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Tovatășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, vineri, o vizită de lucru 
în unități industriale și agri
cole din județul Timiș.

Secretarul general al parti
dului a fost insoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Iosif Banc, Gheorghe Oprea, 
Mihai Gere, Ilie Radulescu.

Vizita s-a înscris ca un nou 
și semnificativ moment al dia
logului permanent, direct și 
rodnic, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl are tu 
făuritorii de bunuri materiale 
și spirituale, în probleme esen
țiale ale muncii și 
ale dezvoltării țării, 
strucției socialiste.

Iteîntilnirea cu 
Nicolae Ceaușescu a

vieții lor, 
ale con-
tovarășul 

_____  ____,___ _ constituit 
pentru locuitorii Timișoarei un 
fericit prilej de a-i exprima, 
încă o dată, simțămintele de 
fierbinte dragoste, stimă și re
cunoștință pentru grija perma
nentă ce o poartă prosperității 
continue a județului lor, pentru 
clarviziunea, dinamismul și 
pasiunea revoluționară cu ca
re acționează în vederea pro
gresului neîntrerupt al patriei, 
bunăstării și fericirii poporului 
nostru, creșterii prestigiului și 
rolului României socialiste in 
lume.

...Ora 9,30. Aeronava prezi
dențială aterizează pe aeropor
tul municipiului.

I.a coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat sînt salu
tați eu căldură de tovarășul 
Petre Dănică, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean,

O gardă, alcătuită din ostași 
ai forțelor noastre 
membri ai gărzilor 
și ai formațiunilor de 
a tineretului pentru 
patriei, prezintă onorul. Este 
intonat imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Tn întîmpinare au venit mii 
ae timișoreni care scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul". Răsună vibrant eînte- 
cul „Partidul, Ceaușescu, Ro
mânia", trei nume atit dc 
scumpe tuturor, trei nume cu 
valoare dc simbol, cu profun
de rezonante în sufletul și con
știința națiunii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
părăsesc aeroportul, într-o ma
șină deschisă, îndreptindu-sc

armate, 
patriotice 
pregătire 
apărarea

spre Timișoara. Aceeași am
bianță caldă, sărbătorească o 
regăsim la intrarea în oraș.

Mulțimea aplaudă și ovațio
nează îndelung, tn aclamațiile 
celor de față, coloana oficială 
dc mașini se îndreaptă, apoi, 
spre primul obiectiv al vizitei 
— întreprinderea mecanică Ti
mișoara (IMT) din zona indus
trială de nord-est a Timișoarei.

Miile dc muncitori — români, 
germani, maghiari, sîrbi — își 
exprimă prin îndelungi aplauze 
și ovații deosebita bucurie de a 
se reintîlni la locurile lor dc 
muncă cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a-1 avea din nou 
in mijlocul lor.

La intrarea în întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, de reprezentanți ai 
conducerii întreprinderii, ai 
oamenilor muncii.

Dialogul pe care secretarul 
general al partidului îl poartă 
cu conducerea ministerului de 
resort și a întreprinderii, cu 
muncitori și specialiști aflați de 
față este axat îndeosebi pe 
modul în care se înfăptuiește 
acțiunea de transformare, trep
tată, a acestei unități într-un 
modern combinat de utilaj greu 
de ridicat și transport uzinal.

Secretarul general al partidu
lui este invitat să viziteze apoi 
Fabrica de mașini de ridicat.

în continuare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se prezintă, 
în cadrul unei expoziții, o ga
mă foarte largă de mașini și 
utilaje realizate recent.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, felieitînd 
colectivul întreprinderii timișo
rene, pe toți muncitorii, tehni
cienii și inginerii pentru rezul
tatele bune, Ie-a recomandat să 
facă toiul pentru ridicarea con
tinuă a gradului de tehnicitate, 
de organizare a muncii, pentru 
a produce utilaje, mai multe și 
pentru ca întreprinderea să de
vină o unitate model.

Vizita de lucru a continuat 
la Întreprinderea industria linii 
Timișoara — unitate reprezen
tativă a industriei ușoare.

Lucrătorii de aid, din care 
peste 85 la sută sînt femei, au 
intimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid șl de 
stat, cu cele mai alese senti
mente de dragoste șl recunoș
tință.

In timpul vizitării unor sec
toare de producție a fost exa
minat. Împreună eu ministrul 
industriei ușoare, tovarășa Lina 
Ciobanu, cu reprezentanți ai

(Continuare in pag. a 8-a)

SPORTIVII ROMÂNI AU FĂCUT 0 PUTERNICĂ
IMPRESIE LA UNIVERSIADA DIN MEXIC

• In ultima zi, Ilie Floroiu a cucerit me
dalia de aur și la 5 000 m • Fița Lovin, 
medalie de bronz la 800 m • Reprezen
tativa universitară română clasată pe lo
cul III, cu un

medalii,
remarcabil bilanț: 31 de 

dintre care 13 de aur
MEXICO, 14CIUDAD

(prin telefon). Mult au dorit 
sportivii români prezenți aici, 
la Universiada mexicană, să 
termine această mare întrecere 
așa cum au început-o, așa cum 
s-au comportat de-a lungul în
tregii ei desfășurări, adică la 
un nivel superior competițional, 
în chip da protagoniști ai con
cursului. Cu toții țineau ca și 
ultima impresie lăsată genero
sului și pasionatului public me
xican, precum și numeroșilor 
specialiști prezenți să fie o im
presie frumoasă, care să le facă 
cinste. Ei bine, și acest ultim 
obiectiv a fost atins.

tn ultima zi a celei de a 
X-a ediții a Jocurilor Mondia
le Universitare, sportivul roniân 
de excepție care se numește 
Ilie Floroiu a cucerit cea de a 
doua medalie de aur a sa, la 
5 000 m, după o cursă foarte 
grea, foarte dramatică și foarte 
spectaculoasă. S-a alergat în- 
tr-un ritm sufocant pentru al
titudinea neobișnuită a capita
lei mexicane (aproape jumăta
te din cei 20 de participanți au

«

abandonat pe parcurs, între 
care șl Paul Copu, trei dintre ei 
fiind luați pe targă pentru a 
primi o cit mai rapidă asisten
tă medicală), trena fiind dusă 
pe rind — într-o morișcă in
fernală — de mexicanii Gomei 
și Aquino, de kenyenii Nyariki 
și Tuwei. Tuturor accelerărilor 
din plutonul de frunte, Ilie Flo
roiu le-a răspuns cu vitalitatea 
sa debordantă, rămînînd per
manent în poziția a doua sau 
a treia. Clnd din cursă mai ră
măseseră doar 300 de metri, în 
timp ce tribunele scandau ca 
un torent „Mexico ! Mexico !“. 
încurajindu-i nemaipomenit pe 
cei doi alergători ai tării gazdă, 
într-o atmosferă încinsă ca un 
cazan, micul nostru atlet și-a 
luat... zborul, pur și simplu, 
distanțîndu-1 cu vreo 10 metri 
pe al doilea clasat. Mare victo
rie românească ! La cîteva mi
nute după 
am încercat 
Floroiu. Nu

încheierea cursei, 
să vorbesc cu Ilie 
putea scoate un
Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 8-a) ILIE FLOROIU

Astăzi, etapa a 7-a in Divizia A de fotbal

XZ

VA RÂMÎNE STEAUA NEÎNVINSĂ?
• La lași, două echipe din a doua jumătate a clasa
mentului sînt datoare să se reabiliteze • Chimia, slab 
clasată, înfruntă acasă lidera, singura echipă neînvinsă
• S.C. Bacău — Universitatea Craiova sau cursa „mîn- 
jilor" din campionat • .Derbyul" codașelor, pe malul 
Someșului • F.C.M. Galați încearcă sâ sară peste un 
obstacol mereu dificil • Campionii vor da o nouă 
probă pe pretențiosul gazon din Dealul Spirii • Ambiții 
studențești declanșate sub Feleac • Va găsi „Viitorul**  
antidotul „schemelor**  lui 
Mateianu ? • Pentru Di
namo va fi o repetiție cu 
public înaintea premierei

din Cupa U.E.F.A. ?

PROGRAMUL

I
CLASAMENTUL LA ZI
1. STEAUA
2. Univ. Cv.
3. C.S. T-viște
4. F.C. B. M.
5. „U“ Cj.-N.
6. S.C. Bac&u

6 4 2 0 14- 4
6 4 11 11— 6 
fi 3 2 1 10— 4
6 4 0 2 12— 7
6
6

4 0 2
4 0 2

6— 4
6— 5

7—8. A.S.A. 6 3 12 9— 6
Viitorul 6 3 12 11— 8

9. Dinamo 6 2 3 1 6— 3
10. Polit. Iași 6 3 0 3 7— 6
11. „Poli- Tim. fi 3 0 3 11—10
12. Sportul st. 6 2 13 5— 5
13. F.C. Argeș 6 2 13 8—11
14. Gloria Bz. 6 2 0 4 4— 9
15. Ch. Rm. V. 6 1 1 4 2— 7

18-17. F.C.M. Gl. 6 114 6—13
Jiul fi 1 1 4 1— 8

18. Olimpia € 0 15 3—16

MECIURILOR

SANDA TOMA—0 „NADIE“ A CANOTAJULUI!

lași :
Rm. Vilcea : 
Bacău:
Satu Mare : 
Galați : 
București :
Cluj-Napoca 
Baia Mare :

- GLORIA BUZĂU
- STEAUA
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- JIUL
- C.S. TIRGOVIȘTE

Capacitățile motrice ale tinerelului nostru, 
adevărat tezaur pentru sportul românesc

Cum fotbalul, atletismul sau 
gimnastica sînt mai aproape de 
inimile noastre, am văzut-o pen
tru prima oară pe Sanda Toma 
tîrzlu în concurs, 
Krîlatskoe de lingă Moscova, la 
Spartachiada U.R.S.S. din luna 
iulie a acestui an. Se dăduse 
startul în finala de 1 000 m vîsle. 
Noi, spectatorii, ne aflam în tri
bună aproape de linia de sosire-. 
Din depărtare, canotoarele pă
reau niște mogîldețe pe apă. Se 
apropiau secundă de secundă. 
Una era în frunte. Număram 
culoarele. Conform tabelei de a- 
fișaj trebuia să fie Sanda Toma. 
Mogîldețele prind contur, se a- 
flă la 300 m, la 200... Este în- 
tr-adevăr Sanda noastră t Plu
tește pe apă ca o rindunicâ. 
Parcă vrea să justifice numele 
canalului : Canalul cu aripi, în 
traducere românească. Numărăm 
avansul ei : o barcă, două, trei 
și Sanda trece lejer linia de so
sire, cu o victorie care a im
presionat pe toți cei prezenți. 
într-adevăr, ușurința cu care și-a 
învins adversarele reputate a 
fost uimitoare. Am aflat pe loc 
scurtul istoric al unei cariere 
fulgerătoare șl glndul ne-a dus 
spre Nadia. Am vrut să scilcm

pe canalul

despre „Nadlile” <1« 
pe canalul Krîlats- 
koe, pentru că și 
Olga (Homeghi) și 
Valeria (Răcilă-Roș- 
ca), la dublu, slnt 
pe aproape de talia 
Sandei, dar ne-a re
ținut teama de a 
nu oieri un motiv 
în plus tinerel ca
notoare pentru a fi 
ademenită de peri
colul vedetismului. 
Am amînat compa
rația pentru „după 
mondiale*  și acum, 
cînd Sanda Toma a 
devenit campioană 
mondială după un 
incredibil termen de 
13 luni de practi
care a canotajului,
ne permitem să scriem că Sanda 
este o „Nadie“ a canotajului, chiar 
dacă acest sport nu are audiența 
la public a gimnasticii.

Zilele trecute, Sanda Toma ne-a 
vizitat la redacție. O fată înaltă 
de 178 cm, cu o greutate de “ 
kg., armonios dezvoltată, cu 
zîmbet liniștit dar cuceritor, 
un calm șl un echilibru care 
fac din nou să ne gîndlm

„răceala de concurs** a Nadiei 
Comăneci.

te simți campioană

București :

Cu excepția . 
începe la ora 17.

POLITEHNICA
CHIMIA
SPORT CLUB
OLIMPIA
F C M
SPORTUL STUD. - F.C. ARGEȘ

(Stadionul Republicii)
UNIVERSITATEA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 
FOTBAL CLUB - VIITORUL SCORNICEȘTI 

(ora 15, partidă televizată)
DINAMO - A.S.A. TG. MUREȘ

(Stadionul Dinamo)
partidei de la Bala Mare, toate celelalte vor

în campionatul masculin de handbal

H. C. MINAUR BAIA MARE CONFIRMĂ
POZIȚIA DE LIDER, INVINGIND 

Șl PE DINAMO BUCUREȘTI (21-20)

73 
un 
cu 
ne
la

— Cum 
mondială ?

— Bine, chiar foarte bine. Mă 
știam capabilă să cuceresc me da-

Aurel NEAGU
(Continuare in pag. a 7-a)

IAȘI, 14 (prin telefon). Al 
doilea turneu al campionatului 
masculin de handbal a progra
mat vineri. în Sala sporturi
lor din localitate, jocurile eta
pei a IV-a în cadrul căreia 
H.C. Minaur Baia Mare a reu
șit o frumoasă victorie asupra 
formației Dinamo București. 
Dar iată amănunte de la aceste 
meciuri.

H. C. MINAUR BAIA MARE — 
DINAMO BUCUREȘTI ZI—20 
(10—9). Un meci foarte viu dis
putat, cu spectaculoase răsturnări

de scor, tn care bălmărenil — 
conflrmînd forma bună manifes
tată In. primele etape și poziția 
de lideri al clasamentului — au 
învins pe merit. începutul aces
tui dinamic șl echilibrat joc 
aparținut, el conducted tn 
mele minute (3—1 tn mln.
5—2 In mln. 9) pe fondul 
joc foarte ofensiv, variat, In

le-a 
prl- 

8 ; 
unui 

______, ______ care 
au aplicat Inteligent cîteva sche
me tactice. Dlnamoviștli. cu un 
joc mal modest, puțin stereotip.

Ion GAVRILESCU
(Continuare în pag. a 7-a)
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SPORTUL M-A ÎNVĂȚAT Cărți noi

ALERGAREA -
ADEVĂRATA CURĂ
DE SANATATE!

Viata modernă, cu toate bi
nefăcătoarele ei daruri oferite 
de evoluția explozivă a științei 
și tehnicii, afirmă totuși ten
dința omului zilelor noastre 
spre sedentarism. Nu greșim 
dacă afirmăm că lipsa de 
mișcare, sedentarismul, fac 
parte dintre cele mal grave 
noxe ale societății contempo
rane, alături 
degradarea 
„maladie a 
denumit-o 
știință din 
domenii de 
cunoscută _  _____ . .
estimate exact fi categoric in
fluențele negative. Intr-un cu- 
vint, ea este studiată atent. 
Dar, pină cînd ne vom limita 
doar la a critica, de pildă, 
automobilul, care ne ademe
nește permanent cu tentațiile 
sale fi ne răpește posibilitatea 
de mișcare în aer liber ? 
Pină clnd vom continua să a- 
flrmăm că televizorul ne re
ține ore in șir ? Pină cînd 
vom apela doar la vorbe fru
moase despre mișcare in aer 
liber, despre petrecerea citor- 
va ore in mijlocul naturii, dar 
nu vom face fi practic aceas
ta ? Pină cînd 1

Pină în momentul 
vom fi convinși cu 
că este extrem de 
pentru sănătate să nu facem 
nici un fel de mișcare, pină 
cînd vom lua hotărlrea fermă 
de a rupe din programul zil
nic, să zicem, 20—30 de mi
nute, pe care să le petrecem 
alergînd, flecare după puterile 
noastre. Unde ? Oriunde. In 
jurul blocului, pe străzile fi 
aleile din cartier, in parcul 
din apropiere sau, firește, 
dacă ne este la indemină, pe 
un stadion. Sîntem oare în
dreptățiți să renunțăm la cel 
mai ieftin, dar cel mai potri
vit fi eficace medicament al 
omului sănătos — alergarea —, 
sau să-l sacrificăm numai de 
teama privirilor piezișe sau 
mirate, poate, la început, ale 
unor vecini fi trecători, pen
tru temerara noastră evadare 
din strînsoarea sedentarismu
lui ? Răspunsul este, categoric, 
nu I

Eficacitatea acestui medica
ment, pe care il recomandăm 
in doze moderate, zilnic, este 
maximă, indiferent de virstă.

Mihail VESA

de poluare și 
naturii. Această 
secolului", cum au 
mulți oameni de 
cele mai diferite 
activitate, este re- 
ca atare, îi sînt

in care 
adevărat 
dăunător

SĂ MĂ PERFECȚIONEZ CONTINUUu
„SECRETELE' LUI IVAN PATZAICHIN

ne mărturisește fostul jucător de fotbal Horia Ghibănescu
— Tovarășe Horia Ghibă

nescu, ce v-a învățat primul 
antrenor ?

— Prin 1952, locuiam la Tîr- 
goviște șl, ca mulți dintre ti7 
neri, oscilam între box, hand
bal, atletism și fotbal. Antreno
rul Ștefan Vasile mi-a insuflat 
dragostea pentru_ jocul 
Ionul rotund, 
a.b.c.-ul jocului, 
tesc conștiincios 
de fumat !

— Dar, în 
tul ?

— Foarte multe : să duc o 
viață ordonată, fără nici un fel 
de excese, adică, așa cum ne 
place să spunem, o viață spor
tivă. M-a învățat să fiu corect 
și cinstit, să fiu dîrz și să mă 
perfecționez continuu. De ace
ea, activitatea sportivă a fost 
strîns legată de învățătură, de 
pregătirea mea profesională. 
Dar, tot ce-am realizat pină în 
prezent datorez condițiilor foar
te bune pe care partidul și sta
tul nostru le-au creat pentru 
afirmarea fiecăruia dintre noi.

— în cele peste două de
cenii de prezență pe terenul 
de fotbal, de cite ori ați 
fost eliminat sau suspendat ?

— Niciodată. N-am fost eli
minat sau suspendat, fiindcă 
m-a călăuzit ideea că fotbalul 
este o întrecere între oameni 
care pot greși (atît adversarul 
cît și... arbitrul).

— Care sînt amintirile ce
le mai plăcute din vremea 
cînd ați Jucat ?

— E greu să mi le amintesc 
pe moment, deoarece sînt prea 
multe. Ceea ce mă bucură este 
faptul că am rămas bun prie
ten cu foarte mulți dintre co
legii din diferite echipe, chiar 
dacă nu avem aceeași formație 
profesională. în zilele de con
cediu. de exemplu, îmi face o 
plăcere deosebită să mă întil- 
nesc cu Brînzei. Sever sau Cio- 
sescu...

— Ați avut și insatis
facții ?

— Desigur. Una însă n-o pot 
uita, aceea că n-am jucat în 
„națională". Am jucat pe vre
mea cînd activau portari de

El m-a 
să mă 
și... să

cu ba- 
învățat 
pregă- 
mă las

general, spor-

marcă — Voincscu, Toma, Dun- 
gu. Eram bine pregătit, insa...

— Cum s-a născut pasiu
nea pentru profesiune» de 
Jurist ?

— în ultimul an de liceu 
m-am pregătit să mă prezint 
la examenul de admitere la Fa
cultatea de istorie. Dar doi an
trenori pe care i-am avut la 
reprezentativa de juniori_în a- 
nul 1953, Gorgojin și 
m-au determinat să 
„Drept". Este adevărat 
influențat și tata, care 
rist...

— Ceea ce ați învățat în 
activitatea sportivă v-a fost 
de folos în profesiunea dv ?

— Consider că, în profesiu
nea mea — sînt procuror-șef al 
procuraturii Giurgiu — nu-i de 
ajuns să cunoști toate legile. 
Nouă ni se cere să stabilim a- 
devărul și, de aceea, întreaga 
noastră activitate trebuie , să 
poarte pecetea cinstei și a co
rectitudinii. Oare se poate ri
dica un zid între viața de pe 
gazon și aceea de ‘toate zilele ? 
Cred că nu. E firesc, deci, ca 
toate lucrurile bune învățate și 
în sport, să 
profesională.

— Mai 
sportul ?

— Nu mă

Covaci, 
dau la 

că m-a 
era ju-

le aplic în munca

aveți legături eu

de 
am

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM CARPAȚI BUCUREȘTI 
AGENȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMANI IN STRĂINĂTATE 

VĂ INVITĂ SĂ PETRECETI REVELIONUL ’80 IN STRĂINĂTATE

Informații suplimentare și 
Episcopiei nr. 2, telefon 16.

ITINERARUL Perioada
Localitatea 
unde se 
petrece 
revelionul

Mijloc de 
transport

R.P. BULGARIA
1. București — Sofia —

Sofia trenBucurești
R.S. CEHOSLOVACA
1. București — Brno —

Praga — Karlovy-Vary —

30.12-3.01.

Budapesta — București 
2. București - Praga - 

Karlovy-Vary — Bucu-

28.12-4.01. Praga tren

rești
3. București - Praga -

Karlovy-Vary — Buda-

28.12-2.01. Praga avion

pesta - București

R.D. GERMANA
1. București — Berlin - 

Leipzig — Weimar —
Dresda - Berlin —

31.12-4.01. Praga avion-|- 
tren

București
2. București — Berlin — 

Leipzig — Weimar —
Dresda — Berlin —

28.12-4.01. Dresda avion

București
R.P. POLONA
1. București — Varșovia —

31.12-7.01. Berlin avion

București 27.12-2.01. Varșovia tren
28.12-3.01. Varșovia tren

2. București - Cracovia —
29.12-5.01. Varșovia tren

Varșovia — București 26.12-3.01. Cracovia tren

R.P. UNGARA
1. București - Budapesta

20.12-5.01. Cracovia tren

— București

U.R.S.S.
1. București — Kiev —

28.12-2.01. Budapesta tren

Riga — Leningrad —
Moscova — București

22.12-4.01. Moscova tren h 
avion

2. București - Kiev - 
Minsk — Leningrad —

29.12-11.01, Kiev tren-|- 
avion

Moscova — București 22.12-3.01 Moscova tren

3. București — Chișinâu — 
Kiev — Leningrad -

29.12-10.01. Kiev tren

Moscova — București 22.12-4.01. Moscova tren

4. București — Kiev —
Leningrad - Moscova

24.12-6.01. Leningrad tren

— București 26.12-6.01. Leningrad tren

5. București — Chișinâu — 
Kiev — Moscova —

26.12-6.01. Leningrad tren

București 27.12-7.01. Moscova tren
29.12-9.01. Kiev tren

6. București — Chișinâu —
30.12-10.01. Chișinâu tren

Kiev — București
7. București — Chișinâu —

27.12-4.01. Kiev tren

Odessa — București
8. București — Cernâu;!

26.12-2.01. Odessa tren

— Lwov — București 27.12-2.01. Lwov tren

înscrieri la ghișeele din București, 
>.44.31 și prin Oficiile județene de turism.

pot despărți 
fotbal. Din 1973, de Cînd 
venit la Giurgiu, am ajutat e- 
fectiv divizionara B F.C.M., ca 
antrenor sau conducător, în 
funcție de necesități. Sper că 
cei doi copii ai mei vor merge 
pe aceeași cale. Cu Ionuț am 
început pregătirea. Poate că el 
va îmbrăca tricoul naționalei 
A...

Temperament activ, în 
mereu neastîmpăr, colegul 
nostru de la „Scînteia tine
retului", Horia Alexandres- 
cu, a intrat de curînd și pe 
„poarta" editurii. Evident, 
cu un volum despre sport. 
Dar nu unul despre sport în 
general, ci despre un mare 
campion : Ivan Patzaichin, 
nume intrat cu majuscule 
în istoria canoei românești 
și mondiale. Subiectul gene
ros — viața și conduita a- 
cestui inegalabil om al ape
lor, urcat pe cele mai înalte 
trepte ale Olimpiadelor, cam
pionatelor mondiale și ale 
atîtor și atîtor competiții —, 
tratat cu seriozitate și pasiu
ne, oferă autorului o nouă 
posibilitata de a-și da la 
iveală talentul. Fără îndoia
lă, „Secretele lui Patzaichin" 
se descifrează cu aceeași 
nerăbdare cu care se caută 
enigma într-un „policier". 
Este meritul lui Horia Ale- 
xandrescu de a fi fugit de 
banal, de a. fi găsit tonul 
adecvat pentru a aduce in 
prim-plan tocmai ceea ce 
este esențial, ceea ce rămîne 
în timp. Cartea e scrisă în
tr-un ritm alert, în care fie
care cuvînt. fiecare frază sa 
aseamănă, am zice, unei lo
vituri de pagae, care te îm
pinge înainte, vertiginos, 
spre linia de sosire., Cîștigă- 
tor va fi nu numai Patzai
chin, ci — de această dată 
— mai ales cititorul.

Fără îndoială, cartea lui 
Horia Alcxandrescu repre
zintă un succes nu numai 
pentru el, ci și pentru edi
tura Sport-Turism. Să a- 
dăugăm că o bogată ilustra
ție fotografică completează, 
în mod fericit, cuvînt ui scris 
și că autorul copertei, Con
stantin Pohrib, s-a arătat 
inspirat mai ales în imagi
ne, dacă nu și în coloritul 
ei.

Emanuel FANTÂNEANU

Pompiliu VINTILĂ O
©

ALTE APARIȚII
însemnări din lumea sportului 

Dobay — Șut... Goool !
Crăciunoiu — Navomodele
Manițiu — Pe înălțimile Carpaților
Cioară — Zona etnografică Rădăuți

Sângeorzan — Pelerini români la Columna lui Traian

I. Matei 
Șt.
c. 
o.
M.
Z.

TANOS’ MEZEI Gheor-
gheni. Mai întîi vă facem pre
cizarea că, indiferent de mări
mea terenului și numărul de 
jucători folosiți, fotbalul arc 
(sau trebuie să aibă) pretutin
deni aceleași reguli. în cazul 
„minifotbalului", pentru că la el 
vă referiți în scrisoare, călăuzi- 
ți-vă întocmai după regulamen
tul de joc Pe care îl puteți 
găsi și consulta la 
sportiv local. Copiii 
obișnuiți încă de la această 
vîrstă să-1 cunoască temeinic, 
pentru ca, atunci cînd unii din
tre ei vor ajunge să joace in
tr-o mare echipă, să știe să 
execute corect o aruncare de la 
margine sau o lovitură de colț. 
Și la „minibaschet" doar di
mensiunile terenului se schim
bă, regulile rămînind 
celeași ca la seniori.

rul X a reușit să apere ceea ce 
nu se prea poate apăra...". Cibi 
Braun, bunul dv. prieten, pe 
care îl cunoaștem și-l apreciem, 
ne spunea de multe ori același 
lucru. Avea marc dreptate 1 O 
să se bucure că „Țigarca bă- 
trînă", aflată în apropierea pra
gului de 84 de ani. îi transmite 
de departe, urări de sănătate.

vărat este că în viața unei e- 
chipe pot apărea anumite scă- • 
deri de randament, ca urmare 
a unor carențe în pregătire. Dv. 
și ceilalți suporteri — ca unii 
care sînteți în preajma Rul
mentului — știți mai bine des
pre ce este vorba. De cc nu vă 
adresați .și organului sportiv 
local, care are obligația 
drume și să controleze 
tirile acestei echipe ?

VIOREL POPESCU —
Neamț. Luați de bună, sută la 
sută, informația pe care confra
tele nostru loan Chirilă v-a o- 
ferit-o în cartea sa dedicată 
strălucitei campioane a Româ
niei — Nadia Comăneci. Nu am 
văzut filmul despre care ne 
vorbiți, așa că nu ne putem 
pronunța.

VALENTIN MAKRA — Tîr- 
govi.ște. Ne-a făcut o deosebi
tă plăcere rindurile dv, cu a- 
eele observații la care subscri
em întru totul : „Dacă antreno
rii noștri ar repeta Ia antrena
mente cu elevii lor 
de la 11 m. atunci 
posibil să mai auzim

însă a-
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UN NOU PRILEJ

DE FRUMOASE SATISFACȚII!

Tragere excepțională
18 SEPTEMBRIE 1978

organul 
trebuie

Iovituril* 
ar fi im- 
că porta-

Alexan-
pe noi

să în- 
pregă-
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Piatra

SE EFECTUEAZĂ EXTRAGERI CU UN TOTAL DE

Biletele de 15 lei 
ULTIMA ZI pentru

5
42 DE NUMERE !

varianta participă Ia toate extragerile, 
procurarea biletelor: luni 17 septembrie.

Cîștiguri dc 50.000, 
10.000 lei etc.

Autoturisme „Dacia 
și „Skoda 120 L“

I
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IOAN LAZAR — Arad. Vă 
credem, vă înțelegem, dar nu 
vă putem ajuta cu nimic. Pen
tru la anul să fiți mai prevă
zător și mai insistent, dacă se 
poate spune așa.

Stelian TRANDAFIRESCU

AVRAM DAVID —
d,-ia. Ne surprinde și 
comportarea echipei dv. prefe
rate. Rulmentul. Sîntem de a- 
cord că „numai cu o singură 
floare (Voicilă) nu se face pri
măvară". Dar tot atît de ade-

0 Excursii atractive 
ruta R.P. Ungară — 
Cehoslovacă — R.D. Ger
mană — Austria sau în 
R.P. Polonă.

SOSIRI STRINSE
Exceptînd prima probă a zilei, 

în care toți concurenții, inclusiv 
Arca (sosită pe primul' loc fiind
că trebuia să fie un ciîjtigător) 
au mers în ritm de mole (valo
rile marcate în cursa respectivă 
sînt mai mult decît elocvente), 
toate celelalte ........................
după-amiază au oferit 
disputate, cu sosiri 
cîștigători serios „scuturați" 
driverii respectivi. Dintre 
reați" am reținut pe Rumiana 
(a plăcut mult lupta dintre a- 
ceasta și Rivala), 
nergic susținută de 
a repurtat a doua 
secutivă), Haiduccl 
nervos în hitul doi 
Rona — în primul _ 
două ori —, l-a întrecut în ve
cinătatea sosirii pe Tîrpu, cu 
care N. Gheorghe era gata-gata 
să producă „surpriza" zilei). Sti
lat (bine condus de M. Dumitru 
— un adevărat talent acest tî- 
năr driver —, și-a dominat cu 
autoritate adversarii, eîștigînd în 
final cu resurse) și Fricos, care, 
făcînd o cursă ... curajoasă, și-a 
adjudecat ultima probă a zilei. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa
I : 1. Arca (D. Popa) rec. 1:43,4, 
2. Turcin, 3. Vareg. Simplu 35, 
ordinea 10, ordinea triplă 76. 
Cursa a II-a : 1. Bafia (C. Radu) 
rec. 1:36,6, 2. Vesela, 3, Solitara. 
Simplu 3, ordinea 25, event 17, 
ordinea triplă 513. Cursa a Ilf-a : 
1. Suvelnița (V. Moise) rec. 
1:28,4, 2. Curioasa. Simplu 9, or
dinea 32, event 66. Cursa a IV-a : 
1. Rumiana (Tr. Marinescu) rec. 
1:28,6, 2. Rivala, 3. Oran. Simplu 
4, ordinea 44, event 20, ordinea 
triplă 548. Cursa a V-a : 1. Stilat 
(M. Dumitru) rec. 1:25,2, 2. Hin- 
sar, 3. Meriș. Simplu 2,50, ordi
nea 7, event 7, triplu cîștigător 
363, ordinea triplă 77. Cursa a 
VI-a:l. Sabinica (I. Crăciun) rec. 
1:32,5, 2. Siliciu. Simplu 7, or
dinea 56, event 23. Cursa a 
VH-a : 1. Haiducel (G. Tănase) 
rec. 1:25,3, 2. Tîrpu, 3. Rivala. 
Simplu 2,50, ordinea 28, event 16, 
ordinea triplă 586. Cursa a 
VllI-a : 1. Fricos (D. Toduță) 
rec. 1:33,3, 2. Efect. Simplu 7, 
ordinea închisă, event 78. triplu 
cîștigător 861.

alergări de joi 
întreceri 

strînse și 
de 

„lau

Suvelnița (e- 
V. Moise, ca 
victorie con- 
(mal puțin 

ol piemiului 
galopase de

Gh. ALEXANDRESCU



SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!
Fiecare nou an școlar înseamnă pen

tru miile de elevi încă o fereastră 
larg deschisă spre un luminos 

viitor. Un viitor pentru care ei se pre
gătesc astăzi cu sîrg, cu necontenită do
rință de cunoaștere ; un viitor pentru 
care urcă zi de zi noi trepte In edificiul 
științei și culturii.

„Itătrînul" clopoțel vestește, astăzi, ca 
în atitea alte dăți, startul intr-un nou 
an de învățătură. In această mare și 
inegalabilă competiție a cunoașterii și 
perfecționării, fiecare „probă" arc impor
tanța ci majoră. între ele, educația fizică 
Și sportul, disciplină care se încadrează

armonios în „brățara de aur" a muncii, 
a muncii privită atît de la nivelul ele
vului, dar și al profesorului, in care țelul 
comun înseamnă formarea șl consolida
rea unor trăsături de caracter ce înnobi
lează și înfrumusețează omul — hărni
cie, disciplină, perseverență, tenacitate —, 
înseamnă sănătate și vigoare...

Așadar, clopoțelul annnță astăzi star
tul. Dorim însă ca la „sosire*  să consem
năm rezultate din cele mai bune, rezul

tate pe măsura grijii părintești a parti
dului $1 stalului față de copiii tării.

Succes 1

Cerințe puse Iu fata cadTeior didactice de educație fizică

ANGAJARE TOTALĂ, DĂRUIRE, MUNCĂ SUSȚINUTĂ 
PENTRU CREȘTEREA UNOR GENERAT» VIGUROASE
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începe un nou an de școală, 
sub semnul înaltelor cerințe din 
Proiectul de Directive ale Con
gresului al Xll-lea al partidului, 
privind îmbinarea mai strtnsă a 
învățămintului cu producția șl 
cercetarea, legarea și mai puter
nică a școlii de viață, de obiec
tivele construcției socialiste în 
patria noastră ; un învățămînt 
destinat să asigure milioanelor 
de copii și tineri de la noi un înalt 
grad de cultură, o temeinică in
struire științifică, o educație po- 
litico-ideologică și cetățenească 
înaintată, pe baza concepției ma- 
terialist-dialectice ; un învățămînt 
care să contribuie la formarea 
și pregătirea cadrelor necesare e- 
dificării noii societăți, progresu
lui și înfloririi României socia
liste.

în acest spirit, cadrele didac
tice cu specialitatea educație fi
zică — conștiente de înalta lor 
misiune — au analizat, cu pri
lejul consfătuirilor anuale de 
lucru, organizate la nivelul Ju
dețelor și municipiilor, sarcinile 
ce le revin în noul an de în
vățămînt și au propus măsuri 
pentru ridicarea continuă a cali
tății procesului instructiv-educa
tiv și a nivelului de pregătire al 
elevilor. S-a evidențiat faptul că 
porțile școlilor se deschid într-un 
moment deosebit, în primul an 
în care se aplică Legea educa
ției și învățămintului, care re
prezintă cadrul organizatoric fun
damental al școlii românești, 
consemnind adînci transformări și 
prefaceri revoluționare în struc
tura și conținutul învățămintului 
din țara noastră.

Au fost subliniate cu satisfac
ție unele reușite, exprimate în 
mai buna orientare profesională, 
în preocuparea sporită pentru 
adaptarea la cerințele stabilite 
de programele școlare și la spe
cificul și condițiile materiale e- 
xistente în fiecare unitate de 
învățămînt, în creșterea număru
lui de elevi cuprinși în competi
țiile sportive de masă. îndeosebi 

•în marea competiție spor
tivă națională „Daciada", în 
activitatea turistică, precum șl 
în cea de performanță. Do
vada cea mai elocventă — 
rezultatele strălucite obținute 
de Nadia Comăneci la Campio
natele europene de gimnastică de 
la Copenhaga, de Teodora Un- 
gureanu și Carmen Bunaciu la 
Universiada din Mexic, de alțl 
și alțl reprezentanți ai tineretu
lui școlar prezenți în competiții 
de anvergură. Sînt reușite care 
atestă profesionalitatea, compe
tența cadrelor didactice de edu
cație fizică, a celor care acti
vează ca antrenori într-o serie 
de cluburi, pasiunea lor în 
muncă.

Consfătuirile au reliefat însă și 
unele rămîneri în urmă, nea
junsuri care au determinat, de 
pildă, o eficiență scăzută, pe 
alocuri, a lecțiilor de educație 
fizică, slaba lor densitate, dato
rită folosirii unor mijloace șl 
metode în care au fost neglijate 
conținutul emoțional, atractivita- 
tea și varietatea sa. Fiind uneori 
monotone, lecțiile de educație 
fizică n-au reușit să capteze a- 
tenția elevilor, rezultînd de aici 
o participare formală și, nu ra
reori, o frecvență slabă.

S-a arătat, de asemenea, că 
mai există cadre didactice care 
continuă să manifeste rutină șl 
comoditate, chiar profesori cu o 
înaltă calificare, cu gradele II și 
I, de la care se aștepta o con

Complexul de notație al 
Clubului sportiv școlar nr, 
2, de la Obor, și-a cre

at renumele de veritabilă 
rampă de lansare a înotăto
rilor. O dovadă : nici a-
cum, in septembrie, bloc-startu- 
rile celor patru bazine nu cu
nosc odihna. Am asistat zilele 
trecute la înscrierea cursantului 
cu număcrul 2 006, elevul Adrian 
Oțoiu, din clasa a 111-a a Școlii 
generale nr. 31. L-a lăsat pe 
bunic să facă formalitățile și 
s-a îndreptat cutezător spre unul 
din bazine.

— Adriane, oprește-te ! Poate 
că ar fi mai bine să începem 
de mîine...

Prudență firească, dimineața 
fiind răcoroasă.

— Lăsați-1 să meargă la ba
zin ! Nu vă faceți nici o grijă. 
Apa este încălzită. Dacă doriți 
să vă convingeți...

Da, la Obor toate bazinele au 
apa încălzită. Este principala ex
plicație a faptului că, în pofida 
unei veri capricioase, cu multe 

tribuție mult mai substanțială. 
Profesori care au prezentat lu
crări de grad notate cu califi
cative foarte bune, în măsură să 
servească drept modele colegilor 
mai tineri, s-au lăsat greu con
vinși să participe la lecții des
chise, la activitatea metodică.

Consfătuirile au scos în relief 
și faptul că, într-o activitate de 
catedră obligatorie, cum este cea 
a trecerii probelor de control 
pentru calitățile motrice, unii 
profesori au înțeles diferit (și 
oricum eronat!) modul de pre
gătire șl, mai ales, sistemul de 
notare a elevilor, care s-a rea
lizat cîteodată arbitrar, fără a 
ține seama de interesul dovedit 
de elevi, de unele progrese în
registrate de el în timp. într-o 
bună măsură, fuga după scutiri 
medicale se datorește și acestui 
fapt. De asemenea, șl situațiile 
de corigență la educație fizică 
(recordurile dețlnîndu-le liceele 
„Al. Sahia*  șl „Republica" dta 
Capitală), care nu pot constitui, 
se înțelege, o notă bună pentru 
educator.

Neținînd totdeauna seama de 
recomandările date de ministerul 
de resort, unii profesori nu au 
incluse în lecții elemente din 
„școala alergării*.  în general, 
temele din atletism figurează rar 
sau insuficient în planurile ca
lendaristice și se realizează mult 
prea puțin în practică. Intr-un 
număr redus de școli timpul a- 
locat atletismului este folosit 
pentru formarea șl consolidarea 
unor deprinderi sau calități mo
trice, după cum nu a existat o 
conlucrare permanentă, peste tot, 
cu organizațiile U.T.C. șl de 
pionieri, pentru întreținerea șl 
dezvoltarea bazei materiale a ac
tivității sportive.

Lucrările consfătuirilor au evi
dențiat, în același timp, o serie 
de minusuri în organizarea ac
tivității sportive de masă cu e- 
levii. Unele cadre didactice au 
organizat sporadic asemenea ac
țiuni, cu un număr mic de 
participant! șl fără o evidență 
care să ateste desfășurarea a- 
cestora, raportindu-se, adesea, ci
fre fictive. în unele etape ale 
„Daciadei*  a fost încălcat regu
lamentul competiției, profesorii 
prezentînd (cum a fost cazul u- 
nor faze pe municipiul Bucu
rești) echipe care cuprindeau șl 
elevi legitimați. Se știe că unul 
din obiectivele majore ale marii 
noastre competiții naționale este 
și acela de a descoperi și lansa 
elemente pentru performanță. 
Dar, din păcate, realizările sînt 
în general modeste, sub posibi
litățile școlilor. De cele mal mul
te ori, profesorii caută să-și jus
tifice activitatea prin rezultate 
imediate, fără vreo valoare deo
sebită, In timp ce elevi dotați, 
în măsură să fie îndrumați spre 
unitățile specializate, sînt stopați 
să ajungă în „atelierele*  unor 
antrenori care ar putea să le 
asigure drumul spre devenire.

Unele neajunsuri existente, în
că, în activitatea sportivă de 
performanță cu elevii determină, 
în general, un flux palid spre 
măiestrie. S-a arătat că faptul 
își are mal multe explicații : o 
selecție necorespunzătoare (mo
tivata atît de slaba preocupare 
a profesorllor-antrenori, dar șl de 
sprijinul insuficient al unor con
duceri de școli, de profesorii de 
la unitățile de bază); un volum 
redus de pregătire; menținerea 
In grupe a unor elemente fără 

zile mohorîte — ploioase rt reci 
— copiii n-au ocolit acest loc. 
Beneficiarii bazinelor — de la 
șoimi de 3 și 4 ani, ptnă la 
băieți și fete care au trecut pri
ma treaptă a liceului. Un colec
tiv de profesorl-antrenori cu ex- 

Deși vara a fost capricioasă,

PESTE 2000 DE „DELFINI" AU URCAT 
PE BLOC-STARTURILE DE LA OBOR!

perienfă a găsit pentru fiecare 
metoda să-l apropie de apă, să-l 
obișnuiască cu bazinul. „In cel 
mult trei zile, orice copil care 
vine la inițiere este capabil să 
lucreze chiar și la bazinul mare", 
ne mărturisește prof. Al. Schmal
tzer, coordonatorul activității la 
complex. Și, spre edificare, ni-l 
prezintă pe Nelu Lavric, din cla
sa a Vl-a a Școlii generale nr. 
19. Băiefelul înota, Intr-adevăr, 
cu dezinvoltura celui care cu

aptitudini și fără perspectivă; un 
mod defectuos de pregătire a 
unor tineri de excepție, lipsiți de 
un program individual; insufici
entă colaborare chiar între ca
drele din același colectiv de pro- 
f esorl-antrenori; activitatea limi
tată a cabinetelor metodice din 
cluburi; o atitudine de toleranță 
față de antrenorii comozi, lipsiți 
de pasiune, fără chemare pentru 
activitatea de performanță etc.

In luările de cuvînt, partlcl- 
panțll la consfătuiri, recunoscînd 
lipsurile șl neajunsurile semna
late de inspectoratele școlare, au 
fost de acord cu măsurile ce 
s-au preconizat, destinate să im
pulsioneze activitatea de educa
ție fizică și sportivă a elevilor 
in noul an de învățămînt. Intre 
obiectivele incluse in planurile 
de măsuri elaborate notăm, prin
tre altele : cuprinderea la lecții 
a întregului efectiv al claselor; 
sporirea bagajului de mijloace 
care să asigure o eficiență spo
rită a lecțiilor, respectarea struc
turii acestora și realizarea supe
rioară a conținutului tuturor ve
rigilor lor; lichidarea noțiunii de 
corigent la educație fizică ; îm
bunătățirea bazei materiale a ac
tivității sportive, care se va des
fășura cu precădere în aer li
ber. în legătură cu buna des
fășurare a activității sportive de 
masă, se preconizează între al
tele: întocmirea șl respectarea
calendarului competițional al a- 
sociațlllor sportive din școli (cu 
participarea la activități organi
zate a cel puțin 80 la sută din 
efectivele de elevi); stabilirea » 
unei zile a sportului; formarea 
de colective de elevi care să 
asigure șl să păstreze evidența 
programării și organizării con
cursurilor șl competițiilor pe 
clase șl școală. Pentru activita
tea de performanță : reorlcnta- 
rea muncii de selecție (respec
tând criteriile stabilite de 
C.N.E.F.S.); Intensificarea proce
sului de instruire vizînd numai 
rezultate de valoare internaționa
lă (proces bazat pe indicațiile 
federațiilor șl pe cerințele antre
namentului modern); Întărirea 
muncii politico-educative avînd 
drept rezultat sporirea persona
lității elevilor, dar șl creșterea 
spiritului de răspundere al pro
fesorii or-antrenori; un control 
mult mal riguros al muncii de 
pregătire sportivă cu tineretul 
studios. Important este, cum ți
nea să sublinieze și prof. Marta 
Login, reprezentanta Ministerului 
Educației și învățământului la 
consfătuirea cadrelor didactice de 
educație fizică din Capitală, ca 
flecare profesor să cunoască bine 
îndatoririle ce li revin șl mai 
ales să le aplice, să fie preocu
pat de proprla-l menire, aceea de 
educator al tinerei generații.

Fără îndoială, numai așa se 
va putea ajunge și în învățămîn- 
tul de educație fizică la o nouă 
calitate, superioară, îndeplinindu- 
se astfel prețioasele Indicații da
te de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului nostru, pentru dez
voltarea mișcării sportive de 
masă șl de performanță în rîn- 
dul elevilor, în perspectiva for
mării și creșterii unor generații 
sănătoase, pline de vigoare, dar 
șl a prezenței ctt mal multor ti
neri șl tinere la loturile națio
nale șl olimpice.

Tiberiu STAMA

noasie deja multe din tainele 
apei...

Revenim la... „delfinul 2 006“, 
lntreblndu-l pe prof. Schmaltzer 
ce semnificație are acest număr. 
„Are, șl încă una foarte Im
portantă! Numărul este egal cu 

cei din vacanta de vară a anu
lui trecut, clnd, amintiți-vă, nu
mărul zilelor însorite a fost cu 
mult mai mare".

De la acest apreciat antrenor, 
prin mtinile căruia au trecut, in 
cei 15 ani de clnd activează la 
complexul de natafie de la Obor, 
aproape 30 000 de copii, atn în
țeles că, peste scopul tn sine 
— inițierea In înot a dt mai 
multor copil și tineri —, acțiu
nea are și o altă menire : „Re-

0 buna experiență universitară orădeană

INTEGRAREA IN VIAȚA S0CIAL-PR0DUCT1VĂ
A VIITORILOR PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Împreună, asistenți și studenți orădeni efectuînd cercetări in do
meniul fiziologiei efortului, in laboratorul de electro-fiziologie.

O privire, cit de sumară, in 
curtea sportului bihorean de 
performanță, o apreciere a bu
nelor rezultate din ultima vre
me, vor duce repede la con
cluzia că — pe undeva — tre
buie căutat un numitor comun. 
Iată, dt de semnificativ poate 
fi faptul că antrenori de vază 
din Oradea (în sporturi atît de 
diverse ca baschetul, înotul, să
riturile sau polo-ul) par uniți 
nu numai prin pasiune pentru 
disciplina lor, ci și printr-o u- 
nitate de vederi în gindirea 
pedagogică (de pildă, priorita
tea dată spiritului ofensiv, pre
gătirii fizice, elementului tinăr), 
concepție neîndoios forjată în 
cadrul cabinetului tehnic-meto- 
dic, condus de conf. univ. Emil 
Blaga.

Asemenea constatare impune 
descoperirea că la un pol al 
activității sportive biharene stă 
știința. Institutul de invățămint 
superior din Oradea are o Sec
ție de educație fizică, al cărei 
șef, prof, univ Aurel Encu- 
țescu, se străduiește să dea 
muncii studenților săi un ca
racter de cercetare și. impli
cit, să integreze studiul in da
toria practică a oricărui inte
lectual.

Astfel, la sfîrșitul anului uni
versitar precedent, nu ne-am 
mirat să citim pe coperțile lu
crărilor de diplomă titluri con
cludente In privința direcției 
studiilor efectuate. Iată, stu
dentul Traian Onea, după cer
cetări de un an la fața locului.

ÎNTRECERI SUB EGIDA „DACIADEI 4

BIRUINȚA GHERĂEȘTI A CIȘTIGAT 
CONCURSUL SĂTESC DE OINĂ

Desfășurate sub egida „Dacia
dei*,  Întrecerile concursului na
țional sătesc de oină, dotat cu 
„Cupa U.N.C.A.P.", au reunit la 
start aproape 400 de formații, 
dintre caro 12 s-au calificat In 
finala pe tară, găzduită de co
chetul stadion Voința din Sibiu.

...Pe proaspătul covor de iar
bă (recent, baza sportivă a fost 
complet reamenajată) șl-au dis
putat tntîletatea formațiile : 
Cerna Copăceni (Jud. Vile ea), Re
colta Chiulești (Cluj), „Viață 
Nouă*  Olteni (Teleorman), Biru
ința Gherăești (Neamț), A.E.I. 
Urlați (Prahova), Recolta Mărgi
neni (Bacău), A.E.L Cărei, Re
colta Grlvița (Galați), Recolta 
Apoldii de Sus (Sibiu), Jiul Gln- 
giova (Dolj), Recolta Stîngăceaua 
(Mehedinți) șl Energia Rlmnicel 
(Buzău). Rareori am urmărit un 
concurs attt de spectaculos, fl- 

alizăm o selecție sigură șl com
plexă, ne formăm copil pentru 
secția de natațle a clubului".

— Cu alte cuvinte, o operație 
continuă...

— Da, ținlnd seama că tot de 
la „inițiere" au plecat mulțl ti
tulari în lotul de elită al clu
bului șl chiar campioni al ță
rii. In vederile noastre se află 
acum copiii Adrian Stoenescu, 
Valerlu Curelea, Luminița Șerban 
sau Carmen Georgescu.

— Dar din actuala generație 
de inifiați, din „delfinii ’79", la 
cine v-afi oprit 1

— II vom prezenta ceva mai 
tirzlu, să zicem peste o lună, 
după noi testări. Oricum, din 
rindul celor peste 2 000 de co
pii, clțl s-au Inițiat in vara a- 
ceasta la Obor, avem In vedere 
cîțiva de mare perspectivă...

Așadar, inițiere, dar și selecție 
pentru performanță. Complexul 
de natafie al Clubului sportiv 
școlar nr. 3 — care tn această 
lună va sărbători două decenii 
de existentă — și-a dovedit e- 
ficiența,

T. BRADEȚEANU 

întocmește un studiu despre e- 
fectele gimnasticii la locul de 
muncă și constată că la între
prinderea textilă „Miorița" din 
localitate exercițiile zilnice de 
relaxare au ajutat efectiv mun
citorii la obținerea unui im
portant spor de producție. Sau 
studentul Octavian Radu Girba, 
după un stagiu in celebra sta
țiune cu ape termale de lingă 
Oradea, scrie studiul „Aplica
țiile Înotului terapeutic la re
facerea și recuperarea oameni
lor muncii in stațiunea Felix*.

Aici e nu numai rodul unei 
munci științifice — amplu' spri
jinită de o aparatură de labo
rator foarte modernă — ci și al 
unui spirit nou de lucru. Ceea 
ce nu înseamnă că studenții de
vin aici „șoareci de bibliotecă") 
dimpotrivă, 75% dintre ei sînt 
practicanți, cu Performanțe no
tabile, ai sportului. Unii și-au 
și făcut „un nume": schiorii 
Minodora și Dorin Munteanu, 
Adriana Beyte, atleții Iuliana 
Demeter, Carol Antal jr„ Dan 
Betini etc.

Anual. 80 de silitori studenți 
întorc județului lor valoarea 
investită în ei. ocupînd postu
rile de profesori de educație 
fizică ce le sînt destinate, cu o 
apreciabilă dobîndă. calculată 
în obișnuința (cîștigată la fa
cultate) de a aplica cele învă
țate nu numai în cercul restrins 
al școlii, oi in întreaga viață 
socială.

Victor BANCIULESCU

nallstele demonstrînd ctt de fru
moasă este oină, mal ales clnd 
se tntllnesc echipe temeinic 
pregătite. Recolta Apoldu de Sus, 
A.E.I. Urlați, Biruința Gherăești, 
„Viață Nouă*  Olteni, Energia 
Rlmnicel șl A.E.I. Cărei s-au 
detașat datorită faptului că au 
Îmbinat experiența cu elanul ti
neresc, două generații diferite 
fiind reunite în formații omo
gene. In turneul final, Biruința 
Gherăești a adus o notă aparte, 
remarctadu-se ca un ansamblu 
bine armonizat, care ne-a făcut 
să ne amintim de virtuozitatea 
fostului jucător de aici, Eugen 
Cocuț, azi instructorul echipei. 
Olnlștl din generația Iul, Vasile 
Andrușca, Petre Gălățeanu, Gheor- 
ghe Blaj șl Jenică Zăparu, care 
se mențin In formația gherâeș- 
tenllor, au colaborat cu mal ti
nerii lor coechipieri, reușind, prin 
efort colectiv, să ctștlge primul 
loc. Au suferit o singură tn- 
frlngere, ta fața formației A.E.L 
Urlați (antrenor — Marian Stă- 
nescu), la care schimbarea ge
nerației se face, de asemenea, 
din mers. O frumoasă compor
tare a avut șl Recolta Apoldu de 
Sus (antrenor — Ion Olteanu). 
Ne-au mal plăcut tinerii din 
Rlmnicel, Chiulești, Olteni, Co
păceni, flecare echipă avînd tn 
formație o serie de jucători ta- 
lentațl. Menționăm că cele 12 fi
naliste au avut ca gazdă bună 
C.A.P. Turnlșor (președinte — 
Ioan Schnell) șl subliniem con
tribuția adusă de U.N.C.A.P., 
F.R.O., C.J.E.F.S. Sibiu și 
UJ.C.A.P. Sibiu la organizarea 
concursului.

CLASAMENT FINAL: 1. Bi
ruința Gherăești 13 p, 2. Recolta 
Apoldu de Sus 11 p, 3. A.E.L 
Urlați 11 p (punctaveraj mal 
slab), 4. „Viață Nouă" Olteni 
11 p. 5. Energia Rlmnicel 9 p, 
6. A.E.I. Cărei 3 p.

Troian IOANIȚESCU

Sportul Paguba



ANDREI IANKO

pe japonezul Hideaki Tomiya- 
ma (care avea să devină cam
pionul categoriei), in fața că
ruia a pierdut prin descalifi
care in repriza a doua,_și apoi 
pe sovieticul Serghei 
zov (clasat pe locul 
învingător prin tuș, 
pentru Aurel Neagu 
nat doar locul 5.

Belogla- 
secund), 
ceea ce 

a insem-

Vasile Pușcașu (100 kg). A 
debutat intr-un meci fără șanse 
pentru el, cel cu sovieticul Ilia 

Mate (campionul mondial al 
categoriei), in fața căruia a 
pierdut la tuș (min. 2,54). Deși 
handicapat cu 4 puncte de pe
nalizare. Vasile Pușcașu a a- 
bordat următoarele partide cu 
multă ambiție și încredere, in- 
trecindu-i prin descalificare 
pe japonezul Yosiaki Yatsu și
pe cubanezul Barbaro Morgan, 
pentru ca apoi să cîștige, după 

un meci dramatic, cu un final pasionant, și la 
bulgarul Slavko Cervcnkov (6—3 la puncte), re
zultat care îl situa pe podiumul medaliaților. 
Pușcașu a vrut, desigur, să schimbe „bronzul" 
intr-o medalie mai prețioasă, dar ultimul său 
adversar, americanul Russ Hellickson (clasat pe 
locul 2), s-a dovedit mai puternic, superior pre
gătit. Deci, medalie de bronz, o reușită frumoasă 
a acestui sportiv care a dovedit că se poate 
conta pe el.

Andrei Ianko (+100 kg). Tinărul nostru repre
zentant la această categorie a avut, de asemenea, 
o evoluție remarcabilă. Turul I — victorie la tuș 
(4:14) la japonezul Kunshisa Yamamoto. Turul II 
— cîștigă prin descalificare (repriza a doua.) la 
cubanezul Arturo Diaz. Turul III — îl învinge, 
intr-un meci greu, pe bulgarul Veselin Atanasov 
(12—8 la puncte I) și iși asigură astfel medalia 
de bronz. In ultimele două partide pierde însă 

la Roland Gehrke 
(R. D. Germană) 
— locul 2 și Sal
man Hasimikov
(Uniunea Sovieti
că). campionul
mondial al cate
goriei.

N-am reluat în
tâmplător filmul

întrecerilor de la Peterson Gimnasium din Sun 
Diego. Am făcut-o pentru a sublinia faptul că 
avem, la acest stil, cițiva luptători valoroși și cu 
posibilități de progres. Aceasta nu înseamnă că 
la lupte libere s-a produs, în ansamblu, un re
viriment total. Antrenorii Vascul Popovici și Va
sile Iorga ne-au mărturisit, desigur, cu bucuria 
bilanțului de la San Diego, că o participare mai 
numeroasă n-ar fi adus echipei noastre medalii 
în plus, ci doar citeva puncte. Împărtășim această 
opinie realistă, de natură să avertizeze că re
zultatele de la campionatele monSiale trebuie să 
constituie nu un motiv de automulțumire, ci de 
stimulare a ambițiilor și eforturilor pentru creș
terea generală a nivelului performanțelor în a- 
ceastă disciplină olimpică de la care se așteaptă 
in viitor o reprezentare cit mai prestigioasă.

Dan GÂRLEȘTEANU

MtDAlllLE DE LA SAN DIEGO TREBUIE 
SĂ STIMULEZE AMBIII1IL Șl EfORIIJRIIE 

EIJPTĂTORIIOR DE „IIBEDE"

VASILE PUȘCAȘU
otive bine întemeiate (evoluția cu totul ne
corespunzătoare la ediția trecută a C.M. — 
8 sportivi, nici o medalie!, ea și alte nereușite

ulterioare) au determinat hotărirea factorilor in 
drept ca la recentele campionate mondiale de la 
San Diego să participe numai 3 dintre componența 
lotului de lupte libere. Spre- lauda lor și a spe
cialiștilor care i-au pregătit (Vascul Popovici, 
Vasile Iorga, dr. Nicolae Lazăr — în ultima pe
rioadă sub conducerea directă a antrenorului 
emerit Ion Corneanu), acești luptători și-au jus
tificat pe deplin selecția pentru „mondiale", în
dreptățind încrederea acordată.

Bilanțul înregistrat ne-a produs o satisfacție 
deosebită : DOUĂ MEDALII DE BRONZ (Vasile 
Pușcașu și Andrei Ianco), un loc 5 (Aurel Nea
gu), UN TOTAL DE 10 PUNCTE ȘI LOCUL 7 
ÎN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI (au partici
pat sportivi din 25 
de țări), înaintea 
unor echipe cu 
mult mai mulți 
concurenți și cu 
valoare recunos
cută (Ungaria, 
R. F. Germania, 
Coreea de Sud, 
R. P. Mongolă
ș.a.). Așadar, o comportare mai mult de-
cit meritorie, la baza căreia au stat buna
pregătire' și ambiția, puterea de luptă a ce
lor 3 sportivi români. Sint, evident, semne că 
eforturile de reafirmare internațională a repre
zentanților acestui stil încep să dea roade, să se 
exprime in performanțe apropiate de nivelul ce
rințelor. Dar, asupra acestei concluzii vom reveni 
după citeva aprecieri individuale pe care 
le considerăm necesare în evaluarea potențialului 
de ansamblu al lotului de lupte libere.

Aurel Neagu (57 kg). Nu cu mult timp tn[ 
urmă operat de menise, studentul ieșean s-a pre
zentat bine pregătit, învingîndu-i, in primele tu
ruri, pe iugoslavul Risto Darlev (tuș, min. 7,18), 
polonezul Marian Skubacz (la puncte : 11—7), 
vest-germanul Hans Partsch (tuș, min. 4,37, după 
ce îl condusese cu 12—2 !). In continuare, sorții 
au decis, însă, ca Aurel Neagu să-l întilnească

PISTOLUL VITEZĂ, 
SINGURUL PUNCT FORTE 

AL TIRULUI ?
De curînd, trăgătorii noștri 

au participat Ia cea mal echi
librată și valoroasă ediție a 
Campionatelor europene de tir. 
Dat fiind faptul că pe poligonul 
din Lvov a fost prezent, cu ex
cepția pușcașilor din S.U.A., tot 
ce are mai bun tirul mondial 
la această oră, pot fi avansate 
citeva considerente asupra va
lorii de ansamblu atinse în a- 
nul preolimpic de țintașii 
noștri.

Punctul forlc al tirului româ
nesc rămîne proba de pistol vi
teză. Faptul că toți cei trei re
prezentanți ai noștri s-au aflat 
în luptă directă pentru medalii, 
că încercările lor s-au soldat cu 
obținerea unei prețioase meda
lii de argint (M. Stan — 595 p), 
a unui loc V (G. Calotă — 595 
p) echivalente, în eventualita
tea repetării lor la J.O. de la 
Moscova, cu obținerea a 7 punc
te olimpice, demonstrează clar 
că trăgătorii români continuă 
să constituie una din principa
lele forțe mondiale ale probei. 
Marin Stan și-a adjudecat prin- 
tr-o valoare ridicată (149 p — 
146 p) un baraj ce părea inițial 
la discreția întâmplării, a șansei 
de moment, dat fiind numărul 
mare (6 !) de participanți. Gra
tian Calotă este noul compo
nent de bază al echipei, un 
trăgător calm, rezistent, ambi
țios, excelent luptător. A pier
dut medalia de bronz dezavan
tajat evident de faptul că a 
așteptat „în priză" barajul, timp 
de 5 ore ! Corneliu Ion rămî
ne... Corneliu Ion, în ciuda lo
cului 11 din final, căci nu tre
buie să uităm că il desparte de 
medalia de argint, reușită de 
colegul său Stan, numai un 
singur punct (594 p) !

Concluzia e certă : toți tră
gătorii din proba de pistol vi
teză constituie exemple de pre
gătire, de respectare conștiin
cioasă a unor planuri de antre
namente bine concepute, de

Marin Stan, vicecampion european în pro
ba de pistol viteză, unul dintre trăgătorii 
capabili de a cuceri o medalie la Olimpiada 

de la Moscova.

responsabilitate fa
ță de comportarea 
în competițiile in
ternaționale de 
Primă Importanță. 
Cu aceste atuuri, 
există mari spe
ranțe ca, în dis
puta ce se anunță 
foarte echilibrată 
cu specialiștii vest- 
germani, italieni, 
sovietici și chiar 
finlandezi ori bul
gari ai probei, 
Stan, Ion și Calo
tă să-și îmbunătă
țească rezultatele 
și, în consecință, 
pozițiile. Le-o do
rim, bineînțeles, în 
cadrul concursului 
olimpic din 1980.

Semnele de întrebare ii pri
vesc, în continuare, pe pușcași. 
La Lvov, am fost martorii unui 
paradox. Pe parcursul ultimu
lui an s-a muncit, cantitativ, 
cu mai multă dăruire și interes 
la antrenamente, s-a apelat la’ 
mijloace noi de antrenament. 
Și totuși, rezultatele nu numai 
că n-au crescut, dar, în gene
ral, au regresat. Ilie Codreanu, 
de pildă, a tras la Lvov 1143 
p, după 1 163 p la concursul de 
la Bratislava, de la începutul 
verii, la 3 x 40 f ; iar R. Nico- 
lescu a scăzut la 593 p, după 
598 p Ia campionatele' naționale 
și 596 p la „internaționale", in 
proba de 60 f c. Sigur, după 
saltul cantitativ trebuie să aș
teptăm, în continuare, și pe cel 
calitativ. Există, însă, o serie 
de aspecte ușor vizibile care 
frînează progresul pușcașilor. 
Pregătirea specială a concursu
lui nu este clarificată șiințifie 
pentru fiecare trăgător, astfel 
că antrenorii nu cunosc ce a- 
nume poate folosi și ce nu în 
zilele premergătoare concursu
lui. Pușcașii nu și-au găsit încă

cele mai convenabile poziții de 
tragere ale corpului, deși s-a 
observat, la Lvov, că Nonka 
Matova, Ia „genunchi", și G. 
Lucikov, la „picioare", au po
ziții extrem de „curioase", fără 
îndoială, însă, adaptate speci
ficului lor fizic. Alte căderi ale 
pușcașilor noștri își au origi
nea în nesesizarea, în totalita
te, a factorilor aleatori care a- 
par în timpul probei (luminozi
tate schimbătoare, rafale de 
vînt, zgomote etc.).

în clipa de față, dată fiind 
dispariția rezultatelor la nivel 
mondial realizate anul trecut 
de L. Pop, proba de pistol liber 
se află în sensibil regres, deși 
in 1979 a apărut un nou lider 
al probei, Ilie Petru, care a 
confirmat la „europene" (561 
P), cu un nou record personal. 
Următorul an trebuie să aibă, 
la această probă, și obiectivul 
recuperării lui Pop și a lui Li- 
viu Stan, precum și ridicarea 
valorică, pînă la nivel interna
țional, a 1—2 juniori talentați.

Radu TIMOFTE

! LA REALIZAREA UNUI
ATLETISMUL ARE CQIVA PERFORMERI SI

DAR SI UN NUMEROS PLUTON DE MEDII
Pentru atleții români, participarea Ia Olimpiada de Ia Montreal a în

semnat un pas înapoi fața de comportările pe care le-au avut la alte 
ediții ale competiției olimpice, în special fața de cea din 1968, de

la Ciudad de Mexico, cînd bilanțul general al evoluției lor (2 medalii de 
aur - Viorica Viscopoleanu la lungime și Lia Manoliu la disc - precum și 2 
medalii de argint — Ileana Silai Ia 800 m și Mihaela Peneș la sulița) a fost 
cel mai bun din istoria participării la J.O. La Montreal atleții noștri au 
realizat o medalie de bronz, un loc 5, un loc 6, un loc 7 și alte 4 clasâri 
în finalele de 8 ale diferitelor probe, ceea ce, pe buna dreptate, s-a apre
ciat ca fiind o comportare necorespunzâtoare. Aprecierea a avut în vedere 
atît dezvoltarea atletismului nostru, la diferite eșaloane, cît și valoarea
unora _ dintre atleții fruntași, demonstrata în atîtea competiții de amploare, 
profesîonalitalea numeroșilor noștri tehnicieni, condițiile materiale existente.

Pornind de Ia insatisfacția Montrealului, în primii ani ai noului ciclu 
olimpic s-a pus accentul, între altele, pe o nouâ calitate în activitatea 
atletica, pe îmbunătățirea muncii în secțiile din cluburi și asociații, pe 
creșterea responsabilității ctlețiloi și a antrenorilor, a altor specialiști. Deși 
există încâ mult, chiar foarte mult loc pentru mai bine, totuși se poate 
aprecia, la modul general, că nivelul de dezvoltare a atletismului nostru, 
nivelul său de competitivitate pe plan Internațional se află, față de trecut, 
într-o reală creștere. In mod special, sezonul de concursuri al anului 1979, 
ultimul și tocmai de aceea cel mai important înaintea startului olimpic de 
la Moscova, a demonstrat, pe planul performanțelor înalte, sporuri de cali
tate însemnate, In măsură să justifice încrederea că la J.O. ’80 obiectivele 
atleților români vor putea fi îndeplinite și chiar depășite.

FAVORIȚII SE PREZINTĂ ÎN REAL PROGRES

în lotul care întrunește spe
ranțele noastre pentru o bună 
comportare la J.O. de la Mos
cova întâlnim destule nume de 
atleți care au participat și la 
Montreal. Avem în vedere, între 
alții, pe sulițașa Eva Zorgo-Ra- 
duly, pe micuțul, dar atît de 
inimosul fondist constănțcan 
Ilie Floroiu — dublu învingă
tor la Universiadă, pe alergă
toarele de semifond Natalia 
Mărășescu, și ea campioană a 
J.M.U. din Mexic, și Mari- 
cica Puică, pe săritoarele Doina 
Anton la lungime și Cornelia 
Popa, la înălțime. Fiecare din
tre ei au realizat, mai ales 
anul acesta, cite ceva deosebit 
pe un plan valoric superior, 
fie victorii însemnate în con
cursuri de amploare, fie unele 
performante cu totul remar
cabile. Pentru a nu insista 
prea mult asupra acestei ches
tiuni, foarte importante desi
gur, vom arăta că clujeana 
Eva Zorgo-Raduly, antrenată 
de profesorul Peter Nagy, a 
înregistrat saltul calitativ cel 
mai însemnat, fapt demonstrat 
de cele 8 noi recorduri națio
nale (în perioada august 1978 — 
august 1979), flecare dintre ele 
de o bună valoare, ultimele, 
firește (victorie asupra record
manei mondiale Ruth Fuchs, 
din R. D. Germană, în finala 
„Cupei Europei" de la Torino 
și 67,20 m la Universiadă, 
performanță încununată cu tit
lul de campioană mondială 
universitară) avînd o ridicată 
cotă la „bursa" valorilor' o- 
limpice. Nu ne hazardăm, de 
pe acum, în a face un pronos

tic pentru întrecerea olimpică 
5e la Moscova, dar dacă lu
crurile vor evolua normal (în 
această privință fiind absolut 
convinși că Eva este departe 
să-și fi spus ultimul cuvînt), 
pe planul pregătirii și ai stării 
de sănătate, Eva Zorgo-Raduly 
va lupta pentru o medalie, 
poate chiar pentru cea de 
aur !.

Natalia Mărășescu, ca și 
Zorgo, a doua performeră a 
anului în bilanțul mondial, a 
arătat anul acesta o constanță 
bună în realizarea de rezulta
te sub 4 minute pe 1 500 m, 
ea fiind singura alergătoare 
din lume care are la activ, în 
decurs de o lună, 4 curse între 
3:58,1 și 3:59,0. ceea ce arată, 
indiscutabil, calități competi
tive în creștere față de anul 
1978, spre exemplu, cînd a fost 
a doua la campionatele euro
pene de la Praga și a alergat 
o singură dată sub limita celor 
4 minute. Natalia, pregătită de 
soțul ei, prof. Nicolae Mără
șescu, are, sîntem siguri, un 
potențial bun, care să-i în
găduie să realizeze cifre de o 
valoare și mai ridicată și care, 
|a ora Olimpiadei ’80, s-o facă 
aptă să lupte, cu succes, pen
tru un loc pe podium Ia 
1 500 m.

Maricica Puică (antrenor 
Ion Puică), în net progres față 
de anul trecut, poate realiza 
încă și mai mult. în acest se- 
ron a fost însă mult solicitată 
de nevoile de reprezentare ale 
echipei naționale, achitîndu-se 
în mod onorabil de sarcinile 
primite.

TREI SPERANȚE DE PE LITORAL

Față de ediția precedentă a 
J.O., in actuala „formație" o- 
limpică figurează cu șanse fru
moase de a fi selecționați și 
alți cițiva atleți. Constănțea- 
nul Horia Toboc (antrenor — 
Constantin Craiu) a fost con
siderat, anul trecut, o mare 
revelație, realizînd noi recor
duri naționale, de o bună va
loare, în cursa de 400 m, pe 
plat și peste garduri. Anul a- 
cesta el și-a îmbunătățit am
bele recorduri, mai întîi 50,41 s 
la garduri, în iunie la Banska

Bystrica, și apoi, la Atena, 
45,86 s pe plat. Acest al doi
lea record are o mai bună ex
primare internațională, fiind al 
7-lea rezultat european al anu
lui. Toboc, sîntem siguri, poate 
încă și mai mult... Ce-ar fi să 
încerce, de pildă, să parcurgă 
mai rapid prima jumătate a 
cursei și să nu se mai bazeze 
pe excelenta Iui capacitate de 
revenire din finalul probei ?

Alt constănțean. Paul Copu 
(antrenor — același Constantin 
Craiu, care-1 mai pregătește și

pe Floroit 
ținut în , 
la nivelul 
sonal, din 
tigat sau 
tași lă- gît' 
gioase, cu 
mină, cec; 
duros.

Am trec 
țiile unora 
tri frunta: 
dreaptă si 
bună corn: 
Bilanțul a 
desigur la 
semnează 
velul unoi 
marcabile 
țațelor, ce< 

'fără tăgadl 
și o activi 
rodnică. S 
bea, sărito; 
da Vlad, 
me Niculii 
Preda, disc 
nescu și I 
încă alte ș 
nut rezulta 
acest conte.

Maricica Pu

portarca ma 
atleți la Bai 
x>l și la I 
Prietenia", < 
ra generație 
ea vedetele 
al cuvîntulu 
zentativă din 
dete este, fi 
veanca Crisi

Există, în 
preocupare i 
depistarea și 
lor atleți, pe 
iestriei lor s 
cate, Ia acesi 
s-au înrolat, 
dorit, toți tei 
lui nostru (î 
cludem și pc 
sori de educ 
școli !). Așa 
mari (cu mu 
ră, cu mulți

La Campionatele mon
diale de canotaj, de la 
Bled, sehiful românesc a 
trimis două garnituri va
loroase de sportivi. Pri
ma a cuprins lotul re
prezentativ feminin, ac
tuala forță de șoc a ca
notajului nostru. După 
cum se știe, fetele au 
realizat un bilanț record, 
cucerind o medalie de 
aur, una de argint și trei 
de bronz. Canotajul mas
culin — criticat de atîtea 
ori pentru rezultate sub 
nivelul cerințelor — a 
fost reprezentat doar de 
o singură ambarcație, 
care s-a aliniat la startul 
probei de 2+1. Ea a fost 
alcătuită din Petre Cea-

pura, Gabriel Bularda și 
Ladislau Lovrenschi, sin
gurii sportivi care au în
deplinit baremul stabilit 
de F.R.C.Y. în vederea 
campionatului mondial 
din Iugoslavia. în fina- 

CU 0 BARCĂ
la de 2+1 cei trei spor
tivi au cucerit locul V, 
la mai puțin de o secun
dă față de medaliații cu 
bronz. A fost o cursă fru
moasă, dramatică, în care 
băieții de pe Snagov au 
luptat din răsputeri, fără 
a putea, însă, recupera 
terenul pierdut pe prima 
mie de metri.

Pierderea contactului cu 
plutonul fruntaș s-a da
torat, în marc parte, 
faptului că medaliații în 
această probă — sporti
vii din R. D. Germană, 
Cehoslovacia și S.U.A. —,

NU SE FACE...
fiind învingători în serii, 
au evoluat direct în se
mifinale. au avut adică 
avantajul unei curșe în 
minus față de echipajul 
nostru. în fapt, avantajul 
celui mai bun.

Văzut în perspectivă 
olimpică, prezența cano
tajului nostru masculin 
la campionatele mondia-
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multe ori„Tunarul" Mircea Tutovan ca de obicei, in față blocaje grupate 
ciștigă duelurile...

m
Jl...
acă n-a ob- 
performanțe 
ii său per- 
10,4). a cîș- 
intre frun- 
■sucU presti- 
i de prima 
imandă cal

ITRE SUTE

In sfîrșit, vom mai vorbi de 
încă un sportiv, tot de pe Li
toral (n.r. foarte prolific la ni
velul seniorilor, dar nepermis 
de slab în munca cu junio
rii ! !). Este vorba de aruncă- 
toarea de disc Florența Țacu 
(antrenor — Dan Serafim), 
care în acest sezon, față de 
cel trecut, înregistrează o creș
tere a rezultatelor de 6,72 m. 
La Balcaniadă, pe stadionul 
atenian Karaiskakis, ea a în
trecut-o pe reputata Maria 
Vcrgova, înregistrînd cu 65,06 
m un rezultat care se prezintă 
singur.

DE CATARGE...

zlstă presta- 
portivii noș- 
care se în- 
pentru o 

la Moscova, 
a, incomplet, 
dată, con- 

1 ales la ni- 
atleți, re- 

: ale rez.uî- 
lemonstrează, 

bună 
mai 

Gîr- 
San-

că mai 
nerală 
Conna 
îungime 
le m înălți-
e și Maria 
Mariana Io- 

adea. dar și 
;leți au obți- 
;umitcare. în 
scrie și com-

Mihai Nistor), care a
de 
de

trenor 
realizat un adevărat tur 
forță și a cîștigat cursele 
800 m și 1 500 m, la Jarilbol și 
la Praga, înregistrînd rezultate 
remarcabile pentru o atletă 
care va mai fi junioară și în 
anul viitor.

Atletismul nostru dispune de 
multe alte talente, 'confirmate 
sau încă neconfirmate în con
cursuri importante, care ar pu
tea deveni cu timpul perfor
meri autentici. Ne gindim, de 
pildă, la sprinterele Ana Marcu, 
Nicoleta Lia, Mura Ghițulescu, 
semifondistcle Margareta Chi
le, Ileana Demeter, Mitica 
Junghiatu, Eugenia Nicola, să
ritoarele Elena Afîorii. Mu
rieta Ucu, Gabriela Cotei, Ani- 
șoara Cușmir și Monica Mateî,

p..., . -

a unora dintre tehnicienii 
letismului nostru, care se 
țumesc cu puțin. Așa se 
că numărul performerilor 
tri autentici este încă destul 
de mic, iar în spatele actualilor 
fruntași se află prea puțini 'ti
neri care să Ie ia locul.

Adevărul este acela că în sec
țiile de atletism din cluburi și 
asociații nu se desfășoară o 
activitate corespunzătoare pen
tru dezvoltarea acestei ramuri 
sportive, pentru creșterea sub
stanțială a nivelului său valo
ric. De aceea și există destul 
de multe probe deficitare, fapt 
care se reflectă, din plin, în 
evoluția reprezentativelor țării 
Ia diferite competiții interna
ționale de anvergură. Jocurile 
Balcanice, de la Atena, și Uni
versiada au fost, din acest 
punct de vedere, foarte pildui
toare, căci examenele de pe 
„Karaiskakis" și de pe stadio
nul olimpic din Ciudad de Me
xico le-au absolvit cu foarte 
bine sau cu bine doar un mă
nunchi de reprezentanți ai at
letismului românesc. Restul 
plutesc într-o jenantă medio
critate...

Există, încă multe probleme 
nesoluționate în atletismul 
nostru, de rezolvarea cărora 
depinde realizarea următorului 
pas pe drumul 
astfel 
de la 
să fie 
număr 
locurile fruntașe ale clasamen
tului Olimpic ’80. Acest pas 
trebuie făcut cît mai rapid .'

ca. anul 
Moscova, 
apți să 
cit mai

performanței, 
viitor, la J.O, 
atleții români 

concureze, în 
mare, pentru

Romeo VILARA

econdată de Natalia Mărășescu. două vedete de 
e mondială 'ale serhifondului nostru
erilor noștri 
Ja de la Jam-^, 
ticul „Conc. s

Praga. Tînă- 
arc, firește, și 
în sensul bun 

mi mai repre- 
.ceste mici ve- 
ndoială, craio- 
Cojocarti (an

aruncătoarele Tatiana Mihaleca, 
Doina Maxim, Cristina Dobri- 
noiu sau la atleții Daniel Nis
tor, Liviu Mafiei, Aurel Glă- 
van, Gheorghe Enc, 
Stanciu, Gheorghe 
Eugen Popescu, Ion 
Sorin Matei, Gyiirgy 
încă ia alții.

Mihai 
Cojocarii, 

Buligă, 
Mathc și

ÎN TOATE SECȚIILE DIN ȚARA

.R-MUNCI CORESPUNZĂTOR...

l evident, o 
mare pentru 
ișterea tineri- 
ridicarea mă- 

ive. Din pă- 
art general nu 
1 ar fi lost de 
ienii atletismu- 

aceștia îi in- 
imeroșii profe- 
s fizică din 
face că orașe 

populație tînă- 
îicieni sportivi)

Constanța
ți Cluj-

cum sint Timișoara, 
în primul rînd, dar , 
Napoca, Brașov, Pitești și încă 
destule altele, nu-și aduc con
tribuția așteptată Ia dezvolta
rea atletismului la nivelul co
piilor și juniorilor, deși în fie
care localitate există astăzi 
asigurate condițiile minime 
necesare pentru practicarea at
letismului. Munca formală, de 
suprafață, lipsită de perspectivă 
mai caracterizează încă, din 
păcate, activitatea de fiecare zi

de la Bled a confir- 
t un lucru 
rt : Petre 
briei Bulard a 
u Lovrenschi 
i pregătiți de 
l emerit Dumitru Popa

dealtfcl 
Ceapura, 
și Ladi- 
— spor- 
antreno-

sint, în momentul de 
ță, singurii schifiști
re ne pot reprezenta pe 
sta olimpică de la
•îlatskoe. în urma lor, 
atonul 
:i din 
utice 
ideva,
bărci 

re

tinerilor cano- 
secțiile noastre 

este deocamdată 
departe, la mul- 
distanță de linia 

marchează marca

performanță. Deci, tre
buie să se muncească 
mult mai mult, la o cotă 
superioară de calitate, 
pentru a putea recupe
ra, pînă la Jocurile O- 
limpice din 1980, decala
jul existent în prezent. 
La cei 37 de ani ai săi, 
Petre Ceapura rămine, 
încă, sportivul numărul 1 
al canotajului nostru. îm
preună cu partenerul lui, 
Gabriel Bularda, el va 
încerca la J.O. de la 
Moscova să relanseze a- 
ceastă ambarcație, cind- 
va campioană mondială 
și medaliată olimpică. 
Dar, numai cu o barcă 
nu se face... primăvară !

Vasile TOFAN

VOLEIBALIȘTII AU MOTIVE SĂ POATA Șl MAI MULT?
V/

AȘTEPTĂM S-O DOVEDEASCĂ LA CAMPIONATUL EUROPEAN
9

Cel mai important test susți
nut de voleibaliștii români 
înaintea C.E. din Franța (5—14 
octombrie), turneul internațio
nal dotat cu „Trofeul Tomis", 
ne-a oferit un bun prilej pen
tru estimarea capacității de joc 
a lotului pregătit de trio-ul de 
antrenori : Nicolae Sotir, Florin 
Balaiș și Stelian Tudor. Pre
zența la start a unor echipe 
bine cotate în ierarhia valorilor 
și care în ultima vreme fac 
eforturi considerabile de afir
mare în arena internațională, 
cum sînt, de pildă, formațiile 
R.P. Chineze, Iugoslaviei, Bul
gariei și Ungariei — care se 
pregătesc, la rîndul lor, pentru 
campionatele continentale res
pective, urmărind prin ele ca
lificarea la turneul final olim
pic — a conferit competiției 
de la Constanța (câștigată, după 
cum se știe, de reprezentativa 
țării noastre) un caracter de 
autentică și serioasă verificare 
pentru toate participantele.

Evoluția voleibaliștilor noștri

a arătat că ei alcătuiesc un lot 
care poate mult, dar care ar 
putea și mai mult, adică atit 
cît este nevoie pentru a-și în
deplini obiectivul asumat pen
tru campionatul european. De
altfel, rezultatele obținute de 
ei în întregul sezon (26 de me
ciuri jucate, 24 cîștigate, 2 pier
dute) reprezintă deja un fun
dament pentru aprecierea de 
mai sus. Echipa noastră nu a 
pierdut nici un meci cu forma
ții care joacă în stil european, 
dar ea nu a întîlnit deloc în 
actualul sezon două dintre cele 
mai puternice reprezentante ale 
acestui stil (U.R.S.S. și Ceho
slovacia).

Fără îndoială, ,.12“-le aliniat 
la Constanța prezintă mai 
multe atuuri față de anul 
frecut : în primul rînd, acela 
că dovedește o mai puternică 
sudură sufletească, ceea ce îi 
poate fi de mare folos în com
petiția continentală care va 
cere și eforturi psihice deose
bite ; în al doilea rînd, acela

PROBA DE SCRIMĂ,
UN VERITABIL „CĂLCÎI AL LUI ACHILE"

AL PENTATLONIȘTILOR
■A

Cit timp va mai hotărî el, oare, soarta echipei reprezentative ?

Iată, a trecut o lună 
de Ui încheierea Cam
pionatelor mondiale de 
pentatlon modern de 
la Budapesta și speci
aliștii noștri continuă 
să fie frămlntați de 
întrebarea : cum de 
pa noastră 1 —... — . — — — .
că decît unul din cele trei obiective majore 
pe care șl le propusese înainte de start ? Intr-ade
văr, pe baza valorii lor reale, a rezultatelor an
terioare și a pregătirii efectuate în perioada pre
mergătoare competiției, pentallonlștll noștri vizau 
o clasare între primele șase echipe ale lumii, ob
ținerea — prin Dumitru Spîrlea — a unui loc 
fruntaș tn ierarhia mondială individuală șl, ca o 
consecință firească, calificarea pentru Jocurile O- 
Umpice de anul viitor. După cum se știe, dintre 
toate acestea doar ultimul obiectiv a fost realizat, 

aceasta ca urmare a situării echipei reprezentative 
pe locul 9 in finalul întrecerii.

Fără indoială, sportivii șl, deopotrivă, specialiștii 
sint preocupați acum de cauzele care au determi
nat acest insucces și de înlăturarea lor cit mal 
grabnică, astfel ca, pînă anul viitor, echipa de 
pentatlon modern să capete realmente forță com- 
petițională internațională, care să-l permită să 
abordeze cu mai mult succes și cu șanse de reu
șită viitoarele mari întreceri de anvergură. Din 
păcate, ne repetăm, dar trebuie să spunem că 
proba de scrimă, mal mult decît oricînd, a dat 
mult de furcă celor trei componențl ai echipei 
noastre care au luat startul la Budapesta. Și nu 
e vorba de unul, ci de toți cel trei component! ai 
formației noastre ! Deși se știe că aceasta este o 
probă-maraton, că ea cere un mare consum de 
energie fizică și psihică, sportivii noștri au arătat 
că nu au avut pregătirea corespunzătoare pentru 
acest examen greu, extrem de dificil, capotînd 
nepermls și pierzînd extrem de multe puncte. Nu 
exagerăm cu nimic cînd afirmăm că s-au irostt 
sute de puncte I Atit in asalturile cu sportivi va
loroși, cit și — am spune chiar mai ales — în cele 
cu adversari evident mai slabi, cu deosebire Du
mitru Spîrlea și luliu Galovici au dovedit lipsă 
de concentrare, de mobilizare, o nepermisă bla
zare, ca și cum așteptau ca victoriile să vină de 
la sine ! Această lipsă de ambiție, de mobilizare, de

fost posibil ca echi-___ ____ a -------- .
reprezentativă să nu-și îndeplineas- 

unul din cele ' ' '

Ultimul sezon dinaintea Jocurilor Olimpice 
na plin de învățăminte. Formațiile sînt — 
conturate, perioada care urmeazâ fiind

dorință de victorie a avut ca rezultat o Clasare
extrem de slabă in proba de scrimă, cu efecte
determinante in situarea finală a echipei noastre 
abia pe locul 9.

Concomitent cu pregătirea temeinică a celorlalte 
probe ale pentatlonului modern — călărla, natația, 
alergarea, tirul — considerăm că scrima va trebui 
să se situeze în viitoarele pregătiri în prim-planul 
atenției și interesului sportivilor și antrenorilor, 
astfel incit această probă să nu mai fie un ade
vărat punct nevralgic în evoluția pentatloniștilor 
noștri. Considerăm că va trebui să se revină la 
o mai veche metodă folosită în trecut, aceea a 
pregătirii comune a pentatloniștilor cu lotul națio
nal de scrimă și chiar participarea la campionatele 
scrimerilor,

O preocupare constantă și stabilă trebuie să se 
manifeste față de alcătuirea unei echipe cît mai 
omogene, în care fiecare dintre componenții for
mației să fie capabil să realizeze minimum 1 000 de 
puncte pe probă, căci numai de aici poate Începe 
discuția pentru o clasare pe locurile fruntașe la 
viitoarele Jocuri Olimpice. în orice caz, calificarea 
echipei noastre pentru Olimpiada din 1980 trebuie 
să constituie un puternic stimulent în viitoarele 
pregătiri, să determine o mobilizare a întregului lot 
și a tuturor specialiștilor în direcția eliminării 
neajunsurilor care au cauzat rezultatul slab din 
Ungaria și a valorificării întregului potențial al 
sportivilor noștri în vederea obținerii unui rezultat 
bun la viitoarea mare confruntare internațională. 
Recentele campionate naționale, păstrînd desigur 
proporțiile, ne-au arătat că Dumitru Spîrlea, luliu 
Galovici, Ștefan Cozma, Cezar Răducanu, Vasile 
Nemețeanu, Sorin Crăciuneanu dispun de capacita
tea de a obține performanțe de nivel internațional. 
Pentru aceasta e, însă, necesară o permanentă pre
gătire, o abordare cu maximă responsabilitate a 
concursurilor internaționale de anvergură.

'Constantin MACOVEI

este intotdeau- 
în linii mari - 
a finisărilor, a 

amplificării potențialului de concurs. Aceste pagini — urmare 
a unei suite neîntrerupte de comentarii privind stadiul pregă
tirii și analize ale performanțelor realizate în marile întreceri 
continentale și mondiale, veritabile teste ale viitorilor partici
pant la Olimpiadă — pun sub lupă alte sporturi, alte exame
ne. Aceasta în ideea că toate disciplinele olimpice 
să-și aducă o contribuție substanțială la zestrea de medalii 
a delegației sportivilor români, că toate au datoria patriotică 
de a dovedi nu numai înaltul nivel al școlii sportive româ
nești, ci și continua sa diversificare.

Atletismul, cu inestimabilele sale posibilități încă insuficient 
folosite, luptele libere - în evident progres, dar încă departe 
de realizarea obiectivelor, tirul - care tînjește încă după 
performanțele lui Ștefan Petrescu, Iosif Sîtbu, Ion Dumitrescu 
ș.a.î canotajul masculin, lăsat la o poștă în urmă de cel fe
minin (vă mai amintiți de campionatele mondiale de la St. 
Catharines ?), voleiul — hotărît să găsească în Franța o rută 
directă spre Moscova olimpică și pentatlonul modern — situat 
pe un drum descendent, iată sporturile spre care astăzi își

trebuie

că, în sfîrșit, jucătorii au ajuns 
să-și înțeleagă locul și mai ales 
rolul in sextet și echipă, adică 
să accepte faptul că rezerva 
poate fi, în anumite comparti
mente sau momente ale jocu
lui, mai prețioasă pentru echi
pă decît titularul ; în al treilea 
rînd, cel derivînd din însușirea 
mai temeinică a unor procedee 
tehnice, îndeosebi serviciul, lo
vitura de atac (o impresie bu
nă alături de secunzii Pop și 
Păușescu și de principalii Du- 
mănoiu și Tutovan a lăsat-o 
Sorin Macavei) și, la cîțiva 
sportivi, preluarea ; în al patru
lea rînd, atuul disciplinei tac
tice, al asimilării și perfecționă
rii combinațiilor de atac ; în al 
cincilea rînd, acela al sporirii 
eficacității la blocaj (comparti
ment de bun randament și în 
trecut), în fața adversarilor cu 
joc nu tocmai rapid...

Echipa noastră are șan
se să ridice însă ștacheta va
lorii sale pînă la C.E. prin une
le perfecționări, de ordin tehnic 
și tactic, cît și Pe plan fizic,' 
îndeosebi în ceea ce privește 
rezistența de concurs. După pă- 
Terea noastră și în urma son
dării opiniei tehnicienilor ro
mâni și străini prezenți )a Con
stanta, unul dintre capitolele 
care se cere încă îmbunătățit 
este preluarea. Dacă am reținut 
creșterea preciziei la jucători 
ca Dumănoiu, Girlcanu, Pău
șescu, Stoian, Hînda, alții ma
nifestă destulă nesiguranță. A- 
cest neajuns (uneori nici cei ci
tați nu se concentrează sufi
cient) are adesea consecințe 
negative asupra construcției 
jocului și, mai ales, duce Ia 
obosirca prematură a coordo
natorilor Oros și Sterea, cum 
s-a întîmplat în partida cu 
echipa R.P. Chineze. De aseme
nea, o îmbogățire a repertoriu
lui tactic în atac și creșterea 
vitezei 
laterale 
sensibil capacitatea ofensivă a 
echipei. Desigur, nu în ultimul 
rînd trebuie amintită aici pro
blema apărării în linia a doua 
(preluare din atac, dublaj). Pu
ține din mingile care depășesc 
blocajul nostru sînt recuperate, 
și acelea îndeosebi cînd jucăto
rii din linia a doua se află pe 
direcția de atac. Nu fără drep
tate șe spune că, de fapt, punc
tele sînt în cea mai mare mă
sură opera apărării.

Este de datoria antrenorilor de 
a prezenta în Franța o echipă 
în formă omogenă, competiti
vă. animată de o puternică vo
ință și ambiție de a-și realiza 
țelurile : o medalie la C.E. și j 
calificarea pentru J.O. de la 
Moscova.

Aurelian BREBEANU

de acțiune ne zonele 
ale fileului ar mări

fndreoptă atenția comentatorii ziarului, încercind să scoată în 
evidență nu numai carențele, ci și să evidențieze potențialul 
real, multiplele posibilități de fructificare a Iui.

Evident, o primă concluzie ar fi aceeo că in toate discipli
nele este imperios necesar să se mărească nu numai volumul 
de muncă, ci și calitatea procesului instructiv-educativ. O con
diție sine qua non o reprezintă disciplina sportivilor și antre
norilor, fermitatea cu care cluburile și federațiile vor urmări 
permanent (și vor lua prompt măsuri) activitatea de pregătire 
a tuturor candidaților olimpici.

S-a intrat in ultima linie dreaptă a preparativelor. Preten
țiile opiniei publice — în ceea ce privește evoluția olimpicilor 
noștri la J.O. — sint mari șt îndreptățite, lată motive în plus 
pentru ca toată familia sportului românesc să-și amplifice 
eforturile, să muncească cu abnegație și dăruire, inti-un climat 
de ordine și disciplină, pentru a mări necontenit șansele re
prezentanților noștri la Olimpiadă, pentru a ajunge și a întrece 
înaltul nivel atins astăzi în toate sporturile. Nimeni n-are drep- 
ti4 să se culce pe laurii succeselor trecute. Toată lumea tre
buie să muncească necontenit, să cucerească noi piscuri, să-și 
sporească simțitor competitivitatea. Condiții sînt create, hotărî- 
toare este doar munca.



VEȘTI DIN TABERELE CELOR 18 DIVIZIONARE A
INVITAȚIE PENTRU

• POLITEHNICA IAȘI a 
făcut antrenamentele obișnuite, 
la care a luat parte întregul 
Iot, inclusiv Romilă II, refăcut, 
dar mai puțin Simionaș, care 
suferă de o tendinită. • GLO
RIA a plecat spre Iași în cursui 
dimineții de vineri. Nu există 
indisponibilități în lot, singurul 
absent fiind fundașul Nicolae, 
aflat cu selecționata universita
ră în Mexic. Gloria speră în- 
■tr-un rezultat bun, jocul echi
pei fiind din nou orientat spre 
ofensivă.

ARBITRI : D. Ologcanu — R. 
Dumitrică (ambii din Arad) și 
Gh. Jucan (Mediaș).

• CHIMIA RM. VÎLCEA nu 
mai are decît un singur j’ucă- 
tor indisponibil : C. Nicolae. La 
mijlocul săptămînii, formația 
pregătită de Marcel Pigulea a 
susținut o partidă amicală cu 
Oltul Slatina (2—2). • STEAUA 
a plecat ieri spre Rm. Vîlcea. 
Refăcut, Dumitru își va relua 
locul în linia de mijloc. Incert 
este, însă, Iordănescu.

ARBITRI : V. Tătar (Hune
doara) — N. Capră (Simeria) 
ți M. Adam (Cluj-Napoca).

• S.C. BACĂU nu-i va pu
tea utiliza pe Lunca și Andrieș, 
accidentați mai de mult, șl pe 
Botez, suspendat pe șase etape. 
Echipa antrenată da Traian Io
nescu și Nicolae Vătafu priveș
te cu toată seriozitatea partida 
de astăzi, care întrunește con
dițiile unul veritabil derby.

; • UNIVERSITATEA CRAIOVA 
; are suficiente probleme cu lotul 
; de jucători, cîțiva „veterani" 
! fiind în continuare indisponi
bili, iar mai tinerii lor coechi
pieri (cinci la număr — Negri-

l

ARBITRU
NOASTRE

JOCURILOR ECHIPELOR
In cupele europene

Iată
U.E.F.A.

arbitrii delegați de 
să conducă meciurile 

echipelor noastre în primul tur 
al cupelor europene : F.C. Ar
ses — A.E.K. : Barbaresco (Ita
lia) — tur, Daina (Elveția) — 
retur | Young Boys Berna — 
Steaua : Kuti (Ungaria) — tur, 
Tokat (Turcia) — retur ; Dina
mo București — Alki Larnaca : 
Hoxha (Albania) — tur, Mor- 
g»a (Tara Galilor) — retur | 
Wiener S.C. Post — Universi
tatea Craiova : Srodeckl (Polo
nia) — tur. Lagoyannis (Gre
cia) — retur.

PROGRAMUL Șl ARBITRII
MUIERILOR DIN ETAPA
DC P111NE A DIVIZIEI »

SERIA I : Delta Tulcea —
I.C.I.M.  Brașov : FI. Popescu 
(Ploiești), C.S.M. Suceava — C.S. 
Botoșani : I. Mcdveș (Oradea), 
Minerul Gura Humorului — Vi
itorul Vaslui : T. crișan (Cluj- 
Napoca), Energia Gh. Ghcorghlu- 
Dej — Viitorul Gheorghenl : C. 
Volcu (București), F.C.M. Brașov
— Cimentul Medgidia : R. Rotaru 
(București), Muscelul Cîmpulung
— Portul Constanța : E. Călines- 
eu (Reșița', Progresul Brăila — 
Tractorul Brașov : I. Vasiloiu 
(Ploiești), F. C. Constanța — 
Unirea Focșani : C. Tănase (Tîr- 
goviște), Nitramonla Făgăraș — 
F. C. Brăila : D. Radulescu 
(București).

seria A n-a : Carpațl Mîrșa
— Petrolul Ploiești : C. Szllaghl 
(Baia Mare), Progresul Vulcan 
București — Oltul Slatina : E. 
Ionescu (Pitești), Metalul Plopenl
— Mecanică fină București: Gh. 
Ionescu (Brașov) — se dispută 
azi, de la ora 15,49, Chimia Tr. 
Măgurele — Gaz metan Mediaș : 
R. Schwell (Timișoara', Metalul 
București — Flacăra Automeca- 
nica Morenl: E. Păunescu (Cra
iova), Pandurii Tg. Jiu — Auto
buzul București : V. Ciocîlteu 
i(Craiova), Poiana Cîmplna — 
Șoimii Sibiu î G. Arhlre (Sucea
va) , Rulmentul Alexandria — Chi
mica Tirnăvenl: A. Comănescu 
(Bacău). Meciul F.C.M. Giurgiu
— Luceafărul București a fost 
amînat.

SERIA A m-a Î F.C. Bihor — 
Corvinul Hunedoara : Gh. Rete- 
zan (București), Someșul Satu 
Mare — Dacia Orăștle : M. Lu- 
doșan (Sibiu), Aurul Brad — 
F.C.M. Reșița : C. Dinulescu 
(București), Unirea Alba Iulia — 
Strungul Arad : A. Voinea (Bucu
rești), Gloria Bistrița — Ind. sîr- 
mei C. Turzii : C. Matache
(București). Minerul Cavnie — 
Metalurgistul Cugir : A. Mlțaru 
(Rm. Vîlcea), U.T. Arad — Mi
nerul Moldova Nouă : I. Plischl 
(București), C.F.R. Cluj-Napoca— 
Minerul Anina : P. Doiciu (Bucu
rești), U.M. Timișoara — înfră
țirea Oradea : Corin Ionescu 
(București'. — 

Sportul

lă, Bumbescu, Țicleaaiu, Geol- 
gău și Cîrțu) revenind abia Ieri 
la echipă, după deplasarea din 
R.F. Germania.

ARBITRI : V. Topan — M. 
Salomir (ambii din CIuj-Napo- 
ca) și N. Raab (Cîmpia Turzii).

• OLIMPIA SATU MARE 
După primul punct obținut în 
acest campionat, în deplasare, 
echipa sătmăreană speră să 
realizeze acum prima victorie, 
acasă. Incertă folosirea lui Ha- 
țeganu, care are o întindere 
musculară, și a lui Demarcck, 
reținut de probleme familiale. 
De luni a revenit la echipă 
Smarandache, acesta primind 
un ultim avertisment (!), la pri
ma abatere urmînd să fie ex
clus din viața sportivă. • JIUL 
va intra în teren cu Sălăjan și 
Stoica, care, în etapa trecută, 
n-au jucat, fiind în examene.

ARBITRI : V. lanul — V. 
Naumcef (ambii din Iași) și M. 
Moraru (Ploiești).
• F.C.M. GALAȚI va pre

zenta formația standard, toți 
componenții lotului fiind apți 
de joc. Miercuri, gălățenii au 
susținut un joc-școală în fami
lie, în care antrenorul C. Teaș- 
că a pus accentul pe exersarea 
unor scheme tactice în faza de 
finalizare. • C.S. TÎRGOVIȘTE 
anunță accidentarea lui Sava și 
Niculescu, ambii jucători ne- 
efectuînd deplasarea la Galați. 
In rest, în această săptămînă 
antrenamentele au urmat ciclul 
obișnuit de pregătire, accentu- 
îndu-se factorul fizic.

ARBITRI : C. Jurja — G. 
Dragomlr și G. Mihăilescu (toți 
din București).

• SPORTUL STUDENȚESC 
a urmat un susținut program 
de pregătire în această săptă- 
mînă. Toți componenții lotului 
bucureștean sint apți de joc, 
astfel că antrenorii M. Rădu- 
lescu și V. Kraus vor alinia 
formația de bază. Miercuri, e- 
chipa de seniori a avut ca ad
versară formația de juniori, 
meci programat în ideea repe
tării unor scheme tactice. • F.C.

GHEORGHE O JOC (Sportul studenfesc) COLABORAREA
ȘCOALA CLUB, NECESITATE DE PRIM ORDIN

califl-
tumeul final al 

republican, s-a

■ Cum a devenit Gheorghe 
Ojoe. profesor la Clubul sportiv 
școlar Pajura, antrenorul divi
zionarei de juniori Sportul stu
dențesc 7 ■ Cit se poate de 
simplu. Intre școala noastră cu 
clase de fotbal șl Sportul stu
dențesc există de cîțiva ani o 
COLABORARE FRUCTUOASA. 
Pajura devenind pepiniera clu
bului din str. Ștefan Furtună. 
Cum echipa școlii a avut o bună 
comportare, anul trecut, 
dndu-se in "
campionatului __________ ______
hotărtt ca ea să treacă in bloc 
la divizionara de juniori Sportul 
studențesc, împreună cu antre
norul ei. în acest fel. Dima, 
Pătru, Stăicuț, Doncilă si ceilalți 
au ajuns să joace alături de 
Ucidău, Marinescu, Ene, colegii 
lor mai mari, sub culorile alb- 
negru. a Poate fl considerată 
această colaborare ca un exemplu 
edificator de urmat 7 a Eu unul 
o consider chiar ca o necesi
tate de prim ordin. Tocmai pen
tru că în ultimul timp s-au pus 
bazele unor cluburi școlare re
prezentative, care să devină ra
pid pepiniere puternice. Aceste 
cluburi școlare nu pot produce 
in gol, sau la întîmplare, cl nu
mai pe baza — ca să folosesc 
un termen dlntr-un alt dome
niu — unor „comenzi*  ferme 
din partea divizionarelor A sau 
B, Intr-o perfectă unitate de 
vedert Numai In acest fel pro-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACA ASTĂZI, 

MIINE POATE CIȘT1GA I
a-• Prima tragere Loto 2 din 

ceasta lună, care va avea loc inli
ne 16 septembrie, vă oferă o nouă 
posibilitate de a obține autotu
risme „Dacia 1 300“ șl importan
te cîștigurl în numerar de valori 
variabile șl fixe, bineînțeles cu 
condiția de a vă procura astăzi 
biletele cu numerele preferate. 
Agențiile Doto-Prono.sport vă aș
teaptă pentru a vă încerca șl dv. 
șansele. (Tragerea se va desfă
șura la ora 16,30, în «ala clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Stalcovicl nr. 42 ; 
numerele cîștlgătoare vor fl te
levizate șl radiodifuzate în cursul 
serii).
• Concursul Pronosport de 

mîine constituie, de asemenea, 
un bun prilej de a vă Înscrie 
numele pe lista marilor clștigâ 
torl, dată fiind atractivitatea me
ciurilor din campionatul Italian 
de fotbal, furnizoare de surprize 
șl, implicit, de frumoase sat: 
facțil pentru cei mal pricepu4, 
participant! ; rezultate nenr.tv’ 
zute se pot înregistra, însă, și la 
cele cinci meciuri din cai
tul diviziei secunde din țara 
noastră, astfel incit concursul se

•

ARGEȘ are doi jucători in- 
cerți : fundașii laterali M. Zam
fir și Ivan. Se fac eforturi 
pentru recuperarea lor.

ARBITRI : C. Ghiță — M. 
Ivăncescu și R. Petrescu (toți 
din Brașov).

O „U“ CLUJ-NAFOCA. Ab
sent, în continuare, Vidican. Un 
semn de întrebare în privința 
lui Lăzăreanu, ușor accidentat 
și, de aceea, neutilizat in me
ciul de jot cu Arsenal Cairo 
(3—2). • POLITEHNICA TI
MIȘOARA îl va alinia pe Me- 
hedințu (refăcut), dar, proba
bil, va absenta Nucă (acciden
tat). Mai mult ca sigură apa
riția. în centrul liniei de atac, 
a proaspătului transferat Ne- 
delcn II. Timișorenii au plecat, 
vineri dimineața, spre Cluj- 
Napoca.

ARBITRI : T. Balanovici — 
M. Stănescu (ambii din Iași) și 
O. Ștreng (Oradea).

• F.C. BAIA MARE a sus
ținut, zilnic, antrenamente va
riate. In privința formației, an
trenorii Viorel Mateianu și Tra
ian Ivănescu nu anunță modifi
cări. • VIITORUL SCORNI- 
CEȘTI a jucat, la mijlocul săp- 
tămînii, la Satu Mare, un „a- 
mical“ cu Someșul (scor 0—0), 
după care echipa a continuat 
pregătirile în vederea acestui 
dificil joc, care va reprezenta 
și prima apariție pe micul e- 
cran a noii promovate.

ARBITRI : I. Rus — Fr. Ke- 
resteș (ambii din Tg. Mureș) și 
A, Mustățea (Pitești).

• La DINAMO, indisponibi
lități în lanț, din cauza acci
dentărilor : Dragnea (pînă la 
sfirșitul turului), Ghiță (o lu
nă), Stănescu (pînă miercuri) și 
Țălnar (care a început un pro
gram de gimnastică medicală) 
nu pot fi utilizați. Va reintra, 
probabil, Dudu Georgescu. • 
A.S.A. are o singură problemă, 
Înlocuirea Iul Varodi, acciden
tat.

ARBITRI : FI. Cenea (Cara
cal) — A. Forwlrt (Timișoara) 
și V. Popovici (Botoșani).

movarea talentelor se poate face 
in bune condltluni. eficient a 
Care sint, după părerea antre
norului O joc, dificultățile fntlm- 

opiuate fu activitatea pe care

CLASAMENTUL 
DIVIZIEI NAȚIONALE 

DE JUNIORI

prezent 7 a Două

1. F.C.M. Galati 6 4 2 0 10- 4 10
2. „IT CJuj-Nap. 6 4 11 10- 4 9
3. F.C. Argeș 6 3 3 0 9- 3 9
4. Steaua 6 4 0 2 23- 5 8
5. Potit. lași 6 3 2 1 15- 6 8
6. S.C. Bacău 6 4 0 2 11- 6 8
7. Sportul stud. 6 3 2 1 11- 6 8

8. Olimpia 6 2 3 1 9- 6 7
9—10. F.C. Baia Mare 6 2 2 2 15-13 6

A.S.A. Tg. M. 6 2 2 2 8- 6 6
11. Dinamo 6 2 13 5— 3 5
12. Gloria 6 2 13 11-14 5
13. Univ. Craiova 6 12 3 4- 6 4
14. C.S. Tîrgoviște 6 12 3 7-10 4
15. Jiul 6 2 0 4 9-17 4
16. „Poli" Tim. 6 114 2-12 3
17. Chimia 6 10 5 7-25 2
18. Viitorul 6 10 5 5-25 2

desfășoară In . _ ____
sint problemele care trebuie re
zolvate cit mal repede cu pu
tință : 1. foarte slaba calitate a 
materialelor sportive cu care lu
crăm și care influențează, mai 
mult decît s-ar părea la prima 
vedere, procesul de instruire a

32 1 70 56

anunță a fi deosebit de intere
sant. MAI MULTE VARIANTE 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES 1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 14
BRIE 1979.
Extragerea 1: 74

49 33 11 82
Extragerea a Il-a:

35 34 84 8 16
FOND TOTAL DE

668.445 lei din care 
report la categoria 1.

SEPTEM-

26 67 59 17

CÎȘTIGURI:
18.150 lei

I.D.MS. ANUNȚĂ
In prezent, I.D.M.S. livrează prin magazinele sale autoturisme 

DACIA 1300 celor înscriși și programați plnă la datele de mai 
jos : BUCUREȘTI — 15 nov. 1979 ; PITEȘTI — ÎS dec. 1979 ; 
BACAU — 15 nov. 1979 ; BAIA MARE — 31 ian. 1980 ; IAȘI — 
31 ian. 1980 ; REȘIȚA — 31 dec. 1979 ; CLUJ-NAPOCA — 31 dec. 
1979 ; BRAȘOV - 15 dec. 1979 ; TIMIȘOARA — 30 nov. 1979.

Totodată, aducem Ia cunoștința cumpărătorilor că livrările 
au o'urismelor din import s-au efectuat plnă la următoarele 
numere de ordine din registrul I.D.M.S. : SKODA 120 L — 
12 770 ; MOSKVICI 1500 — 3 160 ; LADA 1200 — 6 511 ; LADA 1500 
- 7 130 : TRABANT 601 — 1 940 ; TRABANT HYC (MIN. MUN
CII) — 310.

De ademenea, informăm cumpărătorii că mîine, 16 sept. 1979, 
t» <■ “'-•"'z'ne'e auto I D M.S. vor livra autoturisme DACIA

I

5

(așteptații) GOLGETERI
O primă (șl rapidă) vizită în 

grupul golgeterllor Diviziei A a- 
cum, înaintea etapei nr. 7. In- 
tîl, o noutate... veche : media 
de eficacitate rămîne la un ni
vel mediocru (2,42 de meci). A- 
poi, să vedem pe cine lntîlnlm 
în fruntea realizatorilor.

începem cu specialiștii în ma
terie, cu jucătorii din linia ta
tii. Reprezfentare destul de in
completă : Radu II (cu 5 goluri). 
Angliei și Marinescu (cu 4), Mar
cel Răducanu, C. Zamfir, Crlșan, 
Cîrțu, Roznal, Voiculeț, Ciocioană 
șl Lața (cu cîte 3). Numai trei 
vîrfuri de atac, recunoscute ca 
atare (Radu n, Marinescu, Cîr
țu), șl — ta rest — aripi (dacă 
ne gtadlm că M. Răducanu nu 
a fost utilizat permanent ta cen
trul liniei de înaintare), dar și 
doi mijlocași (Lața șl Ciocioană).

Din celelalte linii, omul nr. 1 
ta realizări, pînă la această oră, 
se numește Koller. Băimăreanul 
a înscris, gin postul de fundaș 
central, de patru ori. O realizare 
normală pentru fotbalul modern, 
dar rară, din păcate, ta al nos
tru. Al doilea evidențiat se 
cheamă Lața. Dîrzul mijlocaș al 

................ —a 
mari obstacole șl

tru. Al doilea evidențiat
Polltehnlcll Timișoara, care 
învins atîtea

După turneul de la Pola

LOCUL 5, CU 0 iNFRlNGERE...
• Gabor, din nou golgeterul turneului • De ce nu s-a 

mai jucat meciul cu Pandurii Tg. Jiu ?
Alexa — Ungureanu, Tataran, 

Marinescu, Rednie — Iile, Flșlc 
— Gabor, Fodor, Bolba, Frunzea 
(rezerve : Vușcan, Bejenaru, Cră- 
clufi, Cat ană), aceasta este echipa 
care a participat la turneul in
ternațional de la Pola, dotat cu 
„Trofeul Iugoslavia*  șl care a 
obținut următoarele rezultate : 
1—1 (0—1) cu Iugoslavia (a mar
cat Gabor), 0—1 (0—0) cu Ceho
slovacia. 6—0 (4—0) cu Selecțio
nata Istria (au marcat — Gabor 
2, Fodor, Bejenaru, Iile, Frunzea), 
tn grupa preliminară, și 2—1 
(2—0) cu Ungaria (au marcat 
Bolba șl Gabor) in partida pen
tru clasamentul final. învtagînd 
selecționata Ungariei, echipa 

juniorului ; 2. Insuficienta aten
ție acordată lărgirii orizontului 
de cunoștințe al tinerilor jucători. 
Juniorii fac deplasările la etape 
tatr-o goană de necrezut. N-au 
timp să viziteze locuri Istorice, 
monumente ale naturii. edificii 
de cultură și artă, deși la școa
lă învață despre ele. Sint ratate, 
astfel, lecții pe viu care l-ar aju
ta enorm în procesul Instructiv- 
educatlv, în dezvoltarea senti
mentului lor patriotic. O orga
nizare mal eficientă a acestor 
deplasări este absolut necesară.

Laurențiu DUMITRESCU

Pe urmele materialelor publicate

UN RĂSPUNS DE LA F.C.M. GALAȚI
Primim de la F.C.M. Galați 

următoarea tatlmptaare ta legă
tură cu articolul „Ce se ascunde 
ta spatele unei semnături7“, a- 
părut ta ziarul nostru de joL 

„Deoarece regulamentul de 
transferări vizează întărirea echi
pelor pe plan județean — fapt 
consemnat prin cedarea unui loc 
ta Divizia B (cu jucători cu tot!) 
orașului Tecuci, cu cîțiva ani ta 
urmă — anul acesta am primit 
șl dezlegarea Iul Cristian Rusu 
— care între timp semnase pen
tru F.C.M. Galați —, scrllndu-și 
Întreaga cerere de transfer sin
gur șl nesilit de nimeni.

In luna Iulie 1979 Cristian Ru
su, împreună cu soția șl fratele 
său, au venit la club tocmai 
pentru a se legitima șl, ta pre
zența mea, a antrenorului C. 
Teașcă, a solicitat următoarele :

a) să 1 se asigure un serviciu 
corespunzător retribuirii. Atunci 
am Intervenit Ia NAVROM, care 
l-a pus prompt la dispoziție, pe 
bază de transfer, un post;

b) să 1 se asigure un aparta
ment cu 2—3 camere, fiindcă

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

a revenit pe gazon, are un start 
bun șl ajută mult linia sa de 
atac. Să nu-1 uităm pe tinerL 
Bozeșan a înscris de două ori, 
deși vine din linia a doua, iar 
M. Marian — Introdus cu mal 
mult curaj șl pe durată mal 
mare în formația studenților 
bucureștenl — deține un mic 
record al campionatului: două
goluri în 50 de secunde !

Popasul final al puținelor 
noastre rlndurl, între titularii 
posturilor de centru-atacant. In 
afara lui Radu II șl Marinescu, 
puține nume și realizări dătă
toare de speranțe, ca randament 
constant. A apărut, la Iași, Cioa
că (are două goluri la activ). 
Trebuie urmărit. Ctrțu ne-a tre
zit interesul șl optimismul, dar 
s-a oprit la acea reușită (este 
drept, deosebită) de trei goluri 
In jocul cu campioana. Cele
lalte vîrfurl de atac se complac 
încă în anonimat sau aproape. 
II așteptăm pe Cămătaru, golge- 
ter In Mexic. Dar invitațiile de 
intrare în avanscenă se adresea
ză, mai cu seamă, grupului An- 
tohi, Stan, Florea II. M. Sandu. 
Panici, Năstase, A. Ionescu, Iu- 
ga, Sălăjan, Coca, Șoarece etc. 
(EI. I.).

noastră de juniori s-a clasat pe 
locul 5 (un loc sub posibilități) 
suferind o singură tnfrîngere, la 
limită, în fața unei echipe, Ceho
slovacia, clasată pe locul 3. In
tr-adevăr, turneul a fost destul 
de puternic, echipele participante 
(Iugoslavia, R.F. Germania, An
glia, Polonia, Cehoslovacia, Un
garia) numărtndu-se printre cele 
mal puternice din Europa. Locul 
5, ca și la Balcaniadă, dar 
„echipa a jucat mult mal bine 
decît la Sofia, sub toate aspec
tele — afirmă antrenorul Gh. 
Cosma. Demne de subliniat au 
fost combativitatea și forța de 
joc, componenții selecționatei 
angajindu-se la efort fără me
najamente. Dezavantajați de un 
program necorespunzător, echipa 
a avut, totuși, o comportare su
perioară locului pe care s-a cla
sat, mareînd 9 goluri și primind 
doar 3. Cu un moral mai ro
bust, cu o încredere mult mal 
mare în forțele sale, formația 
La Pola s-ar fi putut plasa 
un loc mai bun".

Turneul a fost cîștigat de 
lecționata țării gazdă. Titlul 
golgeter a revenit Iul Gabor , 
4 goluri), Iar cel mal bun arbi
tru a fost 
pas, care 
finala.

de 
pe

se
da 

(cu

constănțeanul Gh. Is- 
a condus Impecabil

★
de la Pola, echipa 
susțină, miercuri 12 
partida restanță din 

cu Pandurii Tg. Jiu

Revenită 
trebuia să 
septembrie, 
campionat 
(seria a Ii-a a Diviziei B). Acest 
meci nu s-a jucat, deoarece ma
joritatea jucătorilor și-au luat 
singuri... vacantă, plecînd de la 
Luceafărul. Este o SITUA 
INTOLERABILA, care trebuie să 
fie REZOLVATA prin aplicarea 
unor sancțiuni exemplare.

1
c

vine cu soția șl să nu facă na
veta. Ne-am adresat Consiliului 
Popular cu rugămintea expresă 
să anuleze repartiția unui alt 
jucător pentru a 1 se repartiza 
Iul Cristian Rusu, că doar vine 
din altă localitate ;

c) să fie ajutat să-și comple
teze studiile (el și soția), tatru- 
clt dorește să albă o calificare 
superioară.

Cînd credeam că s-au epuizat 
pretențiile și că va veni peste 
clteva zile la muncă, Cristian 

Rusu întreabă: „Dar mie ce-mi 
dațl?“ Șl a continuat: „Pentru 
ca să fiu sigur că joc, am pre
tenția de lei 35 000“.

Atunci, antrenorul c. Teașcă 
s-a ridicat de pe un scaun, ul- 
ttadu-se la el Intrigat, pentru că 
nici nu Însemna nimic in fotba
lul competitiv șl avea pretenții 
nebănuite, șl l-a pus la punct. 
Totuși, după alte clteva discuții șl ‘ .-- .... _ rj_

că
sfaturi ale fratelui său, a 
mas că se va mal gîndi șl 
ne va da răspunsul.

De atunci și plnă acum 
nu s-a mai prezentat nici

el 
__ ____ _____.__________ ___ la 
serviciu (deci nu a Încasat nici 
un leu), nu s-a mutat în locu
ința repartizată (între timp s-a 
repartizat altui cetățean) și face 
tot felul de memorii, crezind că 
va putea obține pînă la urmă 
suma cerută.

Joi 13 sept. 1979, la ora 18. a 
fost convocat la ședința de birou 
a clubului cu telegrama nr. 8498 
din 12 sept. 1979. In caz că nu 
se va prezenta, va fi suspendat4*.

Președintele clubului F.C.M. 
Galați

Pavel Caradinț
NOTA REDACȚIEI. Luăm 

act de cele relatate de clubul 
gălățean și așteptăm ca F.R. 
Fotbal să ancheteze situația, 
pentru a lămuri cazul jucă
torului Cristian Rusu.



• CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
START IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA POPICE

Azi începe campionatul Diviziei 
A la '‘popice, ediția a 13-a, la 
care se aliniază — ca și în pre
cedentele confruntări — 40 de 
echipe, 20 de fete și tot atîtea 
de băieți, împărțite (după crite
rii geografice) în cîte două se
rii : Sud și Nord. Se așteaptă 
ca noul campionat să contribuie 
la ridicarea valorică a sportului 
popicelor din țara noastră, care, 
precum se știe, se bucură de 
un prestigiu deosebit în arena 
internațională. Ediția 1979—80 a 
campionatului are, deci, menirea 
de a ridica noi jucători de va
loare, care să reprezinte cu 
cinste sportul românesc la C.M. 
din anul viitor, ce vor fi găz
duite de țara noastră.

Toate formațiile participante 
la campionat s-au pregătit in
tens, iar conducerile cluburilor 
și asociațiilor, în majoritatea ca
zurilor, au creat divizionarelor 
condiții de joc prevăzute de 
regulamentul competiției, punînd 
la dispoziția acestora arene cu 
piste fără „particularități spe- 
ciale“, care să favorizeze gazdele 
în obținerea unor rezultate mari. 
Astfel, o serie de săli au acum 
piste returnate (majoritatea cu 
material plastic), ca, de pildă, 
Carpați Sinaia, Rulmentul Bra
șov, Rafinorul Ploiești, Mefalul 
Hunedoara, Aurul Baia Mare, 
Voința Tg. Mureș, Record Cluj- 
Napoca, Gloria București, Voința 
Oradea, Textila Timișoara, Elcc- 
tromureș Tg. Mureș (piste cu 
bitum), Progresul Oradea și al
tele.

Unele divizionare vor juca la 
începutul campionatului pe alte 
arene, deoarece F.R.P. nu le-a 
omologat pistele. Este vorba de 
Hidromecanica Brașov, Petrolul 
Băicoi, Voința Constanța (f), 
Petrolul Băicoi-Cîmpina, Petrolul 
Teleajen Ploiești, C.F.R. Con
stanța (m) etc.

a Toți componenții echipelor 
au fost supuși unor teste fizice 
și tehnice pe care le-au trecut 
cu bine.
• Dintre transferările mai...’ 

spectaculoase, amintim trecerea

lui Ilie Băiaș de la Constructo
rul Galați la Metalul Hunedoara.

• Antrenorul echipei naționale 
de băieți, Roger Cernat, a trecut 
și el de la Voința București la 
Aurul Baia Mare (ca antrenor, 
firește).
• Noile promovate sînt echi

pele Voința Constanța, Olimpia 
București, Textila Timișoara, 
Constructorul Gherla (debutantă 
în Divizie) — la femei, Flacăra 
Brașov, C.F.R. Constanța, Chi
mica Tîmăveni (toate trei pen
tru prima oară în campionat) șl 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii — 
la bărbați.
• A fost lărgit corpul arbitri

lor, prin cîteva promovări în 
rîndurile „principalilor" : N.
Brădescu, Șt. Crețulescu, D. To
ma (București), I. Marcai, T. 
Tună (Ploiești), S. Balla (Ora
dea), V. Militaru (Craiova), Su- 
zana Loy (Petroșani) și F. Mol
nar (Cluj-Napoca).
• Iată și programul primei e- 

tape : FEMININ — seria Sud : 
Laromet București — Rapid 
București, Petrolul Băicoi — Vo
ința Galați (se dispută la Si
naia), Gloria București — Olim
pia București, Voința București 
— Metrom Brașov, Voința Plo
iești — Voința Constanța ; seria 
Nord : Hidromecanica Brașov — 
C.S.M. Reșița, Voința Cluj-Na- 
poca — Voința Oradea, Electro- 
mureș Tg. Mureș — Record Cluj- 
Napoca, Voința Tg. Mureș (cam
pioana țării) — Textila Timișoa
ra, Constructorul Gherla — Vo
ința Timișoara. MASCULIN — 
seria Sud : Rulmentul Brașov — 
C.F.R. Constanța, Voința Bucu
rești — Carpați Sinaia, Flacăra 
Brașov — Gloria București, Ra
finorul Ploiești — Petrolul Băicoi- 
Cîmpina ; seria Nord : Progresul 
Oradea — Aurul Baia Mare 
(campioana țării), Ind. sîrmei C. 
Turzii — Metalul Hunedoara, 
Chimica Tîrnăveni — Electromu- 
reș Tg. Mureș, Voința Tg. Mu
reș — Jiul Petrila, Voința Cluj- 
Napoca —- C.F.R. Timișoara.

T. R.

Acestora li se adaugă fosta di
vizionară A Politehnica Cluj-Na
poca. Mergînd mai departe, să 
amintim de C.S.M. Suceava, 
U.R.A. Tecuci sau de rugbyștii 
din Buzău, plus Minerul Gura 
Humorului, și ea fostă partici
pantă la întrecerile Diviziei A. 
în fine, în ultima serie, reunind 
13 echipe (!) din Constanța sau 
din apropierea municipiului de 
la mare, remarcăm prezențele 
formațiilor Constructorul, C.F.R. 
(din Constanța), Chimia Năvo
dari, alături de care va concura 
T.C. Ind. Midia, anul trecut în 
prima divizie.

Desigur, în lupta pentru întîie- 
tate se vor înscrie și alte gar
nituri, aprioric cu „rang" de 
outsider. Dincolo de lupta pen
tru promovare, să sperăm că Di
vizia B va aduce și o creștere 
calitativă, cu influență directă asu
pra ridicării valorice generale a 
rugbyului românesc. Să așteptăm 
lansarea în orbita performanței 
a cît mai multor tineri jucători. 
Și am dori ca întreaga compe
tiție să se dispute sub semnul 
regularității și al fair-play-ului, în ---- ------  . .

Dar lată programul 
inaugurale : Petrochimistul 
tești — Știința București, 
pla Buc. — Aeronautica 
Rulmentul Alexandria 
Buc., Ș.N. Oltenița

S-A ÎNCHEIAT „CUPA 
ORAȘELOR" LA CICLISM

spiritul rugbyului I

începe o nouă ediție a Diviziei B la rugby 
PROMOVAREA ÎN PRIMA DIVIZIE NU E UNICUL SCOP 

AL COMPETIȚIEI I
La rampă, Divizia B ! Echipele 

celui de-al doilea eșalon al rug- 
byului nostru dispută, la finele 
acestei săptămîni, primele par
tide ale unui nou campionat. O 
competiție care reunește 44 de 
formații (număr record), împăr
țite în patru serii, după criteriul 
geografie. Remarcabile sînt pre
zențele în premieră ale Metalur
gistului Cugir, Chimiei Bacău și 
echipei secunde a primului club 
de rugby de la noi, Grivița 
Roșie (al cărui scop nu este pro
movarea în prima divizie, ci ro- 
darca unor jucători tineri, cu 
perspective pentru „A" — situa
ție în care se mai află R.C.

Sportul studențesc II, Politehni
ca n Iași, Rulmentul II Bîrlad, 
Farul II). Să reținem, de ase
menea, schimbarea denumirilor 
unor competitoare: Știința Bucu
rești (fostă Calculatorul), Rapid 
Buzău (fostă Locomotiva), Auto
mobilul Măcin (fostă Viitorul).

în fiecare serie există protago
niste... tradiționale. Astfel, în 
prima dintre ele, cu un asemenea 
„titlu* 4 se mîndresc Gloria (cu 
un nou conducător tehnic : ing. 
Ion Teodorescu) și Olimpia din 
București, Dunărea Giurgiu. In 
seria a doua — C.F.R. Cluj-Na- 
poca, Electrotimiș Timișoara, 
I.O.B. Balș, Gloria P.T.T. Arad.

Si M BATĂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, ora 14,30: „Turneul capi
talelor țărilor socialiste" (ju
niori) ; campionatele naționale 
de probe combinate, juniori 
II și III.

FOTBAL, stadionul Repu
blicii, ora 15,15: Sportul stu
dențesc — F.C. Argeș (juni
ori) ; ora 17 : Sportul studen
țesc — F.C. Argeș (dlv. A); 
stadionul Dinamo, ora 15,15: 
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș 
(juniori); ora 17: Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș (div. A).

JUDO. Sala Dinamo, de la 
ora 8,30 : Campionatele inter
naționale de tineret.

POPICE. Arena Laromet, 
ora 14: Laromet — Rapid ; 
arena de la clubul Republica, 
ora 14: Gloria — Olimpia; 
arena Voința, ora 14: Voința 
Buc. — Metrom Brașov (me
ciuri în campionatul feminin 
div. A).

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, ora 9: „Turneul capi
talelor țărilor socialiste" (ju
niori) ; campionatele naționale

de probe combinate, juniori 
11 și III.

FOTBAL. Stadion Progresul, 
ora 11: Progresul-Vulcan — 
Oltul Slatina; stadionul Meta
lul, ora 11: Metalul — Flacă
ra Automecanica Moreni (me
ciuri în div. B); teren ICSIM, 
ora 11 : C.F. Luceafărul — 
ICSIM; teren Flacăra roșie, 
ora 11: Flacăra roșie — E- 
lectronica t teren Danubiana, 
ora 11: Danubiana — FEROM 
Urziceni; teren Abatorul, ora 
11: Abatorul — Sirena; teren 
Electromagnetica, ora 11: 
Vîscoza — Tehnometal; teren 
Automatica, ora 11: Automa
tica — Viitorul Chirnogi ; te
ren Voința, ora 11: Voința — 
Dunărea Călărași (meciuri în 
div. C).

JUDO. Sala Dinamo, de la 
ora 9 : Campionatele inter
naționale de tineret.

POPICE. Arena Voința, ora 
8,30 : Voința Buc. — Carpați 
Sinaia (partidă în campiona
tul masculin div. A).

RUGBY. Stadionul Parcul 
copilul!, de la ora 8.30 : me
ciuri de verificare ale loturi
lor naționale A și de tineret; 
stadion Olimpia, ora 10 : O- 
limpia — Aeronautica (div. 
B).

ASIGURĂRI IJTIII PENTRU AUTOMUBIIIȘIi
La Administrația Asigurărilor de Stat, automobiliștii pot con

tracta diferite feluri de asigurări facultative auto — care aco
peră o seric de riscuri, altele dccît cele cuprinse în cadrul asi
gurării prin efectul legii de răspundere civilă auto —, cum sînt: 

o asigurarea globală pentru avarii — casco ;
® asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produse 

ca urmare a accidentelor de circulație ;
• asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele produse 

de incendiu și calamități ;
• asigurarea autovehiculelor pentru furt ;
• asigurarea suplimentară pentru cazurile cînd autovehiculul 

este condus de alte persoane decît asiguratul sau rude ale 
acestuia ;
• asigurarea autovehiculelor în legătură cu utilizarea lor la 

concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea ;
O asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme și 

x altor persoane aflate în autoturisme ;
• asigurarea autovehiculelor cu valabilitate numai în afara 

eritoriului R.S. România.
Pentru relații suplimentare și pentru încheierea unor astfel 

de asigurări, cei interesați se pot adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, agfenților și inspectorilor de 
asigurare, filialelor A.C.R. sau, direct, oricărei unități ADAS.

etapei 
Pl- 

Olim- 
Buc., 

Gloria
Dunărea 

Giurgiu, Sportul studențesc II — 
R.C. Grivița Roșie II (seria I) ; 
C.F.R. Cluj-Napoca — Unirea 
Săcele, I.O.B. Balș — Electropu- 
tere Craiova, Metalurgistul Cu
gir — Constructorul Alba Iulia, 
Dacii I.P.A. Sibiu — Minerul 
Lupeni, Gloria P.T.T. Arad — 
Electrotimiș (seria a 
care „stă'' —...........

înII-a,
Politehnica Cluj-Na

poca) ; C.S.M. suceava — C.F.R. 
Suceava, Chimia Bacău — U.R.A. 
Tecuci, Rapid Buzău — Politeh
nica II Iași, Automobilul Galați 
— Rapid C.F.R. Galați, Minerul 
Gura Humorului — Rulmentul II 
Bîrlad (seria a III-a) ; Chimia 
Năvodari — Rapid C.F.R. Fe
tești, Constructorul C-ța — T.C. 
Ind. Midia, Automobilul Măcin — 
Pescărușul Tulcea, I.T.C. C-ța — 
Metalul Mangalia, C.F.R. c-ța — 
Farul n, Portul C-ța — Voința 
C-ța (seria a IV-a, în care „stă" 
Dacia C-ța).

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

reușit să egaleze de trei ori 
această primă parte a jocu- 
ultima oară (9—9) cu puțin

au 
in 
lUl, ___ _____ __________
timp Înainte de terminarea repri
zei. După pauză, formația bucu- 
reșteană, ceva mai activă în atac 
și cu o apărare mai organizată 
și, în orice caz, mai promptă în 
intervenții, a egalat șl apoi a 
luat conducerea : 11—10 (min. 33), 
detașîndu-se cu un ușor avantaj : 
12—10 (min. 35), 13—11 (min. 38). 
Se părea că conturile erau în
cheiate 1 Dar, H.C. Minaur a a- 
vut o splendidă revenire, a obți
nut egalarea (17—17, min. 43) ți 
apoi, intr-un final extrem de e-

PROGRAMUL JOCURILOR
AZI, de la ora 14 : C.S.M. 

Borzești — Independența Si
biu ; Dinamo București — 
Universitatea Cluj-Napoca ; 
Gloria Arad — H.C. Minaur 
Baia Mare ; Steaua — Poli
tehnica Timișoara ; Dinamo 
Brașov — știința Bacău.

MIINE, de la ora 14 : Uni
versitatea Cluj-Napoca — Glo
ria Arad ; C.S.M. Borzești — 
Dinamo București ; Indepen
dența Sibiu — știința Bacău ; 
H.C. Minaur Baia Mare — 
Steaua ; Politehnica Timișoa
ra — Dinamo Brașov.

chilibrat și disputat cu multă în- 
dîrjire, s-a detașat la un gol di
ferență, avantaj pe care l-a men
ținut pînă la capătul meciului. 
Am remarcat în aceste ultime 10 
minute de joc răbdarea cu care 
băimărenii și-au construit atacu
rile și promptitudinea cu care ei 
au speculat fiecare greșeală a ad
versarilor. Au marcat : Mironiuc 
11, Boroș 5, Lupui 2, Avram eseu, 
Panțfru și Rădulescu — H.C. Mi
naur Baia Mare ; Grabovschi 6, 
Ștef 3, Tase 3, Licu 3, Cosma 3, 
Bedivan 2 — Dinamo. Deși au 
avut o sarcină deosebit de grea, 
arbitrii D. ’ “ • —
ambii din Ploiești, s-au 
foarte bine de ea.

STEAUA — ȘTHNȚA 
21—19 (9—11). O victorie muncită 
și meritată a bucureștenilor, care 
au știut, mai ales în repriza se
cundă, să depășească jocul agre
siv (de multe ori peste limitele 
regulamentului) practicat de bă

căuani în apărare (6 eliminări, 
dintre care numai Vasilca 3 !). 
Au marcat : Birtalan 9, Stingă 6, 
Drăgăniță 3, Kicsld 2, Croitoru — 
Steaua, Deacu 10, Vasilca 3, Hor- 
nea 3, Nicolescu 2, Vasilache — 
Știința. Au arbitrat : V. Cojocaru 
și M. Andrea, ambii Craiova.

DINAMO BRAȘOV — -------
PENDENȚA SIBIU 30—20 
Au marcat : Bota 7, 
Dumitru * ”
camban 
Coman 
Schmidt 
Oprea 2, , . , _
Heldauer. Au arbitrat : C. Căpă- 
țînă și Tr. Ene, ambii din Buzău.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — C.S.M. BORZEȘTI 26—20 
(16—9). Au marcat : Avram 7, 
Dan 7, Tătaru 4, Jurcă 3, Marian 
2, Ciurea, Căldare, Mircia — Uni
versitatea ; A. Berbecaru 7, Gr. 
Berbccaru 7, Petrea 4, Blaj, In- 
surățelu — C.S.M. Borzești. Au 
condus : I. Păunescu și Șt. Șer- 
ban, ambii din București.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
GLORIA ARAD 26—18 (11—9). Un 
meci echilibrat în prima repriză, 
cînd Gloria a dat o replică ceva 
mai consistentă. După pauză stu
denții s-au detașat rapid. Au 
marcat : Folker 13, Feher 4, Voi- 
cu 3, Timpu 2, Cristianu, Bucă
țea, Gunesch, Stiket — Politehni
ca ; Miri că 6, Vojtilă 4, Buruc 3, 
Io nes cu 2, Kolleth 2, Bdrger — 
Gloria. Au arbitrat : P. Cîrligea- 
nu (București) și R. Iamandi 
(Buzău).

INDE- 
(K-9). 

., Mintiei 5, 
4, Cian 4, Bacca 3, Chi-
3, Nedici, Bucă, Schmidt, 
— Dinamo ; Pop 4,
4, Solomon 4, Tîlvîc 2, 
Schuster, Hudea, Thall,

Marți și miercuri s-au desfășu
rat în municipiul Constanța ulti
mele două etape ale „Cupei ora
șelor" la ciclism (etapele a 19-â 
șl a 20-a). Competiția, rezervată 
în exclusivitate juniorilor, a re? 
unit la start sportivi din toate 
centrele cu secții de ciclism din 
țară și a reprezentat un exce
lent prilej de rodaj al tinerilor 
rutieri în toate genurile de a- 
lergări din sportul cu pedale. La 
capătul întrecerii, victoria finală 
la juniori mici a revenit iul 
Cristian Neagoe (Voința Bucu
rești), iar la juniori mari Iui 
Florin Sirbu (Voința Ploiești).' 
Pe centre, primul loc l-a ocupat 
Bucureștiul — la juniori miei, 
prin Clubul sportiv Voința, iar 
la juniori mari orașul Brăila.

Iată acum învingătorii ultime
lor două etape, precum și clasa
mentele generale., Etapa a 19-a — 
juniori mici, contratimp echipe,' 
20 km : Voința București —29:27; 
juniori mari, 40 km : Brăila — 
55:41; etapa a 20-a, “
circuit, juniori mici 10 ture, 20 
km : Olimpiu -• '
București) 39:50 ; juniori 
20 ture, 40 km : G. Bobeică (Plo
iești) lh 18:15. Clasament general 
după 20 de etape, individual, 
juniori mici : 1. Cr. Neagoe (Vo
ința București), 2. P. Comăneci 
(Ploiești), 3. I. Schneider (Arad); 
juniori mari : 1. Fi. Sirbu (Vo
ința Ploiești), 2. R. Moldovan 
(Voința Cluj-Napoca), 3. I. Ma
rinescu (Brăila). Echipe, juniori 
mici: 1. Voința I*  *'
Municipiul București, 3. Ploiești;., 
juniori mari: 1, Brăila, 2. Plo-J 
Iești, 3. Voința București. i

MÎINE, O NOUĂ ETAPA 
IN CAMPIONATUL 

FEMININ DE HANDBAL

i, cursă pe
Celea (Voința

mari

mipe, juniorii 
București, 8.'4

i
i j 

i! 

cele două echipe care r.e vor re- 
prezenta in cupele europenei 
/Silința Rarâu ci Confecția ?

Mîine, la București și în mal 
multe orașe din țară, se vorj 
disputa jocurile etapei a III-a a 
campionatului feminin de hand,-; 
bal, Divizia A. In această rundă»* 4

(Știința Bacău și Confecția Bucu- î 
rești) vor evolua pe teren pro- 1 
prlu, fiind favorite in disputele ( 
pe care le susțin. Dar iată pro
gramul complet al etapei: IAȘI: 
TEROM — Universitatea Chij-Nn- 
poca ; BACAU : Știința — Hi
drotehnica Constanța ; BATA MA
RE : Constructorul — Progresul 
București ; TIMIȘOARA : Uni
versitatea — Mureșul Tg. Mureș ; 
BUCUREȘTI : Confecția — Rul-J 
meniul Brașov (sala Fioreasea»| 
ora 10). j

MECIURI PASIONANTE ÎN TURNEUL FINAL 
AL JUNIORILOR LA POLO

Purică și V. Erhan,
achitat

BACAU

La bazinul Dinamo din Capi
tală au continuat întrecerile tur
neului final al campionatului na
țional de juniori. în mod sur
prinzător, după ce a învins pe 
Dinamo cu 6—5 într-un joc de o 
deosebită valoare, echipa C.S.Ș. 
1 București a fost întrecută de 
formația Progresul cu 6—5, prin- 
tr-un gol marcat in ultima se
cundă de joc. Alte -----
Voința Cluj-Napoca — Cnsul O- 
radea 2—6; Mureșul Tg. Mureș 
— Rapid Arad 5—9 ; C.S.Ș. Tri
umf București — Dinamo 2—8 ; 
Crișul — C.S.S. Viitorul 
Napoca 2—4 ; Rapid — 
4—7 ; Progresul — C.S.Ș. 
1—2 ; Dinamo — Crișul 
Viitorul — Rapid 10—3.

în clasament conduce C.S.Ș.' 1 
Triumf București cu 7 p, urma- J 
tă de : Dinamo și C.S.Ș. 1 Bucu- 1 
rești cu cîte 6 p, C.S.Ș. VHtorul i 
Cluj-Napoca, Progresul București 
și Crișul Oradea cu cîte 5 p. în*  -’ 
trecerile continuă astăzi (ora t 
și ora 16) și mîine (ora 9).

rezultate :

Z £>---- <1 ,
Cluj- 

Volnța 
Triumf

16—9 ;

A Încetat din viață un bun șl 
vechi prieten al sportului, dri 
ONORIU CHEȚIANU din C'Illj- 
Napoea. In cadrul dispensarului 
local pentru sportivi, la C.S.M. 
Cluj-Napoca și la loturile repre
zentative de tenis de masă, re-: 
grefatul medic și activist obștesc 
sportiv a desfășurat o prodigioa
să activitate in slujba perfor
manței sportive românești.

SANDA TOMA-O „NADIE“ A CANOTAJULUI!
(Urmare din pag. I)

lia de aur. Adversarele mele cele 
mai puternice, Schbtpr din R.D.G. 
și bulgăroaica Velinova, au startat 
în forță, însă la 250 m eram 
cu o jumătate dc barcă înaintea 
lor. Din acest moment am fost 
convinsă că nu mai pot fi între
cută. Am terminat cursa cu re
surse.

— Poți să ne povestești, pe 
scurt, întîlnirea cu canotajul ?

— Primul meu contact cu spor
tul a fost la 14 ani, în 1971, în 
echipa de handbal a școlii, la fi
nalele județului Botoșani. Aco
lo m-a văzut antrenorul Chiran 
care m-a solicitat să fac atletism 
Ia liceul de profil de la Cîmpu- 
lung, județul Argeș, la arunca
rea greutății. M-am dus, și în 
clasa a IX-a eram campioană 
națională de junioare II cu per
formanța de 11,92 m. In clasa a 
X-a 12,80 m, în clasa a XH-a, 
în 1975 — 14,54 m și locul al 
treilea în proba senioarelor. Am 
plecat apoi la Timișoara, ca stu
dentă. La începutul anului II, 
în luna octombrie 1976, profeso
rul Cornel Răduț, de Ia Centrul 
de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S., se afla la Timișoara 
în calitate de cercetător științi
fic pentru canotaj și proceda Ia 
selecție pentru acest sport. Mă 
aflam la antrenamentul de atle
tism. M-a privit, m-a măsurat 

îndelung și mi-a făcut propune
rea să vin la București pentru o 

selecție mai amănunțită în vede
rea practicării canotajului. Am 
zîmbit neîncrezătoare, dar am ac
ceptat pentru că performanța la 
greutate nu creștea. Clubul meu 
din Timișoara nu voia să-mi dea 
drumul pentru că avea nevoie de 
puncte și pentru el chiar un sin
gur punct în camv'ionaMaI națio
nal conta. De-abîa învățasem să 
înot șl îmi era încă tew tiă de 
apă. Totuși m-am dus...

— Și mai departe ...
— In martie 1977 am dat proba 

de înot Ia București și am văzut 
prima oară ambarcațiile de con
curs. Am început intr-o barcă 

de 4 vîșle, cu o echipă ad-hoc. 
Nu eram nici măcar legiti
mată. Un concurs cîștigat, în iu
lie 1977, mi-a dat încredere. A 
urmat iarna 1977/78, cu antrena
ment la bac, pregătiri la munte, 
apoi pe apă și alcătuirea unui e- 
chlpaj de dublu vîsle cu Iiomc- 
ghi. Antrenorii mei Maria Dră- 
ghici, Gh. Gheorghiu și antreno
rul federal Victor Mociani erau 
exigenți, dar îi simțeam și mul
țumiți. Lucram mult și cu am
biție. Au urmat primele victorii 
la „Daciadă44, la Pancearevo, con- 
curînd la dublu și apoi, în luna 
noiembrie 1977, saltul minunat în 
Noua Zeelandă, pe Iacul Kara- 
piro unde, dintr-o greșeală a 
echipajului nostru, am ocupat nu
mai locul al cincilea. A mai tre
cut o iarnă și apoi în mai 1979 
am început să lucrez la simplu, 
așa cum au decis antrenorii...

Deci, în fapt, Sanda Toma a 
ajuns campioană mondială nu
mai în 4 luni de vîslit la simplu. 
Din mai și pînă în luna august 
a acestui an „a bătut" pe toate 
marile vîslașe ale lumii. în toate 
regatele. Pe canalul Krîlatskoe 
au văzut-o specialiștii firmei 
„Empacher", constructoare de 
bărci din R.F. Germania. Sanda 
avea atunci o barcă în gr șutate 
de 22 kg. Ei i-au adus la Bled una 
de 14 kg, numai cu o zi înainte 
de cursă. A făcut cîteva curse 
și a concurat cu noua ambarca- 
ție. Deși se resimțea de pe urma 
unei lovituri la spate, în urma 
ciocnirii bărcii sale cu altă bar
că, numai cu o săptămînă îna
intea întrecerilor, Sanda Tema 
a cîștigat finala de o manieră 
entuziasm antă.

— Ce speri pentru 1980, Ia O- 
limpiada de la Moscova ?

— Sner să nu anară tot atît de

repede o „nouă Sanda TomaM ș8 
să devin deci campioană olim
pică, ceea ce nici prin vis nu-mi 
putea trece cu un an în urm^ 
Am toate condițiile necesare, an
trenori și specialiști excelenți care 
se ocupă de lotul nostru și nu 
numai eu dar și celelalte fete do
resc podiumul olimpic.

Siguranța de sine a Sandei 
Toma este reconfortantă. La lotul 
olimpic de canotaj pregătirile se 
fac științific. Se lucrează în e- 
chipă, antrenori, cercetători și 
specialiști în fiziologie, biometrie; 
biochimie, psihologie, mecanică 
și electronică. De fapt acest co
lectiv a mai avut la Bled satis
facția de a vedea cîștigate de 
sportivele sale încă trei medalii 
de bronz, pe lîngă medalia de aur 
a Sandei.

Studentă Ia T.E.F.S., Sanda 
Toma practică și alte sporturi 
complimentare.

— Ce-ți place mai mult ?
— Baschetul.
•— Și altă pasiune ?
— Literatura. îndeosebi cărțile 

de specialitate sportivă.
— Poate mai tîrziu vei fi coau

toare sau chiar autoare a unei 
lucrări despre canotaj.

— Mi-ar place.
Calmul Sandei, ca și al Nadiei, 

este dezarmant. își ia la reve
dere de la noi. Pe culoar și apoi 
pe stradă urmărim cu privirea 
cum pășește agale cea mai bună 
vîslașe a lumii. Un mare talent, 
cu capacități motrice excepțio
nale, pc care le posedă mulți ti
neri din țara noastră, adevărat 
tezaur pentru sportul românesc. 
Acest tezaur trebuie descoperit 
cu orice preț. Dar despre această 
problemă capitală, pe curînd !



VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAt CEAUȘESCU

ÎN .IIH1I IUI IIHIS
(Urmare din pag. I)

și conducerii unității, 
care colectivul între- 
acționează pentru in- 

sarcinilor privind 
eficienței economice și 

indicațiilor 
general al

tovarășul 
tovarășa 

opresc a-

centralei 
modul in 
prinderii 
făptuirea 
creșterea 
a calității in lumina 
date de secretarul 
partidului.
In timpul vizitei, 

Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu se 
desea în fața războaielor de țe
sut și mașinilor dc finisaj, 
examinează țesăturile.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat colectivul întreprinde
rii și i-a urat noi succese în 
activitatea ce o desfășoară.

Este vizitată în continuare 
întreprinderea „Electromotor", 
unitate cu bogată tradiție în 
producția de motoare electrice 
din țara noastră.

Secretarul general al partidu
lui a fost informat de conduce
rea ministerului de resort, a 
centralei industriale de profil 
și a întreprinderii despre mo
dul cum se îndeplinește planul, 
despre măsurile luate in scopul 
realizării 
lului și 
producția 
reducerea 
sumului 
prime, 
metal, 
dința 
r.c.R. 
re al 
Construcțiilor de Mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sini 
invitați să viziteze o expoziție 
care sintetizează realizările 
cele mai recente și preocupă
rile dc dezvoltare în perspecti
vă a producției, de perfecționa
re a acesteia, de diminuare a 
consumurilor și reducerea chel
tuielilor.

Se vizitează, apoi, cîteva 
sectoare dc bază ale întreprin
derii „Electromotor".

exemplare a cincina- 
a sarcinilor privind 
de motoare electrice, 
în continuare a con- 
de energie, materii 

materiale și îndeosebi 
stabilite Ia recenta șe- 

de lucru de la C.C. al 
cu consiliul de conduce- 

Ministerului Industriei

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
CLASAMENT 
PE MEDALII

34-28-12 
21-13-15 
13- 3-15

La încheierea celei de 
a X-a ediții a Universia
dei, clasamentul pe me
dalii se prezintă astfel :
1. U.R.S.S. -----------
2. S.U.A.
3. ROMÂNIA
4. R.D. Germană 6—4—5;
5. R.F. Germania 4—6—6;
6. Ungaria 4-2-2; 7.
Italia 3-2—4 ; 8. Ceho
slovacia 2-0-3 etc.

(Urmare din pag. I) 

cuvint. Vorbea doar cu privirea, 
cu ochii obosiți, dar fericiți. 
Intr-un tirziu, mi-a spus doar 
atît : „A fost foarte greu. Cre
deți-mă, a fost foarte greu...". 
L-am crezut, desigur, și vă rog 
să credeți si dv, stimați cititori, • 
că lui Ilie Floroiu al nostru i-a 
fost foarte greu, într-o cursă foar-

1L1UTĂ...
Am știut întotdeauna că acolo unde este mai greu, acolo 

putem conta pe Iliuță. Și unde putea fi mai greu decît la 
Ciudad de Mexico, unde nu altul decît marele Ron Clarke 
părăsea stadionul olimpic, in 1968, cu masca de oxigen pe 
fală, dus pe brațe, in pragul colapsului ? Acolo unde fiecare 
pas este mai greu, unde fiecare respirație iți sfîșie plăminii, 
unde valoare înseamnă — in primul rînd — tărie de caracter 
șl capacitate de a suferi, acolo Iliuță al nostru a obținut cele 
mal mari izbtnzl ale carierei. Să vii de la Constanța și sd-i 
intreci, pe platoul înalt, pe cei crescuți în vîrful muntelui, in 
Mexic sau in Kenya, să-i învingi de două ori, luptind nu 
numai cu ei, ci și cu legile biochimlei și fiziologiei — iată 
Isprăvi demne de un autentic campion.

Valoarea sa sportivă este binecunoscută tuturor iubitorilor 
sportului de la noi. Din 1974, cind s-a lansat in arena inter
națională, claslndu-se (la numai 22 de ani) pe locul S la 
campionatele europene de la Roma in cursa de 5 000 m, figu
rează statornic tn elita mondială a alergărilor lungi. A ciști- 
qat zeci de curse, tn „Cupa Europei", la Balcaniade sau 
Crosuri Balcanice, la meciuri interțări, fiind un exemplu unic 
de dăruire in folosul echipei. A clștigat curse tn fața celor 
mal mari stele ale fondului, dar cei mai buni timpi și i-a 
„fdeut" singur, in curse solitare. Un cit de mic ajutor i-ar 
fi adus anul trecut recordul european la sow m, dar campio
nii autentici nu se pot ajuta decit prin ei Înșiși...

Arareori natura a adunat atttea calități intr-un trup atit 
de firav. Și toi atît de rar o voință de oțel a reușit să învingă 
natura darnică numai pe jumătate...

din această parte a ță- 
pusă in slujba dezvoltării

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se întreține 
cu muncitori care deservesc 
mai multe mașini.

La plecare, secretarul general 
al partidului a felicitat acest 
destoinio colectiv pentru suc
cesele obținute in sporirea 
producției, modernizarea între
prinderii. adresindu-le urări de 
noi realizări în activitatea ce o 
desfășoară pentru înfăptuirea 
in cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce le revin din ac
tualul plan cincinal.

Vizita la expoziția realizări
lor economiei județului Timiș 
oferă o sinteză cuprinzătoare a 
muncii 
muncii . _ .__
ghiari, sirbi și de alte națio
nalități ' 
rii, 
patriei socialiste.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ii sint prezentate preocupările 
colectivelor de oameni ai mun
cii din industrie, cercetare și 
invățămint, pentru valorifica
rea cu eficiență sporită a tu
turor materiilor prime, pentru 
promovarea progresului tehnic 
in producție, gospodărirea ju
dicioasă a resurselor energeti
ce și reducerea consumurilor 
pe fiecare produs.

In continuarea vizitei de lu
cru, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost oaspetele lo
cuitorilor comunelor Variaș și 
Lovrin, din mănoasa 
bănățeană. Tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
au fost întîmpinați cu deose
bită căldură de către miile de 
locuitori din cele două comu
ne și 
nate.

După 
Variaș 
Nicolae 
tat spre reședința ce i-a fost 
rezervată în orașul Timișoara.

înfrățite a oamenilor 
români, germani, ma-

cîmpic 
Nicolae 

Elena

din localitățile inveci-

încheierea vizitei la 
șl Lovrin, tovarășul 
Ceaușescu s-a îndrep-

CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI ROMÂNI

atletism (5 000 m ți

TEODORA UNGUREANU : 3 medalii de aur — gimnastică 
(individual compus, paralele, birnă)

CARMEN BUNACIU : 2 medalii de aur - înot (100 m și 200 
m spate)

ILIE FLOROIU: 2 medalii de aur
10 000 m)

EVA ZORGO-RADULY — atletism (aruncarea suliței) 
NATALIA MARAȘESCU — atletism (1500 m) 
PAUL COPU — atletism (3 000 m obstacole)

VIRGINIA RUZICI și FLORENȚA MIHAI - tenis (dublu femei) 
VIRGINIA RUZICI și TRAIAN MARCU - tenis (dublu mixt) 
ION CHECICHEȘ - gimnastică (inele)

te rapidă, la o altitudine de 2 200 
m, unde și respirația europea
nului pe stradă este mai grea. 
Dar victoria atletului nostru 
este cu atît mai frumoasă, cu 
atît mai prețioasă. Atletul Ilie 
Floroiu a făcut — și el — zeci 
de mii de oameni, sute de mii 
de oameni să rostească cu res
pect numele țării noastre, 
România. Bravo, Ilie !

IJ TURNEUL CAPITALELOR ȚARILOR SOCIALISTE ti HOCHEIȘTII DE LA DINAMO
LA ATLETISM (juniori) Șl DUNĂREA GALAȚI

Stadionul Republicii din Bucu
rești va găzdui, astăzi și mîine, 
două interesante manifestări 
atletice rezervate tinerilor spor
tivi. Este vorba, în primul rînd, 
de concursul internațional inti
tulat „Turneul capitalelor țări
lor socialiste", la care vor fi 
prezenți juniori și junioare re- 
prezentînd orașele Budapesta, 
Moscova, Praga, Sofia, Varșo-

HOCHEIȘTII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI

ÎN „TROFEUL
La Praga s-au încheiat jocurile 

unei noi ediții a „Trofeului Rude 
Pravo", importantă competiție 
hochelstlcă. la care au luat parte 
reprezentativele Uniunii 
tice. Suediei, Finlandei, 
olimpică a Canadei și, 
selecționata țării gazdă.

tn meciul derby, formația U- 
nlunii Sovietice a învins pe cea 
a Cehoslovaciei cu 6—4 (1—0,
2—4, 3—0), dovedindu-se net su
perioară pe planul pregătirii fi
zice. Punctele au fost 
de Petrov, Lucenko, 
Makarov, A. Golikov și 
pentru învingători ; P. 
M. Stastny, Dvorak și 
pentru învinși.

Sovie- 
echlpa 
firește.

marcate 
Jakușev, 
Jlutkov 
Stastny, 

Martlnee

103 ECHIPE ÎNSCRISE LA C M
DE FOTBAL - 1962

ZORICH 14 (Agerpres) — De la 
secretariatul federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.) s-a 
anunțat că 103 țări și-au înscris 
echipele pentru a participa la 
viitorul C.M. de fotbal, al cărui 
turneu final se va desfășura în 
1982 în Spania. Grupele prelimi
nare vor fi alcătuite cu prilejul 
reuniunii Comisiei de organizare 

reuni între 
Ziirich. Me- 
preliminare 

1 noiembrie 
1981. După

a F.I.F.A., ce se va 
13 și 14 octombrie la 
clurlle din grupele 
se vor disputa între 
1979 șl 30 noiembrie___ _____
cum s-a mal anunțat, la faza fi
nală a „Cupei Mondiale" vor 
participa pentru prima oară 24 
de echipe (în loc de 18 ca pînă 
acum) : 13 din Europa, 3 din A- 
merica de Sud, cîte 2 din Afri
ca, Asia-Oceania și America 
Centrală șl de Nord. Selecționa
tele Argentinei, deținătoarea ti
tlului, șl cea a Spaniei, ca țară 
organizatoare, sînt calificate 
direct în turneul final.

Cu victoria lui Ilie Floroiu, 
numărul medaliilor de aur cu
cerite aici de reprezentanții 
României a ajuns la 13 ! Dar 
sportivii români au obținut joi 
Și o a doua medalie, prin Fița 
Lovin, clasată pe locul trei, 
după alergătoarele sovietice 
Nadejda Mușta și Olga Dvirna. 
în cursa de 800 m. In absența 
Nataliei Mărășescu, care a acu
zat în ziua întrecerii, o crampă 
musculară, Fița Lovin a făcut 
o cursă curajoasă și a fost la 
un pas de un mare succes, in 
fața unor atlete de renume.

După încheierea întrecerilor 
atletice, joi după-amiază, pe 
Stadionul olimpic din Ciudad 
de Mexico, într-o atmosferă de 
mare căldură, de entuziasm ti
neresc, de pace și armonie, a 
avut loc închiderea festivă a 
celei de a X-a ediții a Uni
versiadei. Sportivii din cele 
peste 90 de țări participante la 
Jocurile Mondiale Universitare

★
ATLETISM. Rezultatele ultime

lor finale : 5 OOO m : 1. ILIE
FLOROIU (România) 14:12,90 i 2. 
Gomez (Mexic) 14:15,40 ; 5. A-
quino (Mexic) 14:18,00 : înălțime 
(b) : 1. G. Nagel (R.F.G.) 2,28
m . * * ....................

ATLETISM a Rezultate în con
cursul desfășurat la Nitra (Ceho
slovacia) : aruncarea greutății — 
Sarcevici (Iugoslavia) — 19,60 m ; 
săritura în înălțime — From (Su
edia) 2,17 m ; 5 000 m — Imahana 
(Etiopia) 14:20,4 ; aruncarea cio
canului : Poolvi (Finlanda) — 
71,92 m.

CICLISM a Astăzi, la Sofia, se 
va da startul în cea de-a 29-a 
ediție a Turului Bulgariei, la 
care șl-au anunțat participarea 
rutieri din 11 țări : Austria, Bel
gia, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Italia, Polonia. România, Su
edia, Ungaria, U.R.S.S. și Bulga
ria. Din ecțiipa României tac 
parte Teodor Vasile. Mircea Ro- 
mașcanu, Ilie Valentin, Ilie Bu- 
taru, Constantin Cîrje și Con
stantin Căruțașu. Traseul cursei 
însumează 1343 km, împărțiți în 
9 etape. Prima etapă se va des
fășura pe traseul Sofia — Plov
div (173 km), iar ultima va pur
ta caravana între Projan și So
fia (163 km).

FOTBAL a Intr-un meci a- 
mical' disputat pe stadionul 
,.Hampden Park" din Glasgow, în 
prezența a peste 40 ooo de spec
tatori, echipa Scoției a terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0) cu selec
ționata Peru. Gazdele au deschis 
scorul în minutul 6 prin Hart
ford. golul egalizator fiind mar
cat de Legula, în minutul 85.
• La Odesa, într-un meci 
tînd pentru campionatul
pean rezervat echipelor de 
ret, reprezentativa U.R.S.S. 
trecut cu scorul de 2—1 
formația Greciei.

HANDBAL a Cea de-a 
dițle a turneului feminin 
Urach (R.F. Germania) s-a în
cheiat cu victoria surprinzătoare 
a echipei austriece st. Polten, 
care a întrecut în finală cu 9—« 
(4—2) formația cehoslovacă T.J. 
Gottwaldow. Echipa Vasas Buda
pesta, de cinci ort clștigătoare a 
acestui turneu, s-a clasat pe 
locul 9.

m ; 3. 
suliță (b): 
88,68 

*

1. G. . .
2. Beilschmidt (R.D.G.) 2,28 

Marten (R.F.G.) 2,26 m ;
1. Schreiber (R.F.G.) 

m ; 2. Harkonen (Finlanda) 
m ; 3. Pousta (U.R.S.S.) 

m ; prăjină : 1. Kozakle- 
(Polonla) 5.60 m; 2. Bou- 

vion (Franța) 5,60 m ; 3. Abbada

via și București. Concomitent, 
vor avea loc campionatele re
publicane de probe combinate 
rezervate juniorilor de catego
ria a Il-a și a III-a: decatlon 
și pentatlon (juniori II). octa- 
tlon și pentatlon (juniori III), 
întrecerile vor începe sîmbătă, 
la ora 14,30, iar duminică la 
ora 9.

RUDE PRAVO“
Clasament final : 1.

8 p. 2. Cehoslovacia 6 p, 
dia 2 p, 4. Finlanda 2 p, 
nada 2 p.

U.R.S.S.
3. Sue-
5. Ca-

Corespondență specială din Elveția

FOTBALIȘTII DE EA YOUNG BOYS BERNA
ÎNAINTEA MECIULUI CU STEAUA

Reprezentanta Elveției în 
pa cupelor", echipa Young 
Berna, va avea în primul 
din 19 septembrie, pe teren 
prlu, un adversar dificil în 
panla formației Steaua 1 
rești. Cel puțin aceasta este pă
rerea unanimă a conducerii teh
nice a echipei din capitala tării, 
bazată pe mal multe argumente: 
mal întli, specialiștii elvețieni 
care au văzut pe steliști în 
campionatul României și-au dat 
seama că fruntașa clasamentului 
este un team valoros ; In al doi
lea rind, Young Boys a fost pur 
șl simplu electrocutată în parti
da el de duminică din campio
nat, cînd a fost învinsă cu 3—a 
pe teren propriu de formația din 
Chaux de Fonds ; in fine, am 
mat putea spune că moralul ju
cătorilor este destul de scăzut 
după acest accident, mai cu sea
mă că în viitoarele etape de 
campionat formația din Berna 
va fl lipsită de serviciile lui 
Charles Zwygart — coordonato
rul jocului —, sancționat cu eli
minarea de pe teren, care-i 
aduce automat suspendarea pe 
patru etape, ale excelentului ju
cător vest-german Alfred Hus- 
sner (șl el suspendat) și ale ra
pidei extreme Thomas Zwahlen 
— accidentat.

„cu- 
Boys 
meci 

i pro- 
com- 

Bucu-

FIȚA LOVIN
și-au luat un emoționant rămas 
bun unii de la alții și cu toții 
de la minunatele lor gazde, 
hotărîți să ducă fiecare acasă 
mesajul de pace și prietenie, 
de înțelegere între popoare, sub 
auspiciile căruia s-au desfășu
rat întrecerile in fiecare zi, in 
fiecare ceas.

încheiem aici serialul relată
rilor noastre din capitala Mexi
cului, cu satisfacția și mîndria 
gazetarului care a asistat la o 
reprezentare demnă, de înaltă 
valoare sportivă și de frumoasă 
ținută umană a compatrioților 
săi, care au făcut cinste Româ
niei la această Universiadă. 
Este opinia unanimă a celor de 
aici, specialiști și nespecialiști, 
puternic impresionați'de tot 
au arătat sportivii 
Ciudad de Mexico.

ir
(Franța) 5,55 m ; 800 
E. White (S.U.A.) 
Cook (Anglia) 1:49,50 
(R.F.G.) 1:49.70; 800 m (f): 1.
Nadejda Mușta (U.R.S.S.) 2:00.50;

2. Olga Dvirna (U.R.S.S.) 2:00,77 ;
3. Fița Lovln (România) 2:00,81 ; 
4X100 m (I) ■ 1. U.R.S.S. 43,14 ;
2. Anglia 43,25 ; 3. Franța 43,94 ; 
4X100 m (b) : 1. Italia 38,42 R.E. 
egalat ; 2. Coasta de Fltdeș 38,73 ;
3. Franța 39,07 ; 4X100 m (b) : 1. 
S.U.A. 3:00,98 ; 2. Olanda 3-03,18 ;
3. Italia 3:03,80.

ce 
lanoștri

m (b) : 
1:48,87 ;

1.
2. 

; 3. Femer 
1:49.70; 800 m (f): '

pre- 
lunii 
pri-

Nu peste mult timp, mai 
cis în prima săptămină a 
octombrie se vor disputa . 
mele jocuri ale unei noi ediții 
a campionatului republican de 
hochei, Divizia A. In vederea 
acestui eveniment, majoritatea 
echipelor noastre fruntașe și-au 
intensificat pregătirile, uncie 
dintre ele introdueîndu-și in 
program și o serie de jocuri 
de verificare peste hotare. 
Astfel, Dinamo București și 
Dunărea Galați vor evolua săp- 
tămîna viitoare în Cehoslovacia, 
la Opava și Trencin, pentru 
scurte stagii dc antrenamente, 
după care vor disputa mai 
multe meciuri amicale.

Sîmbătă (n.r. azi), în partida de 
campionat de la Basel, aceștia 
vor absenta, dar vor reapare în 
jocul cu Steaua de miercurea vi
itoare, de pe stadionul „Wank- 
dorf" din Berna, același care a 
găzduit celebra finală a C.M. 
în 1954 (capacitate — 60 000 de 
focuri).

Semnificativă ni se pare decla
rația antrenorului Timo Konietz- 
ka : „Am văzut pe Steaua Ia 
București și dacă va juca la fel 
și cu noi îi acordăm șansa chiar 
la Berna. Noi am ri bucuroși cu 
un scor egal pe teren propriu".

Totuși, inimoșii suporteri ai 
formaței din Berna își pun spe
ranțele In evoluția unor „ași". 
Despre cine este vorba ? In pri
mul rînd, de fundașul dreapta 
al naționalei Elveției, Brechbiihl 
(comparat oarecum cu Vogts, 
fost la Borussia Monchenglad- 
bach), jucător cu o mare capa
citate de efort, care se „agață" 
de adversar și este toarte peri
culos tn acțiunile pe cont pro
priu, pe contraatac. Apoi, mijlo
cașul Zwygart, care se remarcă 
printr-o excelentă tehnică indi
viduală, prin șuturile sale de la 
distanță. Motorul echipei este 
Hussner, care acoperă întreg te
renul și este foarte periculos la 
loviturile de cap. In fine. vom 
mai aminti de alți < urători foar
te rapizi șl Iscusiți în manevra
rea balonului, cum sînt atacantul 
central Schfinberger (recentă a- 
chizițle de la Basel) și extrema 
Zwahlen.

Dar, pentru a face o partidă 
onorabilă cu lidera campionatu
lui din România, nu este sufici
ent să al doar citeva individuali
tăți. ci, așa cum spunea unul 
dintre conducătorii echipei 
Young Boys, fostul internațional 
Karl Odermatt, jucătorii acesteia 
vor trebui să joace cu toată dă
ruirea și cu o mare risipă de 
energie.

MARIO WIDMER
„Blick "-Zurich

TELEX

con- 
euro- 
tine- 

a In- 
(1-0)

19-a e- 
de la


