
7.
».
».

13.
11.
12.
13.
14.
13.
14.
17.
13.
19.

1.
2.
3.
4.
3.
t.
7.
2.
9.

te. 
ti.
12.
13.
14.
15.
14.
17. 
te.

Autobusul București 
Car poți Mirșa 
Chimica Timăveni 
Chimia Tr. Măgurele 
Dinamo Slatina 
F.C.M. Giurgiu 
C.F. Luceafărul București 
F.C. Petrolul Ploiești 
F.C. Șoimii Sibiu 
Flacăra Automecanica Moroni 
Gaz metan Mediaș 
Mecanică fina București 
Metalul București 
Metalul Plopeni 
Pandurii Tg. jiu 
Poiana Cimpina 
Progresul Vulcan București 
Rapid București 
Rulmentul Afezandrla

Seria a lll-a

Aurul Brad
C.F.R. Cluj-Napoca
Dacia Oroștie
F.C. Bihor Oradea
F.C. Corvinul Hunedoara
F.C.M. Reșifa
Gloria Bistrița
Industria sirmeii C. Turzii 
înfrățirea Oradea 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina
Minerul Ccvnic
Minerul Moldova Nouă
Someșul Sotu Mare 
Strungul Arad
U.M. Timișoara 
Unirea Alba Iulie
U.T. Arad

ȘTIRI... ȘTIRI...
• F.C.M. REȘIȚA — PRO

GRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 4—2 (1-0). Golurile gaz
delor au fost marcate 
pădat, Vizitiu, Oancea 
tîc. Pentru bucureșteni 
scris Marica și Chivu.

de Le
gi For-
au In-

VI- 
•-3

• MINERUL ANINA - 
ITORUL SCORNICEȘTI 
(#—1). Au înscris : LIcă (mln. 
10) și Badea (min. 70).

rioada 2—5 august, va avea loc 
a IV-a ediție a „Cupei Drobeta 
2000". La această competiție, 
împreună cu divizionarele C 
Dierna Orșova șl C.S.M. Dro
beta Tr. Severin au fost invi
tate să participe și două echi
pe de peste hotare, Vidin din 
Bulgaria și F. C. Maidanpek 
din Iugoslavia. (M. Focșzn — 
coresp.).

• TRACTORUL BRAȘOV — 
OLIMPIA SATU MARE 1—4 
(1—1). Autorii golurilor: Pană 
(min. 10), pentru Tractorul, res
pectiv Mureșan (min. 22), Kai
ser (min. 54), Demarcsllc (mln. 
70 și 76). (C. Gruia, coresp.).

TORPEDO ZĂRNEȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI 1-5 
(0—0). Au marcat : I. Moldovan 
(min. 46), Mulțescu (min. 47, 
80 — din 11 m). Țevi (min. 51, 
65), respectiv Bunduleanu (min. 
50). (C. Chiriac — coresp.)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
F.C.M. GIURGIU 2—1 (1—0).
Au înscris : Ciutac (min. 25), 
Arineanu (mln. 62) pentru gaz
de, Preda (min. 73) pentru oas
peți. (T. Lancea — coresp.)
• DIVIZIONARA C. VOINȚA 

ORADEA a susținut două me
ciuri în Ungaria : 5—1 (4—0) 
cu Kabay S. E. și 2—1 (1—1) 
cu Naduvary S. E. (I. Ghîșa 
— coresp.).

• ... ȘI „CUPA TRAIAN*.  A- 
sociația sportivă Columna, din 
comuna Traian (județul Olt), 
organizează, în ziua de 29 iulie, 
.Cupa Traian". La competiție 
vor participa următoarele echi
pe : Sportul muncitoresc Ca
racal, Gloria Devesel, Colum
na și Spartac, din localitate.

• „CUPA DROBETA 2000“.- 
La Drobeta Tr. Severin, In pe-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

1979
25 13 54 31 53

Il-a : 48 3 12

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 27 IU

LIE
Extragerea I :

70 40 37 5
Extragerea a

35 87 36 89 85 82.
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI PROVIZORIU : -------
lei din care 234.408 lei 
la categoria 1.
ONE JOACA ASTAZI — 

POATE ClȘTIGA I
• Milne, la ultima tragere LOTO 

1 din această lună, părtic'panțil

901.930 
report
MIINE

au o nouă posibilitate de a ob
ține AUTOTURISME „Dacia 1300" 
ți IMPORTANTE ClȘTIGURI IN 
BANI de valori variabile șl fixe. 
Reamintim că la tragerile Loto 2 
se efectuează 3 extrageri, în con
tinuare, 
zlnd 12 
Clștlgul 
atribuie 
numere__ _____
3 extrageri I MAI MULTE bilete 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES I (Tragerea va avea 
loc la ora 16,30 în sala Clubului 
„Flnanțe-Băncl" din București, 
str. Doamnei nr. 2 ; panoul cu

numerele cîștigătoare va fî tele
vizat tn cursul serii).

s cite 4 numere, totall- 
numere diferite din 75. 
minim — 100 lei — se 
variantelor cu numai 2 

din 4 ale uneia din cele

• Pentru amatorii de PRONO
SPORT, concursul de miine pre
zintă o atractivitate deosebită. 
Programul Include numeroase 
meciuri echilibrate din penultima 
etapă a „Cupei de vară", cu re
zultate greu de anticipat, dar a- 
ducătoare de mari ciștlguri pen
tru cel mal inspirați partlclpanțl. 
Nu uitați : astăzi este ULTIMA 
zi pentru depunerea buletinelor. 
Agențiile Loto-Pronosport vă aș
teaptă pentru a vă încerca șl dv. 
șansele. NUMAI CINE JOACA 
POATE ClȘTIGA 1

• ȘT. POPA ȘI NICA, proas
păt transferați la Steaua, sînt 
accidentați. Cei doi jucă
tori care au evoluat în trecu
tul campionat la Metalul Bucu
rești și au fost transferați la 
Steaua, echipa cîștigătoare a 
„Cupei României", au suferit 
accidentări în perioada pregă- • 
titoare. 
lament 
care nu 
turneul 
turneu care va avea loc astăzi 
șl mîine. După toate probabi
litățile, ambii vor relua antre
namentele săptămîria viitoare.
• PRIN DECIZIA U.E.F.A.; 

CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 
25 DE ANI DE EXISTENȚĂ a 
forului continental, doi dintre 
fotbaliștii noștri vor avea drept 
de joc în competițiile oficiale. 
Este vorba de Crișan, suspen
dat pe patru etape din meciu
rile oficiale interțări, după me
ciul România — Spania 
neficlază de reducerea 
etape de suspendare), 
Dinu, suspendat după 
F.C. KSIn — Dinamo 
rești.
• DOI DINTRE JUCĂTORII 

CLUBULUI F.C.M. REȘIȚA, 
Windt și Gabel, au părăsit clu
bul și orașul, fără nici un feî 
de aprobare, plecînd la Tîrgo- 
viște și, respectiv, Rm. Vîlcea.' 
H nu vor primi dezlegare din 
partea clubului reșițean, astfel 
că și utilizarea lor pînă acum,’ 
în meciuri publice, s-a făcut 
împotriva dispozițiilor F.R.F. i

Ambii se află în tra- 
medical, motiv pentru 
au făcut deplasarea Ia 
de la Banska Bistrica,

(el be- 
a trei 
ți de 
meciul 
Bucu-

• URSACHE — PROASPĂT! 
ABSOLVENT AL INSTITUTU
LUI PEDAGOGIC BACĂU. Pe 
lingă satisfacția selecționării în 
lotul reprezentativ studențesc,' 
băcăuanul Ursache a mai avui 
una, aceea a obținerii diplomei 
de absolvent al Institutului pe
dagogic din Bacău. i
• ION IONESCU LA F.C.M.' 

REȘIȚA. Fostul antrenor al clu
bului U.T.A., Ion loneseu, va 
conduce în noul sezon pe 
F.C.M. Reșița.
• F.R.F. A EFECTUAT CON

TROALE LA ECHIPELE PAR
TICIPANTE ÎN CUPELE EU
ROPENE. După consfătuirea de 
la sediul forului de specialita
te, desfășurată lunca trecută; 
tehnicienii F.R.F. au trecut la 
controale la fața locului, vizînd 
pregătirile echipelor din cupele 
europene. Astfel, joi, la Sinaia; 
echipele F.C. Argeș și Dinamo 
au fost urmărite la antrena
mente de Șt. Covaci și C. Dră- 
gușin. După aceea. în cadrul 
unor discuții cu conducerile 
tehnice și jucătorii, s-au făcut 
o serie de recomandări pentru 
o mai eficientă muncă de pre
gătire. Activitatea de îndru
mare și control va continua și 
Ia cluburile Steaua și Univer
sitatea Craiova.
• PROASPĂTA

RĂ B, Mecanică 
rești l-a legitimat . 
serviciile căruia Sportul studen
țesc a renunțat. i

UN OBIECTIV
TURISTIC
AL LUNII
AUGUST

I
DIV1ZIONA- 
fină Bucu- 

pe Grosu, la

> nec 0£ MOCTRC 
M BUMURI Oi CONSUM

to
a.e.
X-a 
nuri de consum.

Ocupind o suprafață de peste 43 060 m.p., cele 21 de pavilioane 
ale Complexului expozlțlonal din Piața Scînteil vor prezenta 
peste 200 000 sortimente de bunuri de consum, produse de indus
tria românească.

Gama largă a exponatelor, dintre care majoritatea noi și mo
dernizate, prezintă un real interes pentru toți oamenii muncii din 
țara noastră, care pot astfel lua contact direct cu realizările 
obținute in acest domeniu pe ansamblul economiei naționale. 
In același timp, vizitarea Urgulul prezintă șl un deosebit interes 
profesional, constituind pentru vizitatori un schimb util de ex
periență.

Este bine să cunoașteți că prin rețeaua 
în incinta Urgulul se asigură vtozarea 
bunuri de consum.

Programul de vizitare a Urgulul este
• duminică intre orele 9—18
• in celelalte zile intre orele 10—18
• luni — Închis
Costul biletelor de intrare este de 3 _ . ,

pentru grupurile organizate, 1 leu pentru copil. <
Important de reținut : cu acest prilej veți vizita șl expoziția jubi- ; 

ilară consacrată celei de a XXXV-a aniversări a Eliberării pa- ( 
tried de sub dominația fascistă, care se va deschide In incinta < 
Muzeului de Istorie a R.S.R. și va funcționa cu Începere de la ț 
ÎS august și pînă la finele anului. ;

înscrierile pentru excursie se fac la toate filialele șl agențiile | 
OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM dta țară.

^ra^a/va/vA/VA/va/VA/ra/v'a/va/vwvwra/VA/vwrA/vwva.'ra^'a.'va/ra.'

perioada 3 august — 2 septembrie 
se va organiza In București cea dea 
ediție a Mrgulul de mostre de bu-

I
5
6

comercială existentă 
unei mari varietăți de
următorul :

lei pentru adulțl, 2 lei



„Cupa Mării Negre" la baschet masculin

IERI, VICTORII ALE REPREZENTATIVELOR ROMÂNIEI
CONSTANȚA, 28 (prin tele

fon). Seria meciurilor captivan
te, începute joi, din cadrul 
„Cupei Mării Ne«re“ la baschet 
masculin a continuat azi (n.r. 
ieri) începînd chiar cu întîl- 
nirea inaugurală a zilei, desfă
șurată între reprezentativa de 
seniori a R.D. Germane și divi
zionara A Farul din localitate. 
Constăntenii. practicî-nd un joc 
organizat, au evoluat de la e- 
gal la egal cu partenerii lor de 
întrecere, al căror principal 
atu a fost superioritatea de ta
lie concretizată printr-un număr 
sporit de recuperări sub pano
uri. Acesta a fost dealtfel și 
„argumentul" decisiv în obți
nerea victoriei de către oas
peți cu scorul de 83—76 (40—34), 
după ce pe parcurs tabela e- 
lectronică indicase spectaculoa-

CARMEN BUNACIU - MEDALIE DE AUR
(Urmare din vag. I)

cursa feminină de 1 500 m. care 
pe noi ne-a interesat în mod 
deosebit. Este vorba de semi
finalele acestei probe care au 
calificat, pentru finala de du
minică. pe cele mai bune 12 
concurente. între care .și aler
gătoarele noastre Maricica Pui
că și Natalia Mărășescu. Ma
ricica a luat parte la prima 
semifinală. de 16 concurente. 
Cu 200 m înaintea sosirii și-a 
asigurat locul necesar califică
rii. Rezultate : Zvetla Gușkova 
(RSS Moldovenească) 4:05,1, 
Liubov Smolka (RSS Ucrainea
nă) 4:05,3. Valentina Ilinîh 
(RSFSR) 4:05,7, Maricica Puică 
(România) 4:05,8, Giana Roma
nova (RSFSR) — campioană eu
ropeană — 4:06,0, Cornelia
Burki (Elveția) 4:06,3. In se
mifinala a doua, tort de 16 con
curente. cursa a fost mai ra-

Alte
• In cadrul concursului atletic 

Marina Makeeva a stabilit un 
nou record al lumii în proba de 
400 m garduri cu timpul de 54,78.
• concursul feminin de gimnasti

că din cadrul Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S. a fost cîș
tigat de sportiva sovietică Natalia 
Saposnikova, cu 77.425 p la Indi
vidual compus, urmată de coechi
pierele sale Tatiana Arjanlkova 
— 76,475 p, Nelly Klm — 76,425 
p șl de gimnasta cehoslovacă Eva 
Mareckova — 76,100 p. La mas
culin, pe primul loc s-au clasat, 
la egalitate, concurențil sovietici 
Eduard Azarian șl Aleksandr Dl- 
tiatin — ambrii cu cite 116,025 p 
urmați de Aleksandr Tkacev 
(U.R.S.S.) — 114,40 p șl Kojl
Gushlken (Japonia) — 114,375 p.
• In concursul de natațle Serghel 

Kopliakov (U.R.S.S.) a terminat 
învingător în proba de 200 m 
liber, cu timpul de 1:50,13. Alte 
rezultate: 200 m mixt femei: Ma
rina Gorovicl (U.R.S.S.) — 2:23,71; 
200 m fluture femei: Michelle 
Ford (Austra’ia) — 2:13,87; 100 m 
bras bărbați: Aleksandr Fedorov- 
skl (U.R.S.S.) — 1 :03,84.
• Proba de urmărire individuală

REGATA ESSEN, ÎNAINTEA C.M. DE CANOTAJ
Ultima mare regată interna

țională înaintea campionate
lor mondiale de canotaj, de la 
Bled, este programată la sfîr- 
șitul acestei săptămîni (sîmbă- 
tă șl duminică), la Essen, în 
R. F. Germania. Și-au anunțat 
participarea sportivi din 10 
țări, printre care și România. 

• o saptamina dominata de con
cursurile INTERNAȚIONALE dl*  cadrul 
finalelor celei de a vn-a spartachlade a po
poarelor din U.R.S.S., Întreceri de dimensiuni 
grandioase. Cu primele medalii de aur cuce
rite de delegația sportivilor romanț, pe apele 
canalului de la Krîlatskoe, prin splendidul 
efort al canotoarelor noastre. Disputa con
tinuă pe celelalte baze sportive din Mos
cova, care-șl verifică și ele, cu acest 'pri
lej, potențialul olimpic. Sîntem abia în pra
gul primei jumătăți a întregului program. 
. TOT DE la MOSCOVA, un ecou inte
resant din jurul ringului de box. Donald 
Hull (S.U.A.), președintele A.I.BJL, de
clară : „Noul sistem electronic de arbitraj 
adoptat de specialiștii sovietici permite • 
mai bună punctare a loviturilor între boxeri. 
Sperăm că prin aceasta să ocolim, pe vi
itor, deciziile subiective, care aduc preju
dicii disciplinei noastre". • SUPREMAȚIA 
IN RUGBY rămîne sub semnul întrebării 
după cele două meclurl-test ale francezi
lor tn Noua Zeelandă. O dată învinși, dar a 
doua oară învingători cu brio, reprezen
tanții ..cocoșului galic" reușesc o perfor
manță rară, aceea de a Infringe XV-le fai
moșilor „Aii Blacks" pe teren propriu. 
Ceea ce ri-au reușit pe vremuri echipele 
conduse de Prat, Crauste sau Monela, a 
fost In puterile rugbyștilor din generația lui 
Rives. • „SEZONUL IN PLUS" AL LOT
ILIE NASTASE continuă în minl-clrcultul

de mtai-turnee din Franța... Ca totdeauna, 
cu semne de exclamare și întrebare, în 
dreptul rezultatelor pe care le înregistrează 
cei mal capricios campton al tenisului, iată-1, 
după tnfrîngeri la Barazzuttl, McEnroe si 
Vilas, învlngîndu-I pe rivalul său nr. 1, în

această serie, Jimmy Connors 1 • MAI PU
ȚIN SPECTACULOASE, dar cu mai mult 
miez șl semnificații, se anunță alte lovituri 
de rachetă, tot pe terenuri franceze. La 
Vichy, în finalele „Cupei Galea“, speranțele 
gazdelor sînt purtate de Yannik Noah, te- 
nlsmanul de culoare originar din Camerun. 
Iar cele ale contracandidaților lor principali, 
jucătorii cehoslovaci, de Ivan Lendl. Cel 
care a contribuit decisiv la stabilirea rezul
tatului de 3—2 in meciul cu România, in 
faza semifinală de la Marlanske Lazne. O 
mlfinală aprigă, poate echivalentă fina

lei... a JUDO-UL VA FI „SPORTUL REGE" 
la Jocurile Mediteraneene din acest an — 
se anunță din Split, sediul tradiționalei 
competiții ajunsă la a vm-a ediție (15—28 
septembrie). Toate țările participante (o 
singură excepție : Libia) vor prezenta con
curenți Ia întrecerile de judo, ceea ce va 
ridica la 80 numărul candldaților la medalii, 
printre care reprezentanții Italiei, Franța șl 
Iugoslavia pornesc favorlțl. • A MURTT 
TONY GALENTO, figură pitorească a boxu
lui mondial din anii '30—’40. La cele cu
prinse în telegrama anunțînd această veste 
adăugăm că fostul șalenger la titlul suprem 
al „greilor" și-a Încheiat cariera ca lup
tător de catch, după 1045. In perioadele de 
antrenament, consuma butoaie întregi de 
bere. A jucat șl in două filme, la Holly
wood. Joe Louis, căruia l-a atacat „cen
tura" ta 1939, a făcut atunci o declarație 
de antologie : „Gaiento a vrut să mă uci
dă in ring a TOT O NOTA DE ORIGI
NALITATE poartă știrea că englezul Paul 
Carbutt a traversat pe bicicletă Marea Brl- 
tanie, între punctele Land End (sud) șl John 
O’Groats (nord), parcurglnd 1 308,500 km în 
47 ore 23:02. Prin aceasta, el a corectat cu 
23:33 vechiul record pe eare-1 deținuse un 
tînăr delist, Dick Poole. Cum acesta n-a 
împlinit Încă 14 ani, are toate șansele să-șl 
la revanșa...

Radu VOIA

se răsturnări de scor : 20—16 
(min. 12), 67—64 (min. 34) pen
tru Farul, 38—32 (min. 19), 77— 
76 (min. 39) pentru R. D. Ger
mană, care de-abia în ultimul 
minut a realizat avantajul ho- 
tărîtor. Au marcat, pentru Fa
rul : Băiccanu 21, Spînu 20, 
Pașca 15, Martinaș 6, Mănăilă 
8, Radu 6, coșgeterii oaspeților, 
Wcndt 31, Heinold 22, Retzloff 
19. Arbitri : Kral (Ungaria) și 
Atanasescu (România).

Componenții selecționatei de 
tineret a țării noastre au avut 
din nou o prestație bună, de 
data aceasta în fața unei for
mații redutabile cum este re
prezentativa de seniori a R. P. 
Chineze. în prima repriză, 
apărîndu-se cu multă ambiție, 
anihilîndu-1 în bună măsură 
pe Mu Tie zu (2,20 m), con- 

pidă la început (2:10,51 la 800 
m față de 2:12,24 in prima se
rie). Natalia și-a menajat for
țele stînid în pluton pînă la 150 
m de sosire cînd a început să 
ataice sistematic, cîștigînd, fără 
să forțeze, chiar pe linia de so
sire. Rezultate : Natalia Mărășes
cu (România) 4:05,0, Raisa Be
lousova (Moscova) 4:05,0, Raisa 
Smehnova (RSS Bielorusă) 
4:05,2, Olga Dvima (Leningrad) 
4:05,5, Zvetlan» Ulmasova (RSS 
Uzbekă) 4:05,9, Zamiza Zaițeva 
(RSS Uzbekă) 4:06,2.

, ★In turneul de handbal echipa 
noastră a fost întrecută de re
prezentativa RSS Moldoveneas
că cu 28—26 (12—14).

După comportarea mai pu
țin bună la Întrecerile pen
tru clasamentul individual 
compus gimnastul român Ion 
Checicheș s-a clasat al 7-lea 
în finala pe aparate, la sol 
(18,750 p).

rezultate
din cadrul competiției de ciclism 
s-a încheiat cu victoria pistardu- 
lul sovietic Nikolai Makarov, cro
nometrat pe distanța de 4000 m 
cu timpul de 4:52,85.

* La Leningrad, unde se desfă
șoară competiția de haltere, Han 
Gen SI (R.P.D. Coreeană) a sta
bilit un nou record mondial la 
categoria 53 kg — stilul „smuls" 
cu performanța de 1111 kg. Ve
chiul record era de 110,500 kg șl 
aparținea Iul Aleksandr Voronla 
(U.R.S.S.). La totalul celor două 
stiluri Hea Gen Si s-a situat pe 
primul loc cu 242,500 kg. Iar Vo
ronin a ocupat locui doi, cu 240 
kg. La categoria 54 kg, victoria 
a revenit Iul Vlktor Veretenlkov 
(U.R.S.S.), cu un total de 262,500 
kg.
• In concursul de tir, proba de 

skeet a revenit țlntașului sovietic 
Aleksandr Asanov — 198 p, secon
dat de compatriotul său Iurl Ka- 
șuba — 195 p, proba de pistol li
ber a fost cîștigată de sovieticul 
Aleksandr Melentev cu 576 p din 
600 posibile. Pe locul doi s-a cla
sat Harald Vollmar (R.D.G.) cu 
574 p, urmat de Vladimir Sllov 
(U.R.3.S.) — 573 p.

Țara noastră va fi reprezen
tată în toate cele șase probe 
feminine, ca și în cursa mas
culină de 2+1. Nu vor lipsi și 
recent laureatele Spartachiadei 
popoarelor din U.R.S.S.. Sanda 
Tom», Olga Homeghi și Vale
ria Răcilă-Roșca. 

traatacînd și folosind cu succes 
aruncările de la semidistanță, 
echipa română a obținut și a 
păstrat permanent un avantaj 
de 4—5 coșuri. în repriza se
cundă baschetbaliștii chinezi au 
refăcut din handicap, au luat 
chiar conducerea (75—74, 79— 
78), dar pentru puțină vreme, 
deoarece selecționata țării noas
tre avînd în 5—ui de bază pe 
Tecău, Copăceanu, David, Her
bert și Carpen a răspuns 
prompt și a repurtat un succes 
onorant și meritat cu 88—83 
(51—41) în fața unei formații 
care și ea a fost aplaudată 
pentru frumosul spectacol o- 
ferit. Marcatorii echipei noas
tre : David 28, Copăceanu 21, 
Tecău 19, Carpen 12, Herbert 
6, Scarlat 2, coșgeterii oaspe
ților : Mu Tie zu 24, Guo Im 
lin 25.

Arbitri : Pfundel (R.D.G.) 
și Alexandru (România).

In meciul cu reprezentativa 
Ungariei, naționala de seniori 
a României a realizat o victorie 
categorică după un med fru
mos, spectaculos. Scor : 93—65 
(57—26). Au marcat pentru e- 
chipa noastră : Niculescu 22, 
Cernat 12, Oczelak 9, Georges
cu 16, Caraion 8, Uglai 4, Flu- 
turaș 9, V. Ion 2, Pop*  4, Op- 
șitarn 7, coșgeterii oaspeților, 
Szîavik 31, Jankarics 9. Arbi
tri : Tsolakidis (Grecia) și 
Jat (Turcia).

Dumitru STÂNCULESCU

CUPELE EUROPENE SÎNT ACUM CU ADEVĂRAT CONTINENTALE!
Ediția 1979/1980 a cupelor 

continentale • atins „vîrful" 
participării. O sublinia, la ter
minarea operațiunii de tragere 
la sorți de la ZUrich, chiar pre
ședintele forului continental, 
Artemio Franchi : „Acum, spu
nea el, se poate vorbi despre 
veritabile întreceri europene. 
Pentru că, in ediția *1 cărei 
program I-am fixat, sînt re
prezentate toate federațiile a- 
filiate la uniunea noastră". In 
adevăr, cupa laureatelor na
ționale reunește 32 de repre
zentante (Anglia fiind cu două 
echipe in concurs, pentru că 
deținătoarea trofeului, Nottin
gham, nu este și campioană) 
ale forurilor fotbalistice din 
Europa. Ar lipsi doar federația 
din Țara Galilor, dar — cum 
aceasta nu organizează cam
pionat — nu poate participa la 
competiție. în Cupa cupelor, cu 
33 de reprezentante de fede
rații (aici Spania are dublă 
prezență : Barcelona — dețină
toarea trofeului — și Valencia, 
actuala „proprietară" a cupei), 
găsim și pe concurenta Țării 
Galilor (Wrexham), competiția 
k.o. fiind organizată de fede
rația din Cardiff. Prin urmarț. 
Europa întreagă — fără nici un 
fel de excepție — se aliniază 
la startul marilor întreceri, pre
văzut pentru 19 septembrie, 
cînd (cum se știe foarte bine) 
alături de formațiile din cele 
două mari întreceri îșl vor în
cepe „marea cursă" și echi
pele din Cupa U.E.F.A., com
petiție care prezintă, pentru a- 
ceastă ediție, noutatea că »- 
cordă drept automat de parti
cipare deținătoarei „în funcție" 
a trofeului, indiferent de po-

A ÎNCEPUT „RALIUL DUNĂRII"
Proba de viteză de la Baia Mare a revenit 

cuplului austriac F. Osterer - W. Papst
BAIA MARE. 27 (prin tele

fon). Greu de descris febra ... 
automobilistică care a cuprins 
vineri orașul in care ne aflăm. 
Aici, la Baia Mare, de unde se 
va da startul în cea mai mare 
competiție automobilistică in
ternațională din țara noastră, 
toată viața sportivă este domi
nată de acest important eveni
ment Pe străzi trec mereu cu 
zgomot asurzitor, vopsite mul
ticolor, mașini din diferite țări 
europene ; pretutindeni stea
guri și panouri dau culoare 
deosebită orașului iar iubitori ai 
sportului, tineri și bătrîni. co
mentează, in fel și chip, des
fășurarea antrenamentelor pen
tru „Raliul Balcanic".

Pe străzile pe care, vineri 
după-amiază, a avut loc con
cursul de viteză, la virajele 
considerate ca fiind mai peri
culoase, au fost plasate anve
lope protectoare și baloturi de 
burete. Cel mai important e- 
veniment al dimineții dinaintea 
startului l-a constituit revizia 
tehnică. „Bolizii" s-au -supus 
cuminți Ia control, dovedind că 
au frîne bune și farurile tre
buincioase, că sînt echipați cu 
elemente de protecție.

Pe mașini de diferite mărci 
— Porsche Carera, Ford Es
cort, Renault 5 Alpin, Oppel 
Ascona, Fiat, Lada și, bineîn
țeles, Dacia 1300 — au trecut, 
pe rind, prin fața grupului teh
nic piloți valoroși : Ștefan Ian- 

ziția ei în clasamentul național 
(deci dacă s-ar afla pe un loc 
care nu l-ar asigura prezența 
tn competiție). Prima bene
ficiară a noii prevederi se nu
mește Borussia Monchenglad- 
bach, fosta echipă a noului an
trenor principal al reprezenta
tivei de juniori a R.F. Germa
nia, Berii Vogts, ocupanta lo
cului 10 în campionat. Dar, 
fiindcă vorbim despre Cupa 
U.E.F.A., să spunem că a de
venit acum hotărîre oficială 
criteriul de participare la edi
ția din 1980/81 : numărul de e- 
chipe repartizat fiecărei fede
rații va fi stabilit în funcție 
de comportarea tuturor repre
zentantelor unei federații în ul
timele cinci ediții ale celor trei 
competiții continentale. Clasa
mentul, prezentat oficial de 
forul continental, stabilește tort 
două echipe pentru federația 
noastră.

Rămînînd la ediția actuală, 
să subliniem echilibrul mult 
mai pronunțat ce apare în toa
te trei cupele. Numărul.forma
țiilor cu pretenții la ciștigarea 
trofeelor s-a mărit. Deși mulți 
afirmă că perechea engleză 
(Liverpool — Nottingham) por
nește cu mari șanse, de pildă, 
în C.C.E., nu este exclus ca, 
asemenea lui Beveren, în tre
cuta ediție, să înregistrăm și 
acum „concurente de al doilea 
plan" care vor încurca multe 
socoteli.

Dar — în afara acestor în
cercări de anticipări generale 
— ne gîndim cu speranțe Ia o 
evoluție superioară a reprezen
tantelor României in marile 
competiții inier-cluburl din 
Europa. F.C. Argeș, Steaua, 

covici (România), participant la 
13 ediții ale Raliului Balcanic, 
Ilia Ciubrikov (Bulgaria), cîști
gător la 2 ediții ale Raliului, 
suedezul H. Britt, englezul J. 
Rhodes, cunoscuți concurenți 1*  
astfel de „maratoane" automo
bilistice ș.a.

La ora 15 s-a dat startul în 
prima probă specială a raliu
lui, de fapt un concurs de vi
teză pe circuit desfășurat pe 
străzile municipiului Baia Ma
re, la care au luat parte 74 da 
echipaje din 11 țări (Austria, 
Bulgaria, Anglia, Cehoslovacia, 
Polonia, U.R.S.S., Ungaria, Tur
cia, R.D.G., Suedia și Româ
nia). Cel mai bun timp a fost 
realizat de cuplul austriac F. 
Osterer — W. Papst (pe cea 
mai puternică mașină din con
curs : .,Porsche Carrera" 2706 
cmc). Pe următoarele locuri a
2. V. Blanha — J. Soukup 
(Cehoslovacia ; Skoda 130 R.S.),
3. I. Ciubricok — P. Tezerov- 
ski (Bulgaria ; R.5 Alpin). 4.’ 
A. Fjancz — J. Tandari (Unga
ria ; R.5 Alpin), 5. R. Petkor 
— K. Gourlev (Bulgaria) I Vaz). 
Cel mai bun timp al reprezen
tanților noștri a fost obținut 
de Eugen Ionescu-Cristea — 
Dan Amărică la clasa Dacia 
1300. grupa I.

Concurenții au plecat în ra
liul propriu-zis la ora 2;1,31,' 
fiecare echipaj plecînd din mi
nut în minut. (

Modesto FERRARINI ;

Dinamo și Universitatea Craio
va nu mai pot rămîne — ea Ia 
ultimele ediții — doar concu
rentele „de pe linia startului". 
Toate patru au forța de joc, 
experiența internațională și un 
bun climat moral spre a juca 
roluri remarcate în întreceri, 
iar primul tur al acestor cupe 
pare să nu prezinte multe di
ficultăți pentru echipele noas
tre. Rămîne ca o mare seriozita
te în pregătiri, dublarea ambiției 
și a puterii de luptă să le pro
pulseze spre zonele avansate 
ale întrecerilor, acolo unde nu 
prea au mai ajuns, din păcate, 
în anii din urmă. (Ef. I.)

PREZENȚE ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE

In proba de dublu femei din 
cadrul turneului internațional da 
tenis de la Kitzbtihel (Austria) 
cuplul Virginia Ruzicl (România) 
—Elly Vessies (Olanda) a învini 
cu 6—1, 6—3 perechea vest-ger
mană Jutta Diessling—Trena
Schulz. în sferturile de finală alo 
probei de simplu feminin, -Hele
na Anllot a întrecut-o cu? & 
J—4 pe Virginia RuzicL

La Szolnok (Ungaria), în cadrul 
„Turneului Prietenia" la polo pe 
apă pentru echipe de juniori, se
lecționata României a învins cu 
11—6 (1—1, 3—2, 4—1, 3—2) forma
ția Bulgariei.

în ziua a doua a competiției de 
handbal „Cupa Prietenia" pentru 
echipe de junioare, în grupa B : 
UJR.S.S. — România 16—10 (7—8).

Turneu] de tenia de la Aix-en- 
Provence, contînd pentru compe
tiția circuit „Careul așilor", a 
fost cîștigată de Guillermo Vilas, 
care l-a întrecut în finală cu 
6—3, 6—3 pe Iile Năstase.

In meciul feminin de șah 
România — Iugoslavia, ce se 
dispută la Garesnița, după al 
doilea tur scorul este de 7V2—4^ 
p (4 partide întrerupte) în favoa
rea gazdelor. în runda a doua, 
Tereza Stadler a cîștigat la Dana 
Nuțu. Partidele Markovici — Po- 
lihroniade, Cejici — Bogdan, Bri- 
gita Stadler — Teodorescu s-au 
terminat remiză. La festivalul 
șahlst de la Nalenchowe (Polo
nia) în turneul masculin după 11 
runde conduc Lucsak (Polonia),' 
Espig (R.D.G.), Ivanovic! (Iugo
slavia) cu 6% P. urmați de Ml- 
hal Ghindă (România) 6 p. în 
runda a 11-a Ghindă a remizat 
cu Plahetka (Cehoslovacia). în 
concursul feminin s-au întrerupt 
toate partidele din runda a 11-a. 
Continuă să conducă Csonkics 
(Ungaria) cu 8 p, urmată de 
Baumstark (România) 7 p.

La Messina, în cadrul campio
natului european de baschet pen
tru junioare, echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 83—55 
(38—30) formația României.


