
TOVARĂȘUL
NICOLAI CEAUȘESCU

SI TOVARĂȘA 
ELENA CEĂUȘESCU 

S-AU ÎNAPOIAT IERI DIN VIZITA
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Remania, 
și secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, au 
semnat, vineri dimineață, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut Ioc la Palatul prezidențial, 
Comunicatul Comun cu privire 
la vizita oficială de prietenie 
întreprinsă în Siria.

Felicitîndu-se reciproc, pre
ședinții Nicoiae Ceaușescu și 
Hafez AI-Assad și-au sirius 
prietenește mîinile, s-au îmbră
țișat cu deosebită cordialitate, 

înainte de plecarea din 
Damasc, cei doi președinți, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse Al-Assad au 
avut o ultimă întrevedere la 
Palatul prezidențial.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambiantă cordială, deo
sebit de călduroasă.

★
Vineri, 17 august, s-a înche

iat vizita oficială de prietenie 
efectuată în Siria de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația secretarului general 
al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
și a soției sale, Anisse Al- 
Assad.

După întrevederea de la 
Palatul prezidențial, președin
tele Nicoiae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, președin
tele Hafez Al-Assad s> doamna 
Anisse AI-Assad iau loc în 
mașini, _ escortate de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre ae
roportul internațional din Da
masc,

Ca și în momentul sosirii, la 
aeroport se aflau numeroși lo
cuitori ai capitalei siriene, care 
au rezervat, și de această dată, 
inalților oaspeți români vii și 
entuziaste manifestări de stimă 
și prețuire, de simpatie și prie
tenie.

în momentul despărțirii, pre
ședintele Nicoiae Ceausescu 
mulțumește președintelui Hafez 
Al-Assad pentru primirea căl
duroasă și ospitalitatea mani
festate de poporul sirian, pen
tru rezultatele convorbirilor a- 
vute, pentru zilele plăcute pe
trecute împreună.

La rîndul său, preșeiKntele 
Hafez Al-Assad mulțumește cu 
căldură pentru vizita solilor 
poporului român și urează to
varășului Nicoiae 
tovarășei Elena

• drum bun, multă 
fericire. Apoi, 
Nicoiae Ceaușescu 
Assad își iau un

Ceaușescu și
Ceaușescu 

sănătate si 
președinții 

și Hafez Al- 
călduros fă

SIRIA
mas bun, își string mîinile prie
tenește, se îmbrățișează.

Cu aceeași cordialitate își 
iau rămas bun, se îmbrățișează 
tovarășa Elena Ceaușescu 
doamna Anisse AJ-Assad.

★
în drum spre patrie, 

ședințele 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu au făcut, vineri, 17 
august, o scurtă vizită priete
nească în Republica Turcia.

în întîmpinarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu au 
venit primul ministru Bnlent 
Ecevit, împreună cu sofia, Rah- 
șan Ecevit.

De la aeroportul internatio
nal Esemboga, s-a plecat apoi. 
Ia bordul unor elicoptere spe
ciale, la Palatul de oaspeți al 
Președinției.

In onoarea președintelui 
Nicoiae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. premierul 
Buient Ecevit șl doamna Rah - 
șan Ecevit au oferit un dejun.

între președintele Republicii 
Socialiste România, Nicoiae 
Ceaușescu, șl primul ministru 
ai guvernului Republicii Turcia, 
Buient Ecevit, au avut loc aPoi 
convorbiri oficiale.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost conduși la plecare de pre
mierul Buient Ecevit și doamna 
Rahșan Ecevit, de membri ai 
guvernului, precum și de am
basadorul României Ia Ankara 
și ambasadorul Turciei 
București.

și

. ___ _ , pre-
Republicii Socialiste 

tovarășul Nicoiae 
și tovarășa Elena

★
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună <__ 1.
Ceaușescu s-au __ ,_ ..
neri după-amiază, în Capitală, 
din vizita oficială de prietenie 
efectuată In Republica Arabă Siriană.

In intîmpinarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit un 
mare număr de bucureșteni, 
care, au făcut conducătorului 
partidului și statului, o primire 
’ ■—-—1—-. Cu i-

cei 
îndel ung 
P.C.R. !“, 

poporul 
, mindria 

— Ceaușescu — România!“.
Secretarul general al parti

dului, tovarășa Elena Ceaușescu 
au răspuns cu prietenie mani
festărilor entuziaste, vibrante, 
cu care cetățenii Capitalei i-au 
întimpinat la revenirea în pa
trie.

președintele
cu tovarășa Elena 

_ _j înapoiat, vi-

deosebit de entuziastă, i 
nimile pline de bucurie, 
prezenți scandau 
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu $i 
„Stima noastră și
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IN CINSTEA MARII
SĂRBĂTORI NAȚIONALE
COMPETIJII DOTATE CU 

„CUPA ELIBERĂRII"
SIBIU. Uniunea județeană a co

operativelor meșteșugărești a or
ganizat o întrecere de handbal 
(fete și băieți), la care au parti
cipat echipe din Agnita, Mediaș 
și Sibiu. La fete a cîștigat echipa 
din Mediaș, iar la băieți cea din 
Agnita.

O interesantă competiție a fost 
rezervată echipelor de copii din 
cartierele Sibiului, inițiată de a- 
sociația sportivă Progresul Tere- 
zian. Cea mai bună formație, din 
cele 60 prezente la start, s-a do
vedit echipa străzii Faianței. (Iiie 
Ionescu, coresp.).

TG MUREȘ, fn apropierea ora
șului, pe platoul Cornești, s-au 
desfășurat două concursuri de o- 
rientare sportivă dotate cu „Cu
pa Eliberării44, la care au luat 
parte peste 100 de concurenți din 
10 județe. Iată cîștigătorii „Cupei 
Eliberării44 : feminin : 13 ani :
Rodica Trăsnicar (Voința Arad) ; 
15 ani : Edit Ptișpdkl (Unio Sa
tu Mare) ; 17 ani : Maria Ra-
hovsca (Strungul Arad) : 19 ani: 
Cornelia Chiș (Știința Baia Ma-

re) ; băieți : 13 ani : Z. Szechely 
III (Cluj ana) ; 15 ani : Z. Faze- 
kaș (Farmacia Tg. Mureș) ; 18 
ani : V. Moldovan (Voința Tg. 
Mureș) ; 21 ani : Al. Felj (Voința 
Cluj-Napoca) ; 35 ani : C. David 
(Voința Arad) ; 43 ani : Z. Sze
chely I (Clujana). In clasamentul 
pe județe, pe primul loc s-a cla
sat Maramureș cu 27 p. (I. Păuș, 
coresp.).

REȘIȚA. Da asociația sportivă 
„Reductorul44, cei aproape 300 de 
membri ’ ” ’
activitate. ________ ... . .
organizat Întreceri la mlnlfotbal, 
popice, volei, șah și tenis de 
masă. în zilele următoare vor a- 
vea loc concursuri de Înot și un 
cros pe un traseu din împrejuri
mile fabricii de reductoare. (Doru 
Glăvan, coresp.).

desfășoară o susținută 
Consiliul asociației a

FINALELE „CUPEI U.T.C." 
LA FOTBAL Șl OINĂ 

Șl A „CUPEI UNCAP" 
LA LUPTE

Dintre acțiunile care se desfă
șoară In aceste zile premergătoa
re marii sărbători se detașează 
finalele „Cupei U.T.C." — la fot-

Dai și oină — și „Cupei UNCAP" 
la lupte, toate sub egida „Da- 
ciadei44.

Reprezentativele de fotbal ale 
județelor Vaslui, Buzău, Ialomița, 
Teleorman, Prahova, Bihor, Gorj 
și Cluj sînt oaspetele orașelor 
Bistrița și Năsăud, locurile de 
desfășurare a etapelor prelimi
narii. Finalele sînt programate 
duminică, pe stadionul din Bistri
ța. La Slatina, pe stadionul „1 
Mai44, vor avea loc, astăzi și inli
ne, întrecerile celor mai buni oi- 
niști, calificați în urma etapelor 
de zonă. Comuna Livada (județul 
Satu Mare) este gazda finalelor 
de lupte, la care sînt prezențl, 
timp de trei zile, sportivi din 
toate județele.

Campionatele mondiale de caiac-canoe

AZI, LA WLDAU, HNALELE PROBELOR DE 1000 DE METRI
O Toate echipajele românești calificat In

D1BAVASILE
apă concurențil de la caiac-sim- 
plu. Campionul olimpic și mon
dial al probei, Vasile Dîba, a im
primat un ritm extraordinar șl

DUISBURG (prin telefon).
Ziua a doua a Campionatelor 
mondiale de caiac-canoe a pro
gramat seriile probelor pe distan
ța de 500 de metri. Spre deose
bire de ziua precedentă, competi
torii au beneficiat de condiții 
mult mai bune de întrecere, de
oarece vremea s-a îmbunătățit — 
cu mult soare șl, surprinzător, cu 
un vînt ajutător pentru sportivi.

Primii au intrat pe pista de

Miine - runda a 2-a in Divizia A de fotbal
U

MECIUL UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. ARGEȘ 
MAI MULT DECÎT UN DERBY DE ETAPĂ

semifinale la 500 m
s-a clasat pe primul loc, înaintea 
iugoslavului Milan Janici. Cîștigă
torii celorlalte serii și pretendenți 
potențiali la primele locuri au 
fost Peter Hempel (R. D. Ger
mană), Vladimir Parfinovicl 
(U.R.S.S.), Lars Erik Moberg 
(Suedia).

Ija canoe-simplu, reprezentantul 
nostru Lipat Varabiev a tras în 
aceeași serie (a Il-a) cu campio
nul mondial de anul trecut, bul
garul Lubomir Lubenov. Ambii 
canoiști s-au desprins de restul 
concurenților încă din start și au 
luat cursa pe cont propriu, linia 
de sosire fiind trecută. în ordine, 
de Lubenov, apoi de Varabiev, 
care nu a forțat decît atît cît i-a 
fost necesar pentru a-și asigura 
calificarea în semifinale.

în timp ce prima serie a 
celor de patru-fete a fost 
te slabă, fiind dominată de 
pajul canadian, în cea de a

caia- 
foar- 
echl- 
doua

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 8-a)

21-28 august, la san Diego (S.D.A.) C. M. dc lupte

CU UN „TRIO DE AUR“ SI ALȚI SPORTIVI 
DE VALOARE, ECHIPA ROMÂNIEI 

ASPIRĂ LA NOI TITLURI Șl MEDALII
1

plin reputaților tehnicieni ca
re, ne-am convins, au făcut 
tot ceea ce trebuia pentru per
fecționarea procesului de in
struire și. implicit, pentru a- 
tingerea formei sportive maxi
me de către fiecare dintre 
„tricolorii" care vor reprezen
ta țara noastră la C.M. de la 
San Diego. Vom sublinia, exi
gența sporită manifestată de co
lectivul de antrenori, de fede
rația de specialitate pentru se
lecția acelor sportivi care, in
tr-adevăr, au făcut — de la eu
ropene și pînă acum — dova
da unei responsabilități cores
punzătoare în pregătire și în 
participarea la întrecerile in
terne și internaționale. Ni se 
pare, de aceea, salutară hotă- 
rîrea factorilor de resort de 
a înscrie la stilul „libere" doar 
trei sportivi : Aurel Neagu (57 
kg), Vasile Pușcașu (100 kg) și 
Andrei Ianko (4-100 kg), care, 
dealtfel, s-au angajat să obțină

Cu numai patru luni în ur
mă, luptătorii români — îndeo
sebi cei de la „greco-romane“ 
(3 medalii de aur, 2 de argint, 
2 de bronz și primul loc în 
clasamentul pe națiuni) — în- 
cheiau cu un strălucit bilanț 
primul mare examen al aces
tui important an preolimpic : 
campionatele europene găzdui
te de Palatul sporturilor „ și 
culturii din București. Și iată-i. 
din nou, de data aceasta la mii 
de kilometri 
preajma unui 
sportiv de anvergură : campio
natele mondiale, programate 
intre 21 și 28 august în portul 
californian San Diego, de pe 
coasta Pacificului.

Pînă acum a fost, după cum 
se știe, o perioadă competițio- 
nală extrem de bogată (cam
pionatele naționale, Turneul in
ternational al României, dife
rite participări la întreceri or
ganizate peste hotare), precum 
și de intense pregătiri în ve
derea apropiatelor campionate 
ale lumii. Nu vom insista asu
pra detaliilor tehnice, acordînd 
— ca întotdeauna — credit de-
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I1. VIIT. SCORNICEȘTI 

„U* Cj.-Napoca 
Dinamo 
F.C. Argeș 
Steaua 
„Poli*4 Timișoara 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul stud. 
C.S. Tirgoviște 
Univ. Craiova 
Jiul 
Polit. lași 
F.C.M. Galați 
Chimia 
F.C. Baia Mare 
Gloria

17. S.C. Bacâu
18. Olimpia

2. 
3- 6.

7- 8.

>-io.
11-12.

13-16.
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1 o 
o 
o 
o
o o 
o o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o
1 
1 
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0
O 
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o 
o 
o
o 
o 
o
1
1
1
1

O O 1 
O O 1
O o 1
O O 1

6-0 
3-0 
2-0 
2-0
2-0
3-1
1-0
1-0
1-1
1-1 
0-1 
0-1

București :2
2
2
2
2
2
2
2 
1
1
O 
0

1-3 O
0-2 0 
0-2 O 
0-2 0 
0-3 0
0-6 0

Buzâu : 
Craiova : 
Bacâu : 
lași :
Satu Mare 
Baia Mare 
Rm. Vilcea 
Timișoara :

SPORTUL STUD.
(Stadionul

GLORIA 
UNIVERSITATEA 
SPORT CLUB 
POLITEHNICA 
OLIMPIA 
FOTBAL CLUB 
CHIMIA 
POLITEHNICA

Toate meciurile Încep

- „U“ CLUJ-NAPOCA
Republicii)

- C. S. TIRGOVIȘTE
- F. C. ARGEȘ
- DINAMO
- VIITORUL SCORNICEȘTI
- STEAUA
- F.C.M. GALAȚI
- A.S.A. TG. MUREȘ
- JIUL

la ora 18
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O Bălăci — Dobrin, un frumos duel în perspectiva apropiatelor cupe europene © 
La Buzău, o revanșă după un an ? © S. C. Bacău — Dinamo, o întrecere și între 
reputații tehnicieni Tr. Ionescu și Angelo Niculescu © La lași și la Satu Mare, li
derul și „lanterna" susțin examene dificile © In dreptul lui F. C. Baia Mare, un „1“ 
solist ? © In toamna lui *78, A.S.A. Tg. Mureș a plecat de la Rm. Vilcea cu un 
punct. Dar acum ? © „Poli" Timișoara și Sportul studențesc (învingătoare, dumini

că, în deplasare) așteaptă cu încredere meciurile lor cu Jiul și, respectiv, „U" 
Cluj-Napoca (In pag. a 3-a, vești de la cele 18 divizionare)

depărtare, în 
alt eveniment

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag» « 6-a)



SPORTUL-O COMPONENTĂ DE BAZĂ 
A ACTIVITĂȚII PURTĂTORILOR 

CRAVATELOR ROȘII CU TRICOLOR
— dialogul nostru cu prof. Lucian DUMITRESCU, 
șeful Comisiei sport, turism și de pregătire pentru 

apărarea patriei din C.N.O.P.

Sintem în plină vacanță școlară, în plin sezon estival. E vremea 
activității sportive în aer liber. Cum e ea oare, folosită ? Răs

punsul la această întrebare am încercat să-1 aflăm printr-un raid- 
anchetă întreprins de redactorii noștri la eîteva baze sportive din 
Capitală.

„CINE VINE 0 DATĂ, DEVINE Șl PRiETENUL NOSTRU"

E VREMEA A CTIVITĂȚII SPORTIVE IN AER LIBER.

0 FOLOSIM DIN PLIN?
-raid-anchetă Ha cîteva baze sportive din Capitală-

Mangalia a fost, recent, 
gazda lucrărilor celui de-al 
VIII-lea Forum Național al 
pionierilor, eveniment impor
tant în activitatea „cravatelor 
roșii cu ' tricolor" din patria 
noastră. Forumul s-a desfășu
rat sub genericul „De la co
muniști învățăm cutezanța re
voluționară". Unele amănunte 
legate de activitățile sportive 
organizate cu acest prilej ne-au 
fost oferite de prof. Lucian Du
mitrescu, șeful Comisiei sport, 
turism și de pregătire pentru 
apărarea patriei din Consiliul. 
Național al Organizației Pio
nierilor.

— Un sondaj efectuat printre 
participant!, la încheierea lu
crărilor, a fost revelatoriu : toți 
au ținut să remarce cu satis
facție prezența masivă a spor
tului în programul Forumului. 
Despre ce activități a fost 
vorba ?

— încă de la prima ediție a 
Forumului Național al pionie
rilor, sportul, cel de masă, e- 
vident, a constituit o compo
nentă a programului. Zilnic, u- 
neori pînă la patru ore, parti- 
cipanții s-au întrecut — sub 
genericul „Daciadei" — la șah, 
tenis de masă, volei, handbal, 
fotbal, la jocuri de plajă. A 
fost o activitate antrenantă, la 
care a participat toată lumea. 
Nu s-au întocmit clasamente, 
cîștigători. fiind toți copiii, 
peste 400. care au luat parte 
la aceste activități de mișcare 
în aer liber. Aș adăuga aici un 
capitol special, cel al excursi
ilor organizate în stațiunile Sa
turn. Venus. Eforie Sud, Efo
rie Nord, la Mamaia, pe Marea 
Neagră, precum și impresio
nanta paradă pionierească care 
a avut loc la Constanța, sub 
privirile entuziaste ale miilor de 
spectatori.

— Pionierii prezenți Ia Fo
ram ne-au vorbit mult și des
pre reușitele unor acțiuni de 
muncă patriotică...

— Si de data aceasta, la su
gestia participanților la Forum, 
s-au întreprins o serie de_ ac
țiuni de muncă patriotică în 
C.A.P. Cobadin și Cumpăna și 
in I.A.S. Medgidia și Peștera, 
în aceeași ordine de idei s-au 
înscris si vizitele efectuate la 
Șantierul național al tineretu
lui de la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră (în sectorul A- 
gigea-Straja), la Combinatul 
petrochimic Midia-Năvodari. Au 
fost .inițiative utile, de cunoaș
tere a unor mărețe edificii ale 
socialismului care se înalță sub 
ochii noștri, după cum specta- 
colele-evocări și îritîlnirile cu 
oameni de știință din domeniul 
arheologiei, la • Constanța, A- 
damclisi și Istria, au evocat tot 
atîțea mărturii ale prezentei 
statornice, de mai bine de două 
milenii, a strămoțilot noștri, pe 
meleagurile dobrogene.

— S-a spus că Forumul re
prezintă o veritabilă școală a 
organizării activității celor mai 
mici cetățeni ai patriei.

— Da, prin întregul program 
al lucrărilor sale, Forumul este 
realmente o șooală. Copiii vin 
aici să-și prezinte Sinteza ac
tivității lor, dar să și învețe. 
Prin schimbul de experiență 

, care, se realizează, prin dezba
terile organizate, ei caută să 
ridice la o nouă calitate con
ducerea activităților pionierești, 
mereu mai complexe, mai in
teresante. strins legate de 
viață.. Dealtfel, una din temele 
dezbaterilor s-a referit la for
me și modalități promovate de 
consiliile și comandamentele 
pionierești pentru organizarea 
timpului liber al ' copiilor. în. 
care, se înțelege, sportul — de 
la gimnastica practicată zilnic 
și pînă la descoperirea și for
marea de talente în cadrul clu
burilor sportive „Pionierul" — 
a fost din nou prezent, spre 
bucurii participanților.

interviu realizat de
Tiberiu STAMA

După orele de program, ca 
și în zile libere, mulți dintre 
lucrătorii Centralei de construc
ții căi ferate se îndreaptă spre 
baza lor sportivă și de agre
ment „Constructorul". Merg a- 
colo pentru că știu că vor găsi 
gazde ospitaliere, că se vor 
simți cit se poate de bine. Pre
ședintele asociației. Dan Ditu- 
iescu, și. „omul bun la toate", 
Stan Burcea, nu stau o clipă 
locului. Trebuie făcut ceva la 
terenul de fotbal ? Trebuie în
dreptată zgura la terenul de 
tenis ? Sînt acolo. Și tot așa, 
cit durează ziua, nu progra
mul. Au cu ce se mîndri, Ac
tivitate la popice, la fotbal, la 
tenis de cîmp, la ping-pong, la 
mini-golf, • la șah, la handbal.... 
Totul după, un program bine 
întocmit și riguros urmărit. în

IN PLINĂ VACANȚĂ,, lN PLINĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ
Ija Școala generală nr, 3 din 

Capitală, bazinul acoperit este 
închis pentru lucrări de moder
nizare. Elevii își continuă activi- . 
tatea sportivă, însă, în piscinele 
albastre de la „Tineretului", adi
că înoată zilnic 5-—6 kilometri, 
apropiatele campionate republica
ne de natație, de la Brăila, am- 
blțlonînd toată puștimea specia
lizată în bras, liber ori spate. în 
fond, bătrînul bazin de la „gene
rală 3" și-a făcut planul încă din 
iarna trecută (600 de noi înotă
tori !), iar acum, dacă se odih
nește, o face nu atît din pricina 
noilor filtre care i se montează, 
ci din tradiție, sezon în aer liber 
la școala din bd. N. Țitulescu 
însemnînd soare, plajă — piscină 
descoperită.

Vin școlarii, așadar, zilnic Ia 
„Tineretului", de la începutul va
canței, adică de la alcătuirea lo
tului de înotători al Școlii gene
rale- nr. 3. Vin, firește, însoțiți 
de profesori, bine bronzați după 
atîtea ore de lucru pe marginea 
încinsă de soare a bazinului. Ab
sențe nu există, nu admite co
lectivul, nu permite timpul puțin 
cît a mai rămas pînă la „repu
blicane". Din lotul celor care se 
bucură din plin de vacanță fac 

pauză, plajă cit poftești !... Iar 
oamenii de aceea vin. Munci
torii Iordan» Burtea, , Viorel 
Dumitrescu, Nieolae Năstase, 
tehnicianul Mihai Predescu, 
bibliotecara Rodica Enciu, di
rectorul centralei, Ion Lup, și 
directorul adjunct Viorel To- 
mescu se simt ca intr-o ade
vărată familie muncitorească.

„Constructorul" are porțile 
•deschise. „Membrii asociației 
noastre pot veni însoțiți și de 
prieteni. Ei devin, bineînțeles, 
și prietenii noștri. Apoi, în 
scurtă vreme, poate chiar noi 
membri ai asociației noastre". 
O metodă de convingere cu fo
loase indiscutabile, atît pentru 
asociație, cit și pentru purtă
torul carnetului cu antetul 
„Constructorul căi ferate".

parte. —: printre alții — Bogdan 
Vlladu Șl lonuț Angelescu (la 
toamnă, amîndoi în clasa a Vl-a 
C), Teodor Orlando (clasa a 
rv-a), Viorel Vilco (clasa a V-a). 
dintre profesorii care se ocupă 
de cel mici fac parte — printre 
alții — Vladimir Agaric! (șeful 
catedrei de natație de la Șc. gen. 
nr. 3), NîcoleSa Cișmaș, Tamara 
Gațu (care, in pauze, mal arun
că in apă șl c minge de... hand
bal).

cit li zim de mare...
La ora 7,30, profesorul Mihai 

Ironici a intrat pe poarta „Ci- 
reșarilor". Știe că este devreme 
((„Devreme este un fel de a 
spune, pentru eă acum-acum 
apar șî primii copii"), dar mai 
sînt, ca în fiecare zi, multe lu

cruri de pus la punct, pentru 
ca activitatea să se desfășoare 
în mod normal, iar cei mici 
să se bucure din plin de fie
care zi de vacanță.

Peste o oră a și început me
ciul de fotbal dintre echipa 
de pitici a Rapidului și selec
ționata „Cireșarilor", iar la 
mesele -de tenis și șah și-au 
făcut apariția cei dintîi elevi, 
„în scurt timp — ne spune prof. 
Sorin Costea — va fi aglome
rație mare. Atunci începem... 
concursul". Intr-adevăr, pentru 
a juca toți, pentru a nu sta 
nimeni „pe tușă", pentru a-i 
învăța pe copii ce este o com
petiție sportivă, pentru a-i de
prinde cu practicarea unor 
sporturi, concursurile se suc
ced fără întrerupere. Fie la 
mesele de șah. fie la cele de 
ping-pong,. fie la arena de po
pice. fie la terenurile de hand
bal sau baschet, fie la cele de 
tenis de cîmp. Diplome cu an
tetul „Daciadei", primite cu e- 
moție de cîștigători, constituie 
un imbold pentru ca a doua zi 
să o ia de la capăt cu și mai 
multă sîrguință și nerăbdare. 
Notăm și noi cîteva nume : 
Adrian Filip, Gabriel Dută, 
Gabriel Neamțu (Șc. gen. 173), 
Irimia Veliciu, Adrian Vasiliu, 
Ion Badea (Șc. gen. 178). Lau- 
rențiu Drăghia, Emil Petre (Șc. 
gen. 175), care s-au numărat 
printre cei mai buni. De fapt, 
toți au fost buni.

La plecare, pensionarul Ion 
Diaconu, care venise cu nepo
ții, aflînd de, scopul vizitei 
noastre ne spune : „N-au as
tâmpăr copiii ăștia. Cît îi ziua 
de mare, hai la Cireșari ! Nu-i 
vorbă; este și foarte frumos și 
foarte bine aici, chiar si pen
tru noi. cei care ne însoțim ne
poții, dar pentru ei ! Bravo 
celor care au făcut acest parc, 
bravo celor care se ocupă de 
copii

.Raid realizat, de
Emanuel FANTANEANU 

Vasile IOFAN

HI P IS M

BUNEȘI.MAIPUȚtNBUNE 
JOI DUPĂ-AMIAZĂ

Un timp nu prea îmbietor, un 
program în nota celor cu care 
stn.tem „delectați" joia duipă-a- 
nuază (concurențl puțini șl cam 
fără „firmă", nelipsitele, șl de
loc agreatele, hituri) — lată ce 
ne făcea să fim oarecum sceptici 
cînd ne îndreptam spre hipodro
mul din. Ploiești. Cei care ari 
venit înșă joi după-amlază pe 
hipodrom n-au ce-șl reproșa, <Je- 
oarece alergările desfășurate ira 
au fost lipsite de Interes, în cl- 
teva din ele (premiile Paring, Po
iana, Poiana Țapului) câștigăto
rii respectivi (Vivaldi, Rodion, 
Cavarna) fiind ncvoiți să se „în
tindă" serios pentru a putea tre
ce primii Unia de sosire. Victorii 
mal facile au repurtat Coridei 
(din ce m ce mai bun), Marțian 
șl Oran (cîștigători. în hlturiie 
premiului Pitești) șl Rivala, dar 
aceasta din urmă n-ar fi putut 
trece prima cu timpul realizat — 
1:32,5 — (Siracuz, un mînz mo
dest, a fugit joi 1:32,8) dacă n-ar 
fi fost „ajutată" (excepție făcînd 
doar Ozoraș) de adversarii el, 
prea puțin preocupați de soarta 
cursei. Deci, bune... șl mai puțin 
bune joi după-amlază. REZULTA
TE TEHNICE. Cursa I : 1. Vi
valdi (I. R. Nieolae) rec. 1:4O,0, 
2. Riguros, 3. Copist. Simplu 22, 
ordinea 18, ordinea triplă 368. 
Cursa a H-a : 1. Rodion (R. Cos- 
tlcă) rec. 1:38,4, 2. Siracuz, 3. Ta
marini. Simplu 2,50, ordinea 12, 
event , 14, ordinea triplă MM. 
Cursa a m-a : 1. Rivala (I. Ca
nă) rec. 1 2. Ozoraș. Simplu
2, ordinea 22, event 16. Cursa a 
TV-a : 1. Marțian (I. G. Nieolae) 
rec, 1 a9,4, 2. Oran, 3. Fundy.
Simplu 2,50, ordinea C. -event 12, 
ordinea triplă 60. Cursa a V-a : 
1. Cavarna (I. G. Nieolae) rec. 
1:30,5, 2. Rumiana, 3. Vigu. Sim
plu 8. ordinea 27, event 9, triplu 
cîștlgător 330, ordinea triplă 811. 
Cursa a Vl-a : 1. Coridei (N. 
Gheorghe) rec. 1:32,6, 2. Jovmir. 
Simplu 9, ordinea închisă, event 
62. Cursa a Vn-a : 1. Oran (M. 
Ștefănescu) rec. 1:27,9, 2. Herma
nn, 3. Marțian.' Simplu 1,30, or
dinea 15, event 54, ordinea tri
plă 77. Cursa a VHI-a : 1. Sa'bi- 
nlca (I. Crăciun) rec. l:3C,0, 2. 
Hrib. Simplu 2, ordinea 12, event 
9, triplu cîștlgător 225.

Gh. ALEXANDRESCU

• REDACȚIA gazetei „Clo
potul" Botoșani a organizat 
pentru a 6-a oară cursa cl- 
c listă dotată cu cupa „Ziua 
presei", întrecerea, desfășu
rată. pe ruta Botoșani — Ipo- 
tești — Botoșani, a fotei cîști- 
gață, la „semieu.rse", de că
tre Al. Ștefanov (Lie, Indus
trial) șl Conga Băjenară (Lie. 
ekecthoeontact). La Biciclete 
de oraș pe primul loc Ș-a 
clasat D. .Enea (Constructo
rul).. ® .. DOI CUNOSCUȚI 
ARBITRI de fotbal gălățeni, 
tag, Victor Pajadescu și Alex
andru. . Vlădescu, s-au retras 
tfto activitatea comipetițională; 
după ,oe au condus sute și 
sute de meciuri, la diferite 
nivele, timp de peste 20 de 
ani. El vor răanine în conti
nuare credincioși sportului cu 
balonul rotund, ac tivind însă 
fără... fluier, An cadrul cole
giului județean de arbitri. • 
ÎN CADRUL acțiunii cultural- 
sportive ce se desfășoară pe 
meleagurile hunedorene sub 
genericul „Mîndrie minereas
că", pe platforma minieră 
Teltoc s-a desfășurat „Cupa 
minerul" la fotbal, popice, șah 
și tenis de masă. Trofeul a 
revenit atelierului mecanic la 
fotbal șl șah, uzinei de pre
parare la tenis de masă șl 
secției zlaști la popice. • LA 
GIURGIU a avut loc cea de 
a IH-a ediție a „Festivalului 
sportului muncitoresc", orga
nizată de Consiliul județean 
Ilfov al sindicatelor, C.J.E.F.S. 
șl Comitetul județean al 
U.T.C. Peste 500 de tineri din 
Oltenița, Buftea, Urzicenl, 
Giurgiu și întreprinderi jude
țene cu sediul în București 
s-au întrecut, cu acest prilej, 
la atletism, ciclism, fotbal, 
volei, rugby șl popice. • PE 
STADIONUL Voința din Ca
pitală s-a amenajat recent, 
sub... streașină celebrei are
ne de popice, care cu ani în 
urmă a găzduit șl un campi
onat mondial, două piste în 
aer liber. Aici se vor orga
niza întreceri de masă pen
tru cooperatori, amatori al 
sportului cu bila de textollt. 
• LA A.S. HIDROMECANI
CA BRAȘOV s-a încheiat 
campionatul asociației, ta ca
drul căruia 362 de muncitori, 
tineri șl vîrstnlcl, și-au dispu

tat întîietatea la cinei spor
turi. Au _ terminat competiția 
pe primul iioc : sculăria — la 
volei (b), Ș.P. H prelucrări — 
la fotbal, secția forjă — la 
popice, P. Zahal'Lic — la te
nis șl I. Pașcanii — la șah. *> 
PE STADIONUL UHBIS, apar- 
ținînd cunoscutei întreprinderi 
bucureștene UREMOAS, e-au 
făcut o serie de noi amena
jări, ca, de pildă, un teren 
de volei, vestiare etc. < ÎN 
SALA Clubului sportiv șco
lar din Sibiu a avut loc edi
ția inaugurală a „Cupei. Si
biului" la volei fete, la care 
a fost prezentă șl o echipă 
poloneză, M.K.S. Păltoce Var
șovia. Cupa a revenit C.S.ȘC. 
Sibiu, la egalitate de puncte 
cu C.S.M. Libertatea din lo
calitate. C.S.Șc. a obținut 
3—0 . cu Textila Ctenădie,. tot 
3—0 cu M.K.S. Paltoce Șl 
2—3 cu C.S.M. . Libertatea. Q 
ECHIPA DE FOTBAL a Li
ceului de chimie Industrială 
nr. 3 din Zalău a câștigat e- 
tapa lnterjudeiteană a cam
pionatului republican școlar 
(15—16 ani), la care a avut 
ca partenere de întrecere re
prezentante ale județelor Sa, 
tu Mare, dujj, Bihor șl Ma
ramureș • LA SVINIȚA, pi
torească localitate mehedin- 
țeană de pe malul Dunării, 
a fost inaugurat recent uin 
frumos teren de sport, ame
najat prin muncă patriotică 
de către cetățeni. Inaugurarea 
a prilejuit organizarea unul 
turneu de fotbal cu partici
parea echipelor Minerul A- 
hina, Dierna Orșova, Azbestul 
Dubova și formația locală 
Dunărea. Turneul a foet cîș- 
tigat de divizionara C Dier
na Orșova.

RELATĂRI DE LA : T. Un
gur eanu, T. Siriopol, I. VM, 
T. Barbălată, D. Moraru-SUv- 
na, C. Gruia, O. Guțu, I. Io- 
nescu, M. Domlțian șl C. 
Juan.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI, 
Cu prilejul noului campionat 
de fotbal, un catren pe care 
strat gata să-1 semneze, alături de 
dv. (nu vă... su.părați, nu e așa?), 
toți Iubitorii fotbalului ;

Prin atacuri tot mai bune,
Vrem să asaltați careul.
Dar și voi, cei din tribune,

Vreun să asaltați.., „Trofeul" 1
VN GRUP DE CTTITORI DIN 

ROMAN. După cum vedem, îacă 
n-u s-au stins bine ecourile me- 
diuJua Dinamo — F.c. Argeș, dto 
ultima etapă a campionatului 
trecut. Foaie că vom asista la 
un meci asemănător mal repede, 
fără a mai aștepta ultima eta
pă a noului campionat 1 N-ați 
reținut exact faza respectivă : 
Dudu Georgescu a trimis mingea 
în. bară, cu capul, de la cîțlva 
metri, .

VASILE MATER . MOINEȘTI. 
Affiîndu-ne Ia tocepuit de cam
pionat, îmi calic Jurămlntuă și mal 
răspund o dată la această între
bare : întp'un meci oficial - de 
fotbal pot fi schimbați 2 jucători, 
indiferent de ia,pinii că schimba

rea privește Jucătorii de cîmp 
sau portarOJ, acesta din urmă 
avind același stotiut.

CONSTANTIN POPESCU, CO
MUNA GRUIA — ILFOV. La cele 
t tatreibări ale dv. privitoare la 
.„cel! mai bua portar, ce® mal bun 

In îuniîe august și septembrie, ÎNTREPRINDEREA DE TU
RISM, HOTH.UR1 Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI vă invită în 
zona Porților de Fier.

Se vizitează :
• hidrocentrala de la Porțile de Fier
• sculpturile realizate de' C. Biâncuși ia Tg. Jiu
• Băile Herculane
• monumentul de la Tismana
In tSmpul excursiei este organizată o plimbare cu vapo

rul pe Dunăre.
înscrieri la Matele de turism bucureștene din str. Men

deleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. 
Bâlcescu w. 35, Cal. Griviței nr. 138.

fundaș, cel mai bun mijlocaș etc. 
pe care t-a avut fotbalul româ
nesc", ăr putea exista mii de pă
reri. De ce credeți că părerea 
mea ar fi mai autorizată decît a 
altora ? Biroul meu s-ar umple 
de... contestații 1 Mal ușor îmî 
vine să vă răspund la cea de a 
7-a întrebare : „Care este cea 
mai bună formulă de alcătuire a 
echipei naționale 7“ Asta se știe 
întotdeauna după... meci !

ANDREI JOJA, CLUJ-NAPOCA. 
„Event" este un termen transfe
rat (mal mult sau mai puțin...

regulamentar) de la alergările de 
cai la fotbal. La alergările de 
cai, eventul înseamnă două curse 
legate una de alta pentru cei 
care... pariază. Cine n-a ghicit 
ambele rezultate, a pierdut. Cine 
le-a ghicit, are perspectiva unei 
cote ispititoare. La fotbal, even- 
tul este considerat cîștigarea. în 
același an, a campionatului șl 
a Cupei. Glumind, am putea 
spune că șl pierderea ambelor 
competiții, după ce al avut șansă 
să le cîștigi (căzii recent al lui 
Dinamo), este tot un fel de... e- 
vent 1

ȘTEFAN NICULESCU, BUCU
REȘTI. într-adevăr, în prelimina
riile Campionatului european e- 
diția 1966—68 Cipru a învins El
veția cu 2—1. Atunci s-au bucu
rat dprioțil, acum vă bucurați 
dv., ciștlgind pariul.

Ilustrații : N. CLAUDsU



MASURI EFICACE, PERSPECTIVA CLARA, 
STABILITATE ȘI PREGĂTIRI INTENSE - 
PREMISE PENTRU SALTUL CALITATIV J

VEȘTI DIN CELE 18 TABERE 
ALE DIVIZIONARELOR A

,, buri i sportive școlare de performanță, cu profil 
, fotbal, în tot atitea județe. Acestea vor începe să 

funcționeze din această toamnă. Pe lîngă cele 19 
școli existente, de același gen, se vor adăuga 
deci, noi unități de la care se vor aștepta ju
cători valoroși.

Pentru activitatea competițională 1979/80 a fost 
pregătit un program al Diviziei A care să , cores
pundă cu programările cupelor europene, în 
scopul de a elimina handicapul de pînă acum 
al echipelor românești, pregătirea insuficientă la 
intrarea în competiție din cauza începerii cu în- 
tîrziere a campionatului de toamnă. în acest 
sezon cele 4 echipe de club românești vor juca 
7 etape de campionat pînă la debutul în cupele 
U.E.F.A. ,

Pe de altă parte, întreruperile de campionat 
pentru acțiunile internaționale au fost reduse 
Ia minimum.

O mare atenție a fost acordată stabilității la _ 
cluburi a jucătorilor și antrenorilor. S-au luat 
măsuri în această direcție, îndeosebi în ceea ce 
privește antrenorii, ale căror angajări și ple
cări n-au fost reglementate. Față de anul 1977, 
cînd au fost transferați un număr de 624 de 
fotbaliști, în actuala perioadă de transferări 
(1—25 iulie) F. R. Fotbal a validat un număr 
de numai 265 de transferări, dintre care 94 pen
tru Divizia A și 171 pentru Divizia B. Marea 
majoritate a acestor transferări a fost efectuată 
prin promovarea de la eșaloanele inferioare 
(Diviziile B, C și juniori). Ca urmare a aplicării 
prevederii din regulament care dă dreptul echi
pelor din Divizia A să legitimeze jucători din 
județele unde nu există echipe de nivelul aces
tui prim eșalon sau jucători ce devin studenți 
din localitățile unde nu sînt centre universitare, 
au promovat în Divizia A un număr de 32 de 
jucători. în cadrul acestor promovări se află și 
tineri fotbaliști de la „Luceafărul". In ultimul 
an s-a accentuat mult tendința secțiilor și clu-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 6-a)

înaintea startului de miine

NOUA FAȚĂ A DIVIZIEI „B“ OBLIGĂ

Noul campionat .'de. fotbal a început, Divizie 
A se afla la a doua etapă. Mîipe , încep 
și jocurile Diviziei B. Sezonul international 

și-a făcut debutul. S-a disputat „Turneul Priete
nia*' al echipelor de juniori ale unor tăfi socia
liste și reprezentativa româna a ocupat locul al 
doilea, cel măi bun din ultimii 5 ani. Selecționata 
studențească a țării noastre, care de mîin-e ,va> 
susține, jocurile preliminare 'pentru turneul, Jocu-> 
rilor mondiale universitare din Mexic, a „îndrăz
nit" să joace într-un turneu amițaj în Spania, 
cu Nottingham" Forest, campioana Europei inter- 
cluburi, și a reușit să i se opună într-un mod 
remarcabil. Echipa națională se pregătește pen
tru meciurile apropiate, în deplasare, cu javentus 
Torino și reprezentativa Poloniei. Se apropie 
Cupele europene inter-cluburi și restanțele gru
pei preliminare din campionatul european. Dar, 
mai importantă decît toate acestea este clădirea 
unui edificiu mai puternic pentru fotbalul nos
tru, capabil să ofere o bază solidă și perspectivă 
clară pentru viitorul apropiat.

Acest nou sezon a fost pregătit încă dinain
tea încheierii campionatului ’ trecut. Ideea de 
bază, preocuparea pentru tineret, pentru schim
bul de mîine, realizată original prin echipa de 
juniori „Luceafărul", cu jucători filtrați timp de 
un an de zile, pînă la terminarea junioratului, 
fără să fie legitimați, dar cu înapoiere la echipe 
sau transferați dacă se includ în normele în vi
goare. a dat rezultate bune :

— echipa Luceafărul a realizat un rezultat 
promițător, de perspectivă în „Turneul Prietenia**

— a creat premisa pentru o viitoare reprezen
tare valoroasă în turneul U.E.F.A.

— a pregătit și promovat jucători pentru Di
vizia A, ca de pildă T. Nicolae pentru Politeh
nica Timișoara ș.a.

— va activa de mîine în Divizia B, seria a 
Il-a, în scopul formării unor jucători suscepti
bili de a face parte din echipele reprezentative 
de juniori și tineret, a testării valorilor care, în 
mod excepțional, pot să ajungă pînă la lotul 
echipei naționale.

Se află în pregătire, de asemenea, încă 10 du-

De mîine intră în întrecere 
și cele 54 de formații din eșa
lonul secund. în cele trei serii 
sînt reprezentate 45 de locali
tăți, printre care (in afară de 
București) unele cu tradiții și 
nume de rezonanță în fotbalul 
nostru, cum ar fi Arad, Plo
iești, Brașov, Constanța, Ora
dea. Hunedoara, Reșița. în com
parație cu al ți ani, în actuala 
ediție de campionat la Divi
zia B iau parte mai multe e- 
chipe eu nume prestigioase, u- 
nele aliate, cindva, pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere, campioane ale țării, 
ca U.T.A.. PETROLUL, RAPID. 
F. C. BIHOR.

Alături de echipele amintite 
se mai , află F.C.M. Brașov 
(Steagul roșu a jucat în „Cupa 
U.E.F.A.**, și a cîștigat „Cupa 
balcanică" inlcrcluburi), F. C.

PROGRAMUL Șl ARBITRII
SERIA I : C.S. Botoșani—F.C.M. 

Brașov : C. Szilaghi (Baia Mare), 
F.C. Constanța — Minerul Gura 
Humorului : B. Stincan (Bucu
rești), Delta Tulcea — Portul 
Constanța : I. Roșoga (București), 
Viitorul Gheorghenl — C.S.M. Su
ceava : V. Navrovschi (Bucu
rești), I.c.I.M. Brașov — Viitorul 
Vaslui : D. Petrescu (București), 
Unirea IDSMSA Focșani — Nitra- 
monia Făgăraș : C. Bizinichl 
(București), Cimentul Medgidia— 
Progresul Brăila : Gh. Mihăilcscu 
(București), F.C. Brăila — Mus
celul Cimpulung : D. Nicolae 
(București), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Tractorul Brașov : I. 
Bonini (București).

SERIA A H-a : Chimia Tr. Mă
gurele — Chimica Tlrnăveni : F. 
Tăbîrcă (Em. Vilcea). Petrolul 
Ploiești — Luceafărul București: 
I. Mărgescu (Pitești) — azi de la 
ora 18, Rapid București — Șoimii 
Sibiu : V. Tătar (Hunedoara), Fla
căra Automecanica Morenl — 
Progresul Vulcan București : T. 
Balanovici (Iași), Autobuzul Bucu
rești — Metalul Plopeni : V. To- 
pan (Cluj-Napoca), Carpațl Mîrșa
— Metalul București : C. Ghiță 
(Brașov), Mecanică fină Bucu
rești — Poiana Cîmplna : M. A- 
dam (Cluj-Napoca), F.C.M. Giur
giu — Oltul Slatina : Gh. Ispas 
(Constanța), Pandurii Tg. Jiu — 
Rulmentul Alexandria : V. Dam- 
șa (Timișoara).

SERIA A III-a : Strungul Arad
— Ind. sîrmel C. Turzli : V. Con-
stantinescu (București), înfrățirea 
Oradea — Minerul Cavnic : I. Bi- 
ră (Sibiu), C.F.R. Cluj-Napoca — 
U.M. Timișoara : Gh. Manta
(București). Aurul Brad — Gloria 
Bistrița : FI. Cenea (Caracal), 
F.C.M. Reșița — Metalurgistul 
Cugir : R. S’rban (Craiova). Uni
rea Alba îulia — Minerul Anina: 
M. Dumea (Roman), Someșul Sa- 
tu Mare — Corvinul Hunedoara : 
C. Bărbulescu (București). Mine
rul Moldova Nouă — F.C. Bihor 
Oradea : M. Buzea (București), 
Dacia Orăștie — U.T. Arad : Gh. 
Retezan (București).

Constanța (in seria I), Progre- 
sul-Vulcan, în seria a Il-a, 
unde va evolua sub denumirea 
de Luceafărul noua echipă na
țională de juniori, înapoiată de 
curind din Polonia, cu meda
liile de argint de la „Turneul 
Prietenia". Cît privește- seria a 
III-a, aceasta are o compo
nență cum n-a avut-o, poate, 
niciodată : U.T.A., Corvinul,
F. C. Bihor, foste divizionare A 
pînă acum două luni, apoi 
F.C.M. Reșița, C.F.R. Cluj-Na-

O fotograf ie-argument : Progresul — Rapid, un meci de Divizia B 
(din campionatul trecut), dar cu tribunele arhipline

PROGRAMUL TURULUI
ETAFA 1 (26 august)

C.F.R. Arad — Victoria Ineu, Alu
mina Oradea — Bihoreana Marghi
ta, Victoria Elcond Zalâu — Unirea 
Tomnatic, Recolta Salonta — Tricolo
rul Beiuș, Unirea-^ Dej — Minerul 
Șuncuiuș, T.C. Ind. Cluj-Napoca — Ar
matura Zalâu, Oțelul Or. dr. Petru 
Groza — Voința Oradea, Unirea Sîn- 
nicolau Mare — Rapid Arad.

ETAPA A l!-a (2 septembrie)
Minerul Șuncuiuș — Unirea Sînnico- 

lau, Voința Oradea — C.F.R. Arad, 
Victoria Ineu — Alumina Oradea, Ar
matura ZaTâu — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza, Tricolorul Beiuș — Victo
ria Zalâu, Unirea Tomnatic — Recol
ta Salonta, Rapid Arad — Unirea 
Dej, Bihoreana Marghita — T.C. Ind. 
Cluj-Napoca.

ETAPA A III-a (9 septembrie)
Unirea Dej — Voința Oradea, T.C. 

Ind., Cluj-Napoca — Victoria Ineu, 
C.F.R. Arad — Bihoreana Marghita, 
Alumina Oradea — Rapid Arad, Uni
rea Tomnatic — Armătura Zalâu, Vic
toria Zalâu — Unirea Sînnicolau, Tri
colorul Beiuș — Minerul Șuncuiuș, Re
colta Salonta — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Bihoreana Marghita — Rapid Arad, 

Minerul Șuncuiuș — Unirea Tomnatic, 
Voința Oradea — Recolta Salonta, 
Unirea Sînnicolau — Unirea Dej, 
Oțelul O:, dr. Petru Groza — T.C. 
Ind. Cluj-Napoca, Armâtura Zalău — 
Tricolorul Beiuș, Victoria Ineu — 
Victoria Zalâu, C.F.R. Arad — Alu
mina Oradea. 

poca. Și... Gloria Bistrița, ne
lipsită în ultimii ani de pe 
„podiumul" seriei.

Așadar, avem motive șă 
spunem că noua față a Divi
ziei B este cu totul alta în 
comparație cu anii prccedențl. 
Este, deci, întru totul înteme
iată speranța că fotbalul de la 
acest eșalon va cunoaște un

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. a 6-a)

ETAPA A V-a (23 septembrie)

Victoria Zalâu — Recolta Salonta, 
Unirea Sînnicolau — Bihoreana Mar 
ghita, Minerul Șuncuiuș — Armâtura 
Zalâu,. Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
C.F.R. Arad, Unirea Tomnatic — Vic
toria Ineu, Rapid Arad — Voința O- 
radea, Alumi-na Oradea — Unirea 
Dej, T.C. Ind. Cluj-Napoca - Trico
lorul Beiuș.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)

Unirea Dej — T.C. Ind. Cluj-Napo
ca, Armâtura Zalâu — Victoria Za
lâu, Tricolorul Beiuș — Unirea Sîn
nicolau, Recolta Salonta — Minerul 
Șuncuiuș, Rapid Arad — C.F.R. Arad, 
Victoria Ineu — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza, Bihoreana Marghita — Uni
rea Tomnatic, Voința Oradea — A- 
lumina Oradea.

ETAPA A Vll-a (7 octombrie)
Tricolorul Beiuș — Bihoreana Mar

ghita, T.C. Ind. Cluj-Napoca — Mi
nerul Șuncuiuș, Unirea Tomnatic — 
Rapid Arad, Voința Oradea — Uni
rea Sînnicolau, Armâtura Zalâu — 
Alumina Oradea, C.F.R. Arad — Re 
colta Salonta, Victoria Ineu — Uni
rea Dej, Oțelul Or. dr. Petru Groza 
— Victoria Zalău.

ETAPA A VII l-a (14 octombrie)
Alumina Oradea — T.C. Ind. Cluj- 

Napoca, Rapid Arad — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza, Uniiea Dej — C.F.R. 
Arad, Minerul Șuncuiuș — Victoria 
Ineu, Victoria Zalâu — Voința Ora
dea, Unirea Tomnatic — Tricolorul 
Beiuș, Bihoreana Marghita — Recol-

• GLORIA BUZĂU speră să 
învingă pentru prima dată pe 
C.S. Tîrgovlște (0—1 și 1—3 în 
campionatul trecut), deși Pe- 
trache și Tulpan sînt accidentați. 
• C.S. TIRGOVIȘTE iiu ane in
disponibilități în lot. Arbitri : 
Gh. Dragomir — C. Dinulescu și 
N. Georgescu (toți . din Bucu
rești) ,

Q UNIVERSITATEA CRAIOVA 
are mari probleme în ceea ce 
privește alcătuirea formației. • 
F.C. ARGEȘ ■‘contează pe întreg 
efectivul • și vă alinia, se pare, 
formația standard. ’ Arbitri : N. 
Ram ea (Bir lad) — V. lanul {iași) 
și D. Munteanu (Vaslui).

@ S. C. BACAU. Antrenorul 
Tr. Ion eseu nu-i poate folosi pe 
Lunca și Andrieș. Este incertă și 
folosirea lui Șoșu și Chitaru. vi
neri, la Bacău ploua torențial și 
terenul se afla sub un strat de 
apă. O DINAMO și-a verificat în
tregul lot miercuri (,cu Sportul 
studențesc) și joi (la Tîrgovlște, 
cu Clubul sportiv, scorul : 2—0 
pentru dinamoviști). Nu se anun
ță indisponibilități. Arbitri : I. 
Rus — A. SziLaghi (ambii din 
Tg. Mureș) și D. Ologeanu (A- 
rad).
• POLITEHNICA IAȘI. Cu ex

cepția lui Slmionaș, restul com- 
ponenților lotului sînt apțl de 
joc. • VIITORUL SCORNICEȘTI, 
în drum spre Iași, a făcut o es
cală la Vaslui. Moralul bun, al 
echipei este amplificat și de po
sibila intrare a talentatului mij
locaș Badea. Arbitri : Cr. Teodo- 
rescu — C. Coman (ambii din 
Buzău) și M. ivăncescu (Bra
șov) . x ,
• OLIMPIA SATU MARE. S-a 

încercat recuperarea lui Kaiser,

DOUĂ VARIANTE DE ANTI-JOC
Deși despre etapa inaugurală 

a Diviziei A, de care ne-am de
părtat acum cu aproape o săptă- 
mînă, s-au spus multe lucruri 
și mai bune și mal puțin bune, 
deși preocupările tuturor sînt 
monopolizate azi de etapa pro
gramată mîine, există totuși ceva 
ce ne îndeamnă să ne mal în
dreptăm o dată privirile asupra 
a ceea ce a fost, cu gîndul la 
ceea ce urmează. Concret, ne-am 
propus să revenim, pe scurt, a- 
supna a două ,,cazuri" pe care 
le-au scos în evidență nu atît 
rezultatele din teren, cît com
portarea jucătorilor în raport cu 
obligațiile lor față de perfor
manță.

Primul „caz" este Olimpia Sa- 
tu Mare, x echipă cu o anumită 
vechime în primul eșalon, fina
listă a „Cupei României", anul 
trecut. In prima etapă, echipa 
antrenată de Gh. Staicu și Șt.

Csako, amin doi apărători valoroși 
la vremea lor ca jucători, a pă
răsit terenul învinsă la un scor 
de dublu forfait (!!!) în confrun
tarea cu Viitorul, aceasta în 
urmă ou câteva luni o divizionară 
B. N-am vrea, desigur, să știr
bim din meritele învingătorilor, 
care nu s-au lăsat impresionați 
de cartea de vizită a adversarilor, 
tratîndu-î — și bine au făcut ! — 
ca pe o echipă de categorie in
ferioară, perforîndu-le poarta de 
șase ori. Am vrea, în schimb, să 
reamintim cu acest prilej faptul 
că mai persistă încă în mentali
tatea unor antrenori și jucători 
ideea greșită potrivit căreia me
ciul de „afară" nu prea contează, 
că „acasă" este, cum s-ar spu
ne... baza. In deplasare, apărarea 
poate fi și din șvaițer, ca a O- 
limpiei la Scorniceștl, în timp 
ce pe teren propriu ea se tran
sformă miraculos în „beton ar
mat". Datorită unei astfel de op

DIVIZIEI C
ta Salonta, Unirea Sînnicolau — Ar
mâtura Zalâu.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
Armâtura Zalâu — Rapid Arad, Vo

ința Oradea — Minerul Șuncuiuș, Vic
toria Ineu — Bihoreana Marghita, U- 
nirea Dej — Victoria Zalâu, Oțelul 
Or. dr. Petru Groza — Tricolorul Be
iuș, Recolta Salonta — Alumina O- 
radea, C.F.R. Arad — Unirea Sînni
colau, T.C. Ind. Cluj-Napoca — Uni
rea Tomnatic.

ETAPA A X-a (28 octombrie)
Unirea Tomnatic — Unirea Sînni 

colau, Rapid Arad — T.C. Ind. Cluj- 
Napoca, Alumina Oradea — Victoria 
Zalâu, Bihoreana Marghita — Voința 
Oradea, Recolta Salonta — Unirea 
Dej, Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Minerul Șuncuiuș, Armâtura Zalâu — 
Victoria Ineu, Tricolorul Beiuș — 
C.F.R. Arad.

ETAPA A X!-a (4 noiembrie)
Unirea De] — Oțelul Or. dr. Pe

tru Groza, C.F.R. Arad — Unirea 
Tomnatic, Victoria Ineu — Rapid A- 
rad, Tricolorul Beiuș — Alumina Ora
dea, Voința Oradea — Armâtura Za
lâu, Vittoria Zalâu — T.C. Ind. Cluj- 
Napoca, Minerul Șuncuiuș — Bihoreana 
Marghita, Unirea Sînnicolau — Re
colta Salonta.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Rapid Arad — Minerul Șuncuiuș, 

Recolta Salonta — Armătura Zalău, 
Alumina Oradea — Unirea Tomnatic, 
Victoria Ineu — Unirea Sînnîcolaa, 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — Biho
reana Marghita, Unirea Dej — Td- 

dar prezența lui este incertă. • 
STEAUA va alinia ,,li“-le obiș
nuit, adică fără Năstase, nerefă
cut. Arbitri : S. Drăguiici. •— T. 
Moisescu (ambii din D robe ta Tr. 
Severin)' și O. Strong (Oradea).
• F. C. BAIA MARE. Are di

ficultăți în alcătuirea echipei : 
prezența iul Ariciu și Condruc 
este incertă. O F.C.M. GALAȚI 
a jucat la mijlocul săptăminii cu 
propria echipă de juniori. Nu 
se.,anunță indisponibilități în 
lot;' Arbitri : ' M. Morarii — ‘ FI. 
Popescu (ambii din Ploiești) șl 
R. Petrescu (Brașov).
• SPORTUL STUDENȚESC.

Antrenorul Mircea Rădulescu este 
liniștit în privința formației. Ea 
va fi aceeași din prima etapă. 
• „U“ CLUJ-NAPOCA a jucat
miercuri la Dej, ou Unirea (scor 
3—0). Flores cu este singurul 
semn de întrebare. Arbitri: M. 
Fediuc — M. Abramiuc (ambii 
din Suceava) și Al. Mustățea 
(Pitești).
• CHIMIA RM. VILCEA anun

ță reintrarea lui Coca I și debu
tul lui Săvulea, o extremă de la 
Minerul Motru. • A.S.A. TG. 
MUREȘ va păstra formula de e- 
chlpă folosită duminică. Arbitri t 
C. Jurja — I. Pop și M. Cruțes- 
cu (toți din București).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

a jucat un meci de pregătire cu 
divizionara C din localitate, E- 
lectromotor. Scor : 5—0. Va evo
lua aceeași formulă de echipă 
care a învins» în deplasare, pe 
F.C.M. Galați. • JIUL a fost 
învinsă într-un amical de Mine
rul Motru, cu 2—1, pe terenut 
acesteia. întregul lot este valid. 
Arbitri : N. Petriceanu — C. Ma- 
teescu (ambii din București) șl 
Gh. Jucan (Mediaș).

tici nefericite, care creează de
prinderea de a accepta lupta 
doar în raport de anumite cal
cule și opțiuni, fotbalul nostru 
are numai de pierdut.

Al doilea „caz" este acela al 
Gloriei Buzău, echipă care s-a 
strecurat cu dificultate printre 
promovatele campionatului tre
cut și care, acum, de teama ad
versarului — în speță, Steaua — 
a adoptat „tactica ariciului". 
Practic, formația antrenată de 
Ion Ion eseu, cindva un atacant 
de marcă și un golgeter renu
mit, s-a retras cu tot efectivul 
în propria jumătate de teren șl» 
închizîndu-se ermetic pe toate 
părțile, și-a propus un singur 
țel : să primească cît mai puține 
goluri și, dacă se poate, nici 
unul. Cum era dealtfel să se șl 
întîmple Dar cu ce preț ? Cu 
acela al negării totale a specta* 
colului, cu prețul antifotbaluIuL 
Sigur că, față de Olimpia, care 
oferă în deplasare „bulevarde de 
acțiune" pentru adversari, Glo
ria pare, prin hotărîrea sa de a 
rezista eroic pe baricade, un cax 
mal puțin de acuzat. In realitate, 
însă, și exemplul Olimpiei șl a- 
cela al Gloriei nu reprezintă alt
ceva decît variante ale aceluiași 
mod greșit de a trata întrece
rea sportivă, denumit, în expri
marea obișnuită, non combat. A- 
dică refuzul de a-ți măsura for
țele eu adversarul, ATITUDINII 
PE CARE NUMAI LIPSA DR 
PREGĂTIRE O POATE GENERA.

De aceea spunem acum, cu. 
gîndul la etapa de mîine șl la 
următoarele : nici apărare șvai
țer, nici fotbal pe baricade, d 
fotbal adevărat, . echilibrat, îa 
atac și în apărare, care să pla
că și să fie, în același timjx 
competitiv.

Mihai 1ONESCU

SERIA A IX-a
colorul Beiuș, T.C. Ind. Clui-Napoca — 
Voința Oradea, Victoria Zalău — 
C.F.R. Arad.

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)
T.C. Ind. Cluj-Napoca — Recolta 

Salonta, Unirea Tomnatic — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza, Armătura Za
lău — Unirea Dej, Minerul Șuncuiuș 
— C.F.R. Arad, Voința Oradea -- Vio- 
toria Ineu, Bihoreana Marghita -♦ 
Victoria Zalău, Rapid Arad — Trico
lorul Beiuș, Unirea Sînnicolau — Ar 
lumina Oradea.

ETAPA A XlV-a (25 noiembrie)
Victoria Zalău — Minerul Șuncuiuș» 

Recolta Salonta — Rapid Arad, Trb 
colorul Beiuș — Victoria Ineu, Ak>» 
mina Oradea - Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza, C.F.R. Arad — Armătura 
Zalâu, Unirea Tomnatic — Voința O- 
radea, Unirea Sînnicolau — T.C. Ind» 
Cluj-Napoca, Bihoreana Marghita •• 
Unirea Dej.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Unirea Dej — Unirea Tomnatic^' 

Minerul Șuncuiuș — Aluminei Oradea. 
Oțelul Or. dr. Petru Graze — Unirea 
Sînnicolau, Rapid Arad — Victoria 
Zalău, Voința Oradea — Tricolorul 
Beiuș, Armătura Zalău — Bihoreana 
Marghita, Victoria Ineu — Recolta 
Salonta, T.C. ind. Cluj-Napoca — 
C.F.R. Arad.



PUTERNICUL DETAȘAMENT MUNCITORESC HUNEDOREAN 
SE MÎNDREȘTE AZI CU MARI CAMPIONI

• Tradițiile sperțive; muncitorești - valoriiicate plenar die mișcarea
sportivi die masă • Din 12 OOO die fetițe, 240 au pewit pe urmele, Nadiei

Hunedoara este, mal întii, 
un județ cu vestigii 
mărturii ev-esînd ti 

glorioasă
_ > «1 

evocând istoria 
glorioasă a neamului nostru. 
Intre cere ruinele onasului an
tic Colonia Vipia Traiana Au
gusto Dacia Sarmizccetusa. cen
tru politic și economic al Da
ciei romane. Hunedoara este, 
deopotrivă, un județ al prezen
tului socialist, puternic și vi
guros ancorat în procesul de 
transformări politice, economi
ce și sociale care caracterizea-

zS România în ultimele trei 
decenii si. 'jumătate. Intre jude
țele tării, Hunedoara deține lo
cul I pe țară la producția de 
huilă oocsificabilă și minereu 
de fier, locul H la fontă, la
minate, cocs si energie elec
trică, avînd în 1978 o produc
ție industrială de 14 ori mai 
mare decîlt cea. din 1948. Din 
bogata paletă. a realizărilor 
economtoo-SociiaJe face parte, 
desigur., pi activitatea sportivă.

dar 'destfășwîndu-iKe. 
materiale cu totul

IA WMMINUL SECRETARULUI GENERAI Ai PARIIDUIUB
în ___ „

permanent cu. țara, cu poporul, 
tovarășul Klicolae Ceaușescu, 
«ecretaiul general al partidului 
nostru, s-a aflat deseori în 
mijlocul minerilor, siderurgiș- 
tiîlor și constructorilor buriedo- 
reni, așa cum a făcut-o recent. 
Cu . prilejul Zilei .minerilor, în 
toamna anului 1972, cu oca
zia, unei vizite de lucru în ju
deț, în euvîntarea rostită ta 
adunarea activului de partid 
din Valea Jiului, președintele 
Republicii arăta : .„Este necesar, 
totodată, ca organizațiile de 
partid, .de sindicat si tineret 
să accrfe mail multă atenție or
ganizării timpului liber Tre
buie: să ne gîndiim realmente 
ții ia modui ciiim iși petrec, ea- 
menii iîmpull : fiber. în timpul 
liber, oameni» să mai învețe 
ceva, să participe șî Ia activi
tatea cnltauraM, sportivă, dis
tractivă". Aceste prețioase în-, 
demn uri ale tovarășului Ni-c-o-iae 
Oeaușescu au avut un. puternic 
eoou. Ele au mobilizat . întregul, 
activ , sportiv . al județului, toți 
fact-dr}! cu atribuții,. în. direcția 
obținerii unor rezultate mai 
bune în. activitatea de mesă, 
pentru atragerea întregului ti
neret, a cît mai multor oameni 
al muncii, la practicarea exer- 
cițiilbr fizice, a mișcării, turis
mului șl — pe aeeșt funda
ment solid al «portului dp ma
să — spre 
tă. în care 
.Ipscris, în

. notabile.
Desigur, 

tradiția sportului 
hunedorean. Asociații și cluburi

dialogul său viu, direct și

marea performar)- 
hunedoreni j au și 

ultimii ani, pogini
este binecunoscută.

m.uncijweșc

Lugsenil, Jiul Pe- 
__ , ___ Petrlla, Mineral 

Vulcan. C.FJL Sîmerîa, Mure
șul Deva, — exclusiv munci
torești, organizate pe lingă u- 
nități miniere, întreprinderi sau 
fabrici — «u. o vechime de 
circa, șase decenii. La Lu- 
penâ, de pildă, asociația sportivă 
ființează din anul' 1,914. .Dește 
gur, activitatea propriu-zisă a 
acestor colective se reducea la 
popice (eu. precădere), box, lup
te si fotbal,' ea fiind stimula
tă, de regulă, de inițiativele

ce Minerali 
iroșani, Jiul

personale,' 
' în' condiții
precare.

Azi, județul Hunedoara, în-
' scriindu-se feriri în ansamblul - 

mișcării noastre sportive, cu un 
potențial ridicat, se mîndreșto 
cu prestigioase si remarcabile 
realizări, atât în sportul de. ma
să, cît și în cel de performan
ță. Competiția națională „Da- 
t-iada" a declanșat și pe aces
te meleaguri energii hebănuite, 
numărul participanțilqr la ®a- 
rea întrecere riditrindurșe în pri
ma ediție, la oca. 190,000. Spor-, 
tivii hunedoreni au o prezență 
toi; mai activă în competițiile 
de vîrf ale țării, nu mai puțin

; de 47 de echipe, de pe întreg 
cuprinsul județului, participând 
în campionatele divizionare 1® 
fotbal, rugby,, ■ lupte, popice, 
handbal, volei, baschet, tenis 
de cîmp. Șl mu de puține ori 
cei , mai merituoși' dintre com- 
pcmenții, acestor formații. au. 
fost desemnați să apere culorile 
scumpe ale tricolorului în întâl
niri internaționale de anver
gură.NAPII® ȘII (EEE 12 «00 BE CANDIDATE..
ned.oara), doi dintre cei mal 
competent? și pasionați tehni
cieni ai țării,' soții Marfa șl 
Bela Kardly, autori 'ai unei „o- 
pera.ții" unice în sportul nos
tru. în 1.978, ei au străbătut în
tregul județ, toate .. gră^nițele 

, și. șoolile, testihd aproape 12 000 
i de fetițe, pentru a le selecțio

na pe cele' Î4C care astăzi în
vață-și fac gimnastică - la ■ Șeoe- 

; ta' generală na*. 7, La Deva a 
fost dată in . folosință,' în acea
stă Primăvară, o sală de gim
nastică unicat, dispunând de 
aparatură- -și.-..do4ări. ..diiitee .cele.. 
mai moderne, oare asigură 

■ sportivelor - condiții- idhale de 
; pregătire,' odihnă și refacere.

De fapt;- Această ' impresidnap- 
; țâr sală 'este' ultimul dintre ma

rile obiective date, în folosin
ță in ultimii ani ta județul Hu
nedoara, la. capitolul bazei ma
teriale înșcriiridu-se numeroase 
alte importante realizări : sală

în luna mal, opinia -publică 
saluta, cu entuziasm noile iz- 
bînzi ale Nadîeâ Ctamăneeii, so
cotită pe drept cea mai bună 
gimnastă a lumii, câștigătoare 
a trei medalii de aur la cam
pionatele . europene de la Co
penhaga . Huned-Orenil aveau 
un motiv - în ptas să aplaude- 
strălucita -comportare a marii 
noastre sportive: ei știau- 

. foarte bine. că atunci Nadia 
era a lor, cea. mei tînără (și, 
evident, cea mai valoroasă), 
dintre componentele secției de 
gimnastică a asociației șportiVe: 
„Cetatea*”' dim. Deva. Reunirea 
in acest oraș a celor mai .bune 
gimnaste ale țării (practic 
lotului nostru reprezenta ți v fc- 
minim) se -înscrie șl ea ca ' o: 
măsură logică, impusă' db rea-. 
lități evidente :: la .Deva lucrea
ză, de mâl. bane, de ■>» -an 

’ (după ee cu un deceniu rin; ur
mă plecaseră ta 'Onești, -tot. _,____ _______ __
dintr-un «naș . al județului Eu- de' sport mtatifunețtonală . la.

■ CAMPIOANA ROMÂNIEI LA. VOLEI JUNIORI ÎN ANUL 1969 : 
țclMpa liceului „Vasile Boaită" din Rm- Viteea In fortogimfie, ăe 
la stingă la dreajpta .. pro/. Laurențiu Stilea, antrfecw, Dragoș Po
pescu, Radu Dumitrescu, Laurențiu Dumănoiu, Cristian lanAu, C, 
Cadelcu, Mihai Morăreanu, Daniel Drbc, C. Bărăscu, Jean Mi- 
băeseu fi Ion Negoiță.

Un tinâr. prozator, f«ss- 
iantim Mateeseu, originar 
din Rîmniei» Vîlcea, a 

semnat de curînd o carte inti
tulată ^Memoria-' RSrmnîcutos". 
îndrăgostit de orașul și ți" 
nulul' natal, .autorul realizea
ză cu multă căldură o evo
care atrăgătoare, în .care ci
titorul - descoperă inedit șl far
mec din trecutul șl prezen
tul vîlcean Citind cartea, ri- 
mîi cu impresia că Vîlcea 
este, cel mai frumos județ al 
țării, iar Rj'mnicu Vîlcea cel 
mai frumos oraș. Acesta este 
succesul autorului. După ce cu
noști mai bine locurile, tre
buie să fii cel puțin de acord 
că acest județ și reședința lui 
sânt dintre cele mai frumoase 
din țară;

„Vatra folclorică - străbună", 
cu văile încîirtătoare ale Oltu
lui și Lotrului, cu țara Loviș- 
tei,-cu Cozia și.. Horezu, cu O- 
lăneștii. Govora șl Călinoăneș- 
ții, iar acum cu salba de hi
drocentrale și cetatea chimiei, 
oferă „tan ■ spectacol impresie- 
nant care definește mutațiile 
fundamentale petrecute". Dez
voltarea impetuoasă a indus
triei țari județul Vfflcea. reaJl-

zează înte-o ri întreaga pro
ducție IndustriaM a anuWi 
1938) a accentuat procesul de 
urbanizare și a schimbat sta
tutul social al. populației în ca
drul transferului rural-urban. 
De la ’ 12 000 de locuitori în 
1945, orașul Rîmnicu Vîlcea nu
mără azi peste 75 000 de locui
tori, din cel 400 000 ai județului. ’ 
In această dinamică socială și 
economică sportul are un rol 
activ. De la mm singur club 
sportiv fn 1944, la 331 asoctații 
și cluburi sportive în 1979 ; de 
la. 6 profesori de educație' fi
zică au® 35 de ani, Ia 2U. 
profesori de sport azi ; de la 
8 terenuri de sport, 1® 165. Dar 
cifra cea mai impresionantă 
este reprezentată de cel 127 000 
de paiiMipanți (1/3 din popu
lația județului) Ia competiția 
națională „Dactada". Astfel, ac
tivitatea de educație fizică și 
sport se înscrie în uriașul pro
ces de transformare a vieții pe 
meleagurile vâlcene,

Prim-vicepreședlntele Consi
liului județean de sport, to
varășul Constantin dsmaro, ne 
arată statistica comparativă pe 
care o publicăm #1 ne mărtu
risește s JBtîU, cifrele din a

Deva, stadion cu peste 15 000 de 
locuri, sală de 
înot acoperit,' 
clal,' popicărie

care au crescut «au și-au de
săvârșit măiestria. în județ se' 
află și alte nume. binecunoscu
te iubitorilor de sport,, cum sîn.t

Noua 
de il 
care : 
Comă:

F<

sport, bazin de 
patinoar artifi
cii 6 piste

• Asociații sportive
® Ctaib-ori sportive
® Secții afiiltate
® Sportivi Jeg.ltimu'țl
• Profesori de educație .fizică
• Antrenori
® Arbitri
• Sportivii in loturile naționale
• Baza materială (jsăll de sport, 

terenuri, bazine de înot omo
logate pentru competiții spor
tive)
Titluri .b-atoapioe, eumopenc, 
mondia le , . -
Tltl-uri de .ctampi-oni național), 
tatn ' itoș " *
Recorduri naționale, dtn nffia
Fartkciipaințl ta „Docladă" :
— 'ediția' 1 \
— ediția a H-o (etapa de iarnă)'

•; Inșiruictori Sportivă obștești
•) sportivi ctasittoațl : K maeștri ai
rift 14 ăe clasă totemnaționaHă, 13J- categoria I.
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167 5S3 participant? 
IM *00

i no
aportiuOul, C maeștri «me-

toate la Hunedoara, amemaja- 
z«0 unor pîrtii. de schț și să- 
niuș în munții Parâng

între perforthesti de clasă

cele ale internațianaMor de 
rugby Maree». Orielecan sau 
Stoica Enciu (desemnat do? ani 
la rînd ce cel mal 'bun jucă-

tor AJ ță 
reil. cam 
ponemtă 
tor Mid 
de popi; 
pion m 
dclîsm, 
eomponet 
bob 4 p< 
pean. De
lte mî-ndr 
de frunte 
ni națio: 
campi-ona 
diale, ca: 
ceste m« 
(tenis de 
(handbal) 
(tenis de 
Condovir.

„Crește 
MW de I 
rin ■ djn 
re®, șî t> 
ti. " te 
pei »1 
mișcării 
spunea ti 
prim-virt 
Hvnedoai 
premise « 
tuli din . 
tinne fini 
depline®*; 
pus în 1 
jmentele 
vizînd 
tinerei, s 
diferite 1 
practican 
turismului 
întărirea 
de săBăă 
muncesc 
uzine, pi 
slruețH, 
«tituții"..

• As'ftciaiți) șl cluburi sportive
O) Sportivi legitimați
•) ProtesMi de edwcaiție fiudcă
• Zuiirenorl
• .Sportivi în loturile aațio-nale
• Tltiruri de campioni, naționalii
• Baza materială (stadioane,' 

săli, tereniurl siimpte)
• Participanțl ta „Dtactadă-

— ediția I

8

au

Ml.
M
ÎS

1S>

0) Sportivi l dașiitoațl : 4 maeștri ai «portului, S etani înterria- 
țtaaală, M categoria I, ass categoria. « m-a,

ral-sportive, In 56 de loeaUtăți.
Satele cunoșc și ele o dez

voltare sportivă din ce în ce 
mai mare, CUFELTl Crețenilor, 
Orieștîlor, Drăgoieștilor, Pietra
rilor, Căpșunilor #1 altele atrag 
mii de tineri de la »ate. „Fes
tivalul fetelor vîleene" este un' 
bun prilej de manifestare în 
sport a elementului feminin și 
are o audiență largă in județ.

în stațiunile baineo-climate- 
rlcc vâlcene vin anual zeci de 
mii de oameni al muncii din 
întreaga.. țară. Pentru aceștia se 
organizează, cți regularitate. 
„Ctipa stațiunilor", desfășurată 
sub egida Consiliului Județean 
al sindicatelor, la volei, fotbal 
și handbal. Acum această com
petiție se află. ta a 7-a ediție 
»i are -programate finalele la 
19 august, în. stațiunea Olă-, 
neștl.

. Bazele sportive sânt în ma
joritate baze simple, la sate

SPORTUL, ELEMENT ACTIV ÎN DINAMICA 
VIEȚII SOCIALE Șl EC0N0AA1CE VÎLCENE

• O treime 'din populația iiud ef ulu i (127 000 pârtiei panți} 

ta întrecerile „Daciadei" ® Perfarmanfa începe săi r&deasca
doua coloană, realizările ac
tuale, se datoresc ultimului) de
ceniu- Odată cu dezvoltarea 
Impetuoasă, multilaterală,, a ță
rii noastre, sub conducere® par
tidului, î» frunte cu secretarul 
său general,. tovarășul Nicotoe 
Ceaușeseu. activitatea de edu
cație fizică »i sport a crescut 
și a cuprins masele de tineret 
și cbiiar de vîrstmci. AplicSnd 
indicațiile partidului, Comitetul 
județean Vîlcea al F.C.R. a în
demnat șî sprijinit în mod deo
sebit mișcarea, sportivă în ju-- 
dej.. Industrializarea (îndeosebi 
construcția platformei chimice 
de linsă' Rîmnieu-Vacea) a a- 
dus pe terenurile de sport, zeci 
de mii de practicanțî, dintre 
care ' unii I® primul contact 
cu . educația fizică ți sportul",

Intr-adevăr, activitatea spor
tivă de masă cunoaște o largă 
dezvoltare. Se organizează cu 
regularitate competiții pe ra*

muri de producție rum sînt 
CUPELE :. chimistului, ceramis- 
tului, energeti.cîanului,, sudistu
lui, mineralul, forestierului ș.a. 
Platforma, chimică are asocia
ția. sa sportivă („Chimistul"), cu 
aproape 7 000 de membri, cu 
echipă de lupte' în Divizia A, 
cu volei, handbal și fotbal în 
Divizia C, dar g:l cu activi
tate sportivă de masă, largă, în 
cadrul campionatului asociației, 
dotat cu „Cupa chimistul". De 
asemenea., aii fort create baze 
de agrement, cu dotare spor
tivă, pentru muncitori, la Go- 
ranu, pe malul lacului de acu
mulare, unde, in zilele libere, 
muncitorii de IA platforma chi
mică ți de la alte întreprin
deri petrec ore- plăcute, Aici,' 
activitatea sportivă este în lar
gul său. In anul 1978 aai fost 
organizate 480 de acți-unâ tu
ristice, cu 52 000 de partici
pant și 4M de duminici cultis-

și la orașe, ele existând. în 
comune ca Lal-oțu, Berbcști, 
Frin-cești-, Ștefănestl, Lungești, 
Drăgănești, Drăgășani, Brezei, 
Horezu ș.a. Județul are însă și 
stadionul „1 Mai" Rîmnicu Vîl
cea cu 15 000 de locuri, alte trei, 
stadioane sub 5 000 de locuri — 
„Chimistul",■ „Oltul" șl „Hidro- 
energia". în prezent, sala poli
valentă, de 2 000 de locuri, *e. 
află în stadiul încheierii lucră
rilor.

Secretarul C.J.E.F.S., tovară
șul Gb. Ddrea, ne relatează 
despre performanțele sportive.. 
Acestea nu sînt mari, ele 
poartă îiisă germenii -unor a- 
pnopiate realizări și în acest 
domeniu deloc ușor, Vîlcea nu 
a avut tradiție î-n marea per
formanță, dar a avut și are 
încă reușite cu divizionara A 
de fotbal Chimia Im, Vîlcea. 
Mai rîint. și trei echipe In Di
vizia C, Lotra Erczo.l fiind cea

mai apr 
care v-o 
echipa c 
volei jur 
chipa lie 
din Rirni 
niorl în 
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național 
ani ta 1 
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sănătatea 
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INTRE COMPLEXELE PROBLEME ALE PRODUCȚIEI, 
ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE FIZIC A |l SPORI 

însemnării de la adunarea generală a reprezentanțiilor oamenilor

La Intreprihilerea de mecanică fină — București
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Zilele trecute a avut loc a- 
dunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii clin întreprinderea cra- 

ioveană „Electroputere", unitate 
de mare importantă a industriei 
constructoare de mașini, ale cărei 
produse sînt binecunoscute în ța
ră ți peste hotare. Intr-o atmos
feră de lucru, de înaltă respon
sabilitate muncitorească, refiec- 
tind entuziasmul șl dăruirea cu 
care întregul colectiv al între- 
prlndeirU cinstește marile eveni
mente din viața țării — a SO-a 
aniversase a Eliberării șl Con- 
gnesrtl al XE-iliea ai parttduJiuj —, 
a ,foșt analizată activitatea des
fășurată în primul semestru al 
sniuDul pentru realizarea, sairvinHor 
de plan, a angajamentelor asu
mate m în-tawerea eoclaltetă, a 
preocupărilor privind îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de 
muncă șl trai șl a adoptat mă
surile pentru realizarea sarcinilor 
pe cei de-ai doilea semestru al 
anului.

între complexele probleme pri
vind munca făurarilor de loco
motive diesel-electrice șl elec
trice, de transformatoare de 
mare capacitate șl putere șl alte 
produse de înaltă tehnicitate, in 
raportul prezentat adunării de 
ing. Constantin Cdrea, prlm- 
vicepreședlntele COM directo
rul întreprinderii, a fost pre
zentă și activitatea de educație 
fizică șl sport, S-a arătat că In 
centrul activității educative șl 
al preocupărilor pentru menți
nerea șl întărirea sănătății șl 
puterii de muncă a colectivu
lui întreprinderii, Comitetul oa
menilor muncii șl comitetul sin
dicatului — sub Îndrumarea Co
mitetului de partid — au avui 
în vedere permanent asigurarea 
condițiilor necesare legării e- 
ducațiel fizice șl sportului de 
producție, creșterii influenței a-, 
ceștora. la ridicarea productivi
tății șl- a eficienței economice, 
ca și folosirea utilă șl recrea
tivă a timpului liber. Raportorul 
a evidențiat principalele rezul
tate bune obținute, subliniind 
creșterea, de la un an la al
tul, a -numărului partlcipanțllor 
lă întrecerile .Dacladei", ca și

întreprinderea „Electropulere“ Craiova
al celor care practică gimnas
tica la locul de muncă. Au fost 
citate numele muncitorilor — 
reprezentanți ai clubului sportiv 
jElectroputere” — care au ob
ținut performanțe în competiții 
republicane și internaționale, în
tre care boxerii Faull Căpriceanu 
(cîștigătorul concursului interna
țional sindical de la Helsinki), 
ion Joița (medalie de argint la 
campionatul republican), Marcel 
Sirba (medalie de bronz), ca șt 
luptătorul Coste! Hoață (campion 
național de juniori), BCferin- 
du-se 1® lipsuri, raportul a cri
ticat rezultatele slabe ale echi
pei de fotbal, retrogradată, ca 
și faptul că nu a existat conti
nuitate în activitatea sportivă de 
masă, în practicarea gimnasticii 
la locul de muncă to unele u- 
nitățl ale întreprinderii. B-a a- 
rătat că există condiții pentru 
realizarea creșterii simțitoare a 
numărului partlcipanțllor la 
întrecerile „Dacladei", la acțiu
nile- turistice, ca șl la alte for
me de practicare a exercițillor 
fizice șl sportului, iar dacă a- 
ceasta nu s-a obținut in ritmul 
cerut — faptul se datorează lip
surilor unor grupe de sindicat 
șl ‘ conducătorilor respectivelor 
locuri de producție, care nu au 
privit cu toată răspunderea deo
sebita importanță socială a a- 
cestor activități.

Pentru ca sportul de masă și 
de performanță să se ridice la 
nivelul dorit, s-a propus in ra
port — șl adunarea a aprobat 
— să se treacă deîndată la a- 
menajarea bazei sportive din 
Valea Roșie, lingă grupul șco
lar, și a celei din cartierul Lă- 
pușulul, de lingă întreprindere.

Despre modul cum se desfă
șoară activitatea de educație fi
zică șl sport, selecția șl proce
sul instructiv-educatlv cu spor
tivii de performanță și-au ex
primat opiniile mulți dintre păr- 
tlcipanți; 1® discuții, * cum au 
fost Paul Dinu — Erou ăl Mun
cii Socialiste, Petre Zaharia — 
muncitor sculer, Ion Antonie — 
șef de secție, Maria Marica — 
bobinatoare, Tudor Butoi — oe- 
cmetarul Oomdietuiul U.T.C., sau 
ing. Costin Băduieseti —. direc
torul inoiftu-bahil Se oedectări.

S-a subliniat rolul formativ pe 
care fi. are prac-Ucanea exeresți- 
Hor fizice, sportului șl turismu
lui, mal ales în rînidurile ttoeri- 
fka miuraciltari, necesitatea, or
ganizării sistematice de în
treceri . atractive și intere
sante, îndeosebi la forme simple, 
larg accesibile, desfășurate în 
aer liber. S-a cerut factorilor 
cu răspunderi șl atribuții în do
meniul sportului din întreprin
dere, conducătorilor de unități 
să colaboreze strîns pentru înde
plinirea sarcinilor sportive, tra
ducerea întocmai în viață a obiec
tivelor- izvorite din Programul 
dezvoltării educației fizice și spor
tului pjnă în anul 1880, aprobat 
de Comitetul Politie Executiv al 
C.C. al P.CJB.

Așa cum se exprima un parti
cipant la discuții, o întreprindere 
modernă — ca profil, concepție, 
rjotame și producție — pneerupusic 
șl o viață modernă, din can-e nu 
poi . lipsi educația fizică și sportul.

F0S1U1 fflfT Șl RUGBYST

„IN ACESTE ZILE, «DACIADA» 
ARE UN PLUS DE STRĂLUCIRE "

_ întreprinderea de mecanică- 
fină din Bmcnreștl tace parte 
ditn elita unităților industriei 
românești, datorită — între al
tele — utilajelor modemne și 
produselor sale de virtuozitate 
tehnică.

— In rtnstoa celei «Ie a 35-a 
aniversări s Eliberării,' întregul 
colectiv șe află angajat în de
pășirea sar-Hnilor, a ridicării 
calității, ne «punea ■ tovarășul 
inginer Ștefan Blaâer, șef de 
sector și președinte al asocia
ției sportive. Aș pute» să vă 

danii o nraJțime de date și cifre 
despre realizările în cânstoa 
marii sărbători dar, desigur, ea. 
reporter la un ziar de sport, vă 
Interesează mal ales activita
te» noastră sportivă, Ue aceea, 
am să -vă vorbesc despre ea.

Și astfel aflăm că, în cinstea 
zilei Eliberării, la Mecanică fi
nă s-au desfășurat numeroase 
oonnpetîții. Reprezentativa deMii'cet» COSTEA

între modernele taxe sportive cu care partidul nesîru a iniestrat 
im ultim» ar» numeroase localități re află ji splendidul patinoar 
acoperii clin Galați, gasxka ediției 1979 a Campionateloir. mondiale 
de. hochei pe gheață (grupa B) ' Foto . Dfăgoș WEAGU

fotbal a’ întreprinderii, recent 
pixanovată în Divizia B, a par
ticipat la „Cupa municipiului 
Bueurești", iar 24 de reprezen
tative ale secțiilor și atelierelor 
ș-au întrecut, sub egida „Da- 
ciadei", în cadrul -unei compe
tiții interne. Un ■ număr de 16 
echipe de șah, aproape 100 de 
jucători de tenis de masă gi 
echipele de handbal au luat 
parte ia aceeași competiție. In 
aceste zile, premergătoare ma
rii aniversări, baza sportivă a 
întreprinderii — unde recent 
s-a finisat un teren de fotbal 
cu zgură — a eumascut o a- 
fluență sporită. Ca și sala de 
sport, de la Grupul școlar.

Rezultatele bune pe plan 
sportiv, cu care este întîmpinată 
marea sărbătoare, sînt nume
roase. După performanta fot
baliștilor, se urmărește și pro
movarea unei echipe de hand
bail într-o categorie superioară. 
Boxerii se antrenează de zor, 
iar Iulian Dinu, Tudor Stanciu 
șl Teofil Ghînca (acum munci
tor cu frumoase rezultate aici) 
speră ca echipa lor să evolueze 
la „naționalele" din 1980. In 
curînd, asociația- va avea o e- 
chipă feminină de volei, dato
rită străduinței depuse de . o 
fostă jucătoiare, Irinâ Eădul 
leseu, și speră să numere și 
o secție de yachting, pornind de 
la faptul că în întreprindere lu
crează un campion național, 
Mireea Carp..

— Tinerii muncâtori șî viito
ri] muncitori — mă refer la 
elevii Grupului școlar. — își pe
trec tot mai mult din timpul 
liber pe terenul și în sala de 
sport — ne spune președintele 
asociației. Ne apropiem, încet 
dar . sigur, de. .țelul, prepus, de 
a atrage tot tineretul în activi
tatea sportivă, în cadrul „Da- 
ciadeî". Pot să vă spun că, în 
aceste zile ..Daciada" a căpă
tat la noi dimensiuni sporite, 
un ' plus: ;de' strălucire. ‘ ■

Seve-. NORAti ’

■3. de edu- 
a devenit 
«3 în alte 

r element 
sar în di- 

șl econo- 
tsemnat la 
rea armo-

INOGU

mittfflH...
— De unde pasiunea dv. 

pentru - sport, tovarășe luliu 
Iordan ?

— Total meu, Nicolae, e- 
eonomist. In prezent pensio
nar, a jucat rugby din 1929 
pină îri 1940. Sora mea; JM ci
lia Iordan-Almăjan și-a în
scris intre anii 1956—1960 
numele pe ta-bclul record
manelor de junioare la a- 
runcarea suliței.

— Tatăl a fost rugby st, iar 
dv. v-ați afirmat în atle
tism I

— Nu-i nici un paradox. 
Chiar tata mi-a insuflat dra
gostea pentru atletism, luin- 
du-mă la intrecerile Balca
niadei de atletism din 1947 
șl la campionatele interna
ționale ale României din 
1948, 1949 și 1950. In același 
timp, condițiile naturale in 
fare am crescut m-au deter
minat să îndrăgesc atletis
mul. Îmi amintesc cu plă
cere că cele mai bune re
zultate în atletism, le-am 
realizat in zilele cină dimi
neața am lucrat la cîmp, pe 
părnînturile de lingă comuna 
Roșu.

— Cum s-a petrecut trans
ferul de la atletism la 
rugby ?

— Am vrut să continui 
tradiția familiei, practicind 
rugbyul, in paralel cu atle
tismul. Calități pentru a fi 
un bun jucător aveam : 
viteză pe distanțe scurte, 
forță fizică, îndemînare. 
Prin 1960 am participat la 
un trial pentru echipa na
țională..

Ce calități v-a mai 
dezvoltat sportul ?

— Perseverența și dîrze- 
ni-a, hoiărirea pentru con-

SĂLI N SPORT
cretizarea activîiSțU. Disci
plina, seriozitatea, corectitu
dinea față de colegi t'i de 
adversari. Dar cea mai de 
preț o consider e fi robus
tețea, o sănătate perfectă 
Eu n-am fost bolnav 
niciodată.

— De unde pasiunea dv. 
pentru arhitectură ?

— Influența s-a manifes
tat din două părți: din par
tea . tatălui . unui prieten, 
Gheorghe Popov, care era 
arhitect și locuia în aceeași 
comună, și din partea tată
lui meu. El dorea mult să 
devin arhitect, să materia
lizez lucrări care să rămină 
societății.

— Sălile de sport con
cepute. de dv. au avut so
luții originale 7

— Îndemnurile secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
mi-au călăuzit și mie pașii 
hi activitatea profesională- 
Originalitatea — se pare — 
u constat în obținerea unei 
xiructuri pe arce metalice, 
care satisface desfășurarea 
jocurilor sportive in condiții 
optime, precum și o distri
buție judicioasă a anexelor 
tehnice, sanitare și a vestia
relor.. De asemenea, am in
trodus materiale noi, mai e- 
ficlente și mai ușor de în
treținut in exploatare, aco
perișuri ușoare, pardoseli e- 
lastice și luminozitate natu
rală

— în această perioadă, 
ce idee prinde contur pe 
planșa dv. ?

— Obiectivul principal II 
constituie proiectul ' pentru

reconstrucția . orașului Zim- 
uicea, precum șl urmărirea 
realizării lui. Sini șeful pro
iectului pentru etapele I șl 
a 11-a, ceea ce înseamnă 
construirea d 4 000 de apar
tamente, a 18 000 mp spațiu 
comercial și diverse dotări 
social-culturale. Bineînțeles, 
nu va lipsi un complex 
sportiv, care va cuprinde un 
stadion cu tribune de 5 000 
de locuri, sală polivalentă 
cu 1 500 locuri, un bazin des
coperit și unul acoperit, bai 
acoperit pentru canotaj.

— Ce alte legături mal 
aveți cu activitatea spor
tivă 7

— Programul îmi este des
tul de încărcat cu activita
tea profesională, eru viața de 
familie. Dar, fiind mare iu
bitor de natură, fac ex
cursii la sfîrșit de săptă- 
mînă-

Pompiliu VINTM

— Ce proiecte poartă nu
mele dv. ?

— Sini arhitect prin
cipal, țef de proiect, la 
I.P.C.S.L.G.C. București. Am 
proiectat diferite construcții 
interne, cum sînt complexul 
sanatorial de la Soveja, spi
talul din Scomiceștl, liceele 
industriale din Timișoara, 
Lugoj și Sibiu, hoteluri bal- 
neo-climaterice, sălile de 
sport din Zalău, Tg. Jiu, A- 
lexandria și de la Institutul 
agronomic din București, pa
tinoarul acoperit din Galați. 
După proiectele concepute 
de mine s-au construit și 
300 de case in Lagos — Ni
geria, unde a avut loc Festi
valul de artă neagră,

MUNCA SI
SÎNT PROBLEME

Fe ușa redacției a intrat 
un bărbat înalt, îmbrăcat 
intr- un costum impecabil, cu 
cravată.- $i, pentru o se
cundă parcă, l-am văzul in 
echipamentul specific de ci
clist, cu bicicleta alături, așa 
cum il știam, tn urmă cu 
ani. Același zîmbet' deschis, 
acum, ca și atunci. .

Bun venit, Ludovic Za- 
noni ! Ce mai face fostul 
sportiv ?

— La 44 de ani gîndește, 
pe de o parte, cu nostalgie

SPORTUL
DE ECHIPA...

la succesele lui sportive din 
trecut, pe de alta munceșle 
în profesia iui de eoanomlst 
principal intr-un minister;. 
Pentru că cine a făcut spart 
serios, muncește serios. 
Toată viața. Asta-i o trăsă
tură de caracter care nu se 
pierde, nu se uită

— Reamintiți-ne succesele 
sportive, nu pentru că le-am 
fi uitat, ci pentru a putea 
trece la... următoarea în
trebare.

— îh 13 ani de ciclism de 
performanță, intre 1954 pl 
1967, de 10 ari component 
al echipei României care a 
participat in „Cursa Păcii". 
Cel mal bun loc individual 
— 11, în 1958, și locurile III. 
apoi II, în „echipa Irui Mol- 
ceanu". îh 1961 și. respec
tiv, 1964.

— Ce gîndește economistul 
de 44 de ani despre moș
tenirea pe care i-a lăsat-o 
performerul de acum două 
decenii ?

— Beneficiez, categoric, de 
o rezistență 'fizică superioa
ră celor de o vîrstă cu mine. 
Pe de altă parte, de o tărie pe 
plan psihic. Ca sportiv, eșți 
învățat cu greul, cu' munca 
fără răgaz, și nu te mai în
vinge orice și oricum. Aș 
spune că un fost sportiv are 
o bună capacitate de efort 
pentru a răzbate in rezol
varea. dificilelor, uneori, 
sarcini de produc tie.

— Aveți o muncă, de răs
pundere acum ?

— In statul nostru toate 
muncile sînt de răspundere. 
Indiferent că ești lăcătuș, 
economist, acar sau inginer. 
Ești încadrat în marele 
from! al. socialismului și 
lupți,. ca toți ceilalți, pen
tru un viitor mai bun — al- 
tăiu, dl semenilor tăi, al ge
nerațiilor viitoare. Ca în
tr-o echipă. E destul, . de 
pildă, să nu meargă unul, 
adică să pigrdă „trena" ce
lorlalți colegi și,., gata in
succesul ! N-ați văzut ce s-a 
tovtimplat in ultima ediție d 
„Cursei Păcii" ? Doar cu... 
două flori — M. Romașcanu 
șl Tț Vasile — echipă n-a 
putut să se claseze mai bine. 
Munca, viața. asemenea 
sportului, sînt probleme de 
colectiv, de echipă dacă 
vreți. Asta m~a învățat pe 
mine ciclismul.

Modesto FERRARIN1



Mediocritatea campionatelor naționale de tir

pentru arme cu glonț

PREGĂTIREA INSUFICIENTA, INDISCIPLINA

DRUMUL SPRE MARILE PERFORMANTE
Cîtevâ , dintreCîteva dintre deficientele care 

stăvilesc progresul tirului nostru 
s-au vădit- și la recentele cam
pionate naționale pentru arme cu 
glonț,, desfășurate la poligonul 
Tunari. Apariția acestora chiar 
în cadrul competiției de bază a 
calendarului intern demonstrează, 
în primul rînd, faptul - că, mulți 
trăgători și antrenori nu au pri
vit cu exigența cuvenită campio
natele naționale. Rezultatele slabe 
la multe probe își au sorgintea 
în carențele de pregătire, ca și 
în munca educativă, care nu ocu
pă un loc principal în munca tu
turor antrenorilor de la secții și 
de la loturile naționale. Parado
xal, aceasta se constată îndeosebi 
la sportivii consacrați. Din aceas
tă cauză, majoritatea trăgătorilor 
fruntași s-au comportat slab, edi
ția 1979 a campionatelor naționa
le de tir aflîndu-se la dispoziția 
out-siderilor, concurenți fâră nu
me sonore care, depășindu-se pe 
ei înșiși, au depășit și elita pro
belor, cîștigînd lejer, uneori fără 
probleme.

Puțini, prea puțini trăgători o-, 
limpici s-au situat în prim-planul 
luptei pentru întîietate, lucru în 
flagrantă contradicție cu obligații
le lor față de condițiile materiale 
<Je pregătire de care se bucură. 
Din păcate, adesea interesele per
sonale primează la țintași care, 
în mod normal, ar trebui să se 
pregătească asiduu, cu toate for- 
-țele, cu toată seriozitatea și res
ponsabilitatea pentru participarea 
la Jocurile Olimpice. Unii din
tre aceștia au uitat că primul lor 
Interes personal — de vreme ce 
au aderat Ia sportul de înaltă 
performanță — este buna com
portare la orice competiție 
mai ales la cele internațio- 
jnale de anvergură. Astfel, 
făcînd rabat muncii, Laurențiu 
JPop (după rezultatele anului tre- 
-cut — candidat . aproape sigur la 
■o medalie olimpică) a făcut anul 
acesta un „salt în gol“ care-1 
-țintuiește la limita, deloc plă
cută, a celor 550 de puncte.

Zăbovind la nivelul lotului o- 
limpic, este necesar, să aducem 
In discuție încă un aspect : lipsa 
<le unitate în concepția de pre
gătire. Unii dintre sportivi exa
gerează rolul particularităților 
psihologice, solicitînd programe

diferite de cele ale colegilor. 
LJvlu Stan șste unul dintre aceș
tia Șl el arfe . dreptate numai în 
măsura în care diferențierea în 
mijloacele de antrenament se 
cheamă Individualizare, ceea ce 
este cu totul altceva. Dar trebuie 
să fie clar, că nu poate îl tole
rat nici un rabat de la volumul 
ș! calitatea muncii ! Nu e mal 
puțin adevărat că de pregătirea 
olimpicilor se ocupă prea mulți 
antrenori. Acest fapt creează po
sibilitatea unor diferende, adesea 
neprincipiale. Unul dintre rezul
tate : Ilie Petru și Laurențiu Pop 
au ajuns chiar să solicite schim
barea antrenorilor lor de la lotul 
olimpic !...

In fine, să mai analizăm un 
aspect care privește, de astădată, 
calitatea submediocră a activității 
de Ia nivelul secțiilor și cluburi
lor. A surprins numărul scăzut 
de participanți la campionatele 
naționale. La majoritatea probelor 
pe echipe, locurile 2 șl 3 pe po
dium au rămas vacante din lipsă 
de pretendenți, iar listele multor 
categorii individuale, in special 
la juniori, au fost extrem de să
race, semn că haremurile de par
ticipare la campionatele naționale 
n-au putut fi îndeplinite de o su
medenie de țintași de toate vlr- 
stele. Acest nivel valoric mult 
sub posibilități și sub cerințe se 
explică,' în' primul rînd, prin fap
tul că în majoritatea secțiilor, 
antrenorii nu au reușit — sau nu 
au putut — să instaureze un cli
mat de pregătire organizată și 
planificată, care să se repercuteze 
pozitiv in modul de pregătire a 
sportivilor, în atitudinea lor an
gajată față de antrenamente. Din 
acest motiv, programele de pe 
poligon sînt încălcate, activitățile 
din timpul liber se desfășoară la 
voia întîmplării, pradă diferitelor 
tentații, iar planurile de pregăti
re nu sînt respectate Întocmai.

Sînt — toate acestea — abateri 
de la principiile generale de via
ță șl muncă după care trebuie să 
se conducă toți antrenorii șl 
sportivii noștri. înlăturarea lor 
rapidă este singura modalitate 
prin care trebuie să dispară co
nul de umbră în care a intrat, 
in ultimii ani, tirul nostru.

® Echipa României, pc un loc sub posWilitâ(ilc sale reale
BUDAPESTA, 17 (prin tele

fon). încheiată , joi seara, după 
5 zile, de spectaculoase și dis
putate întreceri, ediția a 24-a

■ a C.M. de pentatlon modern a 
adus pe treapta cea mai înaltă 
,a podiumului și în prim-planul 
atenției specialiștilor noi lideri: 
americanul Robert Niciiian — 
debutant, la 32 ani, în com-

, petiția supremă ă pentatlonului 
— și reprezentativa S.U.A., ab
sentă, în . ultimii 4 ani, dintre

■ medaliatele -marilor întreceri. 
Fără fhddială, ceea ce ă ca
racterizat actuala ediție a „mon
dialelor" 
pregnant ca oricînd, atît în în
trecerea individuală, 
cea pe echipe. Spre exemplu, 
deși campionul mondial de a- 
nul trecut, P. Lednev, a absen
tat de la start, au fost pre- 
zehți, în schimb, ălți aspiranți 
la titlu, polonezul . Peciak — 
fost campion mondial și olim
pic —, ungurii Maracsko și 
Horvath, italianul Masala, so
vieticul Bulgakov șia. Aceștia 
n-au precupețit nici un efort 
pentru a se situa cît mai sus 
în ierarhia mondială, cîștigă- 
torul stînd sub semnul incer
titudinii pînă în final. R. Nie
man, care după călărie și scri
mă avea numai 4 p avans, s-a 
distanțat la tir, a luat un a- 
vântaj decisiv la natație, a- 
vantaj care îl devansa cu 247 
p față de Peciak. Cu toate 
acestea, lupta n-a fost înche
iată, polonezul dispunînd de 
extraordinara forță de a recu
pera handicapul. Și a fost la... 
un pas ! Aceasta dovedește că 
o singură eroare, comisă la una

C. Răducanu a fost o revelație 
(constanță pe 'Probe, mobili
zare — exceptind startul la că
lărie —. ambiție, dîrzenie), iar

Radu TIMOFTE

a fost echilibrul, mai

cit și în

d,in probe, poate fi decisivă, 
puțind duce la situarea fie ... .. ------ - ----- —
printre fruntașii competiției, fie . I. Galovici a evoluat ja nivelul 
în partea a doua a clasamen
tului final. Și la echipe situa
ția a fost — ciim arătam — 
asemănătoare în ceea .ce pri
vește echilibrul, Reprezentativa 
S.U.A. a depășit-o pe cea a 

.. țării gazdă abia pe „linia de 
sosire".- la aceasta avînd o 
contribuție decisivă Mike Bur
ley, cîștigătorul crosului.. De
altfel,. vorbind despre actua
lii campioni. mondiali, trebuie 
să spunem că victoria lor se 
datorează unei excelențe pre
gătiri de ansamblu, dat' și a 
cîtorya puncte individuale forte: 
J. Fisgerald —- călărie. R. Nie
man — scrimă, tir, natație, M- 
Burley — cros.

Aflată în plin proces de for
mare Și consolidare, echipa 
României nu emitea, în faza 
actuală, pretenții la un loc pe 
podium, dar nici nu venea la 
Budapesta pentru poziția a 9-a ! 
Obiectivul ei. ținind seama și 
de progresul partenerelor de 
întrecere, țintea mai sus. iar 
Dumitru Spîrlea — care cîști- 
gase în acest an trei mari con
cursuri internaționale, la Paris, 
Roma și București — aspira la 
o clasare între primii pentatlo- 
niști ai lumii. Acum, la în
cheierea competiției putem 
spune că ambele obiective erau 
accesibile reprezentanților noș
tri, date fiind bogata experiență 
șl valoarea reală a lui D. Spîr
lea. progresul de la un con
cura la altul al lui C. Rădu
canu, precum și dorința de a- 
firmare a Iul L Galovici. Dacă

. obișnuit, in schimb D. Spirlca 
nu. și-a găsit în nici un mo
ment cadența. Pe bună drep
tate, șe spera că el va „trage" 
echipa spre locurile fruntașe., 
că-i va. stimula Pe , mai tinerii 
săi colegi. N-a fost, din păcate, 

„așa. .El a dovedit nepermise 
slăbiciuni, care 1-âu costat nu
meroase asalturi pierdute la 
scrimă și au culminat cu grava 
eroare comisă .la . tir, probă in 
care, tot la Budapesta — cu 
un an în urmă — a obținut 
200 din 200' p. Dealtfel, vor
bind despre slăbiciuni,. este ne- 

. ceșar să arătăm că evoluția 
întregii noastre echipe a fost 
neconvingătoare la scrimă, 
probă care a influențat decisiv 
clasamentul.

Indeplinindu-și obiectivul de 
a se califica pentru Jocurile 
Olimpice (împreună cu cele
lalte formații clasate pe pri
mele 12 locuri), echipa noastră 
are datoria să se pregătească 
în viitor cu mai multă răsnu»- 
dere și mobilizare ; trebuie să 
se pună și mai mult accentul 
pe eliminarea lipsurilor care au 
grevat evoluția sportivilor ro
mâni. Numai pornind de lamâni.
analiza lucidă a acestor cam
pionate mondiale și numai e- 
laborind un plan judicios de 
pregătire și competiții va fi 
posibil ca pentatlonul nostru 
să se afirme mai viguros în a- 
rena internațională, să obțină 
succese pe măsura valorii sale reale. .

Constantin MACOVEI

ison ■

MASURI EFICACE,
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rezultate pe măsura încrederii 
acordate.

La „greco-romane“ se va 
participa cu o echipă comple
tă, dar și la acest stil s-a ac
ționat cu fermitate în selecția 
de ansamblu și, mai ales, în 
aceea care s-a dovedit abso
lut necesară la unele 'catego
rii de greutate. Firește. în ma
joritatea cazurilor, titulari sînt 
acei sportivi pe care ne-am

PERSPECTIVA CLARA
burilor de fotbal de a crește și promova jucători 
din propriile pepiniere.

Instabilitatea antrenorilor la nivelul celor trei 
«galoane divizionare, desele peregrinări de la 
un club la altul, efectuate de multe ori în cursul 
aceluiași campionat, au fost deseori criticate, de
oarece aceste mutări continue dăunau pregăti
rii echipelor, în ultimă instanță împiedicau dez
voltarea normală a procesului de instruire. Pe 
baza măsurilor adoptate de Biroul executiv al 
•C.N.E.F.S. și de F.R. Fotbal s-a procedat la nu
mirea acestor antrenori de către federație, pen
tru, echipele divizionare A și B. Astfel, la cele 18 
echipe divizionare A, 13 echipe sînt conduse, de 
foști antrenori și numai la 5 echipe au fost apro
bați antrenori noi. La Divizia B mai mult de 50% 
din antrenorii celbr 54 de echipe continuă să pre
gătească echipele pe care le-au condus în cam
pionatul trecut, iar restul sînt nou numiți.

în acțiunea de pregătire a campionatului fe
derația a dat indicații metodice foarte precise, 
cu accent pe intensificarea pregătirilor tehnico- 
tactice,, dar cu respectarea tuturor factorilor pre
gătirii. S-au realizat cursuri de antrenori, s-au 
pus la dispoziție mijloace de informare mai 
multe decît pînă acum. „Rom bolul" tehnic al fe
derației apare cu regularitate, antrenorii au o- 
bligația să-și țină la zi un caiet cu evidența 
pregătirilor. Și în perioada pregătirilor pentru 
campionat șl de aici înainte echipele vor fi vi
zitate de brigăzi de tehnicieni și specialiști care 
vor controla modul în care se efectuează antre
namentele, aportul jucătorilor și al antrenorilor 
în procesul de pregătire. S-au luat 
jucătorii și antrenorii să răspundă la aceste 
exigenței

Experiența fotbalului nostru arată 
ori jucătorii și antrenorii au dorit și s-au pregătit 
cu asiduitate, cu ambiție, cu dorință de auto- 
depășire, ei au reușit să elimine blazarea, com
portările slabe și rezultatele nefavorabile, neono
rabile. Un frumos exemplu în această direcție 
ni-1 oferă selecționata universitară care a reușit

măsuri ca

că de cite

SAN DIEGO (S.U.A.) - CM. DE LUPTE

să încheie cu fruntea sus un turneu in Spania, 
cu echipe continentale reputate. O pregătire de 
bun augur pentru turneul dificil al Jocurilor 
mondiale universitare din zilele următoare, în 
Mexic.

Toate măsurile luate vor trebui să fie strict 
aplicate la cluburi. De valoarea campionatului 
intern va depinde buna reprezentare internațio
nală. Superficialitatea, comoditatea, indisciplina 
trebuie să fie înlocuite cu atașamentul perma
nent pentru îmbunătățirea pregătirilor, cu hăr
nicie, cu o disciplină liber consimțită în folosul 
ridicării valorii personale a jucătorului și, im
plicit, a eficacității colective exprimată prin 
velul jocului și rezultatele obținute.

Se apropie cu pași repezi data debutului 
noua competiție . europeană inter-cluburi, la 
septembrie. Reprezentantele fotbalului nostru

ni-

obișnuit să-i aplaudăm cu căl
dură pentru titlurile sau locu
rile fruntașe obținute la cele 
mai mari competiții internațio
nale : Constantin Alexandru 
(48 kg), Nicu Gingă (52 kg), 
Ștefan Rusu (68 kg), Ion Draica 
(82 kg), Vasile Andrei (100 kg) 
— care își va „semna*4 acum 
debutul la mondiale, Roman 
Codreanu (+100 kg). La alte 
categorii de greutate — ne 
spunea antrenorul emerit Ion 
Corneanu — titularii au pier
dut selecția, sau au cîștlgat-o 
cu destule... emoții. La cat 57 
kg, fără o pregătire corespun
zătoare, Mihai Boțilă a trebuit 
să cedeze locul lui Florea 
Avram, iar la cat. 62 kg Ion 
Păun a pierdut întîlnirile de 
selecție în fața lui Ștefan Ne- 
grișan. Să reținem că, astfel, 
Florea Avram și Stefan Negri- 
san devin, pentru prima oară, 
component ai echipei reprezen
tative, cinste care le răsplătește 
eforturile, dar îi și obligă Ia 
performanțe superioare, 
fost necesare meciuri de se
lecție și la alte categorii. La 
74 kg, mal constant și cu mai 
multă ambiție, Gheorghe Cio- 
botaru a rezistat mai tînărului 
contra-candidat Gheorghe Mi-

Au

nea, în scădere de formă la 
C.M. de juniori de la Haparan- 
da și chiar după aceea (la el 
antrenorii au observat o repeta
tă oboseală în finalurile de par
tidă). Luptător de mare pers
pectivă, Gheorghe Minea va 
trebui să aștepte acum... re
vanșa ! Și la cat. 90 kg. plusul 
de experiență, forță și tehni
citate a fost decisiv în „duelul" 
dintre Petre Dicu și Ion Ra- 
duțescu, cîștigat 
daliat cu bronz 
București.

Competiție de
re, menită să stabilească ierar
hiile mondiale, dar, în același 
timp, să verifice — poate de
cisiv — potențialul olimpic al 
echipelor participante, campio
natele lumii de la San Diego 
vor prilejui, fără îndoială, în
treceri de ridicat nivel tehnic, 
o cursă mai grea ca oricînd 
pentru cucerirea titlurilor și 
medaliilor. Avem . însă deplina 
încredere în talentul, pregăti
rea superioară, puterea de dă
ruire și abnegația sportivilor 
noștri, de la care așteptăm cu 
toții rezultate de prestigiu, o 
nouă si cît mai viguroasă afir
mare a școlii românești de 
lupte în arena mondială.

de primul me- 
la C.E. de la
mare amploa-

în 
19

_____  .....___ .,r_.__________,__ ____ au 
obligația de a realiza un salt calitativ în pre
gătire și reprezentare. Intr-un fel, fiecare dintre 
ele este datoare pentru unele nereușite interna
ționale din trecutul, apropiat. Campioana F. C. 
Argeș își amintește de ratarea calificării la 
turneul olimpic de fotbal, la Mișkolc, cînd a 
dat echipei olimpice române majoritatea forma
ției. Are acum un bun prilej să promoveze spre 
etapele superioare ale Cupei campionilor, în dau
na vechii sale rivale, A.E.K. Steaua n-a uitat 
desigur eliminarea încă din preliminarii de către 
A.S. Monaco în ediția trecută, deși echipa militară 
avea sansa de calificare. Universitatea Cra
iova a tratat superficial competiția, pierzînd a- 
casă, cu Fortuna Diisseldorf. Dinamo București, 
absentă ediția trecută, are acum cea mai ușoară 
adversară, echipa cipriotă Aleki Larnaca.

Toate cele 4 echipe românești se pot califica 
în al doilea tur al cupelor europene, urmînd, 
ca apoi să încerce să iasă din cercul vicios al 
ultimilor ani cînd, numai întîmplător, o echipă 
a ajuns în al treilea tur al acestor cupe. De 
această dată sperăm că s-a cîștigat mai mult de 
pe urma acestor pregătiri, că fotbalul nostru se 
află pe cale să obțină saltul calitativ așteptat de 
mulți ani.

HANDBALISTELE DE LA RAPID
SE GlNDESC DIN NOU LA

această vară, cu 
înaintea încheierii

cîteva 
cam- 

hand-

A ’••• /* •

ÎNAINTEA STARTULUI DIVIZIEI
’ (Urmare din pag. a 3-a)

B“ DE FOTBAL

crescendo nu numai pe planul 
firescului 
suscită 
acestui 
TAȚII, 
chipele 
ele un 
calitate, 
trivit cărora, la Divizia B le
gea e „victorie cu orice preț 
pe teren propriu, anti-joc pen
tru o «remiză» sau pentru a 
pierde la un scor cit mai mic

interes pe care îl 
in rîndurile iubitorilor 
sport, dar și al CALI- 
Este de așteptat ca e- 
artiintite să aducă cu 
suflu nou, un plus de 
să spargă tiparele po-

să spe- 
avea e- 
favoarea 
propor- 
și 17—1

în deplasare". Deci, 
ram că nu vom mai 
tape cu raporturi în 
gazdelor, de asemenea 
ții: 30—5 la golaveraj 
la puncte (etapa a 28-a. in 
seria a III-a) sau 28—1 si 18—0 
(etapa a 31-a, în seria I), în 
care oaspeții au făcut simple 
figurații sau... vizite de curtoazie, 
fiindcă regulamentul impunea 
deplasarea. Să sperăm că 
U.T.A. — Corvinul — F. C. Bi
hor — F.C.M. Reșița, Petrolul 
— Rapid, F. C. Constanța —

F.C.M. Brașov — F. C. Brăila 
(presupusele candidate Ia pro
movare) vor face din derbyu- 
rile lor jocuri de calitate, care 
să rivalizeze cu primul eșalon, 
că prin jocul lor mai tehnic 
(față de care UNII ARBITRI 
nu trebuie să se arate indife
renți, chiar cînd ele joacă în 
deplasare), deschis, avîntat vor 
aduce revirimentul atît de aș
teptat, că la Divizia B se va 
juca un fotbal bun. E, de 
fapt, de datoria tuturor echi
pelor I

In 
etape 
pionatului Diviziei A la 
bal feminin,' suporterii forma
ției bucureștene Rapid 
nuitreau speranța evitării 
trogradării. Echipa ar fi tre
buit să cîștige un singur meci, 
dar faptul nu a fost posibil și 
iată-le acum pe rapidiste re
trogradate în divizia secundă.

„Nu avem altă soluție — ne 
spunea zilele trecute cunoscutul 
tehnician Francisc Spier, an
trenorul echipei — decît să nc 
mobilizăm toate resursele și, 
după un stagiu de numai un 
an în Divizia B, să reintrăm 
în eșalonul nr. 1". Sigur, o 
dorință nu doar a antrenoru
lui, ci și a conducerii clubului: 
„Eșecul ne-a durut. Dar tîn- 
guiclile au ținut puțin, locul 
lor fiind luat de analiza „la 
rece" a faptelor și adoptarea 
măsurilor care să readucă Ra
pidul în prima divizie". Cuvin
tele aparțin tov. Petre Vrîn- 
ceanu, vicepreședintele clubu
lui, și, atunci cînd ne-au fost 
spuse, au fost însoțite de ex
punerea concretă a ceea ce s-a 
întreprins. Lotului care a evo
luat în ediția trecută _ a 
campionatului i s-au adău
gat acum trei jucătoare tinere, 
venite prin transfer de la Clu
bul sportiv școlar nr. 2 : Stela 
Harabulă, care în sezonul tre
cut a juicat cu dublă legitimare, 
una din cele mai înzestrate 
jucătoare, precum și Florina

mai
re-

Enache și Sevastița Grigore. In 
plus, există acum în propria 
pepinieră a Rapidului 30 
junioare, dintre 
lentăte. urmînd 
promovate în 
Faptul, credem, 
bil în ediția de 
va începe nu peste multă vre
me, dar prezența acestor ju
cătoare — la formarea cărora 
a contribuit, printre altele, și 
Natalia Alexandrescu — con
stituie un stimulent pentru în
tinerirea echipei.

Pregătirile rapidistelor în 
vederea campionatului au fost 
adaptate noilor condiții în care 
se vor desfășura jocurile (du
pă cum se știe, meciurile din 
Divizia B a>u loc în aer 
liber). Antrenamentele — care au 
început la 27 iunie — au crescut, 
cu fiecare zi, în intensitate. Am 
discutat și cu cîteva jucătoare. 
Natalia Alexandrescu ne spu
nea : „Eu și colegele mele am 
fost deosebit de afectate de re
trogradarea în Divizia B. _ 
ceasta ne-a îndirjit insă și 
sintem hotărîte să facem efor
turi oricît de mari pentru a 
arăta că eșecul a fost un sim
plu accident". După cum se 
vede, optimismul nu lipsește 
nici conducerii clubului, nici 
antrenorilor (alături de Fran- 
cisc Spier activează ca secund 
Grigore Niță) și nici jucătoare
lor. O premisă, deci. pentru 
atingerea obiectivului propus.

1. Gv.

de 
care multe ia
ca 3—4 să fie 

prima echipă, 
nu va fi posi- 
campionat care

A-
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ȘCOLARII BUCUREȘTENI - CAMPIONI Al ȚARII 

LA CICLISM PE PISTA
împovărată de vremea nefavo

rabilă — vînt puternic, In rafa
le, temperatură scăzută și, pes
te toate, permanenta amenințare 
a ploii — reuniunea de ieri a 
campionatelor naționale de pistă 
a fost lipsită, firesc, de bucuria 
performanțelor, dar însoțită de 
farmecul disputelor pline de ne
prevăzut. In semifinalele probei 
de urmărire pe echipe juniori 
(4 000 m), cele două favorite s-au 
impus fără emoții : Voința Bucu
rești — 5 :11,5 a dispus de Olim
pia — 5 : 22,5, iar Clubul sportiv 
școlar nr. 1 București — 5 :08,2 
a întrecut formația C.S.S Steaua 
— 5:16,0.

Finala locurilor 3—4, pe care 
și-au disputat-o Olimpia șl C.S.S. 
Steaua a revenit primei echipe, 
beneficiară a unul final mai bun. 
Disputa pentru titlul național a 
ocazionat o luptă spectaculoasă 
și un tavingător-surpriză. Rezul
tatele anterioare o indicau 
Voința cîștigătoare de drept, 
socotelile de acasă nu s-au 
trivit cu cele din tîrg... Net
perlor valoric colegilor săi, Geor
gian Marinescu (Voința) și-a Im? 
prăștlat colegii pe pistă, 
buind — paradoxal — la 
gere. Școlarii, omogeni 
(notă discordantă, poate,

care și-a lăsat echipa_ ____
jumătatea cursei), au forțat

pe 
dar 
po- 
su-

pa, 
la

contri- 
înfrîn- 
valoric 
N. Po- 
în trei

la început și ta momentul de 
degringoladă a adversarului, a- 
cumulînd un avans insurmonta
bil, chiar în condițiile revenirii 

ultima parte a Voinței 
sportiv școlar nr. 1 Bu-
— cu... echipa sa de an- 
: Constantin Baciu, Ion 
șl Fr. Gera — cîștlgă ast-

C.S.S. 1 București 
Voința 5 :07,8. Clasa- 

1. C.S.S. 1 (I. Chi- 
Adr. Tudor, N.

— campioană a Români- 
Votața București ; 3. O-
4. C.S.S. Steaua.

de pe 
Clubul 
curești 
trenori 
Stoica 
fel meritat : 
5 : 07,0 
ment final : 
ran, S. Barbu, 
Popa) • 
ei ; 2. 
limpia ;

Seriile contratimp la urmărire 
pe echipe seniori (4 000 m) au ca
lificat neritru finale următoarele 
formații Dinamc I 4:48,4, 
namo II 4 :55,5, Steaua 
Dinamo III 5 : 00,9.

Sîmbătă și duminică stat pro
gramate ultimele două 
ale ediției pe acest an a campio
natelor de velodrom . ale . târli. 
Astăzi, de la ora 17, stat progra
mate pe velodromul Dinamo din 
Capitală finalele probelor de a- 
dlțiune de puncte juniori (7B de 
ture, sprint la trei ture) și urmă
rire pe echipe seniori, iar miine 
— tot de la ora 17, finala probei 
de adițiune de punete seniori 
<100 de ture, sprint la trei ture).

Di-
4 : 56,7 și

reuniuni

Hristache NAUM

N-A VRUT MARIN DOBRE SĂ MAI FIE CAMPION 
DE DIRT-TRACK î

După cîțiva ani de tranziție 
(cauzată de numărul redus de 
alergători), campionatul republi
can de dirt-track — ediția 1970 
s-a desfășurat după formula cla
sică : 16 concurenți, In 10 de 
manșe. Alături de motoclcliști 
consacrat!, la start s-au aliniat o 
serie de tineri, cel mai multi pro
venind de la C.S. Brăila (antre
nor — Nicolae Stănilă).

Cum era șl firesc, sportivii cu 
state mal vechi de activitate, 
avînd un plus de tehnică șl ex
periență,. au dominat Întrecerile. 
Confirmîndu-șl valoarea, dețină
torul titlului, metalurgistul bucu- 
reștean Marin Dobre — aflat in 
primul an de seniorat —, a fost 
imbatabil în primele curse, con
ducted cu autoritate în clasament 
ptaă la etapa a șasea, care a 
avut loc pe pista stadionului 
Voința din Sibiu. Aici campio
nul a fost de nerecunoscut. Des
calificat în prima manșă pentru 
mers periculos, el a evoluat, a- 
pol, sub imperiul nervilor șl a 
mai ratat un start, nerealizînd 
nici un punct în două manșe. 
După această etapă, bucureștea- 
nul Gheorghe Sora a preluat con
ducerea în clasamentul general, 
Ia o diferență de numai un 
punct de fostul lider. Ce a urmat 
te ultimele două etape 1 Acțio-

ntad fără convingere, Marin Do
bre nu și-a mal apărat șansele 
cu dîrzenia de altă dată, lăslnd 
impresia că s-a resemnat. După 
părerea specialiștilor prezenți la 
Întreceri, el a favorizat pe cole
gul său mal vlrstnlc de club, 
Gheorghe Sora...

Un alt tînăr, slbianul Konel Pa
ve), dovedindu-se mal bun de la 
un concurs ia altul, a cîștlgat ul
timele două etape de campionat, 
de la Brăila șl București.

CLASAMENTUL FINAL : 1. Gh. 
Sora (Metalul București) 106 p, 
campion republican, 2. Marin Do
bre (Metalul Buc.) 103 p, 3. Ion 
Bobilneanu . (I.P.A. Sibiu) 96 p, 
4. Ionel Favel (Voința Sibiu) 93 
P. 5. Cornel Voieulescu (Metalul 
Buc,) fii p, 6. Ion Botezatu (C.S. 
Brăila) 72 p, 7. Nicolae Rîureanu 
(I.P.A. Sibiu) 72 p, 8. Al. Pis 
(Voința Sibiu) 64 p.

în paralel cu întrecerile cam
pionatului ș-a desfășurat „Cupa 
tineretului", ajunsă la a 12-a eta
pă, care a revenit talentatului 
brăilean Vasile Avram, cu 6 p. 
L-au urmat în clasament : H. En- 
dorfer (Voința Sibiu) 4 p, I. Sîn- 
mărtinean (I.P.A. Sibiu) S p, D. 
Stoica (I.P.A. Sibiu) S p și S. 
Halagian (Metalul Buc.) 2 p.

Troian IOANITESCU

DUPĂ EDIȚIA INAUGURALA A JOCURILOR BALCANICE 
DE HANDBAL

Bulgaria, 
ediției J- 
Balcanic-e

Recent, la Loveci, în 
s-au disputat partidele 
naugurale a Jocurilor_________
la handbal, pentru tineret, fiind 
invitate, în afară de conours, șl 
reprezentativele Ungariei. Prezent 
Ia această competiție, prof. Lu
cian Grigorescu, secretarul F. R. 
Handbal, ne-a furnizat ctteva a- 
mănunte interesante, legate nu 
numai de desfășurarea actualei 
ediții, ci și de perspectivele 
handbalului balcanic. .

In acest sens, am aflat că, încă 
de anul acesta, se vor disputa 
turnee șl. pentru formațiile de 
seniori șl senioare, cele de-tine
ret rămînînd, de asemenea, în 
calendar pentru aaul viitor. La 
senioare, Jocurile balcanice vor 
avea loc la Sofia, între 14 și 16 
decembrie, iar cele de seniori la 
Varazdin (Iugoslavia), între 2 șl 
4 noiembrie. Anul viitor, atît 
competiția rezervată echipelor 
feminine de tineret, cit șl cea a 
senioarelor vor fi disputate te 
România, data și locul de des
fășurare urmînd a fi stabilite de 
forul nostru de Specialitate. O 
altă remarcă a fost legată de 
perspectiva dezvoltării handbalu
lui in Balcani, direcție în care 
s-au făcut pași mari înainte, 
prezența șl comportarea, In ge
neral bună, a selecționatelor 
masculine ale Greciei șl Turelei 
fiind în acest sens revelatoare.

In ce privește prestația echlpe-

lor noastre, clasate pe locul se
cund în ambele turnee, secreta
rul federației e de părere că ele 
au jucat destul de 'bine, reonar- 
ctad’u-se Gheorghița Mălai, Ma
na AvădaneJ șl Miitaela Chirilă, 
Buligan. Haberpursch, Daniel șl 
Măricel Voinea.. în general, com
petiția poate fi considerată o 
reușită, chiar dacă au existat ia

de 
ini- 
cele

nele dificultăți, determinate 
faptul că Jocurile programate 

: țial în sală s-aru disputat, V 
urmă, în 'aer liber,

ȘTIRI
La ■ Za&u «-au dtteputa-t 

Eliberării-,

țial 
din

• . .. _______ ___
trecerile ; „Cupei Eliberării", re
zervată echipelor feminine, I>u,pă 
trei zile de concurs, clasamen
tul final a fost următorul : 1.
Știința Bacău. (14—16 cu Texti
la Zalău . ( șl-.16—14 cu XBidvenst- 
tatea Cluj-Napoca) ; 2. Rulmen- 

■ tul Brașov ; ■ 3. Textila Zalău
(proaspăt promovată ta Di
vizia B) ; 4. universitatea ciuj-
Napoca.. (M„ Bonțoiu — coresp.)
• Săpiămîna- viitoare Începe, 

ta Ungaria, Turneul Armatelor 
Prietene, la care va luat parte șl 
campioana țării noastre, steaua.
• Meciuri Internationale la o- 

ratiea : Constructorul AJS.U. O- 
radea (Divizia B) — M.A.V. Pub- 
pokladany (Ungaria) 31—13 (12—7) 
și 15—9 (10—2). Cele mai. multe 
goluri : Dacău 12 șl Tîrnara 7. 
(L Ghișa — eoresp.)

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ÂSTAZl - ULTIMA ZI LA :

• Tragerea specială Pronoex- 
pres Olimpic, la care se atribuie 
numeroase cîștigurl în AUTOTU
RISME („Dacia 1300", „Skoda 120 
L"), BANI (50.000, 25.000, 10.000 lei 
etc.), EXCURSII PESTE HOTA
RE (la Jocurile Olimpice de la 
Moscova 1980, sau pe ruta R.P. 
Ungară — R.S. Cehoslovacă — 
R.D. Germană — Austria). ÎN- 
CERCAȚI-VA ȘI DV. ȘANSELE 
DE A VA NUMĂRA PRINTRE 
MARII CÎȘTIGĂTOHI 1 (Tragerea 
va avea loc miine, la ora 16,30, 
în sala clubului „Finanțe — 
Bănci" din București, str. Doam
nei nr. 2 ; panoul cu numerele 
cîștigătoare va fi televizat in 
cursul serii).

că... NUMAI CINE JOACĂ 
TE CÎȘT1GA ! Agențiile 
Pronosport vă așteaptă 1

EXTRASE
LOTO

NUMERELE 
TRAGEREA 
AUGUST 1979

Extragerea I :: 18 8 
38 55 7V

Extragerea a D-a :
77 67 25 10 40

FOND TOTAL 
757.034 ied, din 
report categoria

CIȘTIGURXLE
TO 2 DIN 12

POA- 
L,OtO-

DXN
LA

17

W 1 79 12

23

DE CÎȘTTGUJU : 
care lie.yrj lei 

1.
TRAGERII LO- 
AUGUST 1979

FINALA
„CUPEI U.G.S.R.* 

LA POPICE
IaAzi șl mîine se desfășoară 

Sibiu finala celei mai importante 
competiții de masă la popice, 
„Cupa U.G.S.R.". Aflată la a 7-â 
ediție, „Cupa U.G.S.R." atrage an 
de an numeroși tineri muncitori 
în practicarea acestui frumos 
sport. Si anul acesta, la etapele . 
pe asociații șl localități s-au în
trecut mii de tineri jucători și 
jucătoare (pînă la 23 de ani). 
Acum, cel mai buni dintre ei, eîș- 
tigătorii fazei județene a com
petiției, se întîlnese pentru a-și 
disputa valorosul trofeu.

întrecerile se vor desfășura pe 
ar’ena Electrica (f) și la Casa de 
cultură a sindicatelor <b). 
re județ va-fi reprezentat 
o Iată și un băiat.

Flcca- 
cle cite

jocuri-• Tragerea la sorti a _ 
lor noului campionat divizionar A, 
care va începe la 15 septembrie, 
va avea loc în ziua de 28 au
gust. Cu această ocazie,, se va 
analiza desfășurarea ediției tre
cute a competiției și va avea , loc 
consfătuirea anuală a arbitrilor 
divizionari.

• Jucătorii echipelor diviziona
re îșl vor trece normele de con
trol în perioada 1—10 septembrie 
în orașele reședințe ele județ.,

• Asociațiile șl cluburile spor
tive se preocupă in această pe
rioadă de punerea la cotele regu
lamentare a pistelor de joc. Sint 
gata deja, cu piste returnate, a- 
renele Rapid București, Voința șl 
Progresul Oradea, Record Cluj- 
Napoca șl Carpatl Sinaia. Se lu
crează la sălile apartinînd echi
pelor Rafinorul Ploiești, Petrolul 
Teleajen — Ploiești, Hidromecani
ca Brașov, Petrolul Băicol, Aurul 
Baia Mare, Electromureș Tg. Mu
reș șl Petrolul Cîmpina, arene ale 
căror piste au fost canalizate șl 
facilitau obținerea unor rezultate 
mari, nereale.

In finalele înotătorilor
IRINEL PANULESCU Șl MARIANA PARASCHIV 

NOI RECORDURI NAȚIONALE
Carmen Bunaciu - 2:16,13 la 200 m spate

■ Un timp răcoros, ieri, în Ca
pitală, la bazinul Dinamo unde 
se desfășoară 
campionatelor 
înot. în 
dispute aprige si noi recorduri. 
Toată lumea . aștepta, firește, 
cursa de. 200 m spate a lui 

•Carmen Bunaciu. întrucît ea va

întrecerile 
naționale de 

piscină însă,

Mariana Paraschiv surîde fe
ricită obiectivului fotografic, 
după noul ei record (2:22,48) la 
200 m mixt.
pleca duminică dimineața la 
Ciudad de Mexico, pentru a lua 
startul la întrecerile Univer
siadei, organizatorii competiției 
l-au permis multiplei noastre 
campioane, ieri, o tentativă de 
record, rezultatul urmînd Să 
conteze pentru finala de du
minică după-amiază. Și iat-o 
pe performera nr. 1 a anului 
Intr-o cursă solitară. Primii 50 
de metri — în 31 de secunde, 
ceva mai repede decît prevedea 
graficul antrenoarei sale Criști-

ION DRACEA - DUBLU CAMPION REPUBLICANI
LA RADIOGONIOMETRIE

In împrejurimile lacului Bodi- 
Mogoșa, din apropierea munici
piului Bala Mare, într-o zonă de 
un pitoresc deosebit, au avut loc, 
zilele trecute, finalele campiona
tului republican de radlogonio- 
metrie de amatori („vînătoare de 
vulpi"). In prima zi, pe o vreme 
frumoasă, la proba de 3,5, MHz . 
au luat startul 92 de sportivi, ca
lificați după etapele precedente. 
Pentru descoperirea „vulpilor" — 
cite 5 la seniori șl senioare, 4 la 
juniori șl junioare mari șl 3 Ia 
juniorii și junioarele mici — 
concurențil au avut la dispoziție 
115 minute, iar concurentele — 
145. La seniori, cel mal bun timp 
(47:30) a fost realizat de Ion 
Drăcea (Prahova), care a desco
perit toate posturile ascunse pe 
un traseu de circa 7 km lungime, 
Împădurit și cu mari denivelări 
de teren. Timpi buni au realizat 
șl juniorul : mare Gybrgy Varga 
(Satu Mare) — 36:26, juniorul mie 
Marius Pantelimon (Hunedoara)
— 29:58, junioara mică Georgeta 
Coman (Prahova) — 37:00 șl alții.

După o zi de pauză, în aceeași 
zonă, dar ta condiții atmosferice 
complet diferite — ploaie neîntre
ruptă, cu ceață deasă — a avut 
loc și concursul de 144 MHz. Tre
buie precizat că această probă 
prezintă o serie de dificultăți (a- 
parataj voluminos, propagare de
fectuoasă) chiar șl pe timp nor
mal. Cu atlt mal mult merită fe
licitați nu numai cîștigătoril, dar

— fără excepție — toți cel 5C de
participant! (dintre care 19 fete), 
care au dat dovadă de multă te
nacitate ta acest concuis foarte 
dur. Șl ta această probă praho
veanul Ion Drăcea s-a clasat pe 
primul loc, devenind astfel dublu 
campion republican, la categoria 
sa. Dar, iată clasamentul : CON
CURSUL PE 3,5 MHz — seniori : 
1. ion Drăcea .47:30, 2. Favel Ba- . 
beu (Dîmbovița) 49:00, 3. Adrian 
Pastor (Brașov) 49:50. Juniori 
mari : 1. Gyorgy Varga (Satu 
Mare) 36:26, 2. Florin Fopoviri 
(Bihor) 36:59, 3. Zoltan Fenyes 
(Bihor) 48:22. Juniori mici : 1.
Marius Pantelimon (Hunedoara) 
29:58, 2. Atila Kiss (Bihor) 34:37 : 
3. Adam Boier (Satu Mare) 34:37; 
pe echipe : 1. Bihor, s. Prahova, 
3. Buzău. Senioare : 1, Lucreția 
Tlmocea (Maramureș) 72:30, 2, 
Veronica Proteasa (Hunedoera) 
74:10, 3. Emilia Bocșan (Hunedoa-

ra) 86:45. Junioare mari : 1. Na
talia Stoica (Hunedoara) 47:00, 2. 
EHsabeta Todericim (Hunedoara) 
55:00, 3. Daniela Pavel (Galați) 
58:00. Junioare mici : 1. Georgeta 
CVmu (Prahova) 37:00, 2. Geor
geta Pantelimon (Hunedoara) 
50:47, 3. Silvia Costache (Galati) 
54:54; pe echipe : 1. Hunedoara, 
2 Galați, 3. Buzău. CONCURSUL 
PE 144 MHz : seniori — 1. Ion 
Drăcea 42:40, 2. Pavel Babeu 
(Dîmbovița) 45:45, 3. Wiliam Culpi 
(Brașov) 46:45. Juniori mari : 1. 
Florian Popovic! (Bihor) 26,47, 2. 
Ovidlu Popa (Hunedoara) 30:00, 
3. Geta Botezași <cauj) M 32. Ju
niori mici : 1. Radu. Manuel (Ga
lati) 85:50; echipe : 1. Prahova, 
2. Bihor, 3. Buzău. Senioare : 1. 
Veronica Proteasa 72:30, 2. Ma
riana Sas (Prahova) 116:50, 3. lu- 
llana Mănăilă (Buzău) 118:30. Ju
nioare mari : 1. EHsabeta Tode- 
riciu 43:18, 5. Maria Istrate (Pra
hova) 73:16, 3. Carmen Amatii 
(Maramureș) 78:55.

Hon HOABANI

na Șoptereanu. La 100 m — 
66,19, cu 7 sutimi mai bine 
decît în cursa record (2:14,52) 
de la Moscova. Carmen a îno
tat viguros și a 3-a lungime 
(l:40,20), .încredintîndu-ne că își 
va corecta performanța optimă. 
Din păcate însă sportiva dina- 
movistă a cedat pe ultima por
țiune, plătind tribut excesului 
de zel din primii 50 m și a în
cheiat parcursul în 2:16,13. Ori
cum, evoluțiile sale la această 
ediție merită toate felicitările.

Recordurile, de care vă amin
team, au venit însă în alte 
probe. în _ filiala sprinterelor 
(100 m), Irinel Pănulescu a 
condus de la primii metri și 
a cîștigat (al 3-lea titlu) în 
59,48, timp superior cu 6 su
timi de secundă vechiului re
cord deținut de Carmen Bu
naciu. într-o altă dispută foar
te interesantă (200 m mixt). Ma
riana Paraschiv și Irinel Pănu
lescu s-au aflat din nou cot Ia 
cot. învinsă joi pe distanța de 
200 m delfin, M. Paraschiv s-a 
revanșat de această dată și, 
exact ca la ediția de anul tre
cut, s-a distanțat de ploieștean- 
că pe porțiunea de bras, cîști- 
gînd în 2:22,,47 (vechiul record 
— I. Pănulescu 2:23,13).

După Flavius Vișan, câștigă
tor joi la 200 m liber, uh alt 
reprezentant al Liceului nr. 2 
din București devine pentru 
prima oară campion de seniori 
al României. Este vorba de ju
niorul Ovîdiu Cocenescu, care 
a acoperit distanța de 200 m 
mixt în 2:16,27 — nou record 
de juniori. în cursele de bras 
(100 m) — învingători scontați, 
reșițeănca Brigitte Prass și clu- 
janul Alexandru Szabo.

REZULTATE TEHNICE. 100 
m liber (f) : 1. Irinel Pănules- 
eu (Petrolul) 59,84 — record ;
2. Daniela Georgescu (Dinamo)
60,75 ; 3. Carmen Mihăilă (Din.) 
61,90 100 m liber (m) : 1. Z.
Oprițcscu (Steaua) 54,38 ; 2. M. 
Mandache (Din.) 55,10 ; 3. Fi. 
Vișan (Lie. 2 Euc.) 55,59 ; 100 
m bras (f) : 1. Brigitte Prass 
(C.S.Ș. Reșița) 11:118,34 ; 2. Cris- 
tine Seidl (C.S.Ș. Timiș) 1:19,38;
3. Mioara Gerea (Lie. 4 Galați)
1:20:99 ; 100 m bras (m) : 1. Al. 
Szabo (C.S.M. CIuj-Napoca) 
l:0S,61 ; 2, I. Luoa (St.) 1:10,80 ; 
3. D. Moisan (Petr.) 1:13,55 ; 200 
m mixt (f) : 1. Mariana Paras
chiv (Din.) 2:22,48 — record ; 
2. I. Pănulescu 2:24,47 ; 3. Oc- 
tana Mladin (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) 2:30,20 ; 200 m mixt (m) : 
1. Ov. Cooeneseu (Lie. 2 Buc.) 
2:16,27 — rec. juniori2. A. 
Linteanu (St.) 2:16,56 ; 3. L.
Szakadatl (Grisul) 2:18.45: 4 x 200 
m liber : 1. Crișul 8:18,04 ; 2. 
C.S.S. Reșița 8:20,40 ; 3. Steaua 
8:30,65. întrecerile continuă.

Adrian VÂSILIU

Astâzî, în campionatul de rugby,
UN MECI DE TRADIȚIE : STEAUA - DINAMO 

(SINGURELE ECHIPE NEÎNVINSE)
Astăzi clupă-amlaza, în Ghencea 

(ora 17,30),- se dispută primul din
tre meciurile etapei a iv-a ; tot
odată. unul din autenticele derby- 
uri ale campionatului de rugby. 
Steaua, XV-le laureat al ultimei 
ediții a întrecerii, este confrun
tat cu Dinamo, aflată mereu — 
de 10 ani — In postura de șa- 
langeră Ambele echipe au luat 
un stfîrt lansat și au trecut — 
singure — cap la cap, in fruntea 
clasamentului, avînd flecare la 
activ cite trei succese. Anul tre
cut scorul duelului direct a fost 
favorabil echipei Steaua, care a 
cîștlgnt de două ori : 30—6 și
15—13. Ce va fi in acest an î De
sigur, din nou un duel aspru, 
care — sperăm — va conduce la 
un autentic spectacol sportiv șl 
asta deoarece, în cele două for
mații, evoluează o bună parte din 
elita rugbystică de la noi din 
tară, dornică să-și probeze forma 
acum, în preajma turneului echi
pei naționale tn Țara Galilor. De-

• Concursul Pronosport de mîl- 
ne, care cuprinde meciuri atracti
ve din a doua etapă a campio
natului Diviziei A și din prima 
etapă a campionatului Diviziei B, 
vă poate furniza surprize dintre 
cele mai plăcute. Nu uitați însă

Categoria 2 : 1 variantă 100% a 
19.969 led și ■ 7 variante 25% a 
4.992 lei ; cat, 3 ; 14,90 a 2.787 lei; 
cat. 4 : 5*5,25 
102,25 a 200 
a 100 lei.

» 904 lei ; cat. 5 ; 
Id ; cat. 6 : 1.116,756 :

REPORT
54.m leL

CATEGORIA 1 :

ÎNTREPRINDEREA BE TWW
HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTII 

VĂ PREZiNTl:
Noi formule pentru excursiile în 

Maramureș, Nordul Moldovei 
Transilvania

durata 4 zile
trasee inedite
transport combina.! : distan- 
mari se parcurg eu trenul ;fele

pentru vizitarea obiectivelor turis
tice se folosesc mijloace auto.

de turism bucureșteneînscrieri și informații la filialele
din str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 68, Bdl. 1848 
nr. 4, Bd. N. Băloescu nr. 35 și Cal. Griviței nr. 138.

altfel, ambele tabere pregătesc cti 
mare grijă acest meci important 
șl vor face apel la cele mai bune 
elemente de care dispun. STEA
UA ta afara lui Laurențlu C'odoi 
— revelația trecutului sezon, ac
tualmente în ghips, avînd o en
torsă la genunchi —, trimite ta 
arenă XV-le consacrat : Durbac 
(țața) — Fulcu, Zafiescu I, 
Enache, Teleașă — Alexandru, 
Sucim —■ Murariu, M. lonescu, A- 
chim — Pintea, Postolachi — Cor- 
neliu, Munteanu, Cioaree. Rezer
ve : Pojar, Rădulescu, Dima, 
Roșu. DINAMO, in ceea ce o pri
vește, nu are Indisponibilități șl 
anunță un debut care, sintem 
siguri, va stîrnl un mare interes : 
Enciu Stoica ta linia a treia a 
grămezii l Iată echipa probabilă.: 
Petre — Aldea, Nica, Constantin, 
Chlricencu — Marghescu, Paras
chiv — Stoica, Dărăban, Roman — 
Borș, Caragea (Iordan) — Gheor
ghe. Roventa, ț’uriea. Rezerve : 
Baciu, Caraiman, Marin, Zafles- 
ra li. Partida va fi’ arbitrată de 
Th. Witting.

Celelalte meciuri ale etapei a 
TV-a : Farul — C.S.M. Sibiu ; ști
ința Petroșani — Universitatea 
Timișoara ; H.C. Sportul studen
țesc — C.F.R. Brașov (teren Tei, 
ora 17) ; Vulcan — Politehnica 
lași (teren Steaua,, ora 10) ; R.C, 
Grivița Roșie — Rapid 
Parcul Copilului, ora 16) 
Baia Mare — Rulmentul

CLASAMENTUL

Steaua
Dinam©
Farul
Grivița Ro«<îe
Șt. Baia Mare 
Poiit. Iași 
Vulcan

8. Șt. Petroșani
9. Sp. stud.

10. Univ. Timiș.
11. Rapid
12. Ridm.
13. C.S.M.
14. C’.F.R..

3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
1
1

3 111
3 111

(teren 
; Știința 
Bîrlad.

0 
0
1
1
1
1
1

90— J0
73—20
26— 40
42—58
27— 13
33—21
28— 43
10—29
31—29
25—85
6—40

6 
fi 
fi
6 t;
5
4Bîrlad

Sibiu
Brașov



Azi și miine, la Dinamo

SPORTIVI DEOSEBIT DE VALOROȘI 
LA STARTUL INTERNAȚIONALELOR DE JUDO

în sala Dinamo din Capi
tală vor avea loc azi (de la 
orele 9 și 16) și miine (de 
la ora 9) întrecerile celei de a 
Vil-a ediții a Campionatelor 
internaționale de Judo ale 
României. Pînă aseară au so
sit loturile Siriei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice. Cu deosebit 
interes sînt așteptate evoluțiile 
valoroșilor sportivi sovietici V. 
Gubanov (cat. mijlocie) și B. 
Beridze (grea), campioni ai 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S.. V. Razdolkin (ușoară) 
si A. Semenov (superușoară), 
medaliați cu argint și. respec
tiv, bronz la aceeași recentă

De azi, pinâ la 28 august

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ-LA ANTIPOZI
Floretislul Petru Kuki, In proba

MELBOURNE, 17 (prin tele
fon). Aici, la Antipozi. în ca
pitala statului australian Vic
toria, lumea scrimei și-a dat 
întîlnire pentru a 35-a ediție a 
campionatelor mondiale, al că
ror debut va fi consemnat la 
18 august, prin proba indivi
duală masculină de floretă.

Acum, la Monash University, 
cel mai mare și modern „cam
pus" universitar din Australia, 
situat la 18 km de inima me
tropolei Melbourne, se află 
peste 250 de scrimeri, din 
cele 30 de țări care și-au tri
mis reprezentanții în acest 
colț îndepărtat al lumii, pentru 
a-și disputa titlurile mondiale 
pe anul 1979. Pentru prima dată 
în istoria acestei competiții 
supreme. Europa sc află în mi
noritate (12 țări, față de 18 
de pe celelalte continente, A- 
frica neprezentînd înscrieri).

în sălile colegiului Rusden 
State, destinate antrenamente
lor. încă din 11 august a în
ceput forfota concurent ilor, 
primii sosiți (printre care se 
aflau și cei 12 scrimeri ro
mâni) fiind, firește, europenii, 
dornici să se aclimatizeze cu 
vremea de toamnă tîrzie, plo
ioasă si rece de aici. să se 
obișnuiască cu schimbarea fusu
lui orar (față de București, ora 
Melbourne-ului este 4-7). în
trecerile preliminare ale tutu
ror probelor se vor desfășura 
în Complexul sportiv al Uni
versității, unde se află 13 plan
șe, finalele urmînd a fi găz
duite de Blackwood Hall, mo
dernă sală, cu o capacitate de 
aproape 1 400 de locuri.

Pînă la această oră, pe listele 
de concurs figurează în pro
bele individuale 89 de floretiști, 
72 de floretiste, 103 spadasini 
și 69 de sabreri, ceea ce lasă 
să se întrevadă că faza elimi
nărilor directe și a recalifi
cărilor se va limita la 16 spor
tivi (și nu la 32, ca de obicei). 
Primii vor păși pe planșe flo- 
retiștii, printre ei aflîndu-se 
campionul mondial de la Ham
burg ’78. francezul Didier Fla- 
ment, sovieticii Smirnov și Ro- 
mankov, vest-germanul Behr,

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
(Urmare din vag. 1)

se întreceau 5 echipe cu justifi
cate pretenții la primele locuri în 
finala competiției : R. D. Germa
nă, Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
România șl Ungaria, care s-au 
clasat în ordinea de mal sus. In 
această situație, fetele noastre au 
fost obligate să tragă încă o pis
tă (după-amiază), în recalificări, 
reușind în acest fel să promoveze 
In faza superioară a competiției.

Caiacul ocupat de Ion Birlă- 
deanu — Polîcarp Malihin a con
curat în prima serie. Evoluînd le
jer, urmărind doar obținerea ca
lificării, sportivii noștri s-au cla
sat pe primul loc, devansînd e- 
chipajele Ungariei și Suediei. La 
această probă și-au anunțat op
țiunile pentru una dintre medalii 
s’ Partinovict—Clvhrai fU R.S.S.), 
Olbrich — Helm. (R. D. Germa
ns' — campionii mondiali ai pro
be’ și I.ebas — Hervieu (Franța).

I,a canoe, cuplul Ivan Patzai- 
chin — Petre Capusta și-a domi
nat categoric partenerii de între
cere. cîștigînd seria cu un avans 
de peste 3 secunde. Ei au lăsat o 
excelentă impresie, anuntîndu-se 
printre principalii candidați la lo
cul 1. alături de cuplurile de ca- 
nolșt! din Uniunea Sovietică (Pe- 

competiție. Tot din Uniunea 
Sovietică mai participă și cu
noscuta formație Dinamo Mos
cova. Din echipa Vngariei" se 
detașează greul J. Varga. Re
prezentativa Siriei, aflată pen
tru a doua oară la „interna
ționalele" României, este alcă
tuită îndeosebi din tineri.

Cu prilejul acestor întreceri 
își face reintrarea și A. Szabo, 
vicccampion european la ediția 
din 1978, după o absență de 
un an datorată unei intervenții 
chirurgicale. Din lotul țării 
noastre mal rețin atenția. între 
alții, N. Vlad (semiușoară), L. 
Lazăr șl C. Roman (ușoară).

polonezul Zych, românul Petru 
Kuki.

Deci duminică, după festivi
tatea de deschidere, va începe, 
prima finală, cea a probei in
dividuale de floretă (20, ora lo
cală). Tot duminică, dimineața 
însă, vor intra în competiție 
și floretistele, pentru fazele 
preliminarii. Apoi, pină la 28 
august, cînd se va desfășura 
ultima finală (cea de spadă pe 
echipe), programul se va deru
la zilnic, cu o singură pauză, 
joi.

Delegația scrimerilor români, 
condusă de secretarul federa-

De mîine, la Atena

EDIȚIA JUBILIARĂ A CAMPIONATELOR 
BALCANICE DE CĂLĂRIE

ATENA, 17 (prin telefon). Cam
pionatele balcanice de călărie se 
desfășoară, începînd de miine, 
aici, la Centrul hipic din Capita
la elenă, sub semnul jubileului 
celei de a X-a ediții. Iată unul 
din motivele pentru care gazdele 
s-au pregătit cu deosebită aten
ție, căutînd să asigure sportivi
lor din Bulgaria, Iugoslavia, Ro
mânia, Turcia și, bineînțeles, 
Grecia condiții optime de con
curs. Este evidentă, la toți parti- 
cipanții, dorința de a avea o com
portare cit mai bună, ceea ce în
dreptățește speranța că vom asis
ta la cea mal echilibrată ediție. 

Dealtfel, un oarecare echilibru 
s-a făcut simțit, de cîțiva ani în
coace, în probele de obstacole și 
la dresaj/

Călăreții români se prezintă cu 
încredere în forțele lor, ținînd sea
ma atît de succesele repurtate la 
edițiile precedente — numai la 
ultimele trei au obținut 9 locuri I, 
10 locuri II și 3 locuri III — cit 
și de pregătirile efectuate pînă 
în prezent. Alexandru Bozan — 
campion la Șumen 1977 și Za
greb 1978 — ne spunea că dorește 
din toată inima să cîștlge și al 
treilea titlu în întrecerea specia
liștilor în obstacole, deși concu
rența este foarte puternică. în e- 
chipa de obstacole — seniori, 
consemnăm debutul sportivei 
Dania Popescu, alături de care 

trenko — Vinogradov), Ungaria 
(Foltan — Vaskuti) șl Bulgaria 
(Ilkov — Ananiev).

Echipajul de calac-patru, for
mat din Dîba — Zafiu — Giura 
— Geantă, a sosit pe locul 3 in 
seria a Il-a, după R. D. Germa
nă și Uniunea Sovietică, dar spor
tivii noștri au arătat clar că nu 
au urmărit decît obținerea califi
cării în semifinale.

Se poate spune că, după două 
zile de întrecere, sportivii noștri 
și-au făcut din plin datoria. Ei 
sînt hotărîțl să facă totul și în 
continuare, pentru o comportare 
la înălțimea prestigiului de care 
se bucură „flotila4* noastră de ca
iac-canoe în arena mondială a a- 
cestui sport. Desigur, greul de- 
abia acum începe dar, așa cum 
au făcut-o șl cu alt prilej, spor
tivii români nu vor precupeți nici 
un efort pentru clasarea în pri
mele locuri în finalele acestoi 
campionate mondiale.

Iată programul ultimelor două 
zile de concurs : sîmbătă dimi
neața au loc semifinalele curselor 
pe distanța de 1000 de metri, iar 
după-amiaza finalele ; duminică 
dimineața se dispută semifinalele 
pe distanța de 500 de metri, iar 
după-amiază finalele și întrece
rile de fond.

CRISTINA COJOCARU IN FINALA PROBII DE 1500 m 
IA CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM (juniori)

BYDGOSZCZ, 17 (prin telefon). 
Joi seara, după terminarea con
vorbirii noastre, în campionatele 
europene de atletism pentru ju
niori ce se desfășoară pe sta
dionul „Zawisza4* s-a disputat fi
nala probei de săritură în lun
gime fete, la startul căreia s-a 
aflat și reprezentanta țării noas
tre, Elena Aflorii. Intr-o compa
nie de 14 atlete, dintre care 8 
erau creditate cu performanțe de 
peste 6,40, reprezentanta noastră 
s-a situat pe locul 5. Clasament: 1. 
Helga Radtke (R.D.G.) 6,47 m,
2. Surbuie Ewerts (R.F.G.) 6,46
m, 3. Susan Hearnshaw (An
glia) 6,40 m..., 5. Elena Aflorii
6,22 m.

Desfășurarea semifinalelor la 
proba de 1 500 m fete ne-a adus, 
așa cum era de așteptat, o sa
tisfacție. După ce prima semifi
nală a fost cîștigată de Gabriele 
Reimann (R.D.G.), cu timpul de 
4:22,2, a doua semifinală a re

de debut
ției de specialitate. Dionisie 
Tepșan, este compusă din flo
retistele Șuzana Ardeleanu, 
Magdalena Chezan, Marcela 
Moldovan, E cat cri na Stahl, Vio
rica ' Țurcan. sabrerii Cornel 
Marin, Marin Mustață, Alexan
dru Nilca, Ion Pantelimoncscu, 
Ioan Pop, floretistul Petru Kuki 
și spadasinul Ion Popa. Vom 
participa, așadar, la floretă fe
minin și sabie, atît în pro
bele individuale, cit si in cele 
pe echipe, iar la celelalte două 
arme doar la întrecerile indi
viduale.

vor mai fi Cornel Ilin șl Ion 
Popa. Și, pentru că tot ne refe
rim la debuturi, să mai notăm 
cîteva : Ioana David și Ruxandra 
Bădulescu vor alcătui, împreună 
cu Mariana Moisei (vicecampioa- 
nă balcanică a fetelor), formația 
feminină, iar George Păsărin și 
Mircea Preda, împreună cu mai 
experimentații Gruia Deac și 
Mircea Neagu, ne vor reprezenta 
la juniori. Prin retragerea lui 
V. Molnar, la dresaj vor fi pre- 
zențl Anghel Donescu — campio
nul en-titre, Sorin Soveja — deți
nătorul titlului în 1977 și Dumi
tru Loneanu. Fără îndoială, nu 
va fi ușor, dar sperăm că spor
tivii noștri se vor număra, ca și 
pînă acum, printre cei mai buni.

Dintre ceilalți călăreți se impun 
atenției Boris Pavlov, Dimiter 
Ghenov, Sika Ivanova (Bulgaria), 
Nikolas Skender, Aris Kypreos 
(Grecia), Iovan Blagoevici, Milan 

Milutinovici, Liliana Simici (Iugo
slavia), Fevzi Atabec șl Bora 
Buient (Turcia).

Competiția va începe miine, cu 
o probă de deschidere (obstacole), 
neoficială, la care vor lua parte 
toți sportivii.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Formla, Pie

tro M enn ea a stabilit cea mal 
bună performanță europeană a 
sezonului în proba de 200 m — 
20,22. Pe locui doi, americanul 
Steve Riddick — 21,08. Alte re
zultate : 110 m g — Foster 13,52 ; 
greutate — Feuerbach 19,73 m ; 
triplusalt — Mazzocato 16,68 m ; 
înălțime (f) — Sara Simeonl 
1,90 m ; 100 mg (f) — Nina Mur- 
golina 13,0.

BASCHET • La Tbilisi s-a 
disputat meciul amical dintre 
selecționatele masculine de tine
ret ale R.S.S. Gruzine și orașul 
Chicago. Gazdele au obținut vic
toria cu 74—69 (29—34), avîndu-1
ca principal realizator pe Sind- 
jaradze — 22 p.

CICLISM • In Turul Olandei, 
etapa a treia (Heerenberg—Sit- 
tard. 223 km) a fost cîștigată de 
Fedor den Hertog în 5h37:52. Li
der se menține Jan Raas, urmat 
la 8 sec. de belgianul Daniel 
Williams. • După opt etape în 
Turul Slovaciei conduce polone
zul Brzezny urmat la 6 sec. de 
rutierul sovietic Verdernikov.

FOTBAL > Turneul de La Ma
laga s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Ferencvaros Budapesta, 
care a întrecut în finală cu 2—1 
(1—1) formația spaniolă F.C. Se
villa în partida pentru locurile 
3—4 ; Botal’ogo — Malaga 2—1 

venit, după o cursă de maro 
spectaco-l, Cristinei Cojocarii, cu 
timpul de 4:16,2, un nou record 
național de junioare. Aruncarea 
greutății — fete a fost câștigată 
de Liane Schmull (R.D.G.) cu 
13,33 m, reprezentanta noastră, 
Tatiana Mihalcea, ocupînd locul 
V, cu 15,56*' m. Aurelian Tarbă, 
locul V în semifinala probei de 
400 m.g.. cu timpul de 53,08, a 
ratat calificarea în finală.

în cursul zilei de joi și vineri 
s-au acordat titluri de campioni 
europeni primilor clasați în ur
mătoarele probe: aruncarea dis
cului (b) — 1. J. Schult (R.D.G.) 
56,18 m, 2. S. Kot (U.R.S.S.) 
55,44 m, 3. R. Ldziak (Polonia) 
54,94 m; 10 km marș — 1. J.
Pribilinec (Polonia) 20:26,2; 2. E. 
Andersen (Olanda) 20:16,8; 3. J.

„CUPA MONDIALĂ" LA ATLETISM,
UN PAS ÎNAINTE SPRE...
CAMPIONATELE MONDIALE!

Chiar dacă întrecerile din ca
drul Jocurilor Olimpice sînt con
siderate — prin însuși regulamen
tul forului internațional — ca 
fiind campionatele mondiale ale 
atletismului, acest sport u- 
ni vers al simte, totuși, realmente 
nevoia unor campionate ale lumii. 
Atletismul a rămas, dealtfel, sin
gura dintre atîtea zeci de disci
pline, olimpice sau neolimpice, 
fără un campionat mondial în a- 
devăratul înțeles al cuvîntulul. 
Constatarea aceasta nu i-a lăsat 
indiferenți pe diriguitorii acestui 
sport, cu peste 160 de federații 
naționale afiliate, care — în re
petate rînduri și cu diferite o- 
cazii — au propus organizarea u- 
nor întreceri cu caracter mondial. 
altele decît Jocurile Olimpice. 
Dar, pînă la această oră, toate 
propunerile de organizare s-au 
izbit de rezistența forului atletic 
internațional, care cedează foarte 
greu, deși, credem, nu peste prea 
multă vreme atletismul își va a- 
vea și această competiție !

Pînă atunci însă, în atletism 
ființează o competiție cu carac
ter mondial, organizată după sis
temul ,,Cupei Europei", cu repre
zentative naționale sau continen
tale (masculine și feminine), cu 
cîte un atlet (atletă) de probă. 
Este vorba de „Cupa Mondială**, 
a cărei ediție inaugurală a avut 
loc în urmă cu doi ani, pe 
„Rheinstadion", la Dusseldorf. 
Victoriile au fost de partea repre
zentativei R.D. Germane — în în
trecerea masculină — șl a echipei 
Europei — la femei. Clasamentele 
finale ale competiției au consem
nat următoarea ordine : bărbați: 
1. R.D. Germană 127 p, 2. S.U.A. 
120 p, 3. R.F. Germania 112 p, 
4. Europa 111 p, 5. America 92 p, 
6. Africa 78 p, 7. Oceania 48 p 
și 8. Asia 44 p ; femei : 1. Eu
ropa 107 p, 2. R.D. Germană 
102 p, 3. U.R.S.S. 89 p, 4. S.U.A. 
59 p, 5. America 55 p, 6. Oceania

LOTUL LUPTĂTORILOR DIN U.R.S.S. Șl R.D.G.; 
PENTRU C. M. DE LA SAN DIEGO

Federația unională de spe
cialitate a comunicat lotul care 
va participa la apropiatele 
campionate mondiale de lupte 
libere și greco-romane, ce se 
vor desfășura între 21 și 29 
august la San Diego (Califor-

1— 1. în campionatul Americii de 
Sud, la Sao Paulo, reprezentativa 
Braziliei a Învins cu scorul de
2— 0 (0—0) echipa Boliviei. Au 
marcat Tita (min. 46) și Zico 
(min. 90).

NATAȚIE • în prima zi a 
campionatelor S.U.A., la Fvrt 
Lauderdale (Florida), Mary 
Meagher a stabilit un nou re
cord mondial la 200 m fluture, 
cu timpul de 2:08,41. Vechiul re
cord îi aparținea cu 2:09,77. •
In prima zi a Balcaniadei de 
polo pentru juniori : Iugoslavia
— Turcia 8—6 (3—0, 2—1, 1—2,
2—3) ; Bulgaria — Grecia 6—4 
(3—1, 1—1, 1—0. 1—2). Selecționata 
României a avut zi liberă.

ȘAH • A luat sfîrșit turneul 
internațional de la Las Palmas. 
Victoria a revenit lui Rafael Va- 
ganian (U.R S.S.), cu 12 p. din 
15 posibile, urmat de Garcia (Cu
ba) — 11 p. Ivkov (Iugoslavia)
— 11 p. și Gheller (U.R.S.S.) — 
10,5 p. Șahistul român M. Șubă 
s-a clasat pe locul 5, cu 10 p.

TENIS • în turneul de la 
Cleveland : Năs-tase — Stefan.sk!
6— 2, 6—3 ; Smith — Gunning
7— 6. 6—2. • La Toronto : Borg
— Noah 6—2, 6—4 ; Lendl — Ok- 
ker 6—2, 6—1 ; Fibak — Walts 
6—2. 6—2 ; Kronk — Van Dillen 
6—3, 6—0. • La Stowe : Connors
— Dibley 6—2, 6—2.

Pasemann (R.D.G.) 20:32,4; 100 m 
plat (f) — 1. Kerstine Walter
(R.D.G.) 11,57; 2. Kirsten Simon
(R.D.G.) 11,57; 3. Elke Wallmer
(R. F. Germania) 11,61; 100 m 
plat (b) — 1. Th. Schroder
(R.D.G.) 10,41, 2. W. Zaske (R.F. 
Germania) 10,43; 3. M. Mecfar- 
lane (Anglia) 10,43.

în programul in trecerilor _finale 
de sâmbătă și duminică, atleții 
români s-au calificat la urmă
toarele probe: 400 m — Ana 
Marcu; triplu salt (b) — Mihai 
Ene; suliță (f) — Doina Maxim; 
ștafetă 4X400 m (f) — Lia Nico- 
leta, Ana Marcu, Margareta Glii
le, Cristina Cojocaru sau Mitica 
Junghiatu; aruncarea discului 
(f) — Tatiana Mihalcea.

45 p, 7. Africa 31 p, 8. Asia 29 p.
Din reprezentativa europeană au 

făcut parte și două atlete româ
ne : Natalia Mărășescu (s-a cla
sat a IV-a la 1500 m, cu 4:13,1) 
și Argentina Menis. Discul a fost 
ultima probă a concursului și, 
datorită faptului că s-a clasat a 
doua (63,38 m), Argentina a con
tribuit decisiv la victoria selec
ționatei continentului nostru.

Anul acesta, între 24 și 26 au
gust, este programată ediția a 
Il-a a „Cupei Mondiale". Gazdă 
a întrecerilor va fi marele sta
dion din Montreal, cel pe care 
s-au desfășurat și concursurile 
atletice la J.O. din 1976.

în afara participantelor obișnu
ite, formațiile continentale (Afri
ca, America, Asia, Europa și O- 
ceania, care vor prezenta echipe 
feminine și masculine), vor mai 
fi prezente reprezentativele națio
nale ale Statelor Unite (B și F) 
șl. în urma desfășurării recentei 
finale a „Cupei Europei", forma
țiile R.D. Germane și Uniunii So
vietice, clasate pe primele două 
locuri la bărbați și la femei.

Pentru reprezentativa europeană 
au fost selecționate și atletele 
noastre Eva Zorgb-Raduly, la a- 
runcarea suliței, și Doina Anton, 
la săritura în lungime. în lot mai 
figurează, ca rezervă, Natalia 
Mărășescu, la 1500 m.

Ediția a Il-a a „Cupei Mondia
le" constituie principalul concurs 
atletic internațional al acestui an, 
la startul diferitelor probe fiind 
prezenți foarte mulți sportivi de 
mare valoare, campioni olimpici 
și recordmani mondiali, candidați 
la medaliile viitoarelor întreceri 
olimpice, de la Moscova. în pers
pectivă, un bun prilej pentru în
registrarea unor performanțe va
loroase, a unor noi recorduri. Șl 
încă ceva : „Cupa" marchează, 
un pas înainte spre... campiona
tele lumii ! (r. vil.).

nia). Din lotul pentru concursul 
de lupte greco-romane fac 
parte, printre alții, cunoscuții 
campioni Nikolai Balboșin^ 
Alexandr Kolcinski, Șamil Se- 
rikov și Alexandr Aliev. La 
întrecerile competiției de lupte 
libere vor participa printre al
ții, Serghei Kornilaev, Anatoli 
Beloglazov, Nikolai Petrenko $i 
Ilia Mate.

• Federația de specialitate 
din R. D. Germană a selecțio
nat 8 sportivi în vederea cam
pionatelor mondiale de lupte 
greco-romane și libere, pro
gramate cu începere de la 21 
august la San Diego (Califor
nia). Aceștia sînt : Reich, Bo
brich, Pocher, Probst, Syring, 
Neupert și Gehrke.

JOOP ZOETEMELK
RĂMÎNE PE LOCUL 2 

ÎN „TURUL FRANȚEI"
PARIS, 17 (Agerpres). — Orga

nizatorii ultimului Tur ciclist al 
Franței au hotărît să mențină 
clasamentul stabilit la termina
rea întrecerii, deși olandezul Jo- 
op Zoetemelk, al doilea clasat, 
a fost găsit „pozitiv** la ultimul 
control antidoping. Aceasta în- 
trucît federația franceză de ci
clism și comisia medicală nu au 
făcut comunicarea respectivă în 
termenul prevăzut de regula
ment.

Stefan.sk

