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ADEZIUNE DEPLINĂ LA DOCUMENTEIE CONGRESULUI,
DORINȚĂ UNANIMĂ CA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

SĂ FIE REALES ÎN FRUNTEA PARTIDULUI

sub îndrumarea organelor $1 organizațiilor de partid

AFIRMĂRI PE MULTIPLE PLANURI 
ALE SPORTIVILOR

DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

In atmosfera de puternic en
tuziasm, de muncă susținută 
in toate domeniile de activitate 
cu care întregul popor întîm- 
pină Congresul al XII-lea al 
partidului, eveniment de im
portantă istorică în viața tăriț, 
s-au desfășurat conferințele de 
dare de seamă și alegeri ale 
organizațiilor județene de 
partid.

Participanților la conferințe, 
tuturor comuniștilor si oame
nilor muncii le-au fost trans
mise călduroase saluturi din 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
felicitări pentru realizările ob
ținute în înfăptuirea sarcinilor 
și obiectivelor cincinalului in

Peste tot In țară. Intr-o ambianță tinerească, sărbătorească, au loc

CONCURSURI Șl COMPETIȚII ORGANIZATE
ÎN CINSTEA CONGRESULUI Al XII-LEA Al P.C.R.

curs, urări de noi succese în 
întimpinarea Congresului parti
dului, în dezvoltarea multilate
rală a județelor, in înflorirea 
continuă a scumpei noastre 
patrii.

Conferințele au dezbătut și 
aprobat cu însuflețire proiec
tele documentelor Congresului 
al XII-lea al partidului, ale că
ror prevederi trasează, pe baze 
realiste, profund științifice, 
căile dezvoltării pe mai de
parte a națiunii noastre socia
liste, ale înaintării României 
spre comunism. O înaltă apre
ciere au dat conferințele contri
buției deosebit de valoroase a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul 'general al partidului, 
la elaborarea acestor docu
mente, care poartă atît de 
pregnant amprenta gîndirii și 
cutezanței sale revoluționare.

Intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate, conferințele au 
afirmat cu tărie aprobarea de
plină de . către toți comuniștii, 
de către toți oamenii muncii 
a obiectivelor și prevederilor

(Continuare in pag. 4—5)

Ca pretutin
deni în țară, 
lucrătorii din 
cooperația meș
teșugărească lntîmpină marele 
eveniment politic din viața în
tregului nostru popor, Congre
sul al XII-lea al P.C.R., cu 
noi remarcabile fapte de 
muncă în toate domeniile de 
activitate. Sub îndrumarea di
rectă a organelor și organiza
țiilor de partid, tinerii din a- 
sociațiile și cluburile sportive 
„Voința", precum și cadrele cu 
atribuții și răspunderi în miș
carea de educație fizică șl 
sport din cooperative și uni
uni acționează cu hotărîre pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din Planul de măsuri 
privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport in 
cadrul cooperației meșteșugă
rești.

Organizată din inițiativa se
cretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, Înscrisă la loc 
de frunte în Programul privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe peri
oada 1976—1980, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al PC.R., „Daciada" — 
preluînd și dezvoltînd tradițiile 
sportive românești In noile 
condiții — a ridicat și mai 
mult ștacheta sportului de 
masă, punînd pregnant în lu
mină preocuparea partidului și 
statului nostru pentru crește
rea nivelului general al spor
tului de masă și de perfor
manță, pentru integrarea lui 
tot mai deplină in procesul ae 
formare a omului nou — pre
ocupare ridicată la rangul de 
politică de interes național. 
Sub egida acestei generoase 
competiții — cea mai cuprin

LARISA MUNTEANU 
vicepreședinte al UCECOM

zătoare acțiune 
sportivă națio
nală din cite 
au fost orga

nizate vreodată la noi — au 
evoluat, de-a lungul primei 
ediții, peste 200 000 de membri 
al asociațiilor și cluburilor 
sportive „Voința", Cifră care 
dimensionează, deopotrivă, e- 
torturile și realizările celor 
peste 200 de organizații spor
tive ale cooperatorilor mește
șugari.

Asociațiile, și cluburile spor
tive „Voința" de pe întreg te
ritoriul acordă o mare atenție 
organizării și mobilizării co
operatorilor în practicarea e- 
xercițiilor fizice fără caracter 
competițional. Printre acestea 
se numără, în primul rlnd, 
gimnastica la locul de muncă 
sau în căminele proprii de 
ucenici și elevi, cît și unele 
începuturi de practicare a gim
nasticii pentru întreținerea să
nătății în centre special orga
nizate în" acest scop, sau in
dividual, la domiciliu. Turis
mul de masă, drumețiile, ex
cursiile de sfirșit de săptămî- 
nă constituie, de asemenea, 
preocupări ale organizațiilor 
noastre sportive, care găsesc un 
puternic ecou în rîndurile co
operatorilor meșteșugari.

In ultimii trei ani, tradițio
nalele și îndrăgitele „Voinția- 
de", organizate la box, cano
taj, orientare turistică, popice 
și la alte discipline sportive, 
au atras pe terenurile de con
curs peste 77 000 de coopera
tori. In aceeași perioadă acțiu 
nile rezervate sportului femi
nin au reunit în concurs apro
ximativ 95 000 de cooperatoare, 
Îndeosebi tinere lucrătoare, uce-

(Continuare in pag. 4—5)

zilnic, după orele de învățătură sau de producție, tineri și tinere 
din întreaga țară participă cu entuziasm la întreceri sportive de
dicate Congresului a] XII-lea al P.C.R., eveniment de importanță 

noastră. Iată cîteva din relatările

Miine, etapa a 14-a a Diviziei A de fotbal
Istorică pentru poporul și țara 
primite la redacție.

BACAU. întregul colectiv ai 
Școlii generale nr. 2 din locali
tate a fost prezent, pe aleile 
parcului Libertății, la competiția 
de cros dedicată Congresului 
partidului. Printre învingători, 
lulia Antonovici, Monica Ciulei, 
Daniela Tăiam, Aurel Lungu, Li- 
viu Botezatu șl Mihai Farcaș. O 
întrecere atletică, de sprint și 
fond, au organizat, în cinstea 
aceluiași eveniment, elevii Liceu
lui „Vasile Alecsandri1*. Primii 
clasați : Crlstinel Mihâilă (clasa 
a Xl-a D), Tatiana Anton (a X-a 
C) șl Liliana Diaconii (a IX-a 
C). Cele două reușite .acțiuni au 
demonstrat afinitățile tineretului 
studios din localitate pentru 
atletism. (Eugen Teirău, coresp.).

BISTRIȚA. Orașul de resedi iță 
al județului Blstrița-Năsăud 
a găzduit numeroase între
ceri sportive in cinstea 
apropiatului Congres al partidu
lui. Astfel, -tadionul Progre
sul s-au âffîtaM la startul unei 
animate competiții de handbal 
nu mal puțin de 20 de echipe 
școlare. în același timp, pe te
renurile de sport ale întreprin
derii de construcții de mașini 
formațiile reprezentînd dP-rite 
sectoare de producție s-au între
cut într-un turneu-fulger iar în 
incinta majorității unităților de

învățămînt au avut loc competiții 
de volei, fotbal, tenis de masă, 
șah ș.a.

DROBBTA TURNU-SEVER1N. 
în organizarea Comitetului jude
țean U.T.C. Mehedinți șl a 
C.J.E.F.S. mal bine de 5 000 de 
tineri șl tinere au fost prezenți 
— pe Stadionul Mimi-mai — la 
demonstrații de gimnastică ritmi
că modernă, box, atletism șl la 
întreceri de fotbal, . inițiate cu 
ocazia deschiderii etapei de iarnă 
a „Daciadei" șl dedicate Congre
sului partidului. (Gheorghe Ma- 
nafu, coresp.).

MACIN. în întîmplnarea Con
gresului partidului, reprezentanții 
asociațiilor sportive din localitate 
au fost prezențl la reușite între
ceri organizate la sah, tenis de 
masă, fotbal șl rugby. De notat 
modul cum s-a prezentat îndeo
sebi asociația Voința cu echipe 
și sportivi la toate disciplinele 
amintite. (I. Jipa, coresp.).

PITEȘTI. Organizată în pădu
rea Trivale, competiția munici
pală de cros dedicată Congresu
lui partidului a reunit mal bine 
de 2 000 de tineri și tinere din 
școli. întreprinderi șl instituții. 
Iată și formațiile cîștigătoare : 
Școala generală nr. 12, Liceul in
dustrial nr. 3 șl asociația sporti
vă Dacia. (Iile Fețeanu, coresp.).
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7. C.S. Tîrgoviște
8. Jiul
9. Chimia Rm. VI.
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FAVORABIL LIDERULUI?
Craiova : 
Petroșani 
București

Baia Mare 
Bacâu :

Timișoara : 
Pitești : 
Tîrgoviște : 
Scornicești :

PROGRAMUL MECIURILOR
UNIVERSITATEA - F.C.M. GALAȚI
JIUL - GLORIA BUZÂU
SPORTUL STUDENȚESC - A.SJt TG. MUREȘ

(Stadionul Republicii)
FOTBAL CLUB 
SPORT CLUB

(repriza a 11-a va
POLITEHNICA
F.C. ARGEȘ
CLUBUL SPORTIV 
FOTBAL CLUB

Toate partidele vor începe ia ora 14.

- „U“ CLUJ-NAPOCA
- CHIMIA RM. VILCEA

fi televizată)
- STEAUA
- POLITEHNICA IAȘI
- OLIMPIA SATU MARE
- DINAMO
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© După punctele cucerite de Ia... Tr. lonescu și A. Niculescu, gălățenii Iui Teașcă vi
zează o performanță asemănătoare și în fața Iui V. Stănescu • Jiul caută să se 
reabiliteze — după 0—5 de Ia Craiova — in fața unei echipe, Gloria, avidă de puncte 
® Sportul studențesc încearcă evadarea din subsolul clasamentului ® Iși va con- 

.............................................. i „șepcilor roșii" ? • Va ... rupe Bacăul fi- 
campioanei, timișorenii ho- 
atractiv duel între atacul 
„Lanterna" speră să redu
că la Tirgoviște acel „mi
nus 5“ din clasamentul a- 
devărului • Atacul echipei 
pregătită de Anescu în fa
ța

firma Terheș pofta de gol în fața apârârii
rul celor 7 remize consecutive ? • Dupâ eșecul în fața 
tar îți sâ învingă pe deținătoarea Cupei • La Pitești, un 
pozițional al gazdelor și contraatacul ieșean ®

SCHITUL DL AUR Al SANDEI TOMA 
M SE DĂ BĂTUT!

Sanda Toma vîsleste zil
nic și învață. Vislește zil
nic. cîteva ore bune, pen
tru că ii place acest lucru, 
pentru că in schitul ei de 
aur, lunecind pe apele Sna- 
govului, se simte parcă in
tr-o altă lume ; pentru că 
știe cît de greu i-a fost 
pînă a ajunge acolo sus. în 
virful ierarhiei celor mal 
bune canotoare din lume, 
dar mai ales pentru că își 
dă seama că ii va fi și mai 
greu să se mențină in frun
tea plutonului. Iar după ce 
își „parchează" barca și a- 
liniază vislele la vastei se 
întoarce acasă la... „Teoria 
educației fizice", la cursu
rile de specialitate. Trebuie 
să știfi că Sanda este la

fel de ambițioasă să ajungă 
o bună profesoară și. la ria
dul ei, atunci cînd va veni 
timpul, să învețe copiii să 
vislească rapid.

In ziua cînd am reușit 
s-o smulgem pe campioană 
din cercul multiplelor sale 
preocupări (foarte bine or
donate. cu ajutorul lui Vic
tor Mociani, antrenorul co
ordonator al lotului olimpic). 
Sanda mai fusese vizitată 
de trimisul special al Te
leviziunii din Moscova, ve
nit pentru un reportaj fil
mat, pe care l-ar dori inti
tulat „regina schitului mon
dial". Ni s-a explicat, de
altfel, că toată lumea, și in 
special iubitorii sportului 
din tara care va găzdui vi

itoarele întreceri olimpice, 
ar dori să facă cunoștință 
cu „minunea de la Snagov", 
cu tata care, după cinci 
curse într-o barcă de sim
plu, ajunge campioană mon
dială I

Sanda se comportă firesc 
în fafa camerei de luat ve
deri, răspunde concis și cu 
modestie : „Dacă am fost

sau nu talentată ? Despre 
acest lucru v-ar răspunde 
mai bine antrenorii, specia
liștii. Un singur lucru știu 1 
că pentru cele trei „mii" de 
la Bled (nr. de 3 ori cite 
1000 m in serit, semifinale

Adrian VASIUU

(Continuare ta pag. a 2-a)

redutei dinamoviste
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UNIVERSITATEA
CRAIOVA

1
I

IIeri, la Zurich, a avut loc 
tragerea la sorți a meciuri
lor din cadrul optimilor de 
finală a Cupei U.E.F.A. I 
UNIVERSITATEA CRAIO-1 
VA va întîlni la 28 noiem- 
brie pe deținătoarea trofeu- I 
Iul. BORUSSIA MONCHEN- I 
GLADBACH, în deplasare.

Citiți programul complet | 
în pag. a 8-a.



PENTRU CA ENTUZIASMUL

DOCTORULUI ȘAMANSCHI SA NU SE FRINGA...
...Meciul de „A" se termi

nase de mult, dar nu ne în
duram să plecăm de la _O- 
llmpla". Privirea fugea spre 
jocul unei promițătoare for
mații de juniori — a clubului 
cu același nume, unde vene
rabilul antrenor Constantin 
Diamandi și ajutorul său de 
la începători", inimosul Ho- 
ria Făgărășanu, speră să mo
deleze talente pentru rugby 
șl o-ameni pentru societate. 
Ea se întrecea cu o mină 
de copil, despre care te lămu
reai imediat că abia li s-a 
dus mingea ovală în mină. 
Erau, aceștia din urmă, uce
nici intr-ale vieții și rugbyu- 
lul, elevi din Alexandria. TI- 
năra (ca existentă) echipă te- 
leormăneană Rulmentul nu 
mai este un caz de excepție pe 
aceste meleaguri. Iată, s-au 
Înființat două echipe de juni
ori. Lucru remarcabil în sine 
șl cu o mare doză de inedit.

L-am căutat, firește, pe omul 
care a făcut să se joace — 

— și în Teleorman —. rugby, 
și încă nu la un singur nivel. 
Cîndva a figurat într-o echipă 
bucureșteană, se numește Le
onid Șamanschi, și — urmează 
surpriza ! — nu este, de fapt, 
nici antrenor, nici profesor de 
sport, ci... medic specialist 
obstetrician-ginecolog.

Și ce-i cu asta ?, și-ar putea 
spune unii. S-au mai văzut 
cazuri cînd oameni de toate 
profesiile au format echipe 
de rugby, care au dispărut 
tot așa cum au apărut, peste 
noapte. Este !, răspundem, 
tocmai pestru a nu mai dis
părea, peste noapte, echipe de 
rugby din Alexandria sau de 
aiurea. Pasiunea unui om ca 
doctorul Șamanschi nu poate 
face — oricît ar fi ea de ma
re —, ea singură, să existe 
un colectiv sportiv. E nevoie 
de înțelegere, de sprijin din

partea tuturor organelor loca
le. Scriem despre rugbyștii 
din Alexandria pentru inedi
tul apariției lor, dar și deter
minați de doza de. mîhnlre 
care a îmbrăcat cuvintele doc- 
torului-educator. Am realizat 
că înțelegerea de care vor
beam nu este, cel puțin deo
camdată, deplină...

Entuziasmul medicului Șa
manschi — transmis, de-acum, 
„ucenicilor" săi — nu trebuie 
să se frinșă. Mai ales cînd 
un ncmescriaș ca el și-a pro
pus să facă ceea ce nu au 
reușit specialiști, adică să 
lanseze talente, cum — de pil
dă — nu s-a prea întîmplat 
la un club ca Steaua... Vor 
primi rugbyștii Alexandriei 
mina de ajutor de care au 
nevoie ? Ne place să credem 
că da I

Geo RAEȚCHI

„ CU PRILEJUL unul con
curs atletic de la Alba lulia, 
Vasile Cîmpean, de la A.S. 
Mlnaur Zlatoa, a stabilit un 
nou record național la 2066 m 
plat juniori III cu 5:44,9 (v.r. 
5:45,6). • CONSILIUL JUDE
ȚEAN ai sindicatelor Brașov 
a organizat in cinstea celui 
de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R. o întrecere de popice 
pentru

(FeUx C 256) a concursului 
de carting din cadrul „Cupei 
de toamnă", desfășurat in 
orașul dunărean. Realizatorii 
acestei acțiuni au fost ing. 
Emllian Sabău, Laurențiu 
Mitea și Iulian Petric. O 
SPRE BUCURIA COPIILOB 
din cartierul „Republicii" din 
Baia Mare s-a dat in folo
sință un mlnistadion compus

______ sportivi nelegitimați.
Din cei aproape 100 de con-
eurențl, pe primele locuri s-au 
clasat : Rădița Doagă (Car-
pațl) — 145 p.d. din 40 lovi
turi mixte și Ioan Schenker 
(Feroviarul) — 244/60. • LA
A.S. AUTOMOBILUL BRAILA 
s-sl amenajat, recent, o sală 
de club dotată cu mese de 
ping-pong șl de șah. Cu o- 
eazia deschiderii ediției de 
lamă a Dacladel, noua sală 
a găzduit un reușit concurs 
ta care protagoniști au * 
M. Roșea — 
baza Făurel 
Bahmacenco 
tic autobaza 
de masă. • 
EDIȚIE a .." 
la șah pe echipe mixte, com
petiție organizată de comisia 
orășenească Vatra Dome! a 
revenit formației Gloria Bis
trița. Pe locurile următoare 
«-au situat : Voința Botoșani 
și reprezentativa orașului 
Vatra Domel. • UN COLEC
TIV de la Centrul teritorial 
de calcul Galați a realizat, în 
premieră pe țară, transmisia 
prin calculator electronic

~ , _ fost
maistru la auto- 
-- la șah șl N.
— controlor tra- 
BrăRa — la tenis 
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.Cupei Bucovina"

«1
Inițiativa 
' ' de 

spri- 
mu-

la 
otn-

din terenuri de handbal 
volei bituminizate.
* aparținut comitetului 
părinți, materializată cu 
jinul Consiliului popular 
nlclpal. » ATLEȚII de 
C.S. Satu Mare au avut 
tfinlre amicală ou selecțio
nata atletică a regiunii Za- 
parpatla (U.R.S.S.). Sătmă
renii au obținut victoria cu 
115,5 — 85,5 p. S-au remarcat 
eu acest prilej Carmen Flo- 
rescu, Tiberiu Egl (la 100 și 
200 m), Mihai Moldovan (5000 
m) de la localnici, res
pectiv Viktor Rakovlcl (100 
m) • SALA DE SPORT
DIN OLTENIȚA a devenit de 
la o zi la alta... depozit de 
mere. Autoritățile locale ar 
trebui să intervină pentru

curmarea acestei stări de 
lucruri 1 A CEI MAI MICI 
SCHIORI din Bușteni au în
ceput pregătirile pentru noul 
sezon. Sub îndrumarea antre
norului Mircea Enache, zilnic 
ei pot fi văzuți pe stadion 
sau pe potecile din pădurea 
M un tic el u an tren în du-se, deo
camdată pe uscat. Zilele a- 
cestea, dacă zăpada va fi 
practicabilă, el vor urca pe 
platoul Bucegilor la un ade
vărat antrenament, pe schiuri.
• TRADIȚIONALA compe
tiție rezervată lucrătorilor din 
comerț din Valea Jiului s-a 
desfășurat anul acesta la șah, 
popice, tenis de masă și probe 
de îndemînare. Printre cîș
tigători s-au numărat : Ale
xandru Marton (Lupeni) — 
la tenis de masă, Silvia Mus
tață și Victor Astanei (Vul
can) — la șah. • COMITETUL 
JUDEȚEAN AL U.T.C. CLUJ 
organizează numeroase com
petiții dedicate Congresului al 
Xn-Iea al P.C.R. Astfel, a- 
proape 30 000 de tineri șl ti
nere din întregul județ au 
participat și se mal întrec 
încă la atletism, volei, șah, 
tenis de masă, popice, tir, 
oină, handbal etc. Cele mai 
reușite concursuri au avut 
loc în orașele Cluj-Napoca, 
Dej, Turda și Cîmpia Turzii.

RELATĂRI DE LA : N.
Siminoiu, C. Gruia, Tr. Ena- 

~~ Chiriluș, T. Siriopol, 
- - - Mo- 

S.

che, H,
V. Săsăranu, I. Toth, D. 
raru-Slivna, V. Zbarcea, 
Băloi și D. Vatau.

PERFORMANTE,
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PERFORMERI
(Urmare din pag. 1)

și finală) m-am antrenat 
fără șoifăire, am renunțat 
la multe din satisfacțiile pe 
care le au fetele, la vîrsta 
mea".

— Apropo, îți mai aduci 
aminte cum ai ajuns într-o 
barcă de simplu ? Anul tre
cut ai tras în dublou cu 
Olga Homeghi, iar martorii 
oculari de la trecutele cam
pionate mondiale ne-au re
latat că numai ghinionul de 
a fi „rămas în start*4 te-a 
împiedicat să vii din Noua 
Zeelandă cu o medalie.

— Este adevărat și a- 
junsesem să formăm un cu
plu omogen ; cred că și 
acest an schiful nostru 
fi avut șanse frumoase 
„mondiale". Totuși... îmi 
mintesc de un concurs
selecție, pe bărci de sim
plu, la Snagov. Am învins-o 
pe Aneta Mihaly cu 7 se-

in 
ar 
la 
a- 
de

eunde, dar la „Regata Mos
cova" antrenorii au prefe
rat-o pe sportiva dinamo- 
vistă. Acolo, urmărind fi
nala de simplu, in care Ma
riana Ambruș din Ungaria, 
cea mai in formă schifistă 
din lume in acel moment, 
a intrecut-o pe Aneta cu 3 
secunde, profesorul Mociani 
a făcut o socotelă simplă 
Si a hotărit ca la „Regata 
Griinau" să trag eu la schif. 
A fost prima cursă oficială 
internațională si prima mea 
victorie intr-o probă de sim
plu. Au urmat „Regata Sna
gov", concursul preolimpic 
de la Moscova și „Regata 
Essen" și schiful meu a a- 
juns mereu in frunte. La 
Bled mă aliniam pentru a 

unei 
pos-

5-a oară la startul 
curse oficiale, in noua 
tură. Restul il știți...

— Ce program ai în 
tlnuare ?

— Voi visli pe Snagov

con-

pină va ingheța apa, apoi 
voi trece la bac. Iubesc 
iama, dar, credeți-mă, de 
data asta as dori să fie cit 
mai scurtă. Cind aluneci cu 
barca pe apă și te intreci 
cu coechipierele tale este cu 
totul altceva...

— Te gîndești. firește, șl 
la adversarele tale, care se 
pregătesc de asemenea pen
tru Jocurile Olimpice ?

— Nu vreau să par lip
sită de modestie, dar ade
vărul este că acum nu mă 
mai tem de nici una din cele 
cu care am concurat. Știu 
insă că așa cum am apărut 
eu, se poate ivi și in altă 
țară o canotoare foarte va
loroasă dintr-un dublou sau 
o barcă de patru, care să-și 
incerce forțele și in simplu. 
Și de aceea voi face totul 
pentru a fi la adăpost de 
o eventuală surpriză.

— O ultimă întrebare, 
Sanda : vei „trage" și după 
Olimpiada de la Moscova ?

— Voi concura pină cind... 
schiful meu va ajunge pe 
locul doi I '

ÎNTRECERI DISPUTATE

Do-

NOi CÂRTI
„ȘUT... GOOOL I"

Exista o vreme, pentru 
fotbalul nostru, cînd zia
rele puteau scrie : „Dobay, 
cel maj bun extrem stingă 
al Cupei Mondiale". Despre 
această „aripă clasică" s-a 
putut scrie : „Un singur om 
a reușit să ridice toți spec
tatorii în picioare și să de
clanșeze această bucurie o- 
biectivă: Dobay!". Cu mult 
înainte ca Fănuș Neagu 
să-l îmbălsămeze in meta
fore pe Tamango, dulcele 
cîntăret al Medelenilor și 
temperamentalul întocmitor 
al unor medalioane spor
tive, Ionel Teodoreanu, i-a 
dedicat lui Dobay un admi
rabil portret liric, care se 
încheie astfel : „Suprem ca 
un vîrf de lance, sprinten 
ascuțit, numai profil,
bay, cum e Achile cel iute 
de picior, în flancul Ilia- 
dei... Și corul antic — mii 
de glasuri contopite — in
tona marele strigăt : Dobay, 
Dobay, Dobay !“. Acest 
mare fotbalist român, Ște
fan Dobay, a primit un ad
mirabil dar, la împlinirea 
virstei de 70 de ani : volu
mul de amintiri „Șut... 
goooll", pe care-1 semnează, 
în Editura Sport-Turism, și 
la a cărui întocmire i-a fost 
de neprețuit ajutor stărui- 
toarea și talentata avocată 
Heana Dalea. ~ 
ce în revistă 
de romantism ai 
rii fotbalului 
primele 
F. C. 
țațele 
le care 
niadele 
importante competiții spor
tive. Ștefan Dobay «vocă cu 
pasiune evenimentele fotba
listice ale anilor 1920—1939, 
dar nu uită nici o clipă să 
arate că tinerii care se dă
ruiesc astăzi acestui sport 
au condiții mult superioare 
de practicare a disciplinei 
preferate. Pentru cititorul 
de orice vîrstă, lectura a- 
cestei cărți va fi o delec
tare.

„ÎNSEMNĂRI din 
LUMEA SPORTULUI-

data aceasta, 
din 
carte 
Sport-Turism 
mai multe meridiane nu re
ține doar pentru sine în
vățămintele. ci încearcă — 
cu o evidentă tentă propa
gandistică, în sens militant 
— să transmită cititorului 
cele mai frumoase ginduri 
pe care Ie poate stîrni spor
tul. Nu-i de mirare că pri
mul motto ales de autor îi 
aparține lui Tudor Vianu 
și sună așa : „Sportul este 
un complex fenomen social, 
una din marile realități con
structive ale societăților de 
azi". însuși cuprinsul, prin 
capitolele sale principale, 
ne îndrumă spre subiectele 
eseurilor : ..Umanismul spor
tului", „Educ; 
și „întrupări 
lui sportiv", 
nou omagiu 
SPORTULUI.

în „însemnări 
lumea sportului" — 

apărută in Editura 
călătorul pe

și c-ultură0 
omcnescu- 
totul : un 
piedestalul

„ISTORIA 
ROMÂNESC IN DATE"

SPORTULUI

Cartea tre- 
anii plini 

naște- 
ramânesc și 

sale succese, cu 
Ripensia și neui- 
echipe naționa- 

au ridicat Balca- 
la rangul unor foarte

Lumea sportului, adesea 
zburdalnică și uneori su
perficială, cunoaște printre 
exponenții săi oameni care 
nu se mulțumesc cu un e- 
fort practic, oricît de efi- 

își iau timp (și 
hotărîre 
mediteze 

esența 
care-1

cient, ci 
necesară 
tuală) să 
stanța, ' la 
nului pe
Printre aceștia se 
profesorul de educație fi
zică Ion Matei, cunoscut ci
titorilor de la originalul său 
volum (unul din puținele în 
lume) dedicat bobului. De

intelec- 
la sub- 
fe neme
și u jose, 
află și

Ținind seama de insufi
cienta arhivelor noastre 
sportive, editura ieșeană Ju
nimea face un imens ser
viciu mișcării sportive ro
mânești publicind culegerea 
de date sirguincios si cu 
aplicare întocmită de Nico- 
lae Postolache. Sub titlul 
„Istoria sportului românesc 
in date", se oferă specialiș
tilor, dar și amatorului de 
sport în genere, o trecere 
în revistă cronologică a ce
lor mai importante mărturii 
și evenimente din domeniul 
abordat. Partea cea mai 
valoroasă a lucrării este 
cea consacrată epocilor is
toricește delimitate : stră
veche. veche si medie. Pe 
măsură ce datele se apro
pie de epoca contemporană, 
însemnătatea lor se di
luează într-o masă prea di
fuză și nesistematizată, mo
mentele cu adevărat esen
țiale pierzindu-se între două 
oarecari partide internațio
nale. Autorul a făcut un 
mare (și lăudabil) efort de 
documentare, dar ne-a ră
mas dator pe plan sintetic. 
Firește că într-o asemenea 
masă de date, erorile sînt 
aproape inevitabile ; pentru 
unele e însă păcat. Iată 
doar pag. 234 a cărții, unde 
se susține că la 25 
rie 1948 (de fapt 
29.11) au avut loc 
natele naționale de 
mator... în 
că prima 
Păcii",

februa- 
la 24— 
canjpio- 
box a- 

Finlanda ! Sau 
ediție a „Cursei 

la ciclism, ' s-ar fi 
desfășurat în perioada 21— 
28 martie — in realitate în
tre 1 și 9 
sprijinul 
greșelile ar 
Ia o ediție viitoare, (vib)

mai 1948..- Cu 
fiecărui cititor, 
putea fi evitate

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un catren pentru gimnastele 
noastre, care au cîștigat toate 
titlurile la Campionatele Bal
canice de la Ljubljana : 
,.Baîcanii"-s prima cale, 
Dar trece iute timpul 
Și după „Mondiale", 
Urcați din nou... „Olimpul"!

ADRIAN STANILOIU, CLUJ- 
NAPOCA ’ ' ' —

Programată cu numai 7 a- 
lergări (se pare că după-amia
za nu vom mai avea hituri), 
reuniunea de joi s-a ridicat 
la un nivel calitativ superior 
față de altele desfășurate tot 
la mijlocul săptămînii. Probe
le, deși n-au reunit la start un 
număr mai mare de concurenți 
decît cel obișnuit (dintre a- 
ceștia majoritatea fiind lipsiți 
de „firmă"), au oferit, totuși, 
întreceri disputate, cu sosiri 
strinse și cîștigători obligați să 
„transpire" (deși a fost un 
frig pătrunzător) pentru a pu
tea termina pe primul loc. 
Luate în ordinea desfășurării, 
alergările au revenit lui Rata
fia (salt spectaculos de va
loare, a treia victorie conse
cutivă), Herlea (în sfîrșit, N. 
Gheorghe a „spart gheața"), 
Herda (nesperat de bună și de 
docilă totodată). Fundy (în 
mare dispoziție de mers, dar 
și beneficiar al modului pri
mitiv în care M. Dumitru l-a 
condus pe S ilat), Vigu (minat 
cu mult tact si bine susținut 
în lupta finală de I. Oană),

cîștigat (50%) de două tichete 
cu trei combinații a 7160 lei 
fiecare. Report : 21 489 lei.
(Rezultat provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

(strada Pietroasa,

fa-nr. 2). V-am dat adresa și 
cern loc și rîndurilor dv. prin 
care vă exprimați dorința de

rec.

Santal și Horoscop, ambii a- 
parfinînd formației G. Popes
cu. REZULTATE TEHNICE : 
Cursa 1: 1. Ratafia (G. Tă- 
nase) rec. 1:36,6, 2. Osica. Sim
plu 2, ordinea 8. Cursa a Ii-a: 
1. -Herlea (N. Gheorghe)
1:39,0, 2. Hemion. Simplu 3,
ordinea 26, event 16. Cursa a 
IlI-a : 1. Herda (L Bănică) 
rec. 1:30,9, 2. Zmerit, 3. Dia
lect. Simplu 9, ordinea 23, e- 
vent 52, 
Cursa a 
Onache) 
Marțian, 
închisă, _ __
tigător 760, ordinea . _____ ___
Cursa a V-a : 1. Vigu (I. Oa
nă) rec. 1:28,9, 2. Sîrba. Sim
plu 3, ordinea 47, event 45. 
Cursa a Vl-a : 1. Santal (M. 
Iorga) rec. 1:30 9, 2. Jovmir, 
3. Turica. Simplu 4, ordinea 5, 
event 126, ordinea triplă 236. 
Cursa a Vil-a: 1. Horoscop 
(G. Popescu) rec. 1:30,0, 2. Ra- 
bina, 3. Meriș. Simplu 5, or
dinea 15, event 19, triplu cîș- 
tigător 444, ordinea triplă 62. 
Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 42 969 lei și a fost

ordinea
IV-a : 1. 

rec. 1:26,9, 
Simplu 

event 59,

triplă 855. 
Fundy (S.

2. Incaș, 3. 
19, ordinea 
triplu cîș- 
triplă 1580.

I-
ANUNȚ. Examenul de atestare a ghizii or-monitori va avea 

loc în zilele de 2' și 3 decembrie 1979, în Poiana Brașov.

INVITAȚIE LA EFORIE NORD
Întreprinderea de Hoteluri și Restaurante Eforie Nord, str. 

Brizei nr. 6, poate pune la dispoziția cluburilor și asociațiilor 
sportive interesate, în perioada noiembrie 1979 — martie 1980, 
în condiții avantajoase, cazare și masă, posibilități optime pen
tru antrenamente și tratamente pentru recuperarea sănătății 
sportivilor.

Baza de tratament din Eforie Nora, dotată cu aparatură mo
dernă și personal medical de înaltă specializare, asigură tra
tamente cu rezultate remarcabile în diverse maladii și afecțiuni. 
Se pot folosi piscina acoperită (cu apă de mare încălzită), 
saună, săli de gimnastică medicală etc.

Cazarea se face în hoteluri de categoria I și se aplică urmă
toarele tarife : masă — de la 35 lei/zi ; cazare — 24 lei/zi ; tra
tament — 6 lei.

Plata se poate face ia Oficiile 
sau la sediul IHR Eforie Nord.

Relații suplimentare la biroul dispecerat-cazare, . telefon 
4.13.51.

face schimb ar insigne și 
programe de fotbal cu alți 
colecționari. „Am 15 ani și 
posed o bogată colecție de in
signe și programe de fotbal. 
Prefer schimbul cu elevi de 
vîrsta mea". înțeleg însă că 
nu-i excludeți nici pe ceilalți, 
care au avut... ghinionul de a 
se naște ceva mai devreme.

NISTOR CONSTANTIN, BRA
ȘOV. Asemenea amănunte nu 
pot constitui piese într-un ca
iet de evidență. Unde aș a- 
junge dacă ar trebui să notez 
și cu ce... picior a fost înscris 
un gol sau în ce parte a por
ții a stat portarul ? Dealtfel, 
orice am susține — eu sau dv. 
— n-am avea argumentele ne
cesare de a ne convinge că a- 
devărul este dfe partea unuia 
sau a altuia.

PAUL BIRAU, 'PITEȘTI. 1. 
Ne întrebați pe ce bază se a- 
cordă notele la „Trofeul Pet- 
schovschi" ? Criterii 100% pre
cise bineînțeles, că nu pot 
exista. Se ține seama de ati
tudinea publicului față de pro-

*

categoria I și se aplică urmă-

județene de turism respective

pot

pria echipă și față de oaspeți, 
de rolul stimulativ pe care l-a 
avut la realizarea unui joc 
bun, la victoria echipei favo
rite, este luată în considerație'' 
și prezența în număr mare a 
spectatorilor la un meci dispu
tat pe o vreme... nesportivă 
(frig, ploaie) etc etc.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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„Topul Sportul" la Drobeta Tr. Severin Tipografii slBIcnl ne demonstrează ci:

0 COMPETIȚIE DE AMBIȚIE PERSONALĂ ȘI COLECTIVĂ
Frig și la Drobeta Tr. Seve

rin, pe stadionul Municipal. Un 
motiv în plus ca elevii să-șl 
facă și mai conștiincios încăl
zirea. Organizatorii, la fel. în. 
sfîrșit, ora 10 : începe acel
concurs nemenționat în nici 
un calendar sportiv, întrece
rea de ambiție personală și 
colectivă care se 
„TOP SPORTUL" la 
lungime — exclusiv 
levii claselor a IX-a- 
de sărituri nr. 1 se 
sportivii Școlii generale nr. 6 
din Drobeta Tr. Severin, la 
groapa de sărituri nr. 2 evo
luează tinerii de la Liceul in
dustrial Ștefan Plavăț din Or
șova, la groapa de sărituri nr. 
3 își dispută întîietatea elevii 
de la Liceul agro-industrial din 
Halînga. La groapa de 
rituri nr. 4 se află 
porterul sportiv, care consem
nează prima performanță a zi
lei : record de participanți — 
peste 100 de elevi din nouă 
școli ! — Ia „Top Sportul", or
ganizat sub egida „Daciadei", 
în orașul Drobeta Tr. Severin.

Soarele a început să încăl
zească puțin, la lungime sînt 
elevii ; la „înălțime" sînt. or
ganizatorii, inimoșii profesori

numește 
săritura in 
pentru e- 
La groapa 
pregătesc

să- 
re-

s
de educație fizică de la cate
dra de atletism a Clubului 
sportiv școlar Drobeta Tr. Se
verin : Serena Ciolna, Marian 
Moroiu, soții Georgeta și loan 
Vasilescu ș.a. La groapa de 
sărituri nr. 1 se mai află prof. 
Constantin Toșa — șeful sec
ției sport a Comitetului ju
dețean Mehedinți al U.T.C., la 
groapa de sărituri nr. 2 se mal 
află prof. Gheorghe Ciocîrlan 
— inspector școlar de specia
litate, la groapa de sărituri nr. 
3 se mal află prof. Gheorghe 
Dunărințiu, prim-vicepreședinte 
al C-J.E.F.S. Mehedinți, la 
groapa... La groapa de sărituri 
nr. 4 se află reporterul spor
tiv, care consemnează a doua 
performanță a zilei : cn o să
ritură de 4 m, eleva Mariana 
Oberding, de Ia Liceul 
tematică-Jizică Traian, 
fruntea Clasamentului 
individual al „Topului".

Cea mai bună medie pe cla
să — a IX-a B — o realizează, 
însă, elevele de la Liceul in
dustrial. Ștefan Plavăț din Or
șova : 3,41 m — la numai 1 cm 
de fruntașele „Topului", eleve
le de la Liceul de matematică- 
fizică din Curtea de Argeș 
(3,42 m). Așadar : 1. Ana Cris-

de ma- 
trece in 
general

,,Daciada“ în stațiunile montane

INITIATIVE SI SPIRIT GOSPODĂRESC 
PENTRU PREGĂTIREA SEZONULUI DE IARNĂ

La munte, apropierea ano
timpului rece se simte mai 
pregnant și, de aceea, în a- 
ceste zile se fac pregătiri in
tense pentru ca stațiunile să-și 
primească oaspeții cum se cu
vine în zilele de iarnă. Să 
pornim la drum pentru a afla 
„Ce loc ocupă sportul in pre
ocupările gospodarilor acestor 
localități montane ?“

PREDEAL : FRUMOASELE 
TRADIȚII SE MENȚIN

Se știe că această stațiune 
este, mai 
săptămînă,
Amatorii de schi vor avea și 
în acest an la dispoziție pîr- 
tiile din zona Cioplea. Acum 
se lucrează la amenajarea unei 
piste de săniuțe pentru a se 
elimina acea îmbulzeală dintre 
schiori și purtătorii săniuțe
lor. Complexul sportiv al Con
siliului popular va fi transfor
mat în patinoar natural, jucă
torii de șah și tenis de masă 
■vor beneficia de două cluburi, 
iar cele trei centre de închi
riere a materialelor și echipa
mentului sportiv și-au îmbo
gățit rafturile cu noi sorti
mente. Lîngă trambulina de 
sărituri prindg contur o pistă 
de sanie p „u concursuri ofi
ciale, în timp ce pîrtiile de 
schi din zonele Clăbucet și 
Trei Brazi sînt gata să-i pri
mească pe concurenți. Respec- 
tînd frumoasele tradiții, con
siliul asociației sportive „Pre
deal", care va organiza o 
serie de concursuri rezervate 
atît localnicilor, cît și oame
nilor muncii veniți aici în 
concediu, va deschide, odată 
cu sosirea iernii, centre de 
inițiere în schi și patinaj, con
duse de cadre tehnice compe
tente.

SINAIA : MULTE NOUTĂȚI, 
DAR...

Președintele clubului sportiv 
orășenesc, Paul Popa, ne-a o- 
ferit un adevărat „serial" al 
noutăților : s-a renovat vechiul 
drum al Cotei 1400. gazda con
cursurilor de săniuțe ; din 
inițiativa. I.C.F. (șef de grup — 
Constantin Oprea) 
nat în . ' ' 
popular platforma 
patinoar natural, 
tat în anii trecuți , 
schi din Bucegi au 
țațe, li s-au lărgit 
au fost săpate în 
șanțuri de scurgere . ...
s-au instalat parazăpezile îm
potriva eventualelor viscole ; 
de asemenea, s-au confecționat 
fanioane, numere de concurs și 
alte accesorii pentru desfășu
rarea competițiilor de schi | 
s-a pus la uunct mașina (Ra- 
trak) de bătut zăpada de pe 
pîrtii ; toate mijloacele de 
transport pe cablu au fost re
vizuite și funcționează în con
diții optime.

în oraș, există patru centre, 
bine utilate, pentru închirierea 
de echipament și materiale

ales la sfîrșit de 
mult frecventată.

spatele
s-a termi- 
Consiliului 

viitorului 
mult solici- 

pîrtiile de 
fost cură- 
culoarele, 
jurul lor 
a apei și

sportive, iar la asociația Voin
ța, I.M.F. și stația C.F.R. e- 
xistă cluburi pentru șah și 
tenis de masă. Dar, am avut 
și o neplăcută surpriză. Ni se 
spune că în acest sezon nu 
vor mal funcționa cursuri de 
inițiere în sporturile prefera
te... Deci, la Predeal se poate 
învăța schiul, la Sinaia NU I 7 
Poate ne vor da un răspuns 
forurile locale cu atribuții în 
activitatea sportivă de masă 
și de agrement.
POIANA BRAȘOV: SE VA PA
TINA OARE IN ACEST SEZON!

In lipsa patinoarului artifi
cial care se află în reparație 
și nu se știe precis dacă va fi 
dat în folosință în apropiatul 
sezon (de ce lucrările au de
marat atît de tîrziu ?), iubito
rii sporturilor de iarnă se vor 
întîlni pe pîrtiile de schi si
tuate sub teleferic. începăto
rilor le-a fost rezervată zona 
de la Drumul roșu, unde vor 
fl programate întrecerile de 
schi și săniuțe din cadrul 
„Daciadei". Fostul tele-scaun 
a luat înfățișarea unui mijloc 
de transport cu... gondole de 
două persoane, iar amatorii de 
plimbare cu sania vor putea 
parcurge traseul de la Poiana 
la Pietrele Iul Solomon. Să 
sperăm, Insă, că întreprinderea 
Frigotehnica din București, 
care execută lucrările de re
parație a „scenei de gheață 
artificială", va face totul pen
tru a se patina In acest sezon 
la Poiana Brașov.

GOVORA : INIȚIATIVELE 
UTECIȘT1LOR

La această stațiune de pe 
Valea 
ne-a fost secretarul Comite
tului orășenesc U.T.C.. ___
Iile Toma, care ne-a înfățișat 
cîteva inițiative de sezon. Ti
nerii govorenl au ajutat, în 
timpul lor liber, la trasarea 
pîrtiilor de lîngă Casa pădu
rarului, unde, odată cu căde
rea zăpezii, vor avea Ioc con
cursuri dotate cu trofeele „Să
niuțele govorene" și „Cupa 
schiorului". Pîrtia de schi de 
Ia Rîpa Hunilor 
grija celor 400 de 
ai Liceului industrial mecanic, 
care vor organiza aici întrece
rile din programul „Daciadei". 
De asemenea, clubul tineretu
lui va fl și el gazda unor 
concursuri săptămînale de 
și tenis de masă, urmate 
seri cultural-distractive. 
încă ceva : uteciștii de
liceul amintit vor marca tra
seele care duc excursioniștii 
la punctele turistice din apro
pierea stațiunii.

-ir
Așadar, atunci cînd există 

preocupări, spirit gospodăresc 
se pot asigura condițiile. pen
tru o rodnică activitate spor
tivă de sezon în apropiatele 
concursuri înscrise pe agenda 
ediției de iarnă a „Daciadei".

Troian 1OANIȚESCU

Oltului, interlocutor

Dan

se află în
uteciști

șah 
de 
Și 
la

m, 2. Floarea Bașu-
m, 3. Leontina Ciu-

tescu 
lescu __  _ , _
rel 3,64 m, 4- Nicolița Cioabă 
3,57 m, 5. Maria Bazavan 3,40 
m, 6. Elisabeta Orbulescu 3,38 
m., 7. Veronica Dornescu 3,31 
m, 8. Elena Pacatiuș 3,24 m, 9. 
Ana Munteanu 3,17 m, 10. Cor
nelia Nanora 2,91 m. Celelalte 
medii : echipe complete : 3,31 
m — Școala generală nr. 6; 
3,19 m — Liceul industrial nr. 
4. Echipe incomplete (de ce?): 
3,82 m — Liceul de matemati- 
că-fizică Traian ; 3,45 m — Li
ceul economic ; 3,25 m — Li
ceul agro-industrial Halînga.

Soarele nu mai încălzește de 
loc. Dinspre Dunăre au apărut 
nori de zăpadă, grupele de e- 
levl se schimbă, grupele de 
arbitri, însă, rămîn pe loc, se 
schimbă doar foile de concurs, 
fiindcă sar acum băieții !... La 
groapa de sărituri nr'. 1 — re
cord 
de 
cord 
sărituri nr. 3 — record de ne- 
prezentare (elevii liceelor in
dustriale nr, 1, 2, 3 și 5) ; la 
groapa... La groapa de sărituri 
nr. 4 se află reporterul spor
tiv, care consemnează toate a- 
ceste recorduri. Așadar, cu 4,67 
m — media celor 10 sărituri în 
lungime — elevii de la Grupul 
școlar de marină din Orșova 
trec pe primul loc în clasa
mentul general al „Topului", 
poziție ocupată pînă acum de 
elevii Liceului Republica din 
București (4,16 m). Cel mai 
bun săritor în lungime — ele
vul (viitor) marinar Vasiie 
Tortz — 5,29 m — pregătit de 
tînărul profesor de educație fi
zică Mircca -Rășcanu din Or
șova.

Rezultate : Grupul școlar de 
marină Orșova (media gene
rală 4,67 m): 1. Vasiie Tortz 
5,29 m., 2. Adrian Nicola 4,86 
m, 3. Valerlu Burtea 4,77 m, 
4. Romeo Ilieș 4,74 m, 5. Lasz- 
lo Dragoș 4,71 m, 6. Victor 
Spinanț 4,68 m, 7. Ilie Buza- 
tu 4,55 m, 8. Irinel Tița 4,40 
m., 9. Marius Herdi 4,38 
10- Sandu Irimia 4.37 m.

Vasiie TOFAN

MIȘCAREA IN AER LIBER
_ _______ v _ V» w

ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE, LONGEVITATE

individual ; 
sărituri 
colectiv ;

la groapa 
nr. 2 — re
ia groapa de

m,

încă de la primii pași în 
spațiosul hol de la intrarea 
întreprinderii poligrafice din 
Sibiu, vizitatorul face cunoș
tință cu succesele în produc
ție și în activitățile cultural- 
sportive ale harnicului colectiv 
de aici. Multe dintre aceste 
succese au marcat serbările 
prilejuite de celebrarea a 450 
de ani de la înființarea primei 
„tiparnițe sibiene".

Din fotomontajele, panourile 
și vitrinele cu trofee sportive 
aflate în hol, reporterul află că 
Ia prima ediție a „Daciadei", 
I. P. Sibiu a ocupat locul I pe 
municipiu, că la „Crosul tipo
grafilor" de anul trecut, la fi
nala pe țară, Elena Grecu s-a 
clasat printre primele, că exis
tă o intensă activitate la po
pice — echipa condusă de A- 
lexandru Pop a cîștigat cam
pionatul municipal — iar alte 
cupe și medalii vorbesc despre 
succesele handbaliștilor și o- 
rientariștilor tipografi.

în ziua cînd am vizitat în
treprinderea, președintele aso
ciației sportive lipsea. Dar am 
găsit în directorul tipografiei, 
inginerul Mircea Oprișiu, 
interlocutor 
exactitate 
sportivă a tipografiei.

— Avem,

un 
care cunoștea cu 
toată activitatea

desigur, rezultate 
notabile îndeosebi la popice, 
cros, handbal și șah, ne-a spus 
acesta, adăugind la numele ci
tite pe panouri și pe acelea 
ale popicarilor Ion Rodeanu, 
Ștefan Matei, F. Avram... Dar, 
cel mai important lucru pe 
care I-am obținut pe tărîm 
sportiv, este, aș spune, cultul 
pentru mișcarea în aer liber. 
Să mă explic. Pentru noi, tipo
grafii, care lucrăm intr-un me- 

----- '------------------- în aer 
Trebuie

din specific, mișcarea 
liber este o necesitate, 
să iubim drumeția in pădure, 
pe deal, pe munte !

Zicînd acestea, interlocutorul 
începe să înscrie o mulțime de 
nume pe o bucată de hîrtie. 
Apoi le citește :

— Ion Crețoiu, Nistor Sabău, 
Ion Moise,' Ion Galan, Gheor- 
ghe Barbu, Viorel Bălașa, Wil
helm Roth și alții sint pensio
nari de-ai noștri. Ei reprezintă 
„fermentul" activității noastre 
sportive și, îndeosebi, al turis
mului. Peste 150 de pensionari 
sint trup și suflet alături de noi 
in activitățile sportive. Și vă 
putem oferi o constatare : tipo
grafii care au îndrăgit drume
ția au ajuns Ia vîrste înainta
te : 80—90 de ani ! Iată o fru
moasă pledoarie pentru turism 1

— După cite am aflat, șl 
dumneavoastră sînteți un turist 
pasionat : ați scris, în colabo
rare, ghidul județului și acum 
lucrați la a doua ediție a ghi
dului orașului Sibiu.

— Intr-adevăr, iubesc turis
mul, mișcarea în aer liber. 
Membrii familiei mele îmi îm
părtășesc pasiunea. Dar ceea ce 
mă bucură este faptul că și 
„familia" mea de aici, adică 
muncitorii din întreprindere, mă 
urmează, convinși că longevi
tatea este și fructul mișcării 
in mijlocul naturii.

— Tovarășul Oprișiu este șl 
președintele primului club de 
orientare sportivă din țara 
noastră, ne spune tovarășul 
Dionisie Turcu, de la Consiliul 
județean pentru educație fizică 
și sport.

— In acest caz, am spus noi, 
nu ne mai miră frumoasa propa
gandă care se face turismului 
sibian prin tipărituri, pliante, 
afișe, fluturași etc.

Inginerul a zîmbit.
— Sint președintele acestui 

club și țin să vă spun că o- 
biectivul nostru este să batem 
recordul suedezilor, aducind la 
concursurile de orientare. în- 
tr-o singură zi, peste 15 000 de 
participanți ! Dorim acest lu
cru, pentru că, repet, mișcarea 
în aer liber înseamnă sănătate, 
longevitate.

Sever NORAN

O RECREAȚIE, CÎT 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ!

»• V

Comuna Valea lașului 
tuată la vreo 6 km de Curtea 
de Argeș — cu cele cinci sate 
ale sale (Bărbălătești, Borovi- 
nești. Cerburcni, Ungureni, Va
lea Uleiului) te întîmpină cu 
bucuria roadelor toamnei și 
hărnicia oamenilor. Reporterul 
sportv este bucuros să afle că 
Valea lașului a ocupat primul 
loc pe județ în întrecerile marii' 
competiții naționale „Daciada", 
Cum a 
loc de 
sportul 
comună 
sportive

ajuns comuna pe acest 
cinste ? Ei bine, aici 
are mulți prieteni. în 
existînd trei asociații 

______ care coordonează a- 
ceastă activitate. între ramuri
le sportive, fotbalul și hand
balul dețin întîietatea, campio
natele inter-sate devenind o... 
obișnuință. Ar urma atletismul. 
Orele de educație fizică se des
fășoară numai în aer liber, 
chiar și iarna, cînd accentul se 
pune pe săniuș și schi. în 
curtea școlii generale s-a a- 
menajat o bază sportivă exce
lentă, cuprinzînd — în afara 
terenurilor obișnuite — și o 
pistă aplicativă, cu o serie de 
aparate originale care atrag 
copiii.

De aproape două decenii su
fletul activității sportive din

comună este profesorul de edu
cație fizică Angel Dumitrescu, 
președintele Consiliului comu
nal pentru educație fizică șl 
sport și directorul căminului cul
tural. De numele lui sint legate 
mai toate realizările amintite. 
„La noi, ne spune prof. Du
mitrescu, practicarea diferitelor 
discipline sportive cîștigă an de 
an tot mai mulți adepți. Copiii 
fac cunoștință cu sportul încă 
de la 5—7 ani. Fe urmă nu mai 
sint probleme... Adică, doar 
cele de a le organiza acțiuni 
cit mai multe și mai intere
sante".

Cu timpul, practicarea spor
tului devine o obișnuință. 
Gheorglie Grigorescu, frații Ia- 
cobescu, Viorel Zincă, de pil
dă, acum muncitori în diverse 
unități economice, au — Ia rîn- 
dul lor — copii și totuși sînt 
„oameni de bază" în diverse 
reprezentative ale comunei sau 
satului lor. Mulți dintre copiii 
plecați la alte școli, la oraș, 
cum ar fi Curtea de Argeș, au 
devenit acolo cei mai buni Ia 
sport. Este cazul handbaliștilor 
Liliana Andrei și Nicolae Hris- 
tea, al atletului Nicolae Ioniță, 
recordman național de juniori 
la 200 m și vicecampion balca-

O ORA
nic la 100 m, al Zenaidei Lun- 
gu care, de vreo trei ani, cîș
tigă mai toate crosurile din Ju
deț, al lui Marian Nicuț, schi
or fruntaș și handbalist.

Dacă intri pe poarta școlii 
cînd elevii iau recreație, ai 
una din explicațiile acestor 
succese. Dovada că aici copiii, 
iubind sportul, iau efectiv cu 
asalt amenajările sportive din 
curte. în cele 10 minute, ei 
desfășoară o activitate intensă, 
cît nu fac alții intr-o oră de 
educație fizică.

De o tot mai largă populari
tate se bucură turismul, promo
vat în special de Constantin 
Săvulescu, profesor de biologie, 
directorul școlii. Pasiunea a- 
cestuia se transmite copiilor și 
tinerilor din comună, care de 
vreo 10 ani „bat" potecile mun
ților Retezat, Făgăraș, Paring, 
Piatra Craiului, ajutînd și la 
întreținerea marcajelor pe tra
seele grele.

Ni s-au întipărit în memo
rie frînturi din relatările pro
fesorului Angel Dumitrescu : 
„...Echipa de fotbal a comunei 
noastre a fost în ultimii ani de 
patru ori campioană județea
nă... La handbal — în cadrul 
„Daciadei" — a ocupat locul 5 
pe țară... La schi și săniuș 
copiii noștri au cucerit de mul
te ori locul I pe județ... La 
noi nu poți spune că elevii fao 
mai mult sport decît maturii. 
Ei se întîlnesc laolaltă în di
verse competiții sau reprezen
tative... N-avem nici un elev 
care să nu știe să joace tenis 
de masă... Toți ajută sportul 
aici. Profesorul de geografie 
Ion Ghinescu, învățătorul Con
stantin Georgescu, directorul 
spitalului, dr. Toma Vidaef, au 
contribuit efectiv Ia amenajarea 
frumoasei noastre baze sporti
ve... Ați văzut cum folosesc _e- 
levii în pauză baza sportivă ? 
începutul e greu, dar după ce 
se obișnuiesc cu sportul, totul 
vine aproape de la sine"...

Modesto FERRARINI
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Foto : Dragoș NEAGU

Dragostea pentru sport a 
craiovenilor a devenit, 
și simplu, proverbială ! 
dovedește și această ima
gine a Stadionului Central 
din „Bănie" cu tribunele 
pline la refuz, la un meci 
internațional de fotbal

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN PAS CU PUTERNICUL

AVINT AL ECONOMIEI, ȘTIINȚEI Șl CULTURII
Craiova, vechea cetate a bani

lor olteni, cu o existență multi
seculară, a depășit abia acum, 
în anii socialismului, condiția 
unui oraș oarecare de provincie, 
înregistrînd un salt, pe toate 
planurile, de-a dreptul impresio
nant, copleșitor prin dimensiu
nile sale. Craiova a devenit în 
anii din urmă o urbe puternic 
Industrializată, cu o mare pon
dere în economia țării, un oraș 
al științei și culturii, o adevă
rată citadelă a exercițiului fizic 
și sportului.

De la cei 60 000 de locuitori pe 
care-1 număra înainte vreme, 
orașul de reședință al județului 
Dolj a ajuns acum la mai bine de 
250 000, fapt important de reținut 
fiind acela că numărul elevilor 
și al studenților este egal cu... 
60 000, deci cît populația dinainte 
a Craiovei. Mulți, foarte mulți 
dintre locuitorii orașului de la 
Jiu, în special tinerii, sînt, sub 
o formă sau alta, prieteni fideli 
șl statornici ai sportului, ai 
exercițiului fizic, ai turismului 
și drumețiilor. în această pri
vință și ca o introducere la cele 
ce urmează, ni se par semnifi
cative cîteva cifre extrase din- 
tr-o situație privind realizarea 
planului de dezvoltare pe anul 
1979 (pînă la 25 octombrie) a 
micării sportive din acest colț 
de țară : 0 Participant la ma
rea competiție națională „Da- 
ciada — 205 100 ; 0 Complexul
polisportiv „Sport și sănătate" 
— 157 000 ; 0 „înotul pentru 
toți« — 23 000 ; 0 Amicii dru
meției — 51 200 ; > Competiții
sportive de masă organizate — 
92 etc.

Pentru mal buna înțelegere a 
acestor realizări, a elementelor 
care au concurat Ia obținerea lor 
și pentru a desprinde mai clar 
perspectivele sportului craiovean, 
am discutat cu factorii respon
sabili ai acestei activități, per
manent îndrumată de comitetele 
județean și municipal ale P.C.R., 
urmărită cu interes și susținută 
cu pasiune de un foarte mare 
număr de cetățeni craioveni, ti
neri și vîrstnici.

TRADIȚIE, 
PREZENT Șl PERSPECTIVA

Dlntr-o lucrare („Istoria spor
tului craiovean") a prof. Aurel 
Daneș reiese că, pe acele me
leaguri, se știa despre sport tocă 
din 1832, atunci cînd la Școala 
centrală din Cralova (actualul 
liceu N. Bălcescu) fusese anga
jat, potrivit bugetului școlilor 
din Muntenia, un profesor de 
gimnastică ! In anii următori 
gimnastica a Început să fie 
Eracticată șl la alte unități șco- 

ire, iar apoi au fost organizate 
primele competiții de tragere la 
semn (1871), oină (1872). In 1929 
boxerul Ilie Mlhăileanu a fost 
cel dinții sportiv cralovean cam
pion național. Cîțlva dascăli 
eminenți au insuflat multor ge
nerații de elevi craioveni dra
gostea pentru exercițiul fizic, 
pentru mișcare : Marcel Stahie, 
Alexe Bolocan, Nlcu Gronea, 
Grigore Ionescu, Marcel Vasiles- 
cu. Constantin Amărăescu, Euge
nia Popescu, Costlca Clrimbei.

Dar, adevărata afirmare la 
«cară națională a sportului 
românesc, forța sa impetuoasă 
s-au produs In anii de după 
Eliberare.

Profesorul Ion Rinderu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Dolj, ne 
pune la dispoziție cîteva cifre 
semnificative care Întăresc 
această afirmație : • Secții de 
nivel republican — 52 ; • Spor
tivi de nivel republican — 2048; 
• Sportivi clasificați — 1264
(dintre aceștia, maestru emerit 
al sportului — 1, maeștri al
sportului — 16, sportivi de clasă 
internațională — 34, de eat. I — 
188, cat. a u-a — 506. cat. Ju
niori — 523) ; • Secții de nivel 
Județean — 640 ; • Sportivi de 
nivel județean — 14 680. Pentru 
a sublinia și mal mult valențele 
sportive ale Județului, interlocu
torul ne oferă șl alte cifre. 
„Avem ta lotul pentru J.O. din 
1980 14 sportivi și 118 sportivi In 
diferite loturi republicane, care, 
numai In acest an, au înregistrat 
31 de recorduri naționale (n.n. 
toate Ia atletism), au cucerit 41 
de titluri de campioni al țării.

la seniori și la juniori, 8 titluri 
de campioni balcanici, 1 la 
cursul „Prietenia" și 1 la 
versiadă. Țin neapărat să 
arăt că “__2, _
sportiv, in județul nostru, 
cel mai 
care au

Con- 
Uni- 
mai 

plan 
anul 

cei

1978 a fost, pe

plin de roade din 
trecut de la Eliberare, 

dar că 1979, sub aspectul calită
ții, în mod special, reprezintă o 
depășire de sută Ia sută î"

Evident, această afirmație nu 
putea rămîne fără întrebări su
plimentare, la care, în esență, 
răspunsul a fost acesta : „In 
1979 am putut culege din plin — 
deși există încă mari resurse 
nevalorificate — roadele investi
țiilor de entuziasm, pasiune, 
pricepere și osteneală pe care 
le-am făcut în 1976, cînd am or
ganizat o amplă acțiune de se
lecție, cu sprijinul deosebit al 
Inspectoratului școlar județean. 
Atunci au fost depistați foarte 
mulți copii talentați care, bine 
îndrumați și pregătiți, au ajuns 
acum la un ridicat nivel compe
titiv, într-o continuă creștere".

NICI UN PROFESOR 
DE EDUCAȚIE FIZICA 

IN AFARA SPORTULUI I

reprezintă princi- 
talente pentru 

de performanță, 
discuția avîndu-1 
pe tov. prof. Va-

fost organi- 
consfătuire 

care predau 
Intre altele, 
concret, in- 

__j anul 
vor fî cu- 

obiectivelor 
școlii, de 

urmînd să 
cadrelor ln-

Șl pentru că ne-am dat seama 
de sprijinul de ieri și de astăzi 
al inspectoratului școlar jude
țean (inspector general Nicolae 
Andrei) și că in viitorul apro
piat, la nivelul școlii cralovene, 
acțiunile de selecție se vor 
dubla, pornindu-se de la adevă
rul că școala ' "
palul izvor de 
sportul nostru 
am continuat 
ca interlocutor ... ___ „___ . _
sile Tilcă, Inspector școlar. Pre- 
zentîndu-ne activitatea celor 
mici de astăzi, el ne-a vorbit, 
de fapt, despre... cei mari de 
mîtae. „Programul de dezvoltare 
a mișcării sportive, adoptat de 
Comitetul Politic Executiv al 
partidului in toamna anului 1979, 
este documentul nostru de căpă- 
tîi in activitatea cotidiană. Am 
in vedere numărul și calitatea 
orelor de educație fizică și acti
vitățile sportive asigurate prin 
programul de invățămint obliga
toriu ; îmbunătățirea calității și 
eficienței acestora In școli și uni
tățile preșcolare, precum și pen
tru dotarea unităților cu un mi
nim de amenajări și material 
didactic necesar practicării di
feritelor ramuri sportive. Pentru 
aceasta, incă Înaintea deschide
rii anului școlar a 
zată, la Craiova, o 
a cadrelor didactice 
educația fizică și, 
am stabilit, in mod ____
dlcatorii de plan pentru 
școlar 1979/80 care 
prinși tn cadrul 
planului general al 
realizarea cărora 
răspundă, In afara _______  _
vestite cu atribuții, șl directorii 
de școli. Din partea acestora se 
așteaptă să acorde mai multă 
atenție coordonării activității 
sportive, să asigure un control 
riguros asupra Îndeplinirii sar
cinilor de plan care le revin in 
domeniul sportului, - - -
dinei și ..................
nătățirea 
fizică și 
care am 
Jaloanele 
nale școlare pentru i 
invățămtnt. Potrivit ________,
nici un profesor nu a rămas to 
afara sistemului eompetlțional, 
flecare avlnd ca sarcină obli
gatorie atletismul șl un Joc 
sportiv".

ATLETISMUL - 
SPORTUL NR. 1

. _____ , întărirea or-
dlsciplinii pentru ffnbu- 
activității 
sport. In 

amintit au 
activității

de educație 
ședința de 
fost stabilite 

competițio- 
noul an de 

acestora,

Pentru Județul Dolj, 
documentelor mișcării _______
sportive, există I ramuri priori
tare (atletism, box, fotbal, hand
bal, lupte, scrimă-spadă, volei, 
ca sporturi olimpice și tenisul 
de masă), dar dintre toate aces
tea atletismul se bucură, la toa
te nivelurile, de cea mal mare 
atenție. Așa se și explică, to ma
re măsură, saltul de calitate în
registrat, cu deosebire ta acest 
an, de atlețll craioveni, care, mal 
ales la Juniori I, s-au dovedit

potrivit 
noastre

nu 
ci

printre cei mai buni din țară. 
Prof. Fane Cioacă, directorul 
Clubului sportiv școlar de atle
tism „Nicolae Bălcescu" (rezul
tat din fuzionarea Lie. N. Băl
cescu cu C.S.Ș. Olimpia), ne a- 
rată că simplul fapt, că la aceas
tă unitate sînt încadrați cu nor
mă întreagă 14 profesori-antre- 
nori (între care Șt. Popescu, M. 
Nistor, H. Ștef, Ad. Tudor, V. 
Lazarciuc, P. Vasilescu, V. Po
pescu ș.a.), avînd catedre pe 
grupe de probe, deci pe specia
lități, este dovada cea mai bună 
a interesului și sprijinului acor
dat atletismului în oraș și în ju
deț. .. Se spune, mai ta glumă, 
mai în serios, că CJEFS-ul spri
jină atletismul și pentru faptul 
că președintele acestui for, Ion 
Rinderu, a fost antrenor de at
letism el fiind cel care le-a des
coperit și format ca atlete 
Argentina Menis și "* 
loan !... Că atletismul se 
ră de sprijin 2______
se vede și din faptul că la Cra
lova atletismul și fotbalul 
stat sporturi. .. antagoniste, 
că, dimpotrivă, Stadionul Central 
este folosit, simultan, pentru an
trenamentele fotbaliștilor divi
zionarei A Universitatea și nume
roșilor atleți de la „Bălcescu", 
Rovine, C. S. Municipal și Uni
versitatea... Un aU fapt care se 
cere subliniat este acela foarte 
important pentru ziua de mîine, 
al selecției permanente pe care 
o desfășoară toți specialiștii at
letismului cralovean. Cele 33 de 
școli generale din oraș au fost 
împărțite între profesori, întreg 
județul — cu sprijinul Inspec
toratului școlar și al CJEFS — a 
fost și el împărțit în 6 zone 
de investigație în care, în cadrul 
unei recente acțiuni, au fost tes
tați toți elevii I

Despre atletismul din Cralova 
se pot spune încă multe lu
cruri frumoase și Interesante. 
Tot așa însă, cuvinte bune se 
pot spune și despre tehnicienii 
șl sportivii de Ia box (sport cu 
veche tradiție pe aceste melea
guri), de la scrimă, fotbal, 
lei etc. Mai nouă în 
performanței, deși are o 
lungată existență aici, 
tica începe să se impună, 
rășul Eugen Ștefănescu, 
dintele Clubului sportiv munici
pal, spunea cu mîndrie 
secția de gimnastică a C.S.M., 5 
fetițe, descoperite și pregătite de 
profesorii Mariana Savu și Dumi
tru Lupu, au fost selecționate pen
tru liceul de gimnastică de la 
Deva, acolo unde învață și se 
pregătesc și marile valori ale 
gimnasticii românești Comănecl, 
Eberle. Ruhn etc. „C.S.M. are o 
existență de numai 4 ani și re
unește sportivi seniori la atle
tism, gimnastică, lupte libere, că
lărie și radioamatorism, 
acesta, pentru prima oară, 
de consemnat faptul că la 
caniada de Ia Atena au 
parte și 6 atleți de la acest 
și că, tot la Atena, și tot 
Balcaniadă, cea de călărie, 
sportiv craiovean — 
Pftsărin — a devenit 
Primele succese sînt 
toare".

SPORTIVI VECHI - 
TEHNICIENI NOI

Foarte mulți dintre cel care, 
pînă mai ieri apărau culorile 
cluburilor locale, în mari com
petiții, internaționale șl națio
nale, nu s-au rupt de activitatea 
sportivă cotidiană pe care, dim
potrivă, sub o formă sau alta, 
o slujesc și acum cu aceeași sta
tornică pasiune. Astfel, fostul 
campion al greilor la greco-roma- 
ne și participant la J.O., Cons
tantin Bușoi, astăzi director al 
școlii generale 13, este președin
te al comisiei județene de lup
te, un foarte inimos, harnic și 
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Sportul cralovean este, ta mod evident, pe tin drum ascendent 
șl cu siguranță el va prinde, ta viitorul apropiat, noi contururi, atunci 
elnd toate posibilitățile existente vor fi pe deplin valorificate. La 
cralova, pe tărimul sportului, ao muncește bine, există o remarca- 
Bllă conlucrare a CJ.E.F.S. cu toate celelalte organe cu atribuții tn 
acest domeniu, există deci premise certe ca — sub Îndrumarea or
ganelor de partid, județean și municipal — activitatea să crească 
si mai mult, să tină pasul eu puternicul avtnt tn care se află eco
nomia, cultura, știința, întreaga viață soclal-polIUcă a acestui multi
secular oraș...

Romeo VILARA

competent activist sportiv. La 
fel și fostul handbalist Constan
tin Chimoiu, care este director al 
Clubului sportiv școlar municipal. 
Fotbaliștii Ion Oblemenco, Silviu 
Stănescu, Titi Bîtlan, Constantin 
Deliu sau Teodor Țarălungă stat, 
ta prezent, antrenori sau arbitri. 
Am mai reținut, însă, și numele 
altor foști sportivi, tehnicieni de 
vază ai sportului cralovean : Ho- 
ria Ștef și Mihai Nlstor — atle
tism, Marcel Vlad și Stelian Șer- 
ban — lupte, Mihai Goanță și 
Petre Deca — box, Dumitru Po
pescu șl Mircea Al ecu — scri
mă, Ovidiu Podaru — călărie, 
Radu Zamfirescu și Mircea Du
mitrescu — volei, Virgil Clonda 
— handbal.

Șl pentru că am amintit aceste 
aspecte, să spunem că sportul 

NOI FORȚE PE HARTA SPORTULUI
DE PERFORMANȚĂ ROMÂNESC

cralovean a fost reprezentat, tn 
1979, de 10 echipe In Divizia A, 
9 to B, 5 In C șl 20 In Divizia 
de juniori șl școlari!

ACTIVIȘTII SPORTIVI - 
UN DETAȘAMENT 

DE OAMENI HARNICI 
Șl PASIONAȚI

O întreagă armată de activiști 
voluntari, oameni harnici și 
foarte pasionați, fac să se ur
nească șl să funcționeze bine 
întregul angrenaj (foarte com
plicat, dealtfel) al sistemului 
competițional la nivel orășenesc 
și județean. Dar, cînd te bizui 
pe oameni ca Ion Constantines- 
cu, lector la Universitate, la to
pografie (de 30 de ani activist 
voluntar al voleiului cralovean!), 
Mihai Voiculescu de la CFR, ar
bitru internațional de box, Ste- 
lian Mataizcr, astăzi pensionar, 
președinte al comisiei județene 
de fotbal, sau Blagoe Marcovici, 
pensionar, președintele comisiei 
județene de orientare turlstică- 
s por tl vă, activitatea nu poale 
merge decît bine.

O SELECȚIE METODICA, 
PE BAZE ȘTIINȚIFICE

Marea performanță spre care 
tind tot mai mulți dintre spor
tivii craioveni condiționează 
foarte precis selecția. De aceea, 
în oraș și ta județ, sita selec
țiilor cerne necontenit. Tov. 
Constantin Bogdan, secretar al 
CJEFS, președinte al comisiei 
județene de coordonare și îndru
mare a activității sportului ta 
rîndul copiilor șl juniorilor, ne 
relatează, între altele, despre o 
competiție — aflată la a treia 
ediție — care reunește toate șco
lile generale și liceele din județ 
dar și numeroase... grădinițe. 
Participă circa 800 de echipe cu 
peste 12 000 de elevi. Pentru gră
dinițe, de exemplu, programul 
prevede două probe din atletism
— 20 m și lungimea fără elan ; 
pentru elevii din ciclul primar
— probe din atletism și fotbal ;
pentru ------- ------ ' ’
și din 
fotbal, 
nls de 
divizie, 
pentru __ _____________  __
ral precum și ta orașele Craiova, 
Bălleștl, Flliași, Calafat *1 Se- 
garcea și se bucură de foarte 
mult succes.

cei din ciclul gimnazial 
licee — atletism, baschet, 
handbal, volei, șah ți te- 
masă. întrecerile, sistem 
au loc in 32 de centre 
unitățile din mediul ru-

— Tovarășe președinte Bu
jor Mera, am venit Ia Ora
dea pentru a scrie despre 
activitatea sportivă de per
formanță din orașul de pe 
Criș. Cu ce se mîndrește, 
așadar, Oiadea sportivă?

— Aș vrea mai întîi să spun 
că tradiția sportivă a Oradei 
s-a menținut, chiar dacă, la 
nivel de vîrf, rezultatele spec
taculoase au fost, o bună pe
rioadă de timp, sporadice, iar 
comparațiile cu noile centre 
ale sportului nostru nu ne-au 
fost întotdeauna favorabile. 
Trecutul apropiat ne-a oferit, 
însă, așa cum spuneam, certi
tudinea unui salt calitativ. As
tăzi, Oradea se mîndrește nu 
numai cu bogata sa tradiție 
sportivă, ci și cu... rezultate !

— V-am ruga să le amin
tiți pe cele mai importante, 
pe cele mai semnificative

— Ordinea nu este preferen
țială. In vară, echipa feminină 
de baschet a clubului Crișul 
a cîștigat titlul de campioană 
națională. Pentru mulți eveni 
mentul a însemnat doar un 
lucru inedit, era vorba de pri
mul succes în baschetul femi
nin al unei echipe din provin
cie după mai bine de un sfert 
de secol de supremație bucu- 
reșteană. Trebuie însă știut că 
in această vară tot o echipă 
din Oradea a cîștigat și cam
pionatul republican al junioa
relor — echipa Liceului de fi- 
Iologie-istorie, antrenată 
Ileana Ghiță. Iar cu un 
înainte, cînd senioarele d,e la 
Crișul ocupaseră locul secund, 
titlul junioarelor fusese cuce
rit tot de o formație orădea- 
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de

ediție a „Cuț 
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bilă, după sp 
lor, de noi p> 
permită o cl; 
5—6 locuri la 
ce de la Mosc 
mieră pentru 
nă... In sfîrșif 
fesorul Herma 
cut cîteva ele 
impus pe plai 
neliu șj Hc 
Edith Kugliș. 
dati. Dârrt'inc

— Ce un 
evidențierii 

totuși, prefi 
în vedere

— Gimnastic: 
plecăt din

nă. cea a clubului sportiv șco
lar, pregătită de Toma Velciov.

— Să înțelegem, deci, că 
nu este vorba doar de un 
moment de conjunctură, ci 
de un climat constant favo
rabil baschetului ?

— Baschetul a fost întot
deauna un sport cu priză pe 
aceste meleaguri, fiind practi
cat asiduu în școli, unități și 
întreprinderi industriale, de
opotrivă. Progresul din ultima 
vreme — și aș adăuga la 
zultatele amintite promovarea, 
în acest sezon, a echipei mas
culine a asociației Dinamo 
Divizia A 
calitatea muncii 
noștri. Fetele de la Crișul au 
cîștigat — detașat — campiona
tul nu atît datorită a^lorij in
dividuale a jucătoarelor cit 
prin concepția nouă, superi
oară, de pregătire asigurată de 
antrenorul Traian Constanti- 
nescu.

— La fel de spectaculoasă 
ni se pare ascensiunea po- 
loiștilor orădeni, mai ales 
că si în acest sport valorile 
erau concentrate, pînă 
curind. in altă parte...

— Natația, cu toate cele trei 
specialități ale sale — Înot, 
polo și sărituri — ne-a prile
juit nu numai o serie " 
tisfacții, ci și garanția 
succese și maj mari în 
apropiat. Să-î amintim, 
mul rînd, pe poloiștii 
Crișul (antrenor 
jinschi), care In 
trecut au întrecut de trei ori 
pe Rapid și o dată chiar pe 
Dinamo, campioana. Vîrsta 
medie a echipei este puțin 
peste 20 de ani, iar Ivan Fe- 
jer, Dorin Costrăș, Liviu Ga- 
rofeanu, Cornel Gordan și Mi
hai Rada fac parte din lotul 
olimpic. Pentru campionatul 
care va începe spre sfirșitul 
acestui an obiectivul echipei 
este... cîștigarea titlului de 
campioană ! In ediția trecută, 
poloiștii noștri au jucat, la O- 
radea, cu „casa închisă". Pu
blicul simte și apreciază va
loarea autentică... La sărituri, 
secția de la Crișul (antrenor 
Vioțica Kelemen) se poate lău
da cu cei mai buni specialiști 
din țară, Alexandru Baglu și 
Magdalena Toth. La numai 17 
ani, Toth, campioană națională, 
balcanică și clasată pe un me
ritoriu loc 5. foarte aproape 
de medalia de bronz, la ultima
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bihorean. Am sprijinit inspec
toratul școlar în încercarea de 
a întări continuu unitățile 
sportive școlare prin crearea 
de secții în școlile în care 
activau profesori dispuși să 
lucreze pentru performanță. Aș 
dori să subliniez în mod de
osebit inițiativa inspectoratului 
școlar de a pune la punct un 
sistem de semnalizare și se
lecție la nivel județean a ele
vilor cu aptitudini deosebite, 
cel mai bun element din fie
care școală din județ fiind tri
mis la Oradea pentru testări su
plimentare. Cei mai buni din
tre cei buni sînt cooptați în 
cadrul școlii generale nr. 20, 
unde internatul, cantina și ba
zele sportive exis
tente — în 
de lărgire și 
bunătățire — 
gură condiții 
time pentru învă
țătură și sport. 
Desigur, și în a- 
cest sector mai 
sînt multe de fă
cut. Ne gîndim, în 
primul rînd, la a- 
sigurarea unui sis
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nal corespunzător 
sportului școlar, 
începînd de anul 
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— Ne-ați 
despre 
sportive ale 
șului. V-am 
să oferiți cititori
lor și o sinteză ex
plicativă a acestor 
modificări calitati
ve.

— Realizările noastre n-ar 
fi fost posibile fără îndru
marea și sprijinul permanent 
primite din partea Comitetului 
județean de partid Bihor și a 
Comitetului municipal Oradea 
al P.C.R. Sportului, ca parte 
integrantă a politicii partidu
lui, i s-a acordat o atenție de
osebită, un sprijin .permanent, 
pe care l-am s:. la tot pa
sul. Realizarea indicilor și o- 
biectivelor de cantitate și de 
calitate a fost urmărită și a- 
nalizată de Comitetul județean 
de partid și de Comitetul mu
nicipal. Aș vrea să subliniez, 
totodată, ca o metodă de lucru 
a Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport oreocu- 
parea de a atrage în realiza
rea sarcinilor pe care le-am 
avut de îndeplinit toți factorii 
cu atribuții — Consiliul jude
țean al sindicatelor, Inspecto
ratul județean școlar, Comite
tul județean al U.T.C. etc.

— Cunoaștem trecutul șl 
prezentul sportului orădean.

• ••
Ce ne puteți spune despre 
viitorul lui ?

— Din proiectul de program 
privind dezvoltarea 
în perioada viitorului 
olimpic reiese clar năzuința 
a depăși stadiul realizărilor 
succeselor la nivel național 
balcanic. Vrem să „ieșim 
lume", ne propunem să cîști- 
găm titluri și medalii la cam
pionatele mondiale și europe
ne ! Va trebui să muncim mai 
mult și mai bine decît am fă
cut-o pînă acum, la toate ni
velurile, va trebui să fim mai 
exigenți. Vom acorda o aten
ție prioritară ramurilor spor
tive nominalizate la nivelul 
județului (atletism, natație, bas
chet feminin și masculin, gim
nastică feminină, judo, lupte 
libere și greco-romane, scrimă,
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Anca Kiss, cel mai bun „produs" al spor
tului orădean Foto : Tuliu JAKAB

volei), fără a neglija discipli
nele în care cerința socială 
este evidentă (fotbal, box, 
handbal). Ne propunem, pen
tru adîncirea specializării și 
asigurarea unui spor al cali
tății. înființarea unor cluburi 
specializate pe ramuri de sport, 
la handbal și box. Avem, așa 
cum spuneam, toate condițiile 
pentru a realiza, în următorii 
ani, un nou salt calitativ pen
tru a ajunge la un nivel com
petitiv pe plan internațional. 
Avem tot timpul în față, pers
pectiva olimpică, vrem să ne 
aducem o contribuție mai sub
stanțială la alcătuirea loturilor 
și delegației pentru Jocurile 
Olimpice din 1984 ! Tocmai de 
aceea am devansat cu un an 
ciclul olimpic 1980—1984 ți nu 
vom aștepta încheierea între
cerilor de Ia Moscova pentru 
a începe să lucrăm pentru... 
Los Angeles, ci vom face acest 
lucru chiar de acum I

Vladimir MORARU

comunistă, lucrătorii din industria 
ușoară contribuie la dezvoltarea mișcării sportive

MATERIALE Șl ECHIPAMENT DESTINATE SPORTULUI,
TURISMULUI Șl AGREMENTULUI, UT CALITATE SUPERIOARA,

INTR-O VARIATA GAMA SORTIMENTALA
Apropiatul forum al comuniștilor reprezintă nu numai un 

moment de bilanț, ci și un prilej de a privi cu încredere spre 
viitor, 
trepte 
plenar 
cind o 
cipării 
sportive dc masă pînă la obținerea de performanțe de 
valoare, dc Ia creșterea continuă a bazei materiale pină Ia asi
gurarea Ia cote superioare a materialelor și echipamentelor 
necesare practicării diverselor discipline.

Preocupările din acest ultim domeniu le-am abordat în ca
drul unei convorbiri cu tovarășul Ing. ION DUMITRESCU, di
rector adjunct in Ministerul Industriei Ușoare, unul dintre prin
cipalii producători de materiale 
turism și agrement.

de a jalona noi căi pentru ca țara noastră să urce noi 
de bunăstare și progres. Mișcarea sportivă s-a integrat 
în viața socială a cetățenilor României socialiste, cunos- 
amplă dezvoltare pe toate planurile, de Ia cel al parti- 
in număr tot mai mare a oamenilor muncii la acțiunile 

" ----- - - - - înaltă

— Este evident pentru orice 
iubitor sau practicant al spor
tului că există preocupări spo
rite față de acest domeniu, 
preocupări vizibile atît pe plan 
cantitativ, cît și, mai ales, ca
litativ...

— Dezvoltarea mișcării spor
tive, a turismului, ridicarea 
continuă a nivelului general de 
cultură fizică a populației au 
pus, și pun tot mai des, pro
bleme deosebite privind 
sificarea producției de 
riale sportive, calitatea 
tora’. Acțiunile sportive 
să — pornind de la strălucita 
idee a secretarului 
partidului, tovarășul 
CEAUȘESCU, de a 
sportul pentru toți 
rea competiției naționale___
ciada" —, întrecerile de am
ploare internațională la care 
participă reprezentanții Româ
niei au mărit sfera preocupă
rilor lucrătorilor din industria 
ușoară pentru a răspunde pro
gresului și exigențelor, pentru 
a îndeplini exemplar sarcinile 
ce le revin în acest domeniu. 
Elaborarea „Planului de mă
suri cu privire la dezvoltarea 
producției materialelor sporti
ve și îmbunătățirea calității 
acestora", alcătuit de către toți 
factorii cu atribuții din însăr
cinarea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. — 
plan care cuprinde sarcini con
crete privind asigurarea nece
sarului pe perioada 1977—1980, 
asimilarea de noi produse, 
îmbunătățirea calității echipa
mentului și materialelor exis
tente în producție — a însem
nat un pas înainte, lucru, de
altfel, subliniat, deseori, și de 
către beneficiarii noștri.

— V-am ruga să ne oferiți 
cîteva exemple in acest sens...

— în primul rînd, aș vrea să 
subliniez colaborarea perma
nentă cu C.N.E.F.S., cu federa
țiile de specialitate, ceea ce a 
permis o îmbunătățire pe toa
te planurile a activității noas
tre. Dezvoltarea mișcării spor
tive a determinat o creștere a 
numărului articolelor destinate 
sportului, turismului și agre
mentului. Ar fi suficient, cred, 
să amintesc doar că în 1979 
s-a asigurat un fond de marfă 
de 14 ori mai mare decît în 
1950. dar voi continua și cu 
alte exemple, la fel de eloc
vente, referindu-mă la actua
lul cincinal. Astfel, față de 
1976, producția la mingi din 
plastic pentru fotbal a crescut

diver- 
mate- 
aces- 

de ma-

general al 
NICOLAE 

impulsiona 
prin crea- 

„Da-

plastic pentru . _______
de 43 ori. la mingi din piele 
de 2,5 ■. ’ ■ ■ “ " :
nisată pentru copil de 27,8 ori.

ori, la îmbrăcăminte va-

și echipament

iar la adulți 
costume de 
copii de 6,9 
te de schi 
și exemplele 
tinua pentru 
de articole- 
reflectă,

pentru sport,

ori, la 
pentru 

ghe- 
2,9 ori 

con-

de 13,5 
schi 

ori, la 
fond de 
ar putea 
alte zeci și zeci 
Această creștere 

printre altele, o 
schimbare de atitudine a oa
menilor față de sport, lucru 
care ne obligă și pe noi, pro
ducătorii, la adoptarea măsu
rilor necesare. In prim-planul 
muncii noastre se află, de ase
menea, și diversificarea sorti
mentală. Colaborarea de care 
aminteam s-a materializat In 
folosirea de noi materii prime, 
în lărgirea gamei de modele 
— au fost realizate 50 aseme
nea noi creații —, în asimila
rea unor noi sortimente desti
nate atît sportului de masă cît 
și celui de performanță. Și a- 
ceasta în toate sectoarele, tri
cotaj e-confecții, încălțăminte,

marochinerie și articole casni
ce, exemplele fiind deosebit de 
numeroase, înglobînd mai toa
te domeniile sportului și turis
mului. Totul pe fondul unei 
calități superioare a fiecărui 
produs. De o atenție deosebită 
s-a bucurat și realizarea echi
pamentelor necesare loturilor

naționale. Faptul că la Olim
piada de Ia Montreal ținuta 
de prezentare a fetelor a luat 
premiul întîi, iar cea a băieților 
s-a situat pc locul 9 din 131 
de participanți, reprezintă un 
real succes pentru creatorii 
noștri, care în prezent lucrează 
Ia ținuta pentru Moscova ’80, 
dar și o dovadă a posibilități
lor de care dispunem pentru 
a satisface exigențele de gust 
ale publicului.

— Congresul al XII-lea al 
partidului este, desigur, un nou 
prilej de a privi spre viitor. 
Deci, ce ne puteți spune des
pre intențiile lucrătorilor din 
industria ușoară 7

— Mobilizați de numeroasele 
îndemnuri ale secretarului ge
neral al partidului, care sub
liniază permanent că ceea ce 
producem, producem pentru 
noi, pentru un viitor tot mai 
luminos al patriei, avînd, tot
odată, în vedere sarcinile ce 
ne revin din proiectele de Di
rectivă, lucrătorii din industria 
ușoară sînt hotăriți să-și si
tueze întreaga activitate la co
te calitative tot mai înalte. 
Desigur, în aceasta includem și 
preocupările privind sportul, 
turismul și agrementul. Avem 
sarcini mari și în acest dome
niu, atît în ceea ce privește 
dezvoltarea producției, în asi
gurarea unei calități deosebite, 
cît și în realizarea unei varia
te game sortimentale. Urmea
ză, așadar, o perioadă ds in
tense strădanii, dar sîntem 
hotăriți să răspundem pe de
plin exigentelor sarcini trasa
te de partid, să contribuim 
prin mijloacele noastre speci
fice, permanent mobilizați de 
exemplul de 
comuniștilor, 
continuă a 
românești.

muncă și fapte al 
la dezvoltarea 

mișcării sportive

Interviu realizat de
Emanuel FANTANEANU

ADEZIUNE
(Urmare din pag. I)

cuprinse In documentele Con
gresului al XII-lea al P.C.R., 
angajamentul lor plenar dea-și 
pune întreaga lor putere de 
muncă și capacitate creatoare 
In slujba măreței opere de e- 
dificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Exprimînd dorința fierbinte 
a comuniștilor, a întregului po
por, conferințele județene au 
adoptat cu un deosebit entu
ziasm hotărîri privind susți
nerea propunerii ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
stimat și iubit fiu al poporului 
român, neobosit militant pentru 
triumful cauzei păcii, progre
sului și socialismului în lume, 
să fie reales la Congresul al 
XII-lea al P.C.R. în funcția de 
secretar general al partidului, 
văzînd în aceasta chezășia si
gură a promovării ferme și 
neabătute a politicii realiste, 
științifice și clarvăzătoare in
terne și externe a partidului 
și statului nostru, a înfăptuirii 
cu succes a hotărîrilor pe care

DEPLINA
Ie va adopta apropiatul forum 
al comuniștilor.

Urmărind cu atenție desfă
șurarea conferințelor județene 
de partid, sportivii, antrenorii 
și tehnicienii. întregul actjv al 
mișcării noastre sportive’ își 
exprimă în unanimitate, așa 
cum au făcut-o și in confe
rința organizației de partid a 
C.N.E.F.S., adeziunea deplină 
la prevederile documentelor 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și susțin din toată ini
ma propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
In funcția de secretar general 
al partidului la apropiatul fo
rum al partidului, al întregului 
popor.

Ei au luat cunoștință cu deo
sebit interes și vie satisfacție 
de cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
conferința organizației munici
pale de partid București și se 
angajează ca la locurile lor 
de muncă, la învățătură, ca și 
In activitatea sportivă să tra
ducă în viață prețioasele sale 
indicații, să obțină rezultate pe 
măsura vremii minunate pe 
care o trăim.
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AFIRMĂRI PE MULTIPLE PLANURI
(Urmare din oag. D

nice, eleve. De asemenea, pes
te 700 000 de participări s-au 
înregistrat la acțiunile turis
tice. Mai mult de 100 000 de 
membri ai organizațiilor noas
tre sportive „Voința" au reușit 
să treacă normele complexului 
polisportiv „Sport și sănătate".

De un deosebit interes se 
bucură și întrecerile sportive 
ale cooperatorilor invalizi. Ele 
se desfășoară anual, cu etape 
locale și finale pe țară (la 
discipline sportive cu probe 
simple și ușor accesibile), în 
care întrecerile se soldează cu 
rezultate pozitive atît pe pla
nul recuperărilor și creșterii 
capacităților fizico-funcționale,

cît mai ales pe plan moral- 
afectiv, 
crederii 
prii. Astfel, cele 
ale întrecerilor sportive orga
nizate pentru cooperatorii meș
teșugari handicapați fizic au 
cuprins aproape 26 003 de co
operatori cu invalidități moto
rii, surdo-muți, semi-văzători 
și nevăzători. O atenție deo
sebită se acordă gimnasticii în 
producție, care cîștigă tot mai 
mult teren, fiind practicată in 
prezent de peste 70 000 de co
operatori din circa 1000 de uni
tăți.

Rezultate notabile se înregis
trează și în activitatea sporti
vă de performanță, desfășurată 
în cadrul a peste 800 de sseții 
afiliate federațiilor de specia-

de recîștigare a ln- 
in posibilitățile pro- 

șapte ediții

litate, totalizînd peste 12 000 
de sportivi.

în ultimii ani, circa 100 
echipe sportive de performanță 
au activat în campionatele re
publicane și divizionare A, B 
și C. Ne mîndrim, de aseme
nea, cu cei aproape 100 de 
sportivi care cuceresc anual 
titluri de campioni ai Româ
niei. Acestea — îndeosebi la 
box, canotaj, orientare turisti
că, popice, tir cu arcul, unii 
dintre ei fiind selecționați In 
loturile naționale. De-a lungul 
anilor, printre cei care au con
tribuit la ridicarea prestigiului 
sportului românesc pe arena 
mondială s-au numărat și spor
tivi de la Voința. Ne referim 
la Ella Constantinescu, Geta

Pitică și Eleonora Mihalca — 
multiple campioane balcanice, 
europene și mondiale la tenis 
de masă, Francisc Ballo — de 
13 ori campion național și me
daliat la campionatele balca
nice, europene și mondiale la 
lupte — Crista Szocs, Corne
lia Petrușcă, Elena Andreescu, 
multiple campioane 
la popice, 
(handbal),
Aneta Matei (canotaj), Al. Tu
rei (box) etc.

întreaga activitate sportivă 
recreativă de masă și de per
formanță se desfășoară în con
dițiile unei conduceri și a unui 
sprijin permanent din partea 
organelor și organizațiilor de 
partid, a conducerilor de uni
uni și cooperative, a unui larg

mondiale 
’ Magda Miklos 
Doina Bărdaș și

activ obștesc, care cuprinde 
aproape 5000 de activiști vo
luntari.

Organizațiile sportive „Vo
ința" și-au creat o bază spor
tivă corespunzătoare, al cărui 
patrimoniu însumează, printre 
altele, 19 baze sportive semi- 
complexe, 4 piscine, 27 arene 
de popice, 5 baze nautice și 
120 terenuri de handbal, volei 
tenis și fotbal-

Toate aceste realizări, rod al 
muncii sportivilor, al cadrelor 
cu atribuții și răspunderi pen
tru mișcarea de educație fizică 
și sport din asociațiile și clu
burile cooperației meșteșugă
rești, probează încă o dată 
condițiile excelente asigurate 
de partidul și statul nostru 
dezvoltării continue a mișcării 
de educație fizică și sport, a- 
firmării depline pe multiple 
planuri a tineretului și lucră
torilor cooperatori.
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La încheierea turului doi
In cupele europene

ÎNTRE REGRETE ȘI REALITĂȚI

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA a sosit joi seară de la 
Leeds. După o noapte petre
cută în Capitală, studenții au 
ajuns vineri la prînz la Cra
iova. Este posibilă folosirea lui 
Tilihoi și Crișan 0 F.C.M. 
GALAȚI s-a deplasat cu e- 
fectivul complet © Arbitri : 
G. DRAGOMIR — A. Dclea- 
nu (ambii din București), D. 
Ologeanu (Arad).
• JIUL. își reiau locul în 

echipă Ciupite și Bădin. • 
GLORIA BUZĂU anunță rein
trarea, după o lungă absență, a 
jucătorului Petrache. Va lipsi 
în continuare, fiind suspendat, 
Stan, © Arbitri : M. FEDIUC 
— M. Abramiuc (ambii din 
Suceava), El. Cenea (Caracal).

• SPORTUL STUDENȚESC 
anunță doar o singură (posi
bilă) absență : Mircea Sandu. 
• A.S.A. TG. MUREȘ benefi
ciază de întregul lot 9 Arbi
tri : M. MORARU — A. Bă- 
dulescu (ambii din Ploiești), 
R. Forwirth (Timișoara).
• F.C. BAIA MARE con

tează acum și pe serviciile lui 
Molnar și Bălan — refăcuți 
după accidentări. Un singur 
indisponibil : Koller, care are 
piciorul în ghips din cauza u- 
nei entorse 9 „U“ CLUJ-NA- 
POCA are unele probleme în 
alcătuirea formației : Vidican, 
Cîmpeanu II, A. Mureșan și 
Lăzăreanu (ultimul n-a - parti
cipat la nicj un antrenament) 
sînt anunțați ca incerți • Ar
bitri : R. PETRESCU — C. 
Ghiță, II. Nicolau (toți din 
Brașov).

0 S.C. BACĂU nu-i va pu
tea utiliza in acest meci pe 
Șoiman, Antohi și Lunca, toți 
vrej accidentați • CHIMIA 
R31. VlLCEA va alinia la Ba

cău același „11“ care a cîștigat 
în etapa precedentă 0 Arbitri: 
GH. JUCAN (Mediaș) — Cr. 
Teodorescu (Buzău), C. Tunase 
(Cîmpulung Muscel).

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA îl are accidentat, în 
continuare, pe Angliei. Este 
posibilă reintrarea lui Dem- 
brovschi • STEAUA pleacă 
astăzi la Timișoara fără Agiu 
care în meciul cu F.C. Nantes 
a suferit o întindere de liga
mente • Arbitri : S. DRAGU- 
LICI (Drobeta Tr. Severin) — 
V. Ciocîlieu, D.' Preoțescu (am
bii din Craiova).
• F.C. ARGEȘ are toți ju

cătorii valizi. Reintră M. Zam
fir, suspendat pentru partida 
retur cu Nottingham 0 PO
LITEHNICA IAȘI se află de 
azi la Pitești. O noutate în 
lot : arădeanul Coraș, care va 
juca la Politehnica în perioa
da satisfacerii stagiului mili
tar 0 Arbitri : I. POP — C. 
Jurja, I. Vasile (toți din Bucu
rești).

0 C. S. TlRGOVIȘTE îl 
are în continuare pe Sava in
disponibil 0 OLIMPIA se pre
zintă cu efectivul complet 0 
Arbitri : GH. RETEZAN, V. 
Constantinescu (ambii din 
București), M. Ivăncescu (Bra
șov).

0 F.C. SCORNICEȘTI are 
trei indisponibilități : Pană, 
Stanciu și C. Mincu. Este in
certă și folosirea lui Ciobanu 
— bolnav 0 DINAMO a ur
mat un program intensiv de 
refacere. Prezența lui Dinu 
(accidentat în meciul cu Ein
tracht) este incertă 0 Arbi
tri : I. RUS (Tg. Mureș) — 
C. Szilaghi (Baia Mare), I. Di
ma (Sighișoara).

După acel 6—5 cu Europa, sin
teză a primei manșe a turului 
II, iată-ne la încheierea celei de 
a doua manșe cu o echipă ca
lificată, ceea ce reprezintă cu 
un punct mai puțin decît media 
gîndită, în ajunul locurilor re
tur.

Așadar, un 1—3 în disputa ce
lor patru echipe, la câteva se
cunde de 2—2 (dacă ne gîndim 
la eliminarea dramatică a dina- 
moviștilor) și la numai o secundă 
de un posibil 3—1 (dacă ne gîndim 
la amnezia de o clipă 
a lui Stoica, jucătorul care 
și-a abandonat ecnlpa printr-un 
gest necugetat).

Ce ne oferă ansamblul celor 
două manșe ale turului II. în
cheiat cu un scor de 10—12 cu... 
Europa ?

Eliminînd toate elementele de 
conjunctură (vezi cele trei bare 
ale dinamoviștilor în partida de 
la București, vezi acel 2—1 al 
steliștilor la Nantes, unde s-a 
jucat, poate, calificarea, vezi e- 
roarea lui Ștefan, în cel mai bun 
joc al carierei sale, dacă facem 
abstracție de secunda celui de al 
doilea gol etc., etc.), trebuie să 
admitem că în turul UI al cu
pelor europene s-a calificat cea 
mai completă echipă a fotbalu
lui nostru (Universitatea Craio
va), care posedă un lot dt 15 
jucători de valoare apropiată, a- 
dică minimumul necesar pentru 
a face față unor competiții eu
ropene puternice.

Subliniind faptul că Universi
tatea Craiova este, în acest mo
ment, singura echipă cu o bancă 
de rezerve la nivelul titularilor 
(consecință a unei frumoase po
litici de cadre, fapt menționat 
în repetate rînduri), trebuie să 
amintim că Steaua. Dinamo șt 
F. C. Argeș nu s-au preocupat 
la timpul potrivit de această im
portantă problemă — dovadă și 
făptui că o accidentare a lui 
Radu II. Dudu Georgescu sau 
C. Zamfir provoacă perturbațil 
greu de rezolvat. In acest sens, 
să menționăm faptul că F. C. 
Argeș duce in Europa, pe banca 
rezervelor, jucători ca Ionașcu 
și Trandafirescu, necunoscuți pî- 
nă și marelui public de la noi, 
că tînărul dinamovist Stănescu a 
făcut într-o lună saltul de la 

Tulcea la Frankfurt si că Stea
ua are o singură mutare In atac 
(Aelenei). In aceste concuțn, e 
greu de vorbit despre o elită ca
re să ne reprezinte cu adevărat, 
e greu de afirmat că cluburile 
fac un efort organizat pentru re
prezentarea în cupele europene.

Menționînd cauza principală ca
re scrie istoria europeană a e- 
chipelor noastre, să subliniem șl 
un alt aspect, nu mai puțin im
portant, care a făcut ca frumoa
sele energii declanșate cu mare 
dăruire în acest al doilea tur să 
se irosească pe nimic.

Există în fotbalul nostru o ra
cilă mai veche, care face ca ar
bitrii campionatului nostru să nu 
contribuie cu nimic la educarea 
fotbaliștilor. De cele mai multe 
ori ei sînt îngăduitori cu mani
festările de nesportivltate, accep
tă cu ușurință agresiunile pe 
teren propriu, ceea ce face ca 
jucătorul să nu mai aibă imagi
nea obiectivă a felului în cars 
trebuie să se comporte înlr-u în- 
tîlnire internațională. Beneficiind 
de îngăduința arbitrilor noștri, 
o îngăduință care e deseori ra
tificată de conducerile de club, 
jucătorii noștri nu mai știu să 
facă distincția între jocul dur șl 
brutal, între dăruirea fizică pînă 
la epuizare și nesportivitatea ușor 
reperabilă. Așa se face că In 
cele două manșe ale turului 11, 
fotbaliștii noștri au văzut destu
le cartonașe roșii — M. Zamfir, 
Stoica, Tilihoi, Mulțescu — nu
meroase cratonașe galbene (cu 
eliminări prin cumulare — 
Crișan), contribuind uneori deci
siv la handicanarea echinelor lor. 
Șl dacă eliminarea lui Tilihoi a 
putut fi. compeinsată cu mare ușu
rință, prin introducerea tînăru- 
lul Bumbescu, cot la cot cu Geol- 
gău și Țicleanu, dacă eliminarea 
lui Crișan n-a făcut decît să în
tărească ldeea că oltenii joacă 
mai bine în cadrul unui 4—4—3 
de suplețe și efort, eliminarea 
lui Stoica șl chiar Mulțescu sînt 
greu de iertat. Spunem chiar 
Mulțescu, deoarece în momentul 

„JUCĂTORII ROMÂNI SÎNT CAPABILI

eliminării Dinamo continua cursa 
de calificare.

La încheierea turului II, sin- 
tetizînd, putem spune că fotba
lul nostru are nevoie de echipe 
mai puternice, organizate in ve
derea competiției europene, iar pe 
de altă parte are nevoie de o 
muncă de educație care să a- 
tragă atenția jucătorului că mi
siunea lui e de a se bate pentru 
echipa sa cu mijloacele cele mal 
corecte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
obținut o calificare de mare ră
sunet internațional, ea fiind una 
dintre surprizele de proporții ala 
tabelului turului n

DINAMO a ratat cea mai spec
taculoasă calificare a istoriei sa
le, fără Lucescu, fără Nunweiller 
VI, fără Dumitrache, cu Apostod, 
cu Țălnar și cu doi mijlocași că
rora trebuie să li se scrie și pre
numele pentru a ieși din anoni
mat.

Acest fapt atrage atenția, mal 
curînd, asupra energiilor irosite 
cîndva.

STEAUA a produs o mare im
presie la Nantes — toată presa 
franceză stă mărturie — dar 
„temperamentul ei artistic4*, men
ționat de francezi — s-a conver
tit într-un libertinaj inadmisibil 
(cazul Stoica), care a spulberat 
eforturile unei echipe aflate în
tr-un moment conjunctural de 
vîrf, după ce a ratat alte două 
momente favorabile cu Monaco 
și cu Bruges.

în sfîrșit, F.C. ARGEȘ are me
ritul de a fi limitat un decalaj 
valoric evident, în aceste cupe 
europene în care Eindhoven pier
de cu 6—0 la St. Etienne.

Să sperăm că dramatica 
mi er cure a fotbalului nostru va 
sfîrși prin a elimina (ie îv 
complexele de pînă ieri ale jucă
torilor noștri. Portdrapelul poate 
și trebuie să fie Universitatea 
Craiova, care are de partea sa 
și oțelul necesar pentru a face 
o mașină competitivă pe auto
străzile fotbalului european.

Ioan CH1R1LĂ

F . _____________________________ _

PROGRAMUL
i Șl ARBITRII MECIURILOR 
{ i DIN ETAPA DE MHNE 

A DIVIZIEI B
SERIA I : Muscelul Cîmpulung 

— Tractorul Brașov : A. Kras- 
kovski (Zalău), Progresul Brăila
— C.S.M. Suceava : F. Tăbîrcă 
(Km. Vîlcea), Viitorul Vaslui — 
Unirea Focșani : C. Maghiar 
(București), I.C.I.M. Brașov — 
F.C. Constanța : C. Dinujoscu 
(București), Minerul Gura Hu
morului — Viitorul Gheorghenl : 
V, Naumcef (lași), Delta Tulcea 
*— F.C.M. Brașov : M. Adam 
(daj-Napoca), C.S. Botoșani — 
Energia Gh. Gheorghiu Dej : L 
Taar (Satu Mare). Portul Con
stanța — F.C. Brăila : S. Necșu- 
1®S£im (Tîrgoviște), Cimentul Med
gidia — Nitramonia. Făgăraș : C. 
Manea (Fetești).

Seria A Il-a : Chimica Tlmă- 
veni — Petrolul Ploiești : T. Ba- 
lanovicl (Iași) — se dispută la 
Sibiu, terenul echipei Chimica 
fiind suspendat, Luceafărul Bucu
rești — Poiana Cîmpina : IVI. Stan 
(București), Pandurii Tg. Jiu — 
Flacăra Automecanica Moroni : 
I, Mureșan (Cluj-Napoca), Pro
gresul Vulcan București — 
Metalul Plopenl : V. Topan 
(Cluj-Napoca), Chimia Tr. Mă
gurele — Rapid București : O. 
Anderco (Satu Mare), Gaz metan 
Mediaș — Rulmentul .Alexandria : 
I. Arcălean (Bistrița). F.C.M. 
Giurgiu — Autobuzul București : 
M. Salomir (Cluj-Napoca), Car- 
pați Mîrșa — Oltul Slatina : T. 
Vaas (Oradea). Mecanică fină 
București — Șoimii Sibiu : G.
Kotormani (Petroșani).

SERIA A HI-a : DacLa Orăștie
— U.M. Timișoara : S. Burlacu 
(Gh. Gheorghiu-Dei), Someșul 
Satu Mare — Ind. sîrmei C. 
Turzil : C. Bizinichi (București), 
Aurul Brad — C.F.R. Cluj-Na
poca : R. Stîncan (București), 
F.C.M. Reșița — Minerul Cavnlc: 
D. Radulescu (București), Mi
nerul Moldova Nouă — Metalur
gistul Cugir : D. lordache (Bueu-

j rești), Gloria Bistrița — F.C. Bihor 
i Oradea : M. Buzea (București), 
; înfrățirea Oradea — Unirea Alba 
I Tuli-a : G. Mihăilescu (București), 

U.T. Arad — Minerul Anina : N. 
I Suciu (București). Corvinul Hune- 

doara — Strungul Arad : P. Balaș 
(București).

MINUTUL 93 DE LA FRANKFURT
Sublimam în ultima corespondență transmisă de la Frankfurt 

pe Main faptul că regretăm că prin... telefon nu putem trimite acuși 
facsimilul de pe prima pagină a lui „Abendpost ’ Nachtausgabe", .. . . . ( marcaț

îl publicăm astăzi. Am răsfoit din nou carne- 
Vă redăm o parte din final : „...min. 90 : ul- 

gazdelor, dar Nickel centrează în spatele por- 
prelungiri — nejustificate ; în min. 93 este eli- 
oaspeții, din nou, în atac". Apoi, a urmat ct

in care se recunoștea marele adevăr, că Holzenbein a 
în min. 93. Iată, 
tul de însemnări, 
tima speranță a 
ții; un minut de 
minat Mulțescu ;
a urmat. Prelungirile, aceste prelungiri pe care arbitrul Frede- 
riksson nu le poate justifica cu nimic, corelate cu marea gre
șeală a lui Ștefan — singura, dar și... decisivă — au eliminat 
pe Dinamo din competiție.

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’82, în 
Ungaria. Cum am mal anunțat, 
duminică seara, va pleca tn Un
garia selecționata de juniori 
U.E.F.A. '82, care va susține,

miercurea viitoare, partida ami
cală retur cu echipa similară a țării 
gazdă. în primul meci, disputat la 
Plncota, rezultatul a fost : 1—L

DE PRESTAȚII SUPERIOARE"..: 
apreciază antrenorul Miljan Miljanici

De etnd a preluat ștafeta de 
Ante Mladinicl, predecesorul 

său la cîrma reprezentativei 
Iugoslaviei, Miljan Miljanicl șl-a 
purtat echipa din succes in suc
ces, obțlnînd victorii în dauna 
Ciprului (3—0 la Nicosia), Italiei 
(4—1 la.Zagreb), Argentinei (4—2 
la Belgrad). Spaniei (1—0 la Va
lencia), României (2—1 la Ko- 
ssovska Mitrovița), el bucurîn- 
du-se. In consecință, de o „pre
să- cum n-a mal avut din ’74, 
cînd a calificat _ll“-le „plavllor” 
la Weltmeisterschaft, ca șl după 
aceea, în ..perioada Real Madrid.

Cunoștință de a noastră mal 
veche, de prin ’62, cînd. In cali
tate de antrenor secund, a înso
țit echipa de juniori a Iugo
slaviei la turneul U.E.F.A., găz
duit de România, Miljan Milja
nicl ne acordă cu amabilitate un 
interviu, solicitat la puține mi
nute după încheierea meciului de 
la Kossovska Mitrovița.

— Care este secretul frumoasei 
serii realizate, anul acesta, de 
echipa Iugoslaviei 7

— Nici un secret. Indiferent că 
am jucat cu Cipru sau, sâ zicem, 
cu Spania, noi am pregătit cu 
egală atenție fiecare partidă. Șl 
cum în Iugoslavia sînt destui fot
baliști de valoare, într-atît 
mulți ineît, anual, mai dăm 
altora fără să se cunoască, 
mi-a fost mult prea greu sâ 
cătulesc o echipă puternică.

— S-ar părea că, în revanșă la 
ratarea calificărilor la ultimele 
ediții ale „mondialelor” șl „euro
penelor", echipa Iugoslaviei, sub 
bagheta dumneavoastră, are ca șl 
acontat un loc la turneul " 
din 1982...

— N-avem, este drept, o 
grea, dar nici prea ușoară, 
acel recent 4—1, Italia e oarecum 
avizată de forța noastră, Iar cu

de 
șl 

nu 
al-

final

serie 
După

ÎN CULISE, LA LEEDS

0 SANCTUM EXÎMPLARA
Meciul de Divizia C, Progresul 

Corabia — Metalul Mija (seria a 
Vl-a) disputat duminica trecută 
s-a întrerupt în min. 42, la sco
rul de 0—0, din cauza unui grav 
incident provocat de jucătorul 
Alexandru Tudorache, de la Pro
gresul. La o lovitură liberă acor
dată de arbitrul D. Petrescu 
(București), Tudorache l-a lovit 
cu pumnul pe un adversar, care 
a căzut la pămînt. Arbitrul l-a 
el|mlnat — firește — pe Tudo
rache. Dar acesta a ripostat, lo- 
vindu-1 grav și pe arbitrul me
ciului, care nu a mi putut con
tinua misiunea de a conduce jo
cul. F.R.F. a luat cea mal severă 
măsură împotriva fotbalistului 
huligan, excluzîndu-l pe viață 
din activitatea sportivă. Meciul 
respectiv a fost omologat cu 3—0 
în favoarea formației Metalul 
Mija.

0 Miercuri seară, după în
toarcerea de Ia stadion. Uni
versitatea Craiova a făt în- 
tîmpinată în holul hotelului 
Grissin, unde era cazată, de 
următoarele cuvinte scrise, în 
engleză, cu litere_ de-o șchioa
pă la 1 
iovei pentru frumoasa ei vic
torie, 
rile 
U.E.F.A." 
pur și simplu asaltați de zia
riștii englezi după eliminarea 
lui Leeds. Doi confrați de la 
„Evening Post" s-au postat 
chiar în... restaurant, așteptînd 
cam o oră ca jucătorii craio- 
venl să ia masa pentru a-i fo
tografia pe autorii celor două 
goluri, Cîrțu și Beldeanu. Mai 
ales pe Beldeanu care, susțin 
cel doi confrați, a înscris un 
gol cum nu s-a văzut la Leeds 
de un deceniu O Cea mai en
glezească declarație de miercuri 
seară, după joc : „Cînd am 
fost sigur de calificare ? In 
minutul 91 !“, afirmația apar- 
ținînd antrenorului Valentin 
Stănescu 0 „Un gol ca acesta

intrare : „Felicitări Cra-

îi dorim succes în turu- 
următoare ale Cupei 

0 Craiovenii au fost

se vede o dată la 20 de ani !" 
— a declarat unul dintre con
ducătorii lui Leeds, Manny 
Gussins, referindu-se la faza 
din minutul 85. De fapt, nici 
acum, judecind la rece, nu știi 
ce să apreciezi mai mult : 
intuiția lui Bălăci care, înain
te de a executa lovitura de 
colț de pe partea dreaptă, a 
observat că șapte jucători en
glezi și trei coechipieri aștep
tau balonul înghesuiți în ca
reul mare, iar el a trimis min
gea surprinzător, și pentru 
spectatori, la 25 m !?! ; sau 
execuția lui Beldeanu, care, 
pe un teren mal ud decît... cel 
pe care ratase un 
meciul tur, a reușit 
un gol !) care a... 
stadionul din Leeds 
gestivă 7 
ședintelui clubului ________
Cornel Stroe : „Cred că aceas
tă eliminare a Leeds-ului 
concurează performanța U.T.A.- 
el din partida de răsunet cu 
Feyenoord, pe atunci campioa
nă a Europei. Pentru că dacă 
senzaționala calificare de a-

declarație

penalty, în 
un șut (și 
cutremurat 
0 O su- 

a vicepre- 
craiovean

tunci a arădenilor a fost rea
lizată din două egaiuri, Uni
versitatea Craiova s-a califi
cat acum prin două victorii !“ 
0 La trei ore după performanța 
craiovenilor de la Leeds, antre
norii Valentin Stănescu și Ion 
Oblemenco se arătau îngrijo
rați de meciul de campionat 
cu... F.C.M. Galați ! O „Rapidul 
a fost răzbunat !“ a spus 
lentin Stănescu. Miercuri 
ră, o parte din zîmbetul 
Valentin Stănescu venea 
pentru revanșă, pentru 
0—5 al echipei cu care 
gase primul titlu din i 
fotbalistică a Rapidului, 
mație în viitorul căreia crede 
0 Bălăci, imediat după meci: 
„La începutul sezonului, de
claram că Universitatea Craio
va vizează titlul, Cupa Româ
niei și un loc de frunte în 
Cupa U.E.F.A. îmi mențin de
clarația". 0 Mai mulți profe
sori de la renumita Universi
tate din Leeds au declarat du
pă meci : „Craiovenii au jucat 
cu adevărat academic !“

Mircea M. IONESCU

Va- 
sea- 

lui 
Și 

acel 
cîști- 

istoria 
, for-

Grecia, care a eliminat acum 
U.R.S.S. șl Ungaria, vom; avea 
de furcă. Doar partidele cu Da
nemarca și Luxemburg ne-ar crea, 
sper, mal puține probleme, cam
pioana noastră. TIa.iduk Split, in- 
vlngind, de pildă, cu 3—0, acasă 
la ea, pe Vejle Copenhaga...

— Echipa dv. este ca și ror ma
tă, ea se va prezenta la viitoa
rele confruntări cu un an de ex
periment reușit...

— Ceva, ceva s-a închegat, In
să foarte puțin. In ceea ce pri
vește alcătuirea „ll“-lul care va 
aborda preliminariile campiona
tului mondial, nu s-a parcurs, 
consider eu, decît o primă etapă. 
Pentru a-1 da formă definitivă 
mai este de lucru, mal sînt des
tul jucători, al loturilor olimpic, 
tineret, juniori, care vor trece, 
pînă in primăvara lui 1980. prin 
sita triaturilor. Șl cînd întreg pla
nul nostru, vizînd selecția cea 
mal judicioasă, va fi îndeplinit, 
va trebui să ne gîndim șl la 
jucătorii care activează peste ho
tare, la Buljan, Oblak și Popl- 
voda, precum șl la aceia care, 
actualmente, își satisfac stagiul 
militar, Peruzovici și Halilhoglcl, 
fotbaliști, de asemenea, de certă 
valoare. Nu va fl exclus ca, la 
capătul acestei munci de selec
ție, să ne oprta: asupra „11--1U1 
fixat de... priifW* etapă. Vom a- 
vea Insă conștiința că ne-am 
făcut datoria, că am investigat 
tot ceea ce posedă mal va
loros fotbalul.

— Comparativ cu victoriile pre
cedente, repurtate de echipa dv„ 
acest 2—1, pare-se, vă satisface 
mai puțin. Au avut, cumva, ele
vii dv. astăzi o zi mai slabă T

— Să fiți convins că echipa 
mea a dorit să cîștige șl de astă 
dată fără emoții, scop în care 
a efectuat o pregătire în comun, 
campionatul fiind întrerupt pen
tru jocul cu România. Faptul că 
nu a reeditat scorurile din parti
dele cu Italia și Argentina se da- 
torește replicii mal exacte în a- 
părare dată de fotbaliștii români 
a căror zonă eșalonată pe inal 
multe linii i-a incomodat pînă 
și pe abilii mei înaintași Sușlcl 
șl Petrovlcl care atunci cind au 
reușit să se descotorosească 
adversarul direct au dat 
peste următorul obstacol.

— Care dintre jucătorii 
v-au lăsat o mai bună 
sie î

— Ștefănescu, Mulțescu, _ 
Dinu, în pofida faptului că a 
trecut de 30 de ani, BSloni șl 
Răducanu. Ultimul este, realmen
te, un jucător talentat, driblin
gul Iul producînd panică la fle
care Incursiune.

— Ce șanse ii acordați echipe! 
României în tentativa ei de a sa 
califica la C.M. din Spania 7

— Este într-atît de tare grupa 
a 4-a preliminară, îneît îmi este 
greu să mă pronunț de pe-acum. 
Aș putea să spun doar că cela 
două pentru Spania vor fl alese 
dintre echipele Angliei. Româ
niei șl Ungariei. Azi. de pildă, 
deși învinși, fotbaliștii români 
ml-au lăsat o bună impresie, în
deosebi în prima parte a jocului. 
Cei mal mulți dintre ei fiind foar
te tineri, sînt capabili, pe viitor, 
de prestații superioare. Oricum, 
eu îl doresc echipei României 
succes 1

da
repede
români 
impro-

Samei

Gheorghe NICOLAESCU



ia jumătatea campionatului Diviziei A de Judo ® CAMPIONATE • COMPETIȚII •
A CONCURS INTERJUDEȚEAN DE AEROMODELE 

ZBOR CAPTIV

PREA MULTE IN MEDIOCRITATE!
Ediția din acest an a campio

natului Diviziei A de judo_ a 
ajuns la jumătate, disputîn- 
du-se pînă acum 3 din cele 6 
etape programate. Comportarea 
celor 12 formații divizionare 
în această primă parte a cam
pionatului a fost diferită, deși 
noi așteptam totuși ca evoluția 
celor mai bune echipe din 
țară să fie pe măsura ascen
siunii sportivilor noștri frun
tași în arena internațională 
care, de la an la an, au urcat 
noi trepte valorice.

în confruntările divizionare 
un salt de calitate a fost evi
dent doar la cîteva _ echipe : 
Dinamo București, Nitramonia 
Făgăraș, A.S. Carpați Mîrșa 
(aflată pentru prima oară în 
Divizie), Constructorul M. Ciuc 
și, într-o oarecare măsură, 
Dinamo Brașov. Aceste forma
ții s-au prezentat, de la o 
etapă la alta, tot mai bine pre
gătite. sportivii pe care Lau 
aliniat pe tatami stăpînind

Olimpia București (antrenor 
O. Gref), deși beneficiază de 
unele dintre cele mai bune 
condiții de pregătire, se află 
la un pas de retrogradare 
pierzînd toate cele șase par
tide. La etapa anterioară a 
concurat acasă avînd ca ad
versare pe noile promovate 
C.S.M. Pitești și Carpați Mîrșa. 
Dar, Olimpia a fost învinsă, 
și de astă dată, în ambele 
partide I Cunoscîndu-se foarte 
bine că doar 
cîteva grame 
unei categorii 
concurent nu 
în competiție,

nofrig Cluj-Napoca), 2. Francisc 
Boloni (Voința Tg. Mureș), 3. Volf- 

Silex (Gaz metan Me- 
; curse : 1. Petre Horvath

și Ștefan Horvath (Explorări 
Deva), 2. Csaba Ilieș și Tiberiu 
Barabaș (Gloria Dej), 3. Claudiu 
Borozan și Alexandru Gralibis 
(Gloria Dej) ; lupte aeriene : 1. 
V. Nițescu și I. Ancea (C.F.R. 
Dej), 2. Eremia Dobre și I. Vin- 
tileanu (Grivița Roșie Buc.), 3. 
I. Mînzat și I. Pop (C.F.R. Dej).
(I. H.).

Municipiul Dej (județul Cluj) 
a găzduit recent o reușită compe
tiție aeromodelistică : concursul
interjudețean de zbor captiv do
tat cu cupa „Aripile Someșului". 
Au participat peste 50 de sportivi 
reprezentind 9 cluburi și asociații 
sportive din județele Hunedoara, 
Sibiu, Mureș, Cluj și din muni
cipiul București. De reținut că 
deși întrecerile s-au desfășurat 
pe o vreme friguroasă (minus 
10 grade) rezultatele obținute 
sînt meritorii. Iată cîștigătorii: A- 
crobație : 1. Mihai Muscă (Teh-

„TROFEUL VETERANILOR" 
LA ORIENTAREA TURISTICÂ-SPORTIVÂ

cu un plus de 
peste limitele 

de greutate un 
poate fi admis 

unul dintre 
sportivii Olimpiei, semimijlo- 
ciul G. Stoica, a depășit greu
tatea 
sența 
Pitești 
luptă, 
scorul------ -------- —
toria fiind atribuită formației 
din Pitești. In situații precare 
se află și Universitatea Cluj-

cu 2.000 gr 1 Prin ab- 
sa din echipă, C.S.M. 
a obținut un punct fără 
care a cîntărit decisiv, 
final fiind de 3—3. Vic

In organizarea clubului sportiv 
Voința Cluj-Napoca (inițiator șl 
animator — vechiul orientarlst 
Carol Zelenca) a avut loc, decu- 
rînd, un interesant concurs de 
orientare turistlcă-sportivă. Ine
ditul competiției l-a constituit 
vtosta trecută de prima tinerețe 
a celor peste 90 de concurențl, 
veterani ai sportului cu harta și 
busola, in prezent arbitri și an
trenori în diferite cluburi și a- 
sociații sportive din orașele Arad, 
București, Ploiești, Sibiu, Bistrița, 
Timișoara, Baia Mare, Turda și 
Cluj-Napoca. Competiția, dotată 
cu „Trofeul veteranilor", s-a des
fășurat în pădurea Făget de lîn-

gă Cluj-Napoca pe o vreme în
sorită, dar rece.

REZULTATE TEHNICE : cate
goria peste 35 de ani 
Gheorghe Horvat (Voința 
Napoca), 2. Dumitru < 
(Clujana Cluj-Napoca), 3. 
Racz (CEMIN Baia Mare) 
tegoria peste 43 de ani — 
lexaudru Szocs (Clujana 
Napoca), 2. Zoltan Szekely . 
jana Cluj-Napoca), 3. Virgil Pe
tit jean (Voința Timișoara) ; ca
tegoria peste 50 de ani — 1.
Alexandru Marton (Voința Cluj- 
Napoca), 2. Leontin Bonțideanu 
(Proiectantul Cluj-Napoca), 3. 
Kurt Henning (Dumbrava Sibiu).

— 1. 
duj- 

Cloban
Carol 

) 1 ca- 
• 1. A-

Cluj- 
(Clu-

DiV!Z:A A, LA POPICE
Campionatul Diviziei A Ia po

pice se reia azi cu disputarea 
etapei a Vl-a, care programează 
o serie de jocuri atractive. Cele 
maj. interesante ni se par : der- 
byuJ feminin al 
Gloria (neînvinsă 
Voința, precum 
din seria Nord,

•feminine din Tg. 
mureș și Voința, 
trag atenția partidele : 
București — Rafinorul 
Carpați Sinaia — Gloria 
rești și Metalul Hunedoara — 
Electromureș Tg. Mureș.

In meci restanță — masculin 
(etapa a IV-a) : Rulmentul Bra
șov — Gloria București 4867—4798 
p d (scor individual 4—2).

Înaintea etapei a Vl-a, situația 
în fruntea și... în coada clasa
mentelor se prezintă — - 
FEMEI — seria Sud : 1. 
București 10 p (toate cele 
pe arenă proprie), 2. 
Ploiești 6 p (9068 popice ___ 
în meciurile din deplasare), 
Voința București 6 p (4654)... pe 
ultimele : 9. Voința Galați 2 p 
(11354), 10. Voința Constanța 2 p 
(9016) ; seria Nord : 1. Voința 
Timișoara 10 p (4659), 2. Voința 
Tg. Mureș 10 p (2376), 3. Voința 
Oradea 8 p (4603)... pe ultimele: 
8. Hidromecanica Brașov 2 p 
(8883), 9. Record Cluj-Napoca 0 p 
(6476), 10. Voința Cluj-Napoca 0 p 
(4400). BĂRBAȚI — seria Sud :

Capitalei dintre 
pină acum) și 
și jocul chele 

dintre sextetele 
Mureș, Electro- 

La bărbați, a- 
Volnța 

Ploiești, 
i Bpcu-

astfel : 
Gloria 

5 jocuri 
Voința 

doborâte 
3.

se pregătește să intre pe fa
de la antrenorul său, Sabin 

Foto : D. NEAGU

Arpad Szabo (Dinamo București) 
tami, primind ultimele indicații 
Lucea. ■

multe tehnici folosite în între
cerile internaționale. I-am re
marca, printre alții, pe A. Sza
bo, M, Zamfir. C. Niculae și 
M. Toma (Dinamo Buc.), Gh. 
Cențiu, M. Vlad, M. Frățică și
I. Filip (Nitramonia), D. Dom- 
nar, N. Căzilă și FI. Ciuciu 
(Carpați), Z. Kocsis, L. Pal și
J. Pal (Constructorul). V. Dușa, 
G. Gotcă și M. Cioc (Dinamo 
Bv.).

Celelalte 7 formații, deci ma
joritatea divizionarelor, se 
zbat însă într-o mediocritate 
departe de nivelul cerut de 
confruntările primului eșalon. 
Rapid Arad, care este pregă
tită de singurul antrenor eme
rit de judo din țară, Mihai 
Botez, și din care fac parte, 
între alții, cunoscuții judoka 
L. Lazăr (campion republican 
la ultimele ediții) și M. Teleki 
(finalist de nenumărate ori la 
„individuale" naționale), a ob
ținut o singură victorie în cele 
6 meciuri susținute pînă acum.

Napoca (nici o victorie în pa
tru partide), I.E.F.S. (un singur 
punct), Politehnica Iași și 
C.S.M. (cu cite două puncte). 
A.S.A. Tg. Mureș a cîștigat trei 
meciuri și 
îngroșînd 
mediocre.

Sperăm 
jumătate 
antrenorii _
vor pregăti cu mai multă aten
ție și cu responsabilitate spo
rită elevii pentru a se apropia 
cit mai mult de nivelul frun
tașelor, cu atît mai mult cu 
cît toate divizionarele au asi
gurate condiții corespunzătoare 
pentru desfășurarea întregii 
activități.

a pierdut tot atîtea, 
plutonul formațiilor

că în cea de-a doua 
a campionatului, 

acestor echipe își

Costin CHIRI AC

HUNT, IN DIVIZIA A

AU FOST OMOLOGATE REZULTATELE 
CAMPIONATELOR AUTO

1. N.
2. S.

4:29,1, 3. W. Hirschvogel
Caraș-Severin) 4:35,5, 4.

(A.S. Autotransport 
Clasamentul gene- 
1. A. Belu (I.A.P.) 
Grigoraș (I.A.P.)

Lazăr (Autobuzul 
Ionescu-Cristea 
4:33,0, 5. L. 
Brașov) 4:35,2.

Buc.)
(I.T.A.
C. Vasluianu 
Reșița) 4:38,9.
ral al etapei : 
4:14,4, 
4:26,4,
Buc.) 4:29,1, 
(Unirea Tricolor) 
Moldovan (C.S.U.

2. N.
3. S.

i. E.

Federația română de automobi
lism și karting ne-a comunicat 
că la omologarea rezultatelor 
campionatului de viteză în coastă 
s-a comis o greșeală de calcul, 
la clasa Dacia 1300, grupa a V-a. 
In urma corectărilor făcute, cla
samentul acestei clase arată ast-

Grigoraș (I.A.P.) 
Lazăr (Autobuzul

„CUPA ROMÂNIEI" LA VOLEI 
în competiția rezervată divizio

narelor A de volei și dotată cu 
„Cupa României" s-au mai des
fășurat două meciuri din etapa a 
3-a și unul din etapa a 4-a, toa
te la masculin :

VHTORUL BACAU — DINAMO 
2—3 (7, —8, 11, —14, —9). Meci
frumos, cu faze palpitante, în 
care Dinamo a cîștigat pe merit, 
deși a fost de două ori condusă. 
Bucureștenii au fost lipsiți de 8 
dintre jucătorii de bază. Multe 
greșeli tehnice comise de bă
căuani în seturile 2 și 5. Remar
cați : Schreiber și Păușescu (Di
namo), Linculescu și Păduraru 
(Viitorul). Arbitri : I. Leizeruc 
din Iași șl C. Șovăială din Plo
iești. (I. Iancu — coreSp.).

PETROLUL PLOIEȘTI—STEAUA 
0—3 (—7, —12, —3). Bucureștenii 
au încheiat conturile 
promovată în numai 
Steaua a jucat fără 
titularilor.

CALCULATORUL 
— POLITEHNICA

Marinescu, C. ion — Calculato
rul. (Gh. Lazăr — coresp.).
• Mîine, în etapa a 4-a : Pe

nicilina Iași — C.S.U. Galați. 
Univ. Craiova — Șțiinta Bacău, 
Unlv. Timișoara — Farul. Rapid 
— Chimpex Constanța, Univ. 
București — Maratex Baia Mare, 
Olimpia Oradea — Dinamo (la 
feminin) ; Univ. Craiova — Sil- 
vania Șimleu Silvaniei, Steaua— 
Delta Tulcea, Explorări Baia Ma
re — Petrolul Poliești, Dinamo — 
C.S.M. Suceava (la masculin).

(4400). BĂRBAȚI
1. Rulmentul Brașov 8 p (9998), 2. 
Rafinorul Ploiești 8 p (9731), 3.
C.F.R. Constanța 6 p (24278)... pe 
ultimele : 8. Carpați Sinaia 2 p 
(9504), 9. Petrolul Băicoi-Cîmpina 
Op (13622), 10. Petrolul Teleajen 
Ploiești 0 p (9295) — din 4 jocuri: 
seria Nord : 1. Electromureș Tg. 
Mureș 8 p (15343), 2. Aurul Baia 
Mare 8 p (9854) — din 6 jocuri, 
3. Metalul Hunedoara 6 p (19729)... 
pe ultimele : 9. Chimica Tîrnă- 
veni 4 p (9308), 10. C.F.R. Timi
șoara 2 p (9654) — din 4 jocuri.
• Echipa masculină Rafinorul 

Ploiești a întreprins un turneu 
în R.D. Germană, susținînd două 
■* ' cu Wismut Aue (scor

4937 pentru gazde) și un 
în trei terminat cu urmă- 
rezultate : Wismut 5019, 

Zwickau 4817 și Rafinorul

9.

jocuri, 
5134 — 
turneu 
toarele 
Motor __ ___
4834 pd.
• Comisia municipală organi

zează to ziua de 15 noiembrie, pe 
arena Olimpia din Capitală, „Cu
pa Congresului11. La întreceri vor 
participa cei mai buni 24 de ju
niori (fete și băieți) din echipele 
bucureștene.

IN DIVIZIA A DE BASCHET (m) ECHIPELE CODASE 
SUSJIN PROGRAMUL ETAPEI A 5-A

cu noua 
o oră. Șl 
majoritatea

IN ATENȚIA 
CUMPĂRĂTORILOR 
DE AUT<TJR1SME
LD.M.S. București aduce 

la cunoștința publicului 
cumpărător clin întreaga 
țară, că autoturismele 
DACIA 1300 disponibilizate 
în baza Decretului 277/1979 
se vînd, prin unitățile so
cialiste deținătoare, per
soanelor înscrise la 
I.D.M.S. pentru autotu
risme noi (indigene sau 
import) care doresc să 
cumpere imediat, cu prio
ritate, autoturisme DACIA 
1300 disponibilizate.

Cererile se depun la se
diul unităților socialiste 
deținătoare, dacă autotu
rismele sînt cunoscute de 
către petiționari, sau la 
Direcția comercială jude
țeană, coordonatoare a a- 
cestei acțiuni pe județ.

Pentru municipiul Bucu
rești și județul Ilfov ce
rerile se depun Ja sediul 

București, str. 
nr. 16, sec-

Mîine, la Pitești, Miercurea 
Ciuc, Cluj-Napoca și Mirșa vor 
avea loc triunghiularele celei 
de a 4-a etape a Diviziei A 
de judo. La Pitești își vor 
disputa întîietatea C.S.M. din 
localitate, Dinamo Brașov și 
Rapid Arad, favorită fiind for
mația brașoveană. Prima șansă 
La Miercurea Ciuc o are, după 
calculul hîrtiei, Constructorul, 
atît în meciul cu Politehnica 
Iași, cît și în cel cu Olimpia 
București. Universitatea Cluj- 
Napoca, deși va lupta acasă, 
are o misiune dificilă în com
pania performerei acestei edi
ții, Nitramonia Făgăraș. Clu
jenii speră să obțină totuși un 
Punct (ar fi primul) în partida 
cu A.S.A. Tg. Mureș. La Mîrșa 
se anunță un meci _tare“ între 
Carpați și I.E.F.S., ambele a- 
vînd însă șanse minime to 
fața campioanei Dinamo Bucu
rești.

BUCUREȘTI 
TIMIȘOARA 

2—3 (5, —12, —11, 9, —9). Un joc 
plin de greșeli tehnice, îh care 
timișorenii — deși cu 3 titulari 
lipsă — s-au impus « la luptă. E- 
vidențiați: Vînătu, Bugaxschi,
Csik (18 ani !) — Politehnica;

CARNET ATLETIC
A Clubul bucureștean Olimpia 

a organizat, zilele trecute, o com
petiție de marș în cinstea celui 
de al XII-lea Congres al P.C.R. 
întrecerile care s-au desfășurat 
pe pista Stadionului tineretului 
s-au bucurat de un frumos suc
ces de participare. în program a 
figurat o singură cursă, lungă de 
5 km, pentru două categorii de 
concurențl, seniori și juniori. 
Iată-1 pe primii clasați : seniori : 
Cornel Patușinschi (Olimpia) 
21:21,0, N. Maxim (Olimp.) 21:53,0, 
M. Gonea (Olimp.) 22:14,4, Gh. 
Dulea (Steaua) 22:54,2 ; juniori : 
Gheorghe Frecățeanu (PTT) 
23:00,4, I. Păun (Olimp.) 23:36,2, 
I. Geantă (Olimp.) 25:23,4, Eug. 
Stere (PTT) 26:11,6.
• O interesantă competiție de 

cros, dotată cu „Cupa pionieru
lui", va avea loc mîine, de la ora 
9,30, în Capitală. Este vorba de 
întreceri adresate celor mai mici 
atfleți programate la Complexul 
cultural-sportiv „Cutezătorii".

• De cîțiva ani Federația noas
tră de atletism organizează, cu 
efecte pozitive, la sfîrșitul fiecă
rui sezon de concursuri, cursuri 
de reciclare a 
este analizată 
și se stabilesc „________________
viitoare. în acest an consfătuirea 
antrenorilor de atletism va avea 
loc, ca de obicei, la Snagov 
zilele de 26 noiembrie — 1 
cembrle și nu între 12 șl 
noiembrie cum se stabilise inițial.

I.

antrenorilor cînd 
activitatea trecută 

j ai oan ele muncii

în 
de-

15

I. D.M.S. din 
Vaslle Conta 
torul 2.

Informații 
la telefonul
II. 79.70/113.

suplimentare
12.19.62 sau

1N ATENȚIA 
ASIGURAȚILOR

Administrația Asigurări
lor de Stat aduce la cu
noștința cetățenilor care 
au contractate asigurări 
cu plata primelor în rate 
că este necesar să achite 
Ia termen aceste rate, 
pentru a nu prejudicia 
continuitatea raporturilor 
de asigurare.

Plata ratelor de 
se poate 
bilii cu 
unitățile 
genții și 
sigurare 
orice unitate ADAS.

S ÎMBATĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15 : I.C.E.D. — Po
litehnica Iași, Dinamo — „U" 
Cluj-Napoca și Rapid — 
Steaua (meciuri în dlv. A).

POPICE. Arena de la clu
bul Republica, ora 14 : Glo
ria București — Voința Bucu
rești ; arena Giulești, ora 14 : 
Rapid București — Olimpia 
București (div. A feminin).

VOLEI. -
ora 17 : 
(div. B.

I.C.E.D.

Sala Flacăra roșie, 
Spartac — Voința 

fem.).
DUMINICA

ATLETISM. Piața Scinteil 
ora 8 : .Crosul tipografilor".

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 : I.C.E.D. — 
Politehnica Iași, 
»U‘ “ ' “

prime 
face la responsa- 

aslgurările din 
socialiste, la a- 
Inspectorii de a- 
sau, direct, la

. , Dinamo —
Cluj-Napoca șl Rapid — 

Steaua (meciuri to dlv. A) ; 
sala Construcția, de la ora 
9,15 : Carpați — C.S.Ș. " 
Mare, URBIS — Marina 
stanța (dlv. de tineret) ; 
Politehnica, ora 11,S0 : 
tomatlca — Comerțul

Satu 
Con- 
■ala 
Au
lic.

„ Bolyai" Tg. Mureș (div. de 
tineret).

POPICE : Arena Voința, ora 
8,30 : Voința București — Ra
finorul Ploiești (div. A mas
culin).

FOTBAL, 
blicii, ora 
dențesc — 
(dlv. A), 
Sportul studențesc — A.S.A. 
(juniori) ; stadionul Pro gr e-
■ul, ora 11 : Progresul-Vulcan 
— Metalul Plopeni (div. B); 
teren Mecanică fină, ora 11: 
Mecanică fină București — 
Șoimii Sibiu (div. B) ; teren 
T.M.B., ora 11 : Luceafărul 
București — Poiana Cîmpina 
(div. B) ; teren Laromet, ora 
11 : Tehnometal — Voința 
(div. C) ; teren Metalul, ora

Stadionul Repu- 
14 : Sportul stu- 
A.S.A. Tg. Mureș 
de la ora 12,15 :

Disputa pentru locul I am în în- 
du-se pînă la desfășurarea dublei 
partide Dinamo București — 
Steaua (22—23 decembrie), intere
sul pentru Divizia A de baschet 
masculin este menținut de lupta 
care se dă, de pe acum, pentru 
evitarea retrogradării. In conse
cință (șl... din păcate), „capete
le de afiș“ ale etapelor Săptă- 
mînale sînt deținute doar de 
meciurile în care evoluează echi
pele amenințate de a trece, în 
viitor, în Divizia de tineret. Săp- 
tămîna aceasta, de pildă, C.S.U. 
Sibiu (locul 12 îh clasament) va 
Încerca să obțină primele vie-

IN DERBYUL DIVIZIEI 
VOINJA BUCUREȘTI -

ORADEA, 9 (prin telefon). Vi
neri, sala A.S. Armata din lo
calitate a găzduit partidele eta
pei a 5-a a Diviziei A de bas
chet feminin, dominată de par
tida Voința București — Crișul 
Oradea, „capul de al'iș" al primei 
zile a turneului orădean.

VOINȚA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 67—60 (34—24). Un 
adevărat derby, disputat eu mul
tă ambiție și punctat cu specta- ----- -•-------.... . ------ vo- 

(min. 19), 
31), dar 
capacita- 
unul joc 
in final.

culoa.se răsturnări de scor, 
ința a condus cu 34—16 
Crișul cu 56—45 (mln. 
bucureștencele au avut 
tea de a reveni, grație 
mai organizat și lucid_ ______
Baschetbalistele de la Crișul s-au 
zbătut mult, dar au ratat enorm.

„U“ CLUJ-NAPOCA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 82—57 
(45—34). Echipa Universitatea a 
făcut o partidă bună, impunîn- 
du-se prin superioritatea asigu
rată sub panouri de Bolovan și 
Clubăncan și prin contraatacuri 
concretizate în special de Adăs- 
căliței Și Mangu. Jucătoarele de 
la Progresul au opus o rezistență 
destul de dîrză pină în min. 25, 
după care „măcinate" de trava
liul impus pentru a recupera în 
fața unor adversare mai înalte, 
au cedat, permlțtod elujenceior 
un succes " ' "
teren ța respectivă.

MOBILA SATU MARE —
VOINȚA BRAȘOV 68—64 (35—38).

meritat chiar la di-

11 : Electronica — Automeca- 
nlca (div. C) ; teren ICSIM, 
ora 11 : ICSIM — T.M.B.
(dlv. C) ; teren Abatorul, ora
11 : Abatorul — Ș. N. Olte
nița (div. C) ; teren Danu
biana, ora 11 : Danubiana — 
Automatica (div. C) ; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — 
Flacăra roșie (div. C).

VOLEI. Sala Floreasca, ora
12 : Steaua — Delta (m A) ; 
■ala Dinamo, ora 10,30 : Di
namo — C.S.M. Suceava (m 
A) și Universitatea — Mara- 
tex (f A) ; sala Giulești, de 
la ora 10 : Rapid — Chimpex 
(f A) și Rapid — Electra 
(m B).

RUGBY. Stadion Olimpia, 
ora 10 : Olimpia — Gloria ; 
stadion Tineretului n, ora 11: 
Aeronautica — Petrochimistul 
Pitești ; stadion Tineretului 
IV, ora 11: R.C. Sportul studen
țesc n — Știința București ; 
stadion Parcul copilului, ora 
10,30 : R.C. Grivlța roșie II— 
ș. N. Oltenița (meciuri în 
dlv. B).

torii În actualul campionat, par
teneră de întrecere fiindu-i for
mația Politehnica C.S.ș. 2 Bucu
rești (locul 8), C.S.U. Galați (lo- 
*........... va forța o dublă victorie

echipei C.S.U. Brașov (lo- 
iar Dinamo Oradea (io
va lupta pentru a reali- 
puțin o remiză în fața 

baschetbaliști de la 
4).
jocuri ale etapei a 
(3) — Steaua (2), 
— Politehnica Iași 
București (1) — Unl-

cui 11) 
asupra 
cui 5), 
cui 10) 
za cel 
redutabililor 
Farul (locul

Celelalte
5-a: Rapid 
I.C.E.D. (7)
(9), Dinamo 
versitatea Cluj-Napoca (6). 
A DE BASCHET (F) ;

CRIȘUL ORADEA 67-60
Tinerele echipe din Satu Mare și 
Brașov, formate aproape în ex
clusivitate din jucătoare crescute 
în pepiniere proprii, au oferit un 
meci atrăgător prin tempoul ac
țiunilor ofensive și evoluția sco
rului. Un moment hotărâtor a 
fost în min. 30, cînd la scorul 
de 48—43 în favoarea lor, bra- 
șovencele au ratat de sub coș, 
după care a urmat un contraatac 
al sătmărencelor încheiat cu coș 
și fault transformat. S-a ajuns 
deci la 48—46, iar de aici Mo
bila a preluat inițiativa nemai- 
cedînd-o, deși baschetbalistele 
de la Voința au luptat cu multă 
ambiție.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
CARPAȚI SF. GHEORGHE 59—45 
(41-16).

RAPID — OLIMPIA BUCU
REȘTI 75—61 (45—20).

Dumitru STÂNCULESCU
• I

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA „LOTO" DIN 9 NOIEMBRIE 1979. 
Extragerea I : 24 87 8 64 59 63 70 30 
66 ; extragerea a ll-a : 39 57 29 81 
16 10 25 62 58. Fond total de cîștî- 
gurî : 971.064 lei, din care 347.086 lef, 
report la categoria 1.
• CiȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 7 NOIEMBRIE 
1979. Cat. 1 (11 rezultate) : 2 va
riante 25% a 30.325 lei, cat. 2 (10 
rezultate) : 15,50 variante a 4.695 tel, 
cat. 3 (9 rezultate) : 151,25 variante 
a 722 lei. Cîștigurile de cat. 1 au fost 
obținute de participanții : ROTHAS
FRANCISCA din Reșița și CONSTAN
TIN PETRE din Cluj-Napoca.
• CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 2* 

DIN 4 NOIEMBRIE 1979. Cat. 2 : 1 
varianta 100% a 37.184 lei și 1 va
rianta 25% a 9.296 lei ; cat. 3 : 10,50 
variante, a 4.427 lei ; cat. 4 : 42,75 a 
1.087 lei ; cat. 5 : 137,50 a 200 lei; 
cat. 6 : 985 a 100 lei. Report cat. 1: 
58.819 lei. Cîștigul de cat. 1 Jucat 
pe o varianta 100% a fost obținut 
de NIȚĂ CORNELIU din Focșani.

9 Agențiile Loto-Pronosport vă 
mai siau astăzi la dispoziție pen
tru a juca numerele preferate la 
tragerea Loto 2 de mîine, 11 no
iembrie 1979.
• Astăzi este ultima zi și pen

tru depunerea buletinelor la a- 
tractivul concurs Pronosport de 
mîine.

Sportul|Pqg.q7-a

culoa.se


UNELE MODIFICĂRI ÎN COMPONENTA 
LOTURILOR REPREZENTATIVE DE RUGBY

ilandbaliștii noștri victorioși iu lti(a campionilor mondiali!

ROMÂNIA - R. f. GERMANIA 14-12
în curind, meciuri In C. E. și o partidă amicală

Campionatul a intrat în va
canță, dar amatorul de rugby 
va avea, în curînd, alte punc
te de atracție, a doua jumă
tate a lui noiembrie și înce
putul lunii următoare progra- 
mînd trei partide internaționale 
ale reprezentanților noștri. 
Prima dintre ele, o autentică 
premieră, selecționata B a Ro
mâniei urmînd să joace Ia 
Split cu reprezentativa A a Iu
goslaviei în ziua de sîmbătă 
17 noiembrie. A doua zi, la 
București : România — Polo
nia, prilej cu care vom marca 
meciul de debut al tricolorilor 
într-o nouă ediție a competi
ției continentale. în fine, 
dar... nu în cele din urmă, la 
2 decembrie. România — Fran
ța, marele joc al anului și al 
campionatului european.

Cine sînt aleșii selecționeri
lor? 
leriu 
norul

Antrenorul emerit Va- 
Irimescu și antre- 
Adrian Malcescu, res-

ponsabilii lotului A, îi au la 
dispoziție pe C. Dinu, Scarlat, 
Voicu, Al. Marin, Simion, Po- 
dărăscu (R.C. Grivița Roșie), 
Munteanu, Cioarec, M. lonescu, 
Pintea, Murariu, Suciți, D. A- 
lexandru, Zafiescu I (Steaua), 
Paraschiv, Marghescu, Con
stantin, Aldea (Dinamo), Cu
rea, Dcmian, Florea (Știința 
CEMIN Baia Mare), Itucan, 
Ortelecan (Știința Petroșani), 
Dumitru (Universitatea Timi
șoara), Motrescu (Farul), Ne
gru (C.S.M. Sibiu). La o cît 
de rapidă privire se observă 
lesne cîteva absențe notabile: 
Borș, Stoica, Bucos. Din pă
cate, toți aceștia sînt sufe
rinzi I Lipsește și Becheș, că
ruia 1 s-a recomandat o pe
rioadă de odihnă după desele 
accidentări. în schimb, apar 
nume noi — Negru, percutan
ta aripă de la C.S.M. Sibiu, 
Curea, experimentatul pilier, 
Demian, tînârul și vigurosul

T 'î/utori adversari 
: ai sportivilor noștri/a J.u.,

înaintaș de linia a doua sau 
închizător de grămadă —, sau... 
aproape noi : Voîcu, un vivace 
„linia a treia", și Podărăscu, 
exploziv atacant și precis 
transformer.

Lista nu este însă închisă, 
în lotul „mare" mai pot fi cu
prinși, în funcție de evoluția 
de la Split, și componenți ai 
selecționatei secunde. Colecti
vul tehnic al acestei echipe 
este compus din Ion Țuțuianu 
și Mihai Naca, celor doi an
trenori alăturîndu-li-se docto
rul Mircea Constantinescu. Ei 
vor conduce cîteva ședințe de 
pregătire comună cu Grigore, 
Mușat, N. Dinu, Bezușcu, IIol- 
ban, Lungu (Farul), C. Gheor- 
ghe, Caragea, Zafiescu II, Chi- 
ricencu, Petre (Dinamo). Cso- 
ma, Urdea, V. Ion (Știința CE
MIN Baia Mare), Pojar, Radu
lescu (Steaua), 
(C.S.M. Sibiu), 
(Politehnica Iași), Vlad (R.C. 
Grivița Roșie), Toader (R.C. 
Sportul studențesc), Buga (Vul
can). Ceilalți doi convocați nu 
s-au prezentat, Oct. Corneliu 
fiind indisponibil, iar Matei — 
reținut de studii (G. R.).

Ungureanu 
Nemesniciuc

VLADIMIR PARTINOVICI,
UN SPECIALIST Al CAIACULUI-VITEZA

Miine, la Boblingen, meciul revanșă
Aseară, la Sedlțnaierhalle din 

Munchen, în prezența a peste 
6 000 de spectatori, reprezenta
tiva masculină de handbal a 
țării noastre a obținut o ex
celentă performanță, învingînd, 
pe propriul teren, pe campioa
na lumii : România — It. F. 
Germania 14—12 (7—7). Prin
cipalul atu al formației noas
tre a fost excelentul joc în 
apărare, unde o mobilizare e- 
xemplară șl forma bună a 
portarului Munteanu, au con-

stituit obstacole de netrecut 
pentru valoroasa formație- 
gazdă.

Au marcat : Mironiuc 4, Bir- 
ialan 3, Stingă 3, Voina 3, 
Durau 1 pentru reprezentativa 
României și Ehret 4, Frcisler 3, 
Brandt 2, Ohli 1, Wunderlich 
1, Fei I.

Au condus foarte bine Jan 
Koret și Milan Statky (Ceho
slovacia).

Miine, la Boblingen, va avea 
loc meciul revanșă.

Ieri, la Brașov

ÎNVINGĂTOARE IN MICIII! CU II.F. GERMANIA: 19-13
BRAȘOV, > (prin telefon). Mo

derna Sală a sporturilor din lo
calitate a găzduit vineri seara 
prima tntnnlre dintre selecțio
natele feminine ale României șl 
R. F. Germania. Așa cum era de 
așteptat, victoria a revenit jucă
toarelor noastre, care au cîștigat 
cu scorul de 13—ÎS (9—7),

Aflindu-se tn plină perioadă de 
reconstrucție selecționata noas-

La Miskolc

ROMÂNIA-UNGARIA (masculin) 3-2
tina din marile vedete; ale 

campionatelor mondiale de 
caiac-canoe desfășurate in va- 

' ră la Duisburg a fost caiacls- 
tul sovietic Vladimir Parflno- 
vici, Învingător in două probe 
_ _ caiac simplu 500 m și caiac 
dublu 500 m. împreună cu 
Serghei Ciubrai. Parfinovlcl 
accede în fruntea celor mai 
rapizi caiaciștl al lumii in
tr-un moment de eclipsă — 
sperăm pasageră — al lui Va- 
sile Dîba. La numai 20 de 
ani calacistul din Minsk pro
bează calități excepționale, ca
re îl așează in categoria ma
rilor campioni ai caiacului, 
înalt (1,91 m) și voinic, dar 
cu o musculatură armonioasă, 
care îi conferă o alură predo
minant longilină, cu o anver
gură a brațelor demnă de un 
baschetbalist — lungimea bra
țelor asigurîndu-i o eficacita
te deosebită a vîslitului —, 
Parfinovici are toate calitățile 
caiacistului modern.

Vîrsta și valoarea noului as 
ne duc cu gîndul la spectacu
loasa apariție a lui Dîba în 
fruntea caiacului mondial în 
1974, la campionatele mondia
le de Ia Xochimilco. AtuncU 
la 20 de ani, Vasile a cîștigat 
tot două titluri mondiale — la 
simplu și 13 caiac 4X500 m. 
Este adevărat, victoriile celui 
care s-a dovedit pînă acum 
cel mai rapid caiaclst al de
ceniului au venit chiar la de
butul la campionatele lumii. 
Pentru Parfinovici. întrecerile 
de la Wedau au însemnat cea 
de-a treia prezență la com
petiția supremă. A debutat in 
1977,’ la Pancearevo. junior 
fiind, șl s-a clasat al patrulea 
Ia simplu 500 m după Dîba, 
Sledziewski (Polonia) șl Szta- 
nity (Ungaria). în 1978, la Ada 
Clganllja, este întrecut numai

de Dîba, care cucerea al trei
lea titlu mondial la simplu 
500 m.

Maniera în care Parflnovlci 
a obținut cele două victorii 
de la Duisburg demonstrează 
că nu ne aflăm In fata unui 
campion de conjunctură (fi
rește au fost șl curse in care 
condițiile de concurs inegale, 
generate de poziția culoarelor 
fată de vînt, au furnizat re
zultate oarecum neconforme 
cu ierarhii cunoscute ante
rior), ci a unei veritabile ste
le. După ce a ciștlgat clar la 
simplu, înaintea unul alt ca- 
lacist din „noul val", Peter 
Hempel (R. D. Germană), Par
flnovlci a luat startul, după 
40 de minute (perioadă în ca
re a fost Inclusă și festivita
tea de premiere), în finala de 
caiac dublu, alături de Ciuh- 
rai, un specialist al acestei 
probe, care de obicei este 
stroc. Parfinovlcl a ocupat el 
primul loc în barcă șl succe
sul — unul din cele mal ca
tegorice într-o probă de vi
teză — 1 se datorează în cea 
mai mare măsură lui. Mal în 
glumă, mal în serios, pe mar
ginea canalului de la Wedau 
se spunea că Parfinovlcl l-a 
tras, pur șl simplu, pe Ciuhral 
după el...

...Și mai spuneau cîțiva ga
zetari de la Wedau că Parfi
novici va domina caiacul de 
viteză în următorii an! așa 
cum a făcut-o Dîba vreme de 
cinci ani. Noi am scris aceste 
rîndurl cu credința că un 
Dîba bine pregătit, un Dîba 
în cea mal bună formă, un 
Dîba conștiincios și ambițios, 
ca tn perioada debutu’ul poa
te încurca socotelile celor ca' 
re l-au șl găsit urmașul...

LA TENIS DE MASĂ!

Vladimir MORARU

UN TALENT 
NEBÂNUIT

Deoarece in actua
lul campionat de fotbal 
al Argentinei, fundașul 
Roberto vasquez. de 
la clubul Barika, a 
realizat neobișnuita 
performantă de a mar
ca șapte goluri în pro
pria poartă(l). antre
norii au hotărît să ia 
măsuri. Cea mai logi
că a fost trecerea sa 
în rîndul atacanților, 
deoarece după decla
rația conducătorului, 
clubului .....ar fi pă
cat să șe piardă un a- 
semenea talent".

vreme, de etnd hoche- 
iștll Indieni au început 
să plece steagul în fa
ța unor adversari din 
alte continente. Așa s-a 
petrecut recent, chiar 
pe terenul propriu al 
maeștrilor, la New 
Delhi, unde reprezenta
tiva U.R.S.S.. aflată în 
turneu în India, a dis
pus de echipa țării 
gazdă cu 1—0 în me- 
ciul-test inaugural, ce- 
dind la limită în al 
doilea : 1—2. 
în hocheiul pe 
încep să suporte 
talii.

în
Valorile 

iarbă 
mu-

în campionatele internaționa
le de tenis de masă ale Unga
riei, la Miskolc, reprezentativa 
masculină a României a re
purtat un frumos succes, în- 
vingînd echipa Ungariei, cam
pioană mondială, cu 3—2. Șer- 
ban Doboși și Zsolt Bohm au 
cîștigat partidele de simplu 
contra lui Gergely, precum și 
pe cea de dublu (Klampar, Jo- 
nier) și au cedat în fața lui

Klampar. După ce au Învins 
selecționata secundă a Polo
niei, sportivii noștri au pierdut 
semifinala cu R. F. Germania, 
la 1—3. Bohm a Învins pe Stell- 
wag, Hilgging a cîștigat la 
ambii jucători români, dublul 
revenind de asemenea adver
sarilor (Stellwag, Liek).

Formația feminină a învins 
echipa Cehoslovaciei cu 3—1, 
dar a pierdut în „sferturi" me
ciul cu R.P.D. Coreeană (0—3).

tră a evoluat în prima parte a 
Intnniril crispat, reținut in atao 
și retras în apărare, ceea ce a 
permis formației oaspe să se im
pună. Dealtfel, handbalistele 
vest-germane au menținut la în
ceput scorul egal și, chiar, au șl 
condus o dată: 3—2, în mln. 11. 
Stringîndu-șl însă rtndurUe, Ju
cătoarele românce au reușit apoi 
să egaleze și să preia conduce
rea (6—3, min. 19).

După pauză, lăsîndu-șl proba
bil emoțiile în... vestiare, hand
balistele noastre au acționat mal 
curajos In apărare, mal terfh șl 
mal avansat, apoi au pasat mai 
bine și mal rapid, reallzind com- 
binațil frumoase șl, mal eu sea
mă, eficiente în atac, ceea c« 
le-a permis să se detașeze cu 
destulă ușurință: 13—9, min. 34, 
13—10, min. 37 șl 17—10 min. 40, 
etnd nimeni nu se mal îndoia 
de victoria reprezentativei ro
mâne. Această victorie — să spe
răm că va fi de bun augur pen
tru noul sezon.

Punctele au fost marcate de: 
Tordk S, Sasu 4, Ștefanovicl 3, 
Nan S, Lupșor, Gali, Marian, E- 
remla — pentru România, Biern- 
baum 3, Bemdt 2, Placht 2, Bock 
î, Steelberg, Wolf, Jonson, Va- 
tes — petnru R. F. Germania. 
Bun arbitrajul cuplului 3. Papp 
Șl L. Kiss, ambii din Ungaria.

Partida revanșă are loc miine 
(n.r. azi), la Brașov, de la ora

Ion GAVRILESCU

PROGRAMUL MECIURILOR DIN OPTIMILE DE FINALĂ ALE CUPEI U.E.f.A
ieri, la Zurich, a avut loc 

tragerea la sorti a meciurilor 
din optimile de finală ale Cu-. 
pei U.E.F.A. Reprezentanta tă
rii noastre, Universitatea Cra-

iova, va Intîlni puternica for
mație vest-germană Borussia 
Monchengladbach, deținătoarea 
trofeului. Primul meci este 
programat ia 28 noiembrie, la

„Carte de vizită“

BORUSSIA MONCHENGLADBACH
De cinci ori cîștlgătoare b 

campionatului R.F. Germania. De 
două ori cîștlgătoare a CupeL A 
Ieșit învingătoare, de două ori, 
în Cupa U.E.F.A. în 1975 șl 1979 
(finala ultimei ediții : 1—0 șl 1—1 
cu Steaua Roșie Belgrad).

In momentul de față se află 
pe locul cinci în campionatul 
vest-german, cu următoarea linie

aleagă între 2 manșe 
de slalom uriaș sau o 
cursă de fond pe dis
tanța de 5 km. Deci, o 
întrecere polisportivă, 
îmbinînd — poate 
pentru prima oară 
două discipline 
se dispută, în mod 
bișnult, în sezoane 
ferite.

FASCINAȚIA 
FOTBALULUI

care 
o- 
di-

ea urmărind populari
zarea tn rîndul ma
drilenilor a acestui 
mijloc de transport si
lențios, economic șl 
nepoluant. Agenția de 
știri „France — 
apreciază că 
acțiune este 
mai salutară. 
Madridul se _______
printre cele mal polu
ate orașe europene, din 
cauza traficului rutier 
deosebit de intens.

Presse" 
această 

cu atlt 
cu cit 
numără

de clasament : 11 5 3 3 23—18 13.
Formația etalon : Kneib —
Schaffer I, Hannes, Ringels, 
Fleer — Kulik, ScMffer n, Niel
sen — Gores, Nickel, Lienen. O 
echipă oomplet remaniată, care a 
rămas, tn ultimii dol anl, " " 
Wlttkamp, - - -
Wimmer, 
Vogts.

Din formația actuală, Nielsen 
este internațional danez, Iar 
Nickel a jucat In echipa B, cu 
Luxemburg. Antrenorul eehtpel 
este fostul Internațional Jupp 
Heynckes.

In turul I, Borussia a eliminat 
echipa norvegiană Viking Sta
vanger (3—0 șl 1—1), Iar In turul 
doi — pe mter Milano (1—1, 3—2 
tn deplasare, după prelungirii).

Bonhof, 
Jensen,

fără
Stlellcke, 

Simonsen,

Monchengladbach, iar returul 
la 12 decembrie,
Celelalte meciuri : Diosgyor — 
F. C. Kaiserslautern, Grass
hoppers Zurich — V.f.B. Stutt
gart, Lokomotiv Sofia — Di
namo Kiev, Eintracht Frank
furt — Fey enoord, Bayern 
Munchen — Steaua Roșie Bel
grad, St. Etienne — Aris Sa- 
Ionic, Standard Liege — Zbro- 
jovka Brno.

Meciurile din sferturile de 
finală In. cele trei competiții 
vor fi programate (prin tragere 
la sorți), la 16 ianuarie, la 
Z Urich.

Ja Craiova.

• In meci retur, tn Cupa 
U.E.F.A., la Kefl^fec, echipa lo
cală a fost Învinsă cu 2—1 (i—o) 
de Zbrojovka Brno (tn tur for
mația cehoslovacă cîștlgase cu 
3—1). Astfel, Zbrojovka s-a cali
ficat pentru optimile de finală.

■ Reprezentativa Suediei și-a 
încheiat turneul In R.P. Chineză, 
lucind la Canton tn compania 
unei selecționate regionale. Jocul 
a luat sfirșlt cu un rezultat 
egal : 0—0.

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX

VALORI IN MIȘCARE
Ne-am obișnuit să-i 

considerăm pe sportivii 
indieni drept maeștri 
de neîntrecut în ho
cheiul pe iarbă. Intr- 
adevăr, echipa Indiei 
este multiplă campioa
nă olimpică în sportul 
crosel șl mingii, tar o 
victorie asupra acestei 
formații apărea, oină 
de curînd, ca o per
formanță cu totul te
șită din comun. tată, 
însă, că această au
reolă de invincibilita
te pare a fl tot mal 

des umbrită, în ultima

DISC1PLINE 
COMBINATE

Iată ultima „premie
ră" în materie de noi 
discipline sportive : 
intre 8 șl 14 decembrie, 
anul acesta, va avea 
loc în micuța stațiune 
climaterică austriacă 
Brand, prima ediție a 
campionatelor mondia
le de... tenis-schi. 
Nu-1 vorba, cum s-ar 
putea crede la prima 
vedere, de tenis jucat 
pe schiuri, ci de un 
sport combinat : un 
turneu de tenis In sa
lă, urmat de un con
curs de schi, partlcl- 
pantll avlnd dreptul sâ

Uniunea europeană 
de fotbal organizează 
cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări de la 
înființare, un concurs 
de fotografii cu tema 
„Fascinația fotbalului", 
lucrările trebuind să 
redea aspecte din me
ciurile. cupelor europe
ne de fotbal. ediția 
1979'1880. Flecare con
curent poate participa 
cu trei fotografii alb- 
negru șl trei fotografii 
color.

SĂRBĂTOAREA 
BICICLETELOR

deAproximativ 75 000 ... 
cicliști au luat parte, 
duminică, la o r-----
festatie organizată 
munlcinalitatea 

lei spaniole pe 
zile Madridului, 
lelul ” '
tei», 
tel 
primarului ___,___ ,
Enrique Tlerno Galvan,

„Zilel 
Inițiativa 

acțiuni

mani- 
de 

caplta- 
stră- 

cu prl- 
bicicle- 

aces- 
aparține 

orașului,

MICUL ÎNOTĂTOR 
Șl BULDOGUL SĂU...

Distanța dintre por
turile Dover șl Calais, 
de ambele părți ale 
Canalului Mînecli, ce 
desparte Anglia de 
Franța, este străbătută 
aproape în fiecare an 
de înotători bărbați și 
femei. T “ 
de mare 
fost dusă 
și de un 
de liceu 
Marcus 
vîrstă de 
tat distanța luptînd din 
greu cu valurile și 
ploaia, care n-au înce
tat de-a lungul întregii 
sale traversări. El era 
gata să renunțe, dar — 
după cum a declarat 
ulterior — lătratul buP 
dogului său Sammy, 
prezent într-o barcă ce 
îl însoțea, t-au dat e- 
nergia șl stimulentul 
necesar neașteptatei 
performanțe.

Iată că proba 
rezistență a 

i la bun sfîrșit 
i copil. Elevul 

din Londra, 
Ilowper, tn 
12 ani, a tno-

CICLISM • Cursa de $ zile 
de la Grenoble a fost cîștigatâ 
de perechea Moser—Pijnen. cu o 
medie orară de 48,996 km. 
locurile următoare s-au 
Braun—Schoten, la un 
Ser cu—Vallot, la 2 ture.

HALTERE • La C. M. 
Salonic, la cat. mijlocie, 
s-a clasat J. Vardanian (U.R.S.S.) 
— 370 kg, urmat de B. 
(Bulgaria) 362,5 kg ; D. 
(Cehoslovacia), B. Mazag 
ria) 345 kg ; h;. Appel 
342,5 kg ; N. Bergmann 
340 kg. Medallați : smuls 
danlan 170 kg ; Blagoev 
Mazag 155 kg ; aruncat 
danian 200 kg ; Stark (Ungaria) 
195 kg ; Bergmann 195 kg.

HOCHEI • La Oulu s-a dispu
tat a doua întîlnlre amicală Fin
landa — Suedia. Hochelștii fin
landezi au obținut victoria cu 
2—0 (0-0, 2—0, 0—0). • In C.C.E. 
la Sofia : Levski Spartak — O- 
Umpia Llubllana 5—8.

ȘAH • în turneul de la Til
burg (Olanda), Romanișin l-a în
vins pe Smîslov, iar Sosonko pe 
Larsen. Remize în partidele Kar
pov — HUbner. Sax — Portisch, 
Kavalek — Toman șl Spasski — 
Hort. în clasament, după 6 run-

Pe
clasat 

tur $1

de la 
pi imul

Blagoev 
Polaclk 
(Unga- 

(R.F.G.) 
(R.F.G.) 
— Var- 

170 kg ; 
— Var

de, conduce Romanișin 
(1), urmat de Karpov 
cîte 4 p, Spasski șl 
cite 31/, p • Meciul 
pentru calificarea In 
candldațllor la titlul 
masculin disputat la 
Intre r_l“" _______
dorjan șl Zoltan Rlbli, s-a _ 
chelat la egalitate: 3—3. Avînd un 
coeficient Soneborn superior, 
Adorjan a obținut calificarea.

TENIS ® La Stuttgart, suede
za Nina Bohm a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 3—6. 7—6, 
6—2, în fafa americanei Billie- 
Jean King. Alte rezultate : Na
vratilova — Harford 6—0. 7—5 ; 
Reid — Kloss 6—1, 6—1 : Jauso- 
vec — Margolin 6—1, 3—6. 7—6 ; 
Turnbull — Bunge 6—1. 3—6. 7—6. 
In turul doi al probei de dublu, 
perechea cehoslovacă Budarova— 
Marslkova a cîștigat cu 6—1. 6—3 
jocul cu Ruzici (Rom* îl a. — 
Mandllkova (Cehoslovacia). * In 
turneul masculin de la Stock
holm : Solomon — Meyer 6—4, 
6—4 ; Fibak — Gunthard 
6—1 :' Smid — Manson 6—4, 6—4 ; 
Mayer — Stewart 6—4, 6—3 ; Cox
— Gorman 6—4. 7—5 : Norback
— Riessen 6—2, 6—0.
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