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„CUPA CONGRESUL AL ffl-LEA“, 
A STIMULAT COMPETIȚIILE DE MASĂ 

La Întreprinderea de mecanica lini din București 
toate secțiile de producție au lost angrenate in Întreceri

Oamenii muncii de la Între
prinderea de mecanică tină 
din București, asemenea între
gului popor, întîmpină Con
gresul al XII-lea al partidului, 
eveniment istoric in viața în
tregii țări, cu numeroase și 
importante realizări în pro
ducție. I-am văzut ieri, către 
sfîrșitul schimbului I, pe cei 
care .lucrează în secția de 
montaj al cărei șef este lng. 
Ștefan Blaier, președintele a- 
sociației sportive. Marea ma
joritate tineri, munceau aple
cați asupra unor aparate de 
măsurat și controlat de mare 
precizie. Mindri de profesia lor, 
de întreprinderea lor, ne-au vor
bit cu însuflețire despre fru
moasele perspective pe care le 
are mecanica fină, așa cum este 
prevăzut în proiectele Documen
telor Congresului al XII-lea, su
puse dezbaterii întregului po
por. Șeful secției ne-a arătat, 
între altele, citeva ceasuri e- 
lectronice, dintre cele care vor 
fi puse în curînd în vînzare-

Am întrebat ce loc ocupă e- 
ducația fizică și sportul în via
ța oamenilor care lucrează în- 
tr-o întreprindere atît de mo
dernă. Am fost invitați să ve
dem, după terminarea lucru
lui, cîteva din manifestările 
sportive organizate în cadrul 
unei mari acțiuni de masă 
care antrenează absolut toate 
secțiile de producție și care se 
numește „CUPA CONGRESU
LUI AL XII-LEA AL PARTI
DULUI". Regulamentul compe
tiției, bine gindit, deopotrivă 
stimulativ și educativ, pune 
accentul nu pe individualități, 
ci, pe colective. La șah, tenia 
de masă, fotbal, orientare tu
ristică și cros participarea se 
face pe echipe mixte, de băr
bați și femei. întrecerile au în

MANIFESTĂRI Șl
La redacție continuă să ne so

sească vești privind organizarea 
— pretutindeni în țară — a nu
meroase competiții sportive oma
giale dedicate Congresului al 
XII-lea a! partidului. Iată cîteva 
din acțiunile organizate, relatata 
de corespondenții noștri.

• TIMIȘOARA

„Crosul de toamnă", desfășurat 
în jurul stadionului „1 Mat", a 
atras circa 3 000 de participant! 
din municipiu și județ. Iată pe 
cîțiva dintre cei mal merituoși

Mîine, pe stadionul Dinamo

ROMÂNIA - CIPRU ÎN PRELIMINARIILE
CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL

® Față de meciul cu Iugoslavia, două modificări în e- 
chipa noastră : Nicoiae în locul lui Ștefănescu (suspen
dat) și Beldeanu pe postul lui Dinu (accidentat) • Intîl- 
nirea va începe la ora 14
Mîine, pe stadionul Dinamo, 

cu începere de la ora 14, va 
avea loc meciul de fotbal 
România — Cipru, cu car» 
se încheie jocurile selecțio
natei noastre în cadrul grupei 
a III-a preliminare din Cam
pionatul european. Lotul nos
tru reprezentativ, reunit de 
miercuri seara în Capitală, se 
pregătește eu multă atenție. 
Ieri. selecționații au parti
cipat. dimineața, la un intens 
antrenament fîzico-tehnico-tac- 
tic la care au fost prezenți 
toți cei 17 componenți ai lotu
lui, adică : Cristian, Bucu
(portari), Tiiihoi, M. Zamfir, 
Sameș, Nicoiae, Munteanu II 
(fundași), Beldeanu, Mulțescu, 
Boloni, Augustin, Bălăci (mij
locași), Crișan, Cămătaru, M. 

ceput la 2 noiembrie, ieri se 
disputau semifinalele, finalele 
fiind organizate zilele acestea. 
Pentru stabilirea clasamentului 
se vor aduna punctele obținute 
de fiecare secție pe toate ra
murile de sport, ceea ce a mă
rit interesul fiecărui colectiv 
pentru o cît mai bună repre
zentare in competiție.

„Cupa Congresului" a *tl-  
mulat puternic activitatea de 
masă, a dus la creșterea fără 
precedent a practicanțiloc 
sportului, la consolidarea or
ganizatorică a asociației — 
ne-a spus lng. Blaier — șl spe
răm să descoperim cu acest 
prilej șl talente pentru secțiile 
asociației".

Intr-adevăr, lată, la stadio
nul întreprinderii, unde am

Mircea COSTEA

(Continuare tn nag. a 2-a>

Aspect de la concursul de șah 
mecanică fină.

ÎNTRECERI SPORTIVE OMAGIALE
cîștlgători: lldiko Codări (Facul
tatea Electrotehnică), Ester*  
Lucaci (Liceul Lnd. 5), Ion Roșia- 
nu (Șc. profesională UCECOM), 
Andrei Novacovlci (Lie. ind. 8) 
și Doru Grecu din Periam. (C. 
Crețu).
• MIERCUREA CIUC

„Cupa Congresului*  a atras la 
startul său peste MC de sportivi 
din Cristurul Secuiesc, Odorbei, 
Toplița, Gheorgheni, Bălan și 
Miercurea Ciuc. Au învins: echi
pele orașului Toplița — la voie!

Răducanu, Cîrțn, Terheș (ata- 
canți). Medicul lotului, dr. D. 
Tomescu, ne spunea că de 
multă vreme n-a avut o situa
ție așa de bună la lot, neînre- 
gistrîndu-se nici un fel de 
accidentări după etapa de 
miercuri. Deci lotul a partici
pat în totalitate la ședința de 
pregătire de ieri dimineață, de 
pe stadionul Dinamo. Iar după 
amiază selecționații au fost 
prezenți. tn pădurea Băneasa. 
la un nou antrenament cu ca
racter fizic. Selecționații iși 
vor încheia pregătirile practice 
in această dimineață, printr-un 
antrenament in care accentul 
va cădea pe pregătirea tactică

(Continuare 'in pag. a 7-a)

PARTIDULUI, CALDA RECUNOȘTINȚĂ 
A TINERETULUI NOSTRU SPORTIV
Sint, desigur, multe puncte

le de referință în dezvoltarea 
sportului nostru din ultimii ani 
Cifre, statistici și bilanțuri o- 
glindesc avîntul necontenit al 
sportului românesc, dimensiuni
le actuale prin care el s-a in
tegrat, tot mai trainic, în viața 
tineretului, a oamenilor muncii 
șt, în același timp, s-a afirmat 
necontenit îa arena internațio
nală. Astăzi, insă, vom stărui 
asupra cinstei deosebite pe care 
partidul nostru a făcut-o spor
tului, îneredințîndu-i, de la an 
la an, sarcini de mare și ono
rantă răspundere.

Programai Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, adoptat 
de Congresul al XI-lea, consi
dera educația fizică și sportul 
ca parte integrantă a procesu
lui de educare socialistă a ma
selor, de dezvoltare armonioasă

organizat la Întreprinderea de 
Foto : Ion MIHAICA

(m-Ț-f), formațiile de handbal din 
Cristurul Secuiesc (f) și Odorhei 
(m) și reprezentativa municipiu
lui Miercurea Ciuc la fotbal. 
Concursul de șah a revenit lui 
Sandor Biro de la C.S.U. Brașov. 
Se află în plină desfășurare o 
competiție de hochei pe gheață 
la care iau parte echipe din 
Gheorgheni și Miercurea . Ciuc. 
(V. Pașcanu).

• IAȘI

Pretutindeni în municipiul nos
tru au loc manifestări sportive 
omagiale, care se bucură de o 
largă participare, tn cadrul aso
ciațiilor sportive de La Combina
tul de fibre sintetice, întreprin
derea mecanică Nicolina, Direcția 
regională C.F.R., întreprinderea 
comercială de stat pentru mărfuri 
alimentare, în școli, licee și in
stitute de învăță mint superior se

(Continuare în pag. a 2-a)

riîinc, in Giulcștl, »n atractiv meci international de rug&y

ECHIPA ROMÂNIEI DEBUTEAZĂ ÎN NOUA EDITIE A C. E„
INTILNIND SELECȚIONATA

La Split, Iugoslavia — România B
Iată-i pe rugbyștii tricolori 

în preziua mult așteptatei reîn- 
tîlniri cu suporterii lor bucu- 
reștenl, dornici de a-i vedea 
„în direct" pe cei care la 6 
octombrie, pe Arms Park, în 
fala celebrei echipe a „diavo
lilor roșii" (denumire sub care 
este cunoscut XV-le Țării Ga
lilor, pentru echipamentul său 
roșu), au făcut pasul hotărîtor, 
intrînd în „clubul" celor mai 
puternice teamuri de rugby din 
lume.

Mîine, pe stadionul Giulești, 
gazdă primitoare pentru rugby, 

și păstrare a sănătății poporului. 
„Tocmai pentru a răspunde ■- 
cestor înalte cerințe — se subli
nia în Mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive — este 
necesar să se treacă la măsuri 
hotărîte pentru îmbunătățirea 
substanțială a activității sporti
ve de masă și de performanță, 
pentru ridicarea acestei activi
tăți la nivelul exigențelor puse 
de dezvoltarea actuală și in 
perspectivă a societății noastre".

Aceste orientări și idei gene
roase au stat la baza marii 
competiții polisportive naționa
le „Daciada", organizată din 
inițiativa secretarului general 
al partidului nostru. Acțiune 
fără precedent, „Daciada" în
seamnă nu numai prin dimen
siuni, ci — îndeosebi — prin con
ținut, un moment de vîrf în 
istoria sportului românesc. 
După cum, în perioada pe care 
am străbătut-o de la cel de al 
XI-lea Congres al P.C.R., a 
fost scrisă și CEA MAI GLO
RIOASA PAGINA DIN ÎN
TREAGA ISTORIE A PARTI
CIPĂRII SPORTIVILOR RO
MANI LA JOCURILE OLIM
PICE. La Montreal, echipa 
României, In frunte cu admi

SPORTIVII, ÎN
In istoria mișcărilor spor

tive intervin momente în 
care energiile se adună, 
stîrnind un tumult deseori 
imprevizibil. In aceste mo
mente. mișcarea sportivă Iși 
iese din matcă și iși urcă 
propriile ștachete, atrasă de 
întrecerea la vîrf a marilor 
vedete internaționale.

Un asemenea moment în 
istoria mișcării noastre spor
tive poate fi socotit anul 
1968, un an memorabil pen
tru performantele sale și, 
mai ales, pentru emulația 
pe care avea să o stîrnească 
în următorul deceniu.

Ce știa, atunci, în linii 
mari, iubitorul de sport de 
la Madrid, de la Singapore 
sau de la Montevideo des
pre sportul românesc ? Știa, 
în primul rînd, că există 
Ioianda Balaș, o atletă pen
tru multă lume inegalabilă. 
Cel care avea mai multe 
cunoștințe despre mișcarea 
sportivă internațională mai 
știa că România este o tară 
care a făcut o frumoasă im
presie la Melbourne, cîști- 
gînd medalii de aur la 
canoe, box și tir. în sfîrșit. 
iubitorii de sport din Euro
pa cunoșteau forța handba
lului românesc, cu cele două 
titluri mondiale cîștigate la 
Dortmund și la Praga.

Anul 1968 marchează in 
cronica sportivă mondială

fluierul spaniolului Jul.o Segu- 
rola, din San Sebastian, va che
ma Ia întrecere (la ora 13,30) 
echipele naționale ale Români
ei și Poloniei într-un meci o- 
ficial, care pentru sportivii 
noștri înseamnă debutul în 
noua ediție a Campionatului 
european, -ediția 1979/80.

Desigur, această partidă nu 
are decît un favorit : XV-le 
țării noastre, atît de călduros 
recomandat de recentul său 
turneu autumnal din Marea 
Eritanie. Dar, atenție, partide
le cu rugbyștii polonezi au fost

rabila ambasadoare a tineretului 
sportiv al României socialiste 
Nadia Comăneci, a realizat cel 
mai fructuos bilanț olimpic: 4 
MEDALII DE AUR, 9 DK 
ARGINT și 14 de BRONZ. 
Valoarea acestui strălucit bilanț, 
a magnificei evoluții a Nadiei 
Comăneci am înțeles-o. cu toHl 
în sensurile ei cele mai*  profun
de atunci cînd, prezent ca de 
multe alte ori în mijlocul 
tricolorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta, prin cuvin
te pe care nu le vom uita 
niciodată, că victoriile Nadiet 
Comăneci au demonstrat in mod

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. 4—5)

RITMUL ȚARII
un mare punct de cîștig 
pentru sportul românesc. Da 
Olimpiada de la Ciudad de 
Mexico, împotriva multor 
calcule determinate de tra
diție, Viorica Viscopoleanu 
reușește să cucerească o 
medalie olimpică de aur de 
mare răsunet international, 
în primul rînd pentru că re
zultatul reprezenta și un 
nou record mondial și, în al 
doilea rînd. pentru faptul că 
perechea Viscopoleanu—Bea
mon este considerată de 
cronicarii vremii drept cu
plul de aur al Olimpiadei, 
în același timp, Lia Mano- 
liu devine „cap de afiș", 
prin titlul ei olimpic, după 
ce atrăsese doar atentia 
specialiștilor prin cele două 
medalii de bronz cucerite la 
Roma și la Tokio.

Anul 1969 aduce sportului 
românesc trei momente de 
prima pagină în presa spor
tivă internațională. Acum 
nu mai e vorba doar de 
unele rezultate valoroase, 
așa cum au fost destule și 
pînă atunci, ci de situații cu 
totul speciale, în care tradi
ția este bulversată, iar spor
tivii români intră în circui
tul elitelor. Astfel, la 15 ia
nuarie, pe Wembley, fotbalul

loan CHIRIIA

(Continuare în pag. 4—5)

POLONIEI
întotdeauna dificile și pline d« 
neprevăzut E drept, in cele 11 
partide disputate pînă acum, 
între rugbyștii celor două țări, 
de fiecare dată victoria a surts 
culorilor noastre. Ne amintim 
însă că în ultima întîlnire de 
la București, de pildă, oaspeții 
polonezi — spre surprinderea 
noastră, a tuturor — au condus 
pînă în minutul 70. cînd doar 
un „forcing" românesc irezisti
bil a redresat situația, aducind 
o victorie (38—21) de care unii 
începuseră a se îndoi. în anul

D. CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 6-a)



CONGRESULUI PARTIDULUI, OMAGIUL TIMIIITULUISPURIIV
La marea întreprindere bucureșteană „Timpuri Noi"

0 PERMANENTA CHEMARE, UN MOBILIZATOR IMBOLD

OAMENI AI ZILELOR NOASTRE

IN ROMANIA SOCIALISTA
NICI UN VIS NU-I
CU CONDIȚIA SA IUBEȘTI MUNCA"

• Comunistul Mihai Albu își împarte timpul între 
ascensiunea în înalta performanță și activitatea de e- 
ducator
Micul avion argintiu pare a 

fi o pasăre singuratică rătăcită 
In înalturile văzduhului și cu
prinsă de vraja zborului : cînd 
urcă săgeată spre soare, cînd 
se răsucește în volte largi, pli
ne de grație. Nu-ți vine a cre
de că acolo, in micuța cabină 
Încărcată de aparate și manete, 
le află un om. După lungi 
minute de „dans" acrobatic 
șoimul de metal se așterne In 
iarba ruginită a clmpului și 
din carlingă sare pe aripă, 
sprinten, tînărul pilot. 11 în- 
tîmpină un bărbat în puterea 
vîrstei și încep să discute cu 
gesturi largi...

Așa i-am găsit, zilele trecu
te. pe cîmpul de zbor al aero
clubului „Gheorghe Bănclules- 
cu“ din Ploiești, pe pilotul 
Mihai Albu, maestru al spor
tului, și pe antrenorul Dan 
Pîrvulescu.

— Un zbor obișnuit, de ru
tină ?

Tînărul cu statură de gim
nast, îmbujorat de momentele 
grele ale suprasolicitărilor din 
timpul zborului, zîmbește.

— Ceva mai mult decit ații. 
Doar nu zburăm numai așa, 
ea divertisment. Fiecare „ieși
re" în văzduh trebuie să fie o 
treaptă spre mai bine, spre 
perfecțiune. Cui ii place avia
ția, cine iubește cu adevărat 
acest sport, nu poate gîndi 
altfel.

Mihai Albu a îndrăgit zborul 
de pe cînd era copil și alerga 
desculț pe clmpul Strejnicului 
după aeromodelele din baghete 
și carton meșterite la cercul 
de Ja Casa pionierilor.

— Cînd i-am spus tatii că 
vreau să mă fac pilot s-a ui
tat la mine și a început să 
rîdă : „Fugi de aici — zicea —, 
tu crezi că aviator poate ajun
ge oricine 7" Da, tată — am 
răspuns. Așa ne-a spus tova
rășul instructor de la Cercul 
de aeromodele. Dar abia mai 
Mrziu am înțeles eu adevărat 
— și eu șl tata — că astăzi, 
pentru tineretul acestei țări, 
■iei un vis nu-1 prea îndrăz

• LA INSTITUTUL de tn- 
vățămtnt superior din Pitești 
»-* * dat recent în folosință 
«tn minicomplex atletic, com
pus din pistă de zgură de 
300 m, sectoare de aruncări șl 
sărituri. Toate lucrările au 
fost executate prin muncă 
patriotică de către studenții 
de la Facultatea pedagogică 
— secția de educație fizică. • 
SALA SPORTURILOR Tracto
rul Brașov a găzduit zilele 
trecute o reușită manifestare 
organizată de comisia sporti
vă a forului sindical Jude
țean Brașov. Este vorba de 
un mare concurs de tenis de 
masă, la oare au avut repre
zentanți 23 de asociații spor
tive, și de un trial pentru 
copii intre 10—14 ani, la care 
s-au întrecut 90 de viitori 
performeri. In postură de cîș- 
tlgători s-au situat: Dorel Po
povic! (Consiliul popular ju- 
dețoan) și Dana Roman 
(I.C.S.M. Metalo-chlmlce), res
pectiv Iulian Roman (Șc. gen. 
13) și Cornelia Panfil (Șc. 
gen. 22). • PESTE 1 000 DE 
medieri ai asociației sporti
ve Voința Cimpulung Muscel 
au fost prezențl in ultimul 
timp la întrecerile organizate 
In cadrul „Daciadei" la lupte,

d-esfășoară Întreceri de RHbal. 
handbal, volei, tenis de niasft, 
șah, orientare sportivă «.a. L». 
combinatul amintit, de pifldă, din 
60 de participanți cel mai bu» 
s-a dovedit Mihai Bantaș;
neul de fotbal studențesc orga
nizat de I.M.F. a revenit stu
denților de la Științe economjee, 
care au învins în finală pe ©ei 
de la Facultatea de medicină cu 
3—2; concursul de tenis de masă 
d© ia Universitatea „A. I. Cuza" 
a fost dominat de Carmen Ola~ 
ru și Vasile Dodon. La diverse 
discipline se întrec nu mal puțin 
de 36 de echipe din cadrul In
stitutului Politehnic. Peste 280 de. 
eflevi și eleve de la Uceul „M. 
Sadoveanu* au participat la. tur
nee de baschet (m-f-f) $ fcrtbal 
(Al. Nour).
• URZICENI
La Clubul sindicatelor te pe 

stadionul orașului s-a desfășurat 
o reușită acțiune cultoraB-spcKS- 
vă. in afara unul frumoe pro- 
gram artistic, cu pronunțat ca
racter patriotic, s-a organizat o 
ștafetă pionierească, întreceri de 
fotbal, șah și karting. La crosul 
dotat cu „Cupa Congresului XII*’ 
au participat 400 de tinerel, din
tre aceștia cîștlgâtori Hind: Li
liana Damian — Șc. gen. 1, Ko 
hița Barbu — Liceul de mate
matică-fizică, R. Vișan — Șc. gen. 
3 și M. Nuțu — Liceul industrial . 
(T. Mircea).
• TURDA
„Cupa Văii ArieșuLii — 1579“, 

așa s-a Întitulat întrecerea, ta 
orientare sportivă, disputată to 
zona Plăiești — Moldovenești, ta 
care au participat sportivi tineri 
șl vîrstnici din Turda, CIuj-Na- 
poca, Cîmpla Turzii și din OMiail- 
nele Sînduiești, Mihai Viteazu yil 
Moldovenești.

Printre cîștigătOTl s-au numă
rat: Daniela Furdui — Carmen 
Frătean (Șc. gen. 3 Turda); Eni- 
ko Nagy — Iudlt Cseveny (A.S. 
Unirea Cluj-Napoca) ; Vasile Cor
nea — Daniel Perean (Voința 
Cluj-Napoca), Acoș Valda. — 
Csaba Csaisar (Clujana — CRuj- 
Napoca). (Ludovic Molnar).
• TÎRGOVIȘTE
La întreprindenca de M&aj) pe

trolier — în organizarea asocia
ției sportive proprii, Metalul — 
au fost inițiate frumoase între
ceri sportive omagiale, pe ecc- 
ții și ateliere, la popice, tente de

în plus, sala este prcx*t între
ținută. • LA TG. MUREȘ 
•-au încheiat întrecerile tna- 
diționalei competiții de vottel 
„Cupa Săptăminîi economiei 
C.E.C.**, organizată de A S. 
Economia și aflată la ediția a 
XXUI-a. Pentru disputarea 
trofeului și-au măsurat for
țele 13 echipe (7 de băieți), 
primele locuri revenind for
mațiilor Comerțul — la fiete 
și Dinamo — la băieți. < CEH 
MAI BUNI BOXERI, care ati 
evoluat în competiția „Cupa 
sticlaruluiu — organizată de 
A.S. Sticla Arieșul Turda — 
au fost, printre alții, G. Albu 
— 45 kg (Sticla Turda), D. 
Jurjuț — 60 kg (Crișul Ora
dea) — la juniori, E. Biho
rean — 54 kg (I.P.A. Sibjv), 
N. Mor ea — 63,5 kg (linei; sîr- 
mei C. Turzii) și P. Blal — 
71 kg (Minerul Boorșa) — ta 
seniori. • LA COMPLEXUL 
SPORTIV GLORIA din Bis
trița se amenajează o aripă a 
tribunei și se 'află în construc
ție o sală de sport cu multi
ple utilizări.

RELATĂRI DE LAî L FC- 
țeanu, C. Gruia, ț». Matecte 
T. Striopol, I. Păuș, IL LtfUdhr 
și D. Vatau.

PRIMII ÎNzz
Tovarășul Savin Bușcă este 

maistru turnător la întreprin
derea „Timpuri Noi" din Capi
tală, iar în orele libere arbi
trează pe „Dudești", la baza 
sportivă a asociației sportive. 
Bunăoară, zilele trecute...

— Meci oficial ? Întrebăm.
— Derby la minifotbal ! 

Sportivii de la ,,Sculărie“, 
dacă vă interesează, sint în 
tricouri albastre, iar ai noștri,

PREA ÎNDRĂZNEȚ,A '

neț, cu condiția să iubească 
munca.

„Să iubească munca !" Spu- 
nlnd aceasta, Albu se gîndea. 
fără îndoială, la drumul său 
tn viață : anii de învățătură, 
șl odată cu învățătura progra
mele grele ale antrenamente
lor sportive și de specialitate 
— școala de planorism, exa
menul de promovare la zborul 
cu motor, răbdarea și perse
verența în a îmblînzi pasărea 
cu inimă de oțel, emoțiile ca
lificativelor de foarte bine la 
obținerea brevetului de pilot, 
apoi de pilot-instructor.

— Nu-i ușor să ajungi in
structor de zbor, dar și mai 
greu este să erești tu însuți 
alți zburători, să primești o 
grupă de tineri — unii sfioși, 
alții neastîmpărați — și să faci 
din ei oameni cu conștiința 
rostului lor In viață, cărora să 
le poți da drumul In misiuni 
cu încredere deplină.

Și Mihai Albu a format 
multe grupe de piloți, iar oda
tă cu munca de pedagog n-a 
scăpat nici o clipă din vedere 
propria sa specializare ca pi
lot sportiv de acrobație. In 
competițiile interne el a ciștl- 
gat mai mulți ani titlul de 
campion, apoi, la prima ediție 
a Balcaniadei aeronautice 
(Iugoslavia, 1975), titlul de 
campion balcanic, pentru ca 
la ediția a doua a aceleiași 
competiții (Bulgaria, 1977) 6ă 
devină campion balcanic abso
lut, performanță reeditată anul 
acesta, la Ploiești, la cea de a 
treia ediție a Jocurilor balca
nice aeronautice.

— Ce vizați mai departe ?
Ne răspunde antrenorul Dan 

Pîrvulescu :
— Campionatele mondiale. 

Avem o formație de piloți a- 
erobați — unii foarte tineri, 
pregătiți chiar de Albu — deo
sebit de talentați, entuziaști in 
a duce mai departe tradiția 
școlii românești de aviație.

Viorel TONCEANU

box, handbal, popice, tenis de 
masă șl șah. Mentorii acestei 
activități slnt Radu Bădescu, 
un vechi și statornic iubitor 
al sportului, care, la cel peste 
40 de ani pe care-1 are, con
tinuă să practice diferite spor
turi șl să facă parte din e- 
chlpa de salvamont a jude
țului Argeș, și Nicolae Tele
leu, secretar tehnic al asocia
ției. • IN CIUDA REPETA

TELOR intervenții, sala de 
sport a Grupului de șantiere 
industriale Galați continuă să 
fie gazda unor manifestări 
oare n-au nimic comun eu 
sportul. Astfel, aici au loc, In 
special sîmbetele, nunți, sera
te dansante și alte petreceri, 
.după care sala devine, din 
cauza murdăriei, impractica
bilă în ziua următoare, cînd 
ar trebui să găzduiască Jocuri 
de handbal și alte concursuri.

SPORT, PRIMII IN
de la secfia turnătorie, poartă 
echipament roșu și alb.

— Roșu cu alb.
— Nu, roșu și alb ! Vreau 

să spun că, la reluare, vor in
tra în focul întrecerii ea Ia 
turnătorie : adică, în maiouri i

— Palmares bogat ?
— 1 000 de cilindri turnați 

peste plan în cinstea Congre
sului partidului !

Comunistul Savin Bușcă con
duce una din brigăzile frun
tașe ale secției turnătorie de 
la „Timpuri Noi", iar în orele 
libere conduce și asociația 
sportivă cu același nume.

— Așadar, meci oficial 7 
continuăm.

— Meciuri oficiale î întreceri 
In cadrul „Daciadei", dotate cu 
„Cupa Congresului", la hand
bal, volei, atletism, șah, box, 
popice etc. Și aici, la fel ca in 
întreprindere, întreceri obiș
nuite intre forjori) matrițeri, 
frezori ș.a. Ce spuneți de Mo-

MANIFESTĂRI Șl ÎNTRECERI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

Ni-

mo-
An-

e

roianu, Rai ca, Dumitru, 
ehifor, fotbaliștii noștri din li
nia mediană ?

— Palmares bogat ?
— Aproape 500 de noi 

toane echipate peste plan, 
gajamentul comuniștilor 
lege !_

Maistrul Savin Bușcă este de 
30 de ani la „Timpuri Noi", 
adică aproape de dnd există 
Întreprinderea, foștii elevi — 
foștii sportivi — slnt 
maiștri, iar maiștrii 
astăzi altor sute de 
elevi la Grupul școlar al 
treprinderii. Materiile de

Sportul 1

acum 
predau 
tineri, 

In- 
ba- 

ză : Munca și Sportul 1 De 
unde și permanenta chemare 
,,Primii In sport, primii In 
producție 1", Înscrisă pe uriașa 
pancartă aflată în mijlocul 
acestei frumoase baze sportive, 
cu zeci de tineri și virstnid la 
startul Întrecerilor dotate cu 
„Cupa Congresului" !

Vasile TOFAN

ctoip, tenis de masă, orientare 
sportivă, fotbal, precum și o 
demonstrație de modeitem a unor 
sportivi fruntași. între cei mai 
buni, mal talentați, au fost: fra
ții Ion și Constantin Grigorescu, 
Aureii Bălan și Ion Venețeanu de 
La atelierul de turnătorie, Gh. 
Ciocănel, Aurel Zkrie, Mlhal Ma
nea și Constantin Manea. (Mlșu 
Avanu).
• CARAȘ SEVERIN
Numeroase competiții omagiale 

»u loc în «ceste zHe în Județul 
Cartuș Severin. Minerii s-au în
trecut Îs tenis de masă, șah șl 
popice în Moldova Nouă, oamenii 
muncii din transporturi ți teleco
municații au luat parte la com
petiții sportive la Reșița — cu
pele puse tn Joc revenind asocia
țiilor sportive Minerul Moldova 
Nouă, respectiv C.F.R.-linie Ca
ransebeș.

La Reșița, pe dealul Bîrzăvițel, 
peste 1 000 de școlari «-au inlre- 
eut la cros. Cel mai buni au 
fort Monica Leu, Petronela Tur- 
ftal, Adrian Snlugan șl Vtareă 
Racoeeanu. (Dom Glăvan).

LA ÎNTREPRINDEREA
DE MECANICĂ FINĂ 

BUCUREȘTI
fUrmare din vao 1)

văzut o partidă de fotbal deo
sebit de animată, vicepreședin
tele sindicatului, Petre Manole. 
ne-a atras atenția asupra por
tarului secției ,,prelucrări me
canică fină". Victor Nicolescu, 
pe cate îl consideră apt pen
tru cunoscuta echipă din Divi
zia B.

Bine concepută, bine organi
zată, această competiție dedi
cată marelui forum al comu
niștilor poartă evident girul 
puternicei organizații de partid 
n întreprinderii (secretar, Ste- 
liani CWru).

în încheiere, să reproducem 
«pusele președintelui asociației 
sportive : „Cupa Congresului *1  
XIK-Iea al partidului este cea 
noai frumoasă competiție pe 
care am organizat-o cîndva".

Sănătate la Ocna Sibiului
JL» 12 km. depărtare de Sibiu pe calea ferată și Ia 17 km. 

pe șoseaua asfaltată, vă așteaptă in orice anotimp stațiu
nea Ocna Sibiului (400 metri altitudine).

înconjurată de dealuri molcome, acoperite de păduri în
tinse de stejar, stațiunea Ocna _ Sibiului și-a căpătat re
nume datorită factorilor naturali de cură deosebiți ; apa 
minerală clorarosodică din lacurile helioterme, precum și 
nămolul sapropelic fosil de o mare concentrație.

In această stațiune, mulți reumatici își găsesc alinare și 
sănătate. Tot aici se tratează cu succes afecțiuni ginecolo
gice și ale căilor respiratorii superioare.

Instalațiile pentru băi calde cu apă sărată concentrată, 
bazinele acoperite, instalațiile pentru fizioterapie și pentru 

w inhalați», sala de cultură fizică medicală, precum și per
ie sonalul medical specializat asigură o cură balneară eficace. 
H Curanții au la dispoziție o sală de spectacole, club, bi- 
P bliotecă, sală pentru vizionarea programelor la televizor, 
fcl De asemenea, se organizează plimbări sau excursii la Iacu- 
(j! rile helioterme (unele din ele fiind pe locui vechilor ex- 
& ploatări de sare din timpul romanilor), în pădurile din 
k împrejurimi, la ruinele casirului roman sau la Sibiu, Răși

nari, Sadu.
Bilete pentru cura balneară, precum și informații supli

mentare obțineți la toate agențiile și filialele Oficiilor ju
dețene de turism din țară.

BĂTRÎNIL. 
TINERI!

Există La noi o anume ca
tegorie de oameni care, deși 
ajunși sau chiar trecuți de 
virsta pensionării, arată ace
lași neobosit entuziasm in 
muncă, la £el ca în tinerețe, 
și se simt minați de aceeași 
nestinsă pasiune pentru me
seria pe care o practică de-o 
viață. Da, da, o întreagă via
ță de om pusă în slujba exer
cițiului fizic, a sportului, pen
tru descoperirea talentelor 
din marea masă și pentru 
Șlefuirea lor, pentru a le da 
strălucire și a le face astfel 
apte pentru marea pertor- 
irianță. Cîțl tineri au trecut 
prin mîinlle lor în această 
viață, cițl campioni și record
mani au descoperit și format 
in acest timp nimeni nu mai 
știe, poate nici chiar ei, „cău
tătorii" de aur ai sportului 
nostru.

Deși au ajuns sau chiar au 
trecut de mult de virsta pen
sionării, cei mai mulți dintre 
acești oameni, minați de ace
eași neostenită pasiune ca-n 
primii lor ani de muncă pe 
târlmul sportului, pot fi ln- 
tîlnlți și astăzi la datorie, 
mereu la datorie I Vin primii 

la antrenamente șl pleacă ul
timii... Acestor — nu putini 
— specialiști ai sportului nos
tru am ținut să le dedicăm 
aceste rânduri. Și cînd o fa
cem avem în vedere, între 
alții, pe antrenorii emeriți ai 
atletismului Olimpiu Con
stantines cu-Nehoi din Roman 
și Ion Amăut din Cluj-Napo
ca, pe ploieșteanul Alexandru 
Mazilu. Dacă așa, prin impo
sibil, am reuni laolaltă, în 
același concurs, pe toți atle- 
ții formați de acești reputați 
tehnicieni am alcătuit o pu
ternică .. echipă națională, 
cu performeri autentici, re
cordmani valoroși. Exact la 
fel ar sta lucrurile și cu bă
trânii cei tineri ai sportului 
cu mănuși, care-i au ca port
drapel pe antrenorii emeriți 
Costică Nour de la Dinamo, 
Petre Mihai de la Galați, Cris
tian panaitescu de la Cîmpu- 
lung Muscel sau pe Ion Sto- 
lanovici de la Metalul Bucu
rești. Cine mai ține oare min
te cîtor pugiliști le-au pus ei 
mănușile în mîini și pe cîți 
dintre aceștia, de la colțul 
ringului, i-au condus la vic
torie în importante confrun
tări ?

Tache Caralulis la București 
sau Nonei Racoviță la Bra
șov au și acum racheta în 
mină, în fața unor parteneri 
cu mult, mult mai tineri, 
niște învățăcei. Și tot la fel 
stau lucrurile cu antrenorii 
de fotbal Nicolae Gorgorin 
(Galați), Nicolae Opriș (Cra
iova) , Francis c Fabian (Tur
da), Ion Morărescu și Ion 
Kluge (București), cu atîția 
alți antrenori la mai toate 
disciplinele sportive. In acest 
context, dorim să amintim și 
numele decanului de vîrstă ăl 
antrenorilor din țara noastră, 
reșițeanul Emest' Loukota (89 
de ani), care a activat plnă 
recent, în ultimele zile de via
ță, și ai cărui elevi (săritoarea 
in lungime Melușina Meiță — 
junioară de cat. I, și mara- 
tonistul Nicolae Manciu — la 
tineret) s-au clasat pe locul 
secund la campionatele repu
blicane din acest an.

Alți mulți, chiar foarte mulți 
bătrîni-tineri îndeplinesc func
ții de arbitri, de activiști ai 
diferitelor comisii, cum sînt: 
Ion Paras chives cu și Aurel 
Lupan — București, Vasile 
Căpățînă — Brașov la atle
tism (acesta din urmă și la 
schi, ciclism, motociclism), 
Constantin Ionescu — Bucu
rești la ciclism, Francisc Lo- 
vas — Reșița la lupte, Arnulf 
Schmidt și Florian Marinescu 
— București lia tenis, Wilhelm 
Sobcovici — București la ho
chei etc.

Și cînd te gindești că, în o- 
poziție cu aceștia, unii din
tre tinerii antrenori și pro
fesori de educație fizică ma
nifestă comoditate și plictisea
lă proprie anumitor... oameni 
bătrîni !

Romeo VILARA



1974 MODERNELE CONSTRUCȚII SPORTIVE 1979
CONGRESUL

AL XI-LEA
INTEGRATE ARMONIOS IN NOUL PEISAJ CONGRESUL

AL XII-LEA
AL P.C.R. ARHITECTONIC AL ROMÂNIEI SOCIALISTE AL P.C.R.

® Săli polivalente in majoritatea județelor țării ©După Sibiu, Drașoi, 
oradea și Î5ncurești, noi bazine de inot la Arad, Bacău, Cluj Napoca 
și Drobeta Tr, Severin ©Zestrea sporturilor de iarnă in continuă creștere 
• Edificiile sportului —la dispoziția pcriormerilor, dar și apracticanților

sporturilor

Perioada care a trecut de Ia Con
gresul al XI-lea al partidului a 
fost, pentru sportul românesc, ca 

dealtfel pentru toate domeniile de acti
vitate de la noi, o perioadă de deosebite 
succese. Acestea s-au materializat atît 
prin atragerea unui număr sporit de oa
meni ai muncii la manifestările sportive 
de masă — ca urmare a organizării din 
inițiativa secretarului general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a 
competiției naționale „Daciada" —, prin 
realizarea unor valoroase performanțe 
în marile întreceri internaționale, cît și 
prin dezvoltarea deosebită a bazei mate
riale.

Prin grija partidului, în ultimii cinci 
an* . zestrea sportului românesc s-a îm
bogățit cu noi și moderne săli polivalen
te, patinoare, bazine de înot, pîrtii de 
schi și bob cu instalațiile aferente, sta
dioane etc., construcții integrate armo
nios in noul peisaj arhitectonic al țării.

dc masă
Au crescut astfel condițiile pentru prac
ticarea sportului de masă și de perfor
manță, s-a demonstrat, încă o dată, cu 
mare putere de convingere, că partidul 
și statul dau o înaltă atenție creșterii 
tuturor sectoarelor de activitate, pentru 
a ridica tot mai sus nivelul de civiliza
ție și bunăstare materială și spirituală 
a României socialiste.

întrunind deopotrivă calități funcțio
nale și estetice, realizate după idei ori
ginale, construcțiile sportive se înscriu 
viguros în mereu înnoitul peisaj arhitec
tural al țării, reliefîndu-se și prin a- 
ceasta progresul societății noastre socia
liste. Astăzi, la marele Congres al co
muniștilor, al întregului popor, sportul 
românesc se prezintă cu însemnate rea
lizări și în domeniul construcțiilor spor
tive, realizări pe măsura vremurilor pe 
care le trăim, cu ferma dorință comu
nistă de a ridica, prin munca noastră, 
patria pe noi culmi de civilizație și pro
gres.

/\ / ou^ vai“ construcții sportive destinate activității competiționale a început
1 V după 1965, an în care In țara noastră, în afara unor stadioane, existau numai 

r> citeva săli de sport — la București și Constanța — realizate cu 10—15 ani
înainte, tnceplnd cu proiectarea sălii de sport polivalente din Timișoara, ta 
1963, s-a trecut la realizarea unei serii întregi de asemenea obiective, anul da 
virf al acestei prime perioade fiind 1976, clnd s-a dat in folosință Palatul spor
turilor șl culturii din București, cu o capacitate de 6—SOOO de locuri. Ritmul 
construcțiilor a cunoscut o accelerare continuă după 1975, la Craiova, Brăila, 
Zalău, Buzău, Alexandria, Tulcea, Focșani, Vaslui, Tg. Jiu, Arad, Reșița, Oradea, 
Tirgoviște fiind înălțate modernele edificii ale unor săli, amplasate în cele mai 
propice zone de sport ?i agrement. Un astfel de exemplu U constituia și sala 
da la Tlrgu Mureș (ta imagine) — șef de proiect arh. Andras Szllvester. fost 
sportiv de performanță — sală care, ca și celelalte construcții asemănătoare, 
permite desfășurarea tn condiții optime a unor competiții de anverguri, dar 
asiguri ji pregătirea la un nivel superior a sportivilor din diverse disciplina.

rn e o deosebită atenție se bucură și construcția de bazine de înot ele avind 
JJ un rol major nu numai in pregătirea sportivilor de performanță, dar și 

în creșterea unei generați de copii sănătoși, puternici. înotul este, se știe, una 
din disciplinele de bază care contribuie la o dezvoltare armonioasă. Intre cele —'-I 
recente construcții se înscriu Complexul de natațle Olimpia din Sibiu — cere 
cuprinde bazine de inot șl sărituri —, bazinul descoperit de la Complexul
„23 August" din Capitală, cel din Brașov și bazinul de sărituri din Oradea. 
Repartizate cit mai armonios pe harta sportivă a țării, asemenea constructs 
alcătuiesc, împreună cu alte edificii, zonele sportive ale orașelor și municipiilor. 
Un exemplu elocvent ne oferă sistematizarea da la Baia Mare, unda ta 
zona de sud se conturează viitorul centru al sportului băimirean, tn apropie
rea sălii de spori și a altor terenuri, sîtulndu-sa și bazinul (tn Imaginea de 
sus), folosit atît pentru competiții — înot, polo, sărituri —, cit și pentru 
agrement.

In anii următori numărul bazinelor va crește, acum afUndu-sa tn stadtu 
avansat bazinul de la Arad, iar pînă la sfîrșitul anului 1980, prin strădaniile 
consiliilor populare, te vor mai adăuga și bazinele din Bacău, CluJ-Napoca ti 
Drobeta Turnu-Severin.

rija permanen- 
( -r tă a partidului 

nostru pentru 
dezvoltarea conti
nuă a sportului s-a 
materializat și în 
construirea unor 
patinoare tn locali
tăți unde altădată 
asemenea realizări 
ar fi părut de do
meniul Imposibilu
lui. S-a creat, ast
fel, premisa im
plantării pasiunii 
pentru noi sporturi, 
alături de cele tra
diționale. La Plo
iești sau Buzău, Za 
Suceava sau Galați 
(în fotografia alătu
rată), patinoarele 
realizate tn acești 
ani dovedesc cu 
prisosință că dez
voltarea socială, 
noua atitudine a 
oamenilor față de 
sport, reducerea 
săptăminii de lucru 
impuneau și aseme
nea construcții des
tinate nu numai 
performerilor, dar 
și cetățenilor de 
toate vîrstele, care 
doresc să-și petrea
că o parte din tim
pul liber tn com
pania sportului, a 
patinajului.

Qf porturile de iarnă,X îndeosebi schiul și 
bobul, se bucură de 

o frumoasă 
țara 
Qrija 
tutui

tradițte 
noastră, iar 

partidului și 
se dezvoltă

tn 
prin 
sta- 

con-
tinuu și amenajările destir- 
nate acestor discipline, 
care au cucerit tn arena
internațională binemeritate 
iprecieri. In prim-planul 
acestor realizări se situea
ză, desigur, pîrtia de bob 
și sanie de la Sinaia, am
plasată tn frumosul decor 
montan al zonei cuprinse 
intre orașul Sinaia și 
Cota 1400, proiect întocmii 
de Institutul de proiecta
re „Carpațl*  ?i dus la în
deplinire de T.C.M.M. 
București. Dintre nume
roasele aprecieri la adre
sa realizatorilor, reținem 
pe aceea a dr. Amilcare 
Rota, președintele F.I.B.T., 
care afirma cu prilejul 
inaugurării : „iTu pot să 
nu subliniez grija de
osebită de care prolectan- 
ții au dat dovadă în mun
ca lor, pentru cît mai 
buna reușită a acestei 
lucrări, care va constitui 
în viitor un avantaj enorm 
pentru sportul nostru-. 
Cuvinte măgulitoare des
pre capacitatea ‘ creatoa
re a proiectanților și con
structorilor români, des
pre modul cum au înțeles 
să se achite de această 
sarcină importantă, care 
însemna un nou pas spre 
dezvoltarea continuă a 
bazei materiale a sportu
lui tn țara noastră.

/n pas cu dezvoltarea economico-socială a țării, făcîndu-se un efort mate
rial remarcabil, ca act conștient de înaltă responsabilitate a partidului și 
statului nostru față de popor, față de tinăra generație care urcă cu sigu- 

ranță treptele măiestriei sportive, se înscrie și realizarea sălilor pentru atletică 
grea de la Institutul pentru educație fizică șl sport București, a poligoanelor 
de tir de la Focșani șl Timișoara, a bacurilor de antrenament pentru calac- 
canoe și canotaj de la Complexul „23 August-, dar și sala de sport de la Deva, 
(aspect din interior în imaginea de sus), In care gimnastele conduse de Bela 

-și Marta Karoly, avînd în frunte pe multipla campioană olimpică Nadia Co- 
mănecl, se antrenează pentru asaltarea unor noi poziții de prestigiu la apro
piatele campionate mondiale și la Jocurile Olimpice de la Moscova.

Pagina realizata de Emanuel FANTÂNEANU 
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Omagiul tineretului sportiv al țării {

DEMONSTRARE A PUTERNICULUI A VIN I AL SPORTULUI GORJEAN
I REZERVOR OLIMPIC

Atletismul polarizează tot mail mult atenția • Tradiția 
am avea peste tot offi 

cului dascăl de spori, care a 
dat lotului de atletism al ju
dețului numeroți titulari. „A- 
eutn, iată, încă o viitoare titu
lară — ne asigură prof. Du
mitru Secotă. prim-viceprețedin- 
te al CJ.E.FJS. — Marta Go
lumbeanu, situată înaintea Na- 
tedlei Bama, atletă consacrată 
la nivelul județului nostru.

Răminlnd tn domeniul atle
tismului, s-or cuveni să amin
tim fl comportarea bună a 
sportivelor de la liceul peda
gogic, cu o reprezentantă pe 
primul loc, Mirela Stoica (15 — 
16 ani). „Pedagogicul" este, de 
asemenea, o unitate de tnvăță- 
mint în care cel moi accesibil 
dintre sporturi se bucură de 
mult interes. In mod cert f) 
pentru că și aici există un 
cadru didactic priceput ți ini
mos, excelent organizator, co 
prof. Constantin Popescu.

Și tot to atletism, o prezență 
plină de. semnificație, cea a 
maistrului Avram Oană, de la 
Școala generali din comuna 
Bustuchin : locul I la categoria 
peste 19 ani. Cei din Bustuchin 
VI înconjoară cu multă simpa
tie. „Bravo, Avrame Mais
trul, modest, se simte puțin 
stieigherit. Nu este to „hainele" 
iui, ta postură de vedetă, cum 
tind să-l socotească consătenii. 
Face speri, aleargă, iama mer
ge pe schiuri, numai din plă
cere, dorețte din toată inima să 
trdieaed bucuria mițcării, caută 
să-ți formeze adepți, este mina 
dreaptă a profesorilor de spori 
din comună. „Ce binear' fi dacă 
em «vea peste tot cite un... 
Avram Oană", ne mărturisește 
unul dintre metodițtii sportivi, 
Manole Bătoi.

Tradiția handbalului, a eelui 
feminta, ta Liceul „Ecaierina

cuvlntu! « „-Dacă
'inerii gorjeni nu-și dezmint 
iunca pentru sport. Ne-am 
vins de acest adevăr, urmă- 
iu-i pe cei aproape 1500 
tre ei — cițtigătorii etape- 

pe asociație sportivă — 
e ți-au măsurat forțele, frt- 
ninarea și ambițiile la reuțl- 
eompetiție sportivă de masă 
licată apropiatului eveniment 

istorică importantă pentru 
serul și țara noastră, Con
sul al Xll-lea al partidului, 
crise sub însemnele marii 
npetiții sportive naționale 
aciada", întrecerile, desfățu- 
e pe mai multe baze sporti- 

din municipiul Tg. Jiu, au 
sstituit o demonstrație de pu
nic avînt al sportului por
ta, care, prin grija partidului 
statului, cunoaște o continuă 
limensionare, o amploare 
■ă precedent, atît la orașe, cit 
în cele mai îndepărtate ațe- 
ri rurale ale județului. Ap'lau- 
le pe care spectatorii le-au 
resat inimoșilor participariți 
întreceri au fost pe deplin 

rritate.
Aplauze, în primul rină, pen- 
t iubitorii atletismului, ------
i sutele de finalisti 'la 
tiția de cros ți, mai 
ntru reprezentanții Liceului 
•rti-viticol, eu trei sportivi pe 
cui J: Constantin Nedelcu 
5—16 «ni), Maria Golumbeanu 
Martinian Șomîcu (11—1® 

ii). Trei tineri viguroși și 
rinteni care s-au impus cu 
itoritate in probele lor. Trei 
ntre elevii profesorului de 
lucație fizică Ion Todea, neo- 
isii propagator (i organizator 

acUvității atletice din liceu, 
sccesul din această frumoasă 
trecere dedicată Congresului 
srttdului vine td confirme re- 
dîaiele anterioare ale vredni-

pen- 
com- 
ales,

handbalului feminin Iși spune 
tor» Oană**...
Teodoroiu" îți spune cuvântul.: 
fetele prof. Gheorghe Câlni- 
ceanu au terminat in frunte, 
într-o dispută aprigă (dar spor
tivă) cti colegele lor din Pețti- 
sâni, de la Liceul „Constantin 
Brâncuți". Aplauze pentru ele, 
dar ți pentru băieți, elevii Li
ceului din Novaci, „uriașii**  
profesorului Victor Brăiloiu ; 
acolo, tn așezarea gorjeană de 
sub munte, handbalul se prac
tică afară, în aer liber, chiar 
fl cind zăpada se „instalează" 
cu— toate drepturile.

Voleiul a consemnat succesul 
meritai dl sportivilor de la 
Liceul „Tudor Vladimirescu" 
ți al tinerilor de la Metalul 
IJJ.L., ambele unități din Tg. 
Jiu. Am citit pe fața ing. Vio
rea Gritaescu, bucuria pentru 
această reuțită, tn dubla sa ea- 

. litote : de președinte al secției 
de volei, 
pitan dl

Câteva 
hiști, cu 
mmdria județului, Dariana 
do), de la Liceul pedagogic, fl 
Vasile Bălan, reprezentantul a- 
țociației sportive Sănătatea. 
Șahul are in Gorj mulți dliați 
ți talente autentice ! La fel te
nisul de masă, care a electrizat 
spectatorii. „Duelurile" dintre 
Mircea Lăcătuș (Victoria) — 
Doru Cristache (Metalul), Geor- 
gete Popovlcl (Metalul) — Ofe- 
îia Văduva (Novaci) au marcat 
încă uk pas in popularizarea 
acestui sport atit de antrenant. 
Se ațteaptă acum noi poți, tai- 
toare'le întreceri din cadrul eta
pei de iarnă a „Daciadei", care 

conform programului C.J.E.FJS. 
Gorj — 
frecventă 
bine!

dar fl de jucător, 
echipei...
rinduri ți despre 
doi sportivi care
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tint organizate cu o 
săptămânală. Foarte

T. BRĂDEJEANU

SPORTIVII, ÎN RITMUL ȚĂRII
(Urmare’ din pag. I)

ounfinesc, aflat într-un cvasi- 
nonimat, reușește acel 1—1 
e ta Londra, care-i mărește 
ote pînă la înălțimi neaștep- 
ate. Și parcă pentru a conftr- 
i® în Anglia, „țara sporturi- 
or“, Ion Țîriac și Die Năstase 
ealizează. de asemenea, o per- 
ormanță greu de imaginat, In- 
ingînd Anglia pe Wimbledon 
i cucerind dreptul de a juca 
u Salatiera pe masă — cei 
nai mulți continuau să vadă în 
ista doar un vis — la Cleve- 
and. Ei reușesc, cu acest pri- 
»J, jocuri de mare spectacol, 
nuli apreciate de cel mail mare 
□rpert în materie, antrenorul 
lustralian Harry Hopman, care 
ivea să regrete apoi, de-a lun- 
(ul anilor, acele frumoase după- 
«mieze ale cuplului român, sin
gurul capabil — spunea Hop- 
nan — să învingă ceea ce pă- 
■es de neînvins, adică marca 
schipă a S.U.A.
Lansată în mijlocul arenei 

»in cele două atlete de ta. 
fiudad de Mexico, care au 
femanstrat că Iolamda Ealaș nu 
Susese o simplă excepție, spor
ul românesc obține într-o zi 
le noiembrie o performanță 
nuli dorită : după o întreru
pere de 31 de ani, calificarea 
Intr-un turneu final al cam
pionatului mondial de fotbal. 
Se creează tot mal mult Im
presia că în rîndurile sportl- 
rilor români există o emula
ți® specială, determinată, de 
ritmul întregii țări. Așa se 
tece că afirmările continuă, e- 
ehîpa de fotbal a României 
aste aplaudată chiar șj. pe 
străzi, la Guadalajara, iar Năs- 
krae șl Tiriac încep să. se ro
bească pe orbita tenisului mon- 
fial.

După © frumoasă acumulare 
de performanțe, în anul 1912, 
IHe Năstase reușește să doboa
re toate recordurile, cucerind 
tâtlul de campion al Amerlcii 
ta Forest Hills, adică acolo 
unde europenii câștigă greu, do
vadă șl faptul că supercam- 
pionul BjGrn Borg nu reușește 
«ă-și împlinească palmaresul.

Ce mai putea urma după a- 
eeastă ascensiune fără prece
dent a unui sportiv reprezen- 
tînd culorile țării noastre ? 
Pînă și iubitorii de sport din 
țara noastră se gîndeau că va 
trebui să intervină o perioadă

de pauză pentru ca un alt spor
tiv sau e altă sportivă să în
cerce să se apropie de aureola 
Iui Die Năstase. Dar iarăși, rit
mul general de muncă al ță
rii noastre a dai aripi altor 
tentative. Și astfel, asistăm în 
anul 1976 ta ceea ce părea real
mente de necrezut, la victoria 
«fctoriilor, adică ia succesul 
Nadlel Comăneci la Montreal, 
o victorie în care s-au adunat 
farmecul inegalabil al acestei 
fetițe, torța cu care „copilul 
din Onești” a răsturnat ierar
hiile cel mai greu de răstur
nat, adică ierarhiile gtame.si.i- 
cii, sport în care acumulările 
sînt îndelungate, pe. trepte mi
nime, ele depinzînd de sutimi 
de punct și de secunde, în 
sensul geometric al cuvântului.

Victoria Nadiei Comăneci . a 
depășit cu mult, în acele nopți 
de vară boreală, cadrul spor 
tulul. Să ne amintim ce scria 
ziarul grecesc „Cathimerini" 
după cele trei medalii de aur 
„Nadia Comăneel este o jus
tificare *,  Olimpiadelor care 
au fost și, mal ales, a celor 
care var veni". Elenii, care au 
făurii spiritul olimpic, au vă
zut ta puritatea campioanei 
noastre mai mult decît o teh-

nică ajunsă în pragul perfec
țiunii. El au intuit foarte bine 

>rin ta- 
_ _______ ______ _____ jeci, a 

ta 
u- 
ri

că apariția purității, pri- 
termediul Nadlel C'omănt 
fost, ea și flacăra, aprinsă 
soarele Olimpiei, expresia 
nul nestăvilit dor de pace 
prietenie.

Nu de mult, într-o zi de 
toamnă, cinci conturile Euro
pei sportive păreau încheiate, 
concomitent cu gîndurile de 
viitor pentru Olimpiada de la 
Moscova, sportul românesc a 
reușit o performanță cu nimic 
mal prejos decît zborul stră
lucitor al lui Iile Năstase ți 
aterizările perfecte ale Nadici 
Comăneci. într-o după-amiază, 
ta Cardiff, 15 flăcăi viguroși, 
veniți dân Carpați, au reușit să 
ofere unei tribune arhipline, în 
care se aflau doar oameni că
ror® nu Ie mai poți spune ni
mic nou, un spectacol de ziie 
mari, care depășește iarăși ca
drul sportului, deoarece curajul, 
voința de luptă colectivă, fair- 
play-ul șl mai ales puternica 
dorință de afirmare a culorilor 
sportive ale patriei n-au făcut 
decît să reflecte dorința între
gului nostru popor de a trăi 
în pace și de a-și putea cons
trui în liniște visul.

PARTIDULUI, CALDA RECUNOȘTINȚA
(Urmare din pap. D

nttmmaț măiestria gfoanssifciî 
românești, faptul că u» tinăr 
liber, alăpta pe destinele sale, 
un, tineret care trăiește . tntr-o 
țară eociaMstă poate să aspire 
ta eeta mai înalte succese ta 
sport, ea și tai toate domeniile 
de activitate.

înalta apreciere șî vibrantul 
Îndemn «1 secretarului gene
ral al partidului au mobilizat, 
toate energiile marilor noștri 
performeri care, pentru a nu 
aminti decât un exemplu, anul 
trecut ®u cucerit TO, DE MEDA
LII LA CAMPIONATELE 
MONDIAL® ȘI EUROPENE DE 
SENIOR], «2 LA ÎNTRECERI
LE PE PLAN MONDIAL ȘI 
EUROPEAN ALE JUNIORI
LOR ȘI TINERETULUI, AU 
CÎȘTIGAT PESTE O SUTA DE, 
TITLURI LA JOCURILE BAL
CANICE, sllu>ndu-se astfel £n.

. v
bilanțul! olimpie mondial pe 
locui! 5 în tame, atît ta clasa
mentul pe medalii, cit ții în cell 
pe puncte. Așa au înțeles cei 
cărora le-a fost încredințată 
misiunea de onoare de a repre
zenta cu einste și demnitate 
culorile sportive sie României 
să răspundă condițiilor minu
nate create prin grija parti
dului și statului, înaltei pre
țuiri acordate de poporul și 
partidul nostru, de secretarul 
său general, tovarășul Nîcolae 
Ceanșescu.

MULȚUMIND DIN INIMA 
PARTIDULUI pentru toate îm
plinirile de astăzi,, sportivii 
EmnânieS se angajează plenar 
Bă tadepltaeașeă ta mod exem
plar sarcinile <ta răspundere ce 
le revin, să se dovedească 
demni de această încredere, să 
facă totul pentru a fi astăzi, 
mâine, în întreaga lor viată 
cetățeni de nădejde al Româ
niei socialiste.

CI INTENSA PROPULSIE DE ELEMENTE TINERE
Nimeni n-are memoria mai 

lungă și mai vrîstată în fapte 
c® oamenii locului, în ei sălăș
luiesc imagini, impresii, amin
tiri, într-un vălmășag aparent pestriț, care formează, însă, 
1® recompunere, tablouri sugestive, de durată și convingă
toare. Actualul prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Constanțe, 
fostul atlet dinamovist și pe atunci proaspătul profesor de 
educație fizică Dumitru Ivan, cînd a venit, cu vreo 20 de 
ani în urmă, din valea lalomițel la. malul Mării Negre, să 
ajute ta consolidarea sportului pe aceste meleaguri, n-a. gă
sit pe panoul de onoare din port decît o singură fotografie 
sportivă, aceea a cuplului Nioolae Calcan — Nicolae Na- 
vasart, campionii naționali de yachting la clasa star. Alt
ceva, orașul nu produsese în arena sportivă a acelei vremi. 
Astăzi, cind treci prin fața strălucitoarelor vitrine cu pozele 
sportivilor fruntași af orașului, nici n-ai vreme sâ-i cu
prinzi pe toți dintr-o privire : câștigători sau medaliați ai 
campionatelor mondiale, al campionatelor europene, ai Jocu
rilor' mondiale universitare, ai Balcaniadelor, fără a mai 
pomeni lunga listă a campionilor naționali sau a recordma
nilor țării...

Tot așa, actualul secretar al CJ.E.F.S. Constanța, Dumitru 
Panait, fost elev aj Școlii profesionale de laboranți și tânăr 
comunist, când a venit de ta Medgidia spre marele port, cu 
peste 36 de ani în urină, își aduce aminte că — pentru oe- 
toire® dorului Iul de sport — n-a găsit decît vreo 2—3 te
renuri de volei, pline de praf în zilele cu arșiță sau băl
tite în sezonul ploilor, marcate pe margini cu șănțulețe, ba 
chiar cu cărămizi de 
povestind, ai Îndată 
epoci revolute.

CONSTANTA

Contiănțeanul Ion 
Dnaica (mijloc), pe 
podiumul de onoa
re. al campionate
lor europene de la 
Bucvrețti, încunu- 
nînd o carieri spor
tivă căreia nn-i 
Hpsețte decît o 
medalie olimpică !

Rcalhatco

care-ti 
senzația

juleai genunchii. Auzindu-1 
filmului documentar al unei.

I

▼or 
unor 
Paul 
Fto-
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De fapt. Izgonind imaginile 
vechiului, ar trebui să surprin
dem — în dimensiunile «ale in
comparabile cu trecutul — rea
litate® unui prezent înfloritor 
ta sportul constănțean. Pe ori
ce rută a țării, azi, poți evoc» 
ori.cui, fără teamă că nu 
fl recunoscute, numele 
atleți ca Bie Floroiu, 
Copu, Sorta Toboc sau
irența Tăcu, unor luptători <® 
Ion Draica sau Ștefan Negri- 
șan, unor Doretiste ca Marcela 
Moldovan sau Viorica Turcan, 
unui, halterofil ca' Vaieriu Ro
șu sau unui ragbyst e» 
Mihail Buncos. Cei î maeștri e- 
meriți, cei 29 maeștri sil spor
tului, cei 51 sportivi de clasă 
internațională formează „fon
dul de aur" al actualității spor-' 
iuluj consfințeam

Asemenea răboj de nume șl 
performanțe e de dameniul 
visului — ne-au mărturisit 
vechi sportivi ai Constanței. 
Meseriașul de altădată, pensio
narul Alexandru Istrate îșj ®~ 
mintește cu obidă de anii "S0, 
ctocl în echipa de fotbal » 
muncitorilor din port juca ală
turi de strungarul Filimon 
Sîrbu (militant de seamă al 
mișcării muncitorești), pe care 
în preajma fiecărei zile de 
1 Mal ÎI ridica poliția... Bătxî- 
nul profesor de educație fizică 
Teodor Spînu, mulți ani das
căl la liceul „Mirce® cel Bă- 
trfn", spune că pe vremea Iui 
cSțiva tineri curajoși se avîn- 
tau în maratoane nautice, par
că pentru a fugj de dificultă
țile zilei... Tehnicianul Dumitru 
(Mimi) Atanasiu, fotbalistul 
altor ani, pune, alături de să
racele amintiri cu balonul ro
tund, doar chipul tlnărului pu
gilist profesionist Constantin 
Nour, plecat de pe aceste me
leaguri...

într-un contrabalans ce ar 
putea părea brutal (amintiri 
— bază materială I), așezăm 
tot ceea ce se oferă, ari vieții

Marca ■— Jumfttatc
Vocația sportivă ® locului 

pare să fi fost de mult desco
perită. îți amintești de asta 
când treci prin piața primărieL 
prin fața celebrei statui a ha 
Publius Ovidius Naso. Nu po
menea oare, poetul încă la ta- 
ceputod erei noastre, despre 
îndemînarea fizică ® geto-daci- 
lor de la țărmurile Pontului 
Euxin 7 Nu asistase bardul 
suși — cinstit de tomitani 
titlul de agonotet, adică 
președinte al juriului — 
concursurile atletice din ceta
tea Tomis (de care vorbesc im
presionant sirigiliile — simple 
răzuitoare de ulei — și cele 
citeva basoreliefuri cu gladia
tori de la Muzeul de arheolo
gie al orașului) ?

Peste aproape două milenii, 
rind s-au înfrățit orașul de 
baștină al poetului latin. Sul- 
moeia. și ® doua sa patrie, de 
exil, Constanța, urmașii daci
lor se întîlnesc, din vreme în 
vreme, cu urmașii italieni, fă- 
eîndu-și darul unor cununi sau 
trofee, cucerite pe (terenurile

în- 
cu 
de 
la

prcMN MWHCT
sportive constănțene. cu con
vingerea efi astfel vorbele de
vin de prisos ri asemuirea a- 
proepe neverosimilă. Pînă ta 
începutul anitoir *60,  cel mai 
maere port maritim aii țărfi nu 
punea ta disporițta tineretului 
focal decît 2—3 teretauri. de 
baschet,' volei, fotbal, teșii», 
vreo două săli de gimnantai-ă 
șl e arenă de popice în aer fi
ber. Astăzi, pentru membrii 
necuprinzătoarelor S3 de du
huri și asociații sportive een- 
•tănțene (față de doar 9 în 
trecut I), pentru strașnica lor 
bucurie de viață și de sport, 
par încă insuficiente cele 42 
terenuri de baschet, 36 de fot- 
ball (dintre care 4 m. tribune), 
6 de rugby, 47 de handbal, 36 de 
nM, 49 d® tenis, cele 2 ba
zine de foot, cele 26 săli de 
sport școlare, cele 4 arene a- 
eeperite de popice și... ne o- 
prlm, tatrucît comparația de
vine nu numai izbitoare, <s și 
zdrobitoare.

Acest catalog de baze nwte- 
riale ar fi incomplet dacă mu 
l-am adăuga elementul forțe
lor umane. în orașul ,,caj> de 
drum" care este Constanța, 
prin care trece mai mult de 
jumătate din exportul țării, ta 
care Impetuoasa dezvoltare e- 
conomică a impus o ridicată 
proporție de populație activă, 
era. nevoie de un Important e~ 
fort canalizatcr spre sport. Ia
tă de ce se cere subliniat® 
prezența ta școlile orașului
• 126 de profesori de educație 
fizică, a altor 71 profesori și
• 57 antrenori Ia, cluburi șil a- 
sociații sportive, Un asemenea 
fond de cadre didactice și teh
nice asigură nu numai, nete
zirea căilor spre arene, cl și 
instruirea la <s înaltă cotă c»- 
Htativă. Nu e de mirare, cu 
asemenea dascăli șî îndrumă
tori, că orașul, are 15 echipe 
(din diverse sporturi) ta Divi- 
zte. A, 14 ta B, 4 ta G tS în 
campionatele de juniori-șeolari.

tfin viața noastră
sportive de aici sau de acolo, 
cîncl de rughyști, rind de bas- 
cbetbaliștl seu alțj sportivi.»

Gîndurî similare au stârnit, 
cu siguranță cele 6 ediții de 
pînă acum ale „Cupei Mărfi 
Negre" care întrunește, la di
verse ramuri, sportivL din Con
stanța, Odesa, Vama șl Istan
bul. Plăcut impresionați am 
fost, nu de mult, de candoarea 
unui tînăr concurent bulgar 
care descoperea aid, pe plaja 
populară „La trei papuci" din 
Constanța, că „marea e I». fell 
ca Ia no>", pronunțind o im
portantă sentință a prieteniei 
ce leagă indisolubil pe rive
rani.

Internaționalismul aceste] ca
pitale a Rivierei românești s-a 
vădit și s-a dezvoltat in condi
țiile excepționalei dinamici a

fluxului turistic. C® w 
net ® atras mare®, de m 
pe oameni. Dar num®] li 
jurărl moderne, numai ce 
noi de viață au putut fi 
transhumanta șezonieră 
c»re o trăim aici ta fl 
an, „Trăiam, ta copilăria 
— rice Dumitru Ivnn — 
Fetești, ta doi pași de-ai 
n-am văzut marea pînă, 
tSrziu. Astăzi, copiii din 
Marc, Suceava și Reșița 
aleg stațiunile de cură îs 
mă ta care vor merge 
nou, ta anul La este » 
dfiugat, firește, tot eresul 
cepțJonai manifestat de vi 
turiștii străini.

Asemene® implicații sb 
eice aici unde localnicii 
jumătate din viața noas 
legată de mare. 'PBh&lA 
candidați la bronzare pe 
jele mării (care este, i»i 
urmei, tot o acțiune Sin 
educației fizice) trebuie 
faci față. Nu cu stavile, 
potrivă. CU deplină os 
taie. Aș© s-au născut, îi 
din urmă, variatele pro 
sportive estivale, de la 
feul Torni»" ’ 
ralului", ele 
ta. turneul

ta „Mânuțe 
1® circuitul 
internațional

sportivii de 
într-un imj

Constanța 
•onstituie 
rezervor olimpie al țării!, 
tre sportivii 
•fot membri 
olimpice, iar1 
elementelor 
Observatorul 
tea, grăbit, să conchidă < 
« vorba de o agiomerar 
•portivi, de ,.W alte 
Eroarea ar putea fi jus1 
de împrejurarea că stal 
antebelice marcau Con 
Srintre orașele românești 

«calitatea cu cea mal 
rată de autohtoni (doar 
•ută). Dar eroarea ar r 
pentru că bcsvî#- 
noastre ne objigă să rec 
tem în sportul marelui 
maritim un jmpetuosr fii 
dial dinspre. întreg jude 
împrejurimi) spre reșe 
Iui această concentrare < 
mente — susținută de < 
bază materială și tehnica 
concepție modernă 
▼aurea sportului de
— coastă una, dar 
dintre explicațiile 
locale., Ar trebui, de ®« 
dăm glas și celorlalți 
dcterminnnți : excelente 
între responsabilii eu a 
ta sport ; integrarea pre

săi fruntași 
stabili ai io 
a!ți 26 au s 
de persp 

superficial t

In i 
perie: 
nu «: 

rad

------------ lUconiâii
to® DRATCA (lupte m 
juniori (1978)v «wmipfc 

Ipean (1977, 1976 yl 1979}, 
Ulic FLOROJU (atletiim 

«iioil «niiveirsilîco' (1979)v foc 
VaJeriu ROȘU (haltei*  

perom juniori; to sfiM ;
Pauli CO FU (atletism^ ■ 

««olteur (19791.
Mlarceta MOLDOVAN 

cei edhiijjxii RamânieS^-jikC.
Echipa <2© rajiigjlib’jy PARI 

197ft țn 1978J.

Ansamblul rezultatelor obținute alei, creș
terea potențialului mobilizatori® ș» de or
ganizare a mișcării sportive constănțene 

trebuie puse neîndoios în relație directă cu spri
jinul permanent și substanțial primit din partea 
Comitetului județean de partid, cu aportul acti
vului sportiv, avtad în frunte pe comuniști.

Astăzi 
in vitriJ 
directivi 
ta prog 
prevede 
garanția
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MIRACOLUL
Aidoma tuturor orașelor patriei. Bala 

Mare, principalul centru urban al Ma
ramureșului, oraș cu o multiseculară 

tradiție de cultură materială ți spirituală 
românească, a cunoscut ta anii socialismului, 
prin politica înțeleaptă, clarvăzătoare a parti
dului nostru, o dezvoltare Impetuoasă, la rit
muri de neimaginat altădată ; ritmuri înalte, 
ce au schimbat radical viața bravilor și harni
cilor mineri eare domină peisajul uman aii 
așezării, tot mai Îmbelșugată și mai luminoa
să. Este de-a dreptul copleșitor acest adevăr. 
Fiindcă cine a cunoscut, să zicem, eu 16, 15 
ani ta urmă, așezarea de pe Săsar, acum, 
rev&ztad-o, aproape că nu • mal recunoaște I 
Vechii vetre a Băii Mari (și ea modernizată) 
i s-au alăturat, inlr-e armonioasă linie arhitec
turală, cartiere noi, eu edificii zvelte ți ?m-

a

I 
r 
I

•t

SPORTIV BĂIMĂREAN*

punătoare, întreprinderi și instituții de cerce
tări, proiectare, de invățămint superior etc., 
așezăminte sociale și culturale, salbe compacte 
de blocuri de locuințe. O veritabilă revolu
ție ta construcții, determinată de creșterea 
substanțială a numărului locuitorilor — ca ur
mare firească a procesului de dezvoltare eco
nomică, Industrială eu precădere — de la 
aproximativ 50 000 in 1950, la peste 125 000 în 
prezent. Fe coordonatele mărețe ale socialis
mului, Baia Marc a devenit municipiu, treaptă 
calitativă superioară a fostei urbe, in care și 
aportul își face 
remarcabilă !

o prezență cu totul

Barezi («nviBg&toarc tic potcnțloiollufi sperii»

lupte, de ta „Cupa Mării Ne
gre* 1 la parada autoenobillștilor.

Spectatorul incidental ^mul
tiplicat cu sute de mii într-un 
sezon) este confruntat cu ima
gine® unei bogate vieți spor
tive, imagine care-1 fasoțqște 
scară și care întregește impre
siile despre un ~*
cu pecie 250.000 
docuri in plină 
șantiere navale 
dustrie de larg 
nu mai vorbim 
roade ale pămîntului dobrogean 
mănos și cu hărnicie cultivat 
ta comun de oamenii locului. 
Pe vremuri, majoritatea ccvlr- 
gitoare a vaselor din port pur
tau pavilioane străine; azi, pc

port înfloritor, 
de locuitori, cu 
activitate. eu 
celebre, cu În
registra, ce să 

de admirabilele

lingă tarul nou din Constanța, 
trec cu precădere vapoare; pur- 
ttad tricolorul românesc !

Jli b ironic
lor de educație fizică, ta viața 
sportivă nu ca parteneri, ei c*  
elemente-motor ; scoaterea Ia 
lumină a potențialului Revalo
rificat al unor antrenorii va
loroși (dar modești) ca Lisias 
Irmescu (haltere), Constantin 
Ofițerescu (lupte), Emanoi] Ră- 
ducanu (baschet), Traian Buco- 
vală (handbal), Mihai Naca 
(rug*  '•). Adrian Samungi (a- 
tletism) și alții ; consolidarea 
cluburilor școlare și întărirea 
celorlalte unități sportive (Fa
rul, Știința, Hidrotehnica, Por
tul etc.) ; susținerea prin toate 
mijloacele a sporturilor priori
tare (lupte, box, atletism, vo
id, taot, haltere, scrimă, ca
notaj, gimnastică) ; întregirea 
competițiilor republicane cu un 
bogat calendar local (care e 
permis organizarea a 96 între
ceri internaționale Intr-un sin
gur an!). Șl incă o trăsătură pro
prie activului constțințean: DO
RINȚA NEABĂTUTA DE A 
FI PRIMII (la urma urmei, ce 
poate fi mai sportiv declt a- 
coastă tendință spre mereu 
mai bine ?), dorință care le-» 
adus locul l pe țară după mu
nicipiul București ! Această 
clasare este expresia sintetică. 
•> calității muncii desfășurate 
Ia Constanța.

ii

dim palmares
„seine, cat. 82 kg) — campion mondial
-*-■  -  a. - ---------:—,tndeoll cil® «enilorii (1978),, comp-ion- 

t-Ucni mondiali universitar (1977).
rgârl de fond) — dublu campion 
o J.OU 1976,.
.. cocoș) — campion mondiali ții 
(1979).
wi obstacole) — campion mondiali uni- 

floreta) — două medaHi de bronz, 
77 1978.

de S arH campioanei naționalii (19758

mon-

•urc

orașului, zărești 
mare cu PJanul- 

Documentul aces-

d treci pe străzile 
din centru panoul 
dezvoltare locală.

tac, emanație a organelor de partid, 
perspectiva activității sportive, lată
îi curs în continuă creștere 1

Victor BANCIULESCU

Lumea sportivă definește ta 
mod expresiv tot ceea ce s-a 
înfăptuit, cu sprijinul nemijlo
cit al organelor de partid fi 
de stat, ta domeniul sportului, 
drept „miracolul băimărean". 
Cum și este. Pentru că nu stă 
la fademîna oricui să ajungă, 
intr-un deceniu, la 8 echipe di
vizionare A, pe - -
care activează ta 
ta divizia C și 23 ta campiona
tele naționale ale Juniorilor 
*1 școlarilor. în esență, un trai
nic suport pentru activitatea 
sportivă de performanță, con
cretizat totodată prin existența 
a « cluburi șl 62 de asociații 
sportive ta rîndul cărora îți 
desfășoară activitatea 1466 de 
sportivi clasificați, dintre care 
18 stat maeștri al sportului, îl 
sportivi de clasă internațională, 
120 au categoria I șl aproape 
500 fac parte din eșalonul „spe
ranțelor**.  Reține atenția șî fap
tul că 6 sportivi băimăreni 
ne-au reprezentat țara ta mari 
competiții (2 la J.M.U., 2 la 
C.M. fi * ‘ ------ * ------ “
aproape

lingă cele I 
divizia B, t

2 la
2 lâ C.E.), tas timp ce
86 sînt selecționați ta

li

te ramuri de sport. în fotbal, 
de pildă, prin F.C. Baia Mare, 
care nu este o participantă oa
recare ta prima divizie, d una 
dto formațiile cele mai apre
ciate din fotbalul nostru. O e- 
chipă cu un lot ttaăr șl cu un 
antrenor de talent (șl de cu
raj), cum este Vîorel Matetonu, 
care a. adus un spirit ofensiv 
ta acest «port.. Prin F.C. Baia 
Mare, în fotbalul nostru a pă
truns un aer proaspăt. După 
aceea ta handbal, atit prin 
«portivl.1 de la Minaur (antre
nor, prof. Laseăr Pană), de pa- 
trei ori pe locul III ta campio
nat, riști găt ori ai primei ediții 
a „Cupei României" șl semlfl- 
nahști în „Cupa cupelor" cit șJ 
prin sportivele de la Construc
torul (antrenor emerit, prof. 
Constantin Popesc»), finaliste 
ta „Cupa României", In pre
zent pe locul 2, la capătul tu
rului. Apoi, prin popicarii de 
1® Amrai.. tripli campioni națio
nali (1977, 1978, 1978) șl parti
cipant!, ta curînd, la „Cupa 
campionilor europeni", prin vo
leibaliștii. de la Explorări, si
tuați pe locul III în clasament 
ta mai multe ediții și de ase
menea prin luptătorii de greco- 
romane de te Stmaredl, clasați 
p® locul IV ta Divizia A, tn 
rugby prin Știința Cemîn, to
cul E în turul campionatului. 
Să. mai notăm faptul că mulți 
dintre sportivii băimărenl fac 
porte din diferite loturi repre
zentative : la fotbal, Koller, 
Sabftui și Tr-rheți ; ta handbal (f), 
Nlcnlîna fiasei fj Larisa Ca
zaci» ; ta popice, Naszoda gl 
Scholtes ; la handbal, Miro- 
nSue., Măricel Voinea, Nicolae 
Volnea, Boroț 
Marin ; ta tir 
șil Tomoloagă; 
Kodica Dunes ; 
și Mfțts etc.

Copiii buni la sport practică 
disciplinele preferate paralel 
cu pregătirea școlară, se orga
nizează cursuri speciale dc 
pregătire pentru ei, profesorii 
diriginți, celelalte cadre didac
tice dovedind o mare recepti
vitate, multă înțelegere față 
de elevii sportivi. Există o 
conlucrare strînsă pentru ca 
învățătura să rămină întot
deauna în prim plan.

Revenind la procesul primar, 
de selecție, definitoriu în de
pistarea și formarea viitorilor 
performeri, simțim nevoia de a 
sublinia meritele unor profe
sori de specialitate. Cițiva 
doar — spațiul nu ne îngă
duie — din cei aproape 150 
cîți activează în unitățile de 
învățămînt din Baia Mare : 
Constantin Bogdan, loan Chi- 
ra, Mircea Sterie, Maria Fleș- 
chiu, Gherghina Baener și Ma
ria Balco (Șc. gen. 4), VasiSc 
Vauț (Șc. gen. 12), Paul Vasil 
(Șc. gen. 15), Petru Albii (Șc. 
gen. 19), Zoltan Toth, loan 
Rusu, Angel Sîrbovan. Vintslă 
Călin (Grp. școlar minier).

die au loc noi operații de trie
re, după un prim stadiu de 
pregătire, apoi după o suită de 
concursuri și competiții. în a- 
cest fel ta secțiile de perfor
manță rămîn efectiv copiii, ti
nerii cei mai dotați („Nu fa
cem nici o concesie, nu cedăm 
Ia rugămințile părinților ; aici 
e vorba de o treabă prea seri
oasă pentru a fi sentimentali").
„Marca lamilic a celor care sprijină (cu competențe

Oro® ți Dan 
(Were), tapași® 
la gimnastică, 
hs volei, Ktafeu

$1 pasiune)
Evocăm în tovărășia profeso

rului Ioan Pop, președintele 
CJEFS Maramureș, tot oe s-a în
făptuit in Baia Mare In domeniul 
spartului de performanță? „Tot 
ce vedeți, tot ce s-a construit, 
la propriu și la figurat, poartă 
amprenta și girul organelor lo
cale de partid și de stat din 
municipiu, dar și din județ. 
Cei mai în virstă privesc și se 
minunează, văzînd la ce di
mensiuni a ajuns sportul Ia 
noi. Cel mal tineri sînt mîndri 
de a fi cetățenii unei aseme
nea urbe, Înscrisă net între 
fruntașele pe țară și în sport, 
în acord deplin cu spiritul de 
cutezanță, care le este propriu, 
eil doresc tot mai mult. Sint 
convins că eforturile organelor 
de partid și de stat, ale edili
lor nu se vor opri aici. Pe 
harta Băii Mari vor apărea 
noi edificii hărăzite sportului, 
culturii fizice, pentru tinerii 
angajați în prezent în perfor
manță, dar șl pentru expo- 
nențil generațiilor In plină for
mare, copiii și tinerii care as
piră Ia consacrare, la măies
trie. Ce mă determină să pre
figurez o asemenea realitate ? 
în primul rînd faptul că, pe-

pcriormaii(a,‘
oasă dezvoltare a 
Sprijinul organelor 
de partid, a celor 
apare întotdeauna prompt. La 
fel stau lucrurile și in cazul 
unităților de producție în «are 
lucrează sportivii. Comitetele 
de partid, organizațiile de ba
ză din secții și sectoare urmă
resc Îndeaproape felul cum "e 
achită sportivii de obligațiile 
lor, cum se pregătesc, tsm m> 
comportă pe teren sau in via
ța socială. Există in orașul 
nostru o mare familie, a ano
nimilor, cum este ea cunoscu
tă, formală din oameni 
sprijină, fără 
zgomot, sportul, activitatea ite 
performanță. Mi-aș îngădui tA 
amintesc aici numele tovarăși
lor ingineri Vaier Gabrian. Mi
tică Vraciu, Nicolae Urdar și 
Dumitru Leaua, din conduce
rea Centralei minelor și mate
rialelor neferoase, ale unor di
rectori de mine : Alexandri» 
Carpade — Săsar, Li viu Pop— 
Herșa și Petru Clej — Uba, a 
prof. univ. ing. Vasiic Pop», 
rectorul Institutului de învâiă- 
mint superior. Alții aparțin 
întreprinderii de explorări mi
niere, întreprinderii de eon-

sportelui. 
județene 

municipale

care
emfază. fără

diferite Ioturi reprezentative 
(gimnastică, fotbal, handbal, vo
lei, «crimă, tir, Înot, popice, 
lupte grece-romane «te.).

Spre deosebire de alte centre 
urban® înscrise ta zrta sportu
lui de performanță românesc, 
Bata Mare w afirmă nu ta n- 
rus, două, ci ta mai mul-

Rc&ll(âfl cairo prclațcazâ nu «trtrofic „oraș el sporturilor
Profesorul Ovidin Todor, «se

creta- al CJEFS Maramureș, 
ne-a fost de mai multe ori 
ghid în periplurile noastre prin 
municipiul Baia Mane. „Vă 
mai amintiți cum arăta stadio
nul, cu cițiva ani fu urmi?- 
Dar sala de sport ta care lu
crau. caro pe apucate, și gim
nastele, ți luptătorii, șit atlețil 
și..." Prefacerile sfat real
mente Impresionante. Stadio
nul „23 August", aflat In con
tinuă modernizare, posedă un 
gazon care concurează cu cele 
mai bune din țară, dispunfad 
totodată de tribune încăpătoa
re, de o pistă pentru atletism 
și evident de grupuri sociale 
adecvate- La tel, Sate sporturi
lor „Dacia" (capacitate, 2 500 
de locuri), nouă, excelent do
tată, capabilă să facă teță u- 
nor mari competiții internațio
nale pentru jocuri sportive, 
dar și pentru sporturi indivi
duale (scrimă, judo etc.), ba
zinul olimpic (8 culoare, 10D0 
locuri), poligonul descoperit 
pentru talere (sheet, trap), ta

curta d, însă, și pentru pistol 
viteză șl mistreț alergător, sa
la pentru lupte, precum și nu
meroasele amenajări de săli șl 
complexe sportive în aer liber, 
existente ta unitățile de tavă- 
țămînt (școlile generale 4 șl 
11, liceele industriale de con
strucții și de construcții de 
mașini, grupul școlar minier 
etc.). Un caz grăitor, aproape 
unic ta țară, II reprezintă fap
tul că ta municipiu a fost re
zervat un teren în exclusivi
tate pentru rugby (sport fatr-o 
vertiginoasă dezvoltare), 
plinind de o tribună în 
de extindere, precum și 
spațiu suficient pentru un grup 
social.. în vecinătatea imedia
tă a acestuia a fost fixat am
plasamentul stadionului de 
atletism și al hotelului pentru 
sportivi (capacitate, <00 locuri). 
De fapt, întreaga zonă de suci 
• Băij BSaril (în care se 
•ceste 
z£. de
„oraș

dis
curs 

de

mult, 
ale

iți crcșîii sportivii,
Una din explicațiile marelui 

avînt pe care l-a înregistrat 
sportul de performanță In 
Baia Mare rezidă, desigur, în 
relația familie-școală-club» cu 
o funcționalitate recunoscută, 
cu o mare eficiență pe planul 
rezultatelor și al muncii edu- 
cativ-formative a tineretului. 
Profesorul Gheorghe Cordea, 
directorul Clubului sportiv șco
lar de pe lingă Școala generală 
nr. 19, ținea să remarce : 
„Cum îți crești sportivii, așa 
ii și ai, te bucuri de evoluția 
lor» îți răsplătesc strădania". 
Apreciatul profesor-antrenor 
din Baia Mare salută felul 
cum o bună parte dintre cole
gii săi, din școli generale 
licee, au înțeles să vină 
sprijinul 
zînd, ta primul

ți 
ta 

performanței, reali- 
rînd la ni-

află 
amenajări) se eonturea- 
pe acum ea m> veritabili 
al sporturilor".

etiffi Ei aii U" 
unităților de bază, c se- 
riguroasă (,jau se urmă- 

. , murnail creșterea, număru
lui practicanților sportului de 
performanță, eh ta principal, 
detașarea valorilor autentice, 
cu reale perspective pe plan 
național"). Firește, selecția re-, 
prezintă un proces extrem de 
complex. în școlile băimărene 
el se realizează aductad în 
sprijinul reușitei toți factorii 
educaționali, familia, profeso
rii, organizațiile de pionieri și 
tineret. în cazul nateției, se
lecția se realizează încă din 
grădinițe, de personalul aces
tor instituții. La fiecare înce
put de an școlar, prin sita se
lecției trec mii șl mii de co
pii. Cei mai buni, cei mai în
zestrați sînt îndrumați către, 
secțiile cluburilor. Acolo, perio-

velul 
lecție 
rește

In performanța băimăreană, rugbyul se impune tot
----- ------------------------------------- 1 prin rezultatele deosebite 

(tricouri in dungi).

strucții sau întreprinderii 
canice de mașini și utilaj 
nier. Sînt mulți, sini inimoși, 
sînt dornici cu toții să vis dă
sportul băimărean toi mai sus, 
pe culmi tot mai înalte. Am 
ținut să fac această subliniere 
pentru a demonstra că roadele 
muncii sportive nu sint in- 
tîmplătoare, ele au un funda
ment puternic, ele exprimă • 
muncă trainică, colectivă".

prin prestări remarcabile fi chiar 
echipei Știința CEMIN

riodic, conducerea Comitetului 
județean de partid analizează 
cu președinții de cluburi, pro- i 
fesorii și antrenorii formațiilor 
divizionare, cu activiștii spor
tivi, uneori chiar și cu spor
tivii, felul cum sînt îndeplinite 
obiectivele, angajamentele, se 
apleacă asupra greutăților, ne
ajunsurilor ivite, caută să re
zolve toate problemele pe 
care le ridică această impetu- i

mo
mi-

Tot ce s-a înfăptuit ta sportul de performanță în municipiul 
Baia Mare poartă, așadar, amprenta eforturilor susținute 
și conștiente ale miilor de tineri talentați, ale antrenorilor, 

profesorilor de educație fizică și activiștilor sportivi. Ei și-au 
unit forțele, pasiunea, priceperea și ambițiile pentru a realiza 
mutațiile calitative la care s-a ajuns. Permanent mobilizați de 
sarcinile trasate de organele de partid, exponenții sportului băi
mărean și-au adus o contribuție deosebită nu numai la ridicarea 
ta prim-plan a orașului lor drag, ci și Ia reprezentarea cu cinste 
a culorilor patriei în diferite concursuri și competiții internațio
nale, lăsînd să se întrevadă posibilități și mai mari, anticipînd 
rezultate și mai spectaculoase.

Dinamizați de documentele de majoră importanță ale celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, sportivii băimăreni se an
gajează să muncească în aceeași atmosferă de însuflețire, de 
ordine și disciplină, să dovedească seriozitate și spirit de respon
sabilitate pentru a spori continuu șirul succeselor lor. valorifi- 
ctad cu maturitate minunatele condiții create de partid și de 
stat, ei sînt hotărîți să dovedească o și mai mare abnegație în 
procesul instructiv-educativ, pentru a ajunge la o nouă calitate, 
superioară, singura chezășie a devenirii lor, a promovării în 
loturile olimpice, luptînd de pe această înaltă treaptă. valorică 
pentru culorile scumpe ale României socialiste.

lîberiu STÂMA



CAMPIONATE • COMPETIȚII
Eiapa a 5-a în „Cupa României" la volei 

DINAMO - PENICILINA IAȘI, UN DERBY DE TRADIȚIE
LA ZI, ÎN SPORTUL 

POPICELOR

După frumoasa victorie asupra campionului mondial Henryk Srednicki

A de volei sus- 
o nouă etapă (a 
„Cupei României", 

se

Divizionarele 
țin duminică 
5-a) în cadrul 
Dintre întîlnirile programate, 
detașează cea ferpinină Dinamo 
— Penicilina Iași (sala Dinamo, 
ora 10), cele două echipe sem- 
nînd un nou episod' al rivalită
ții care caracterizează confrun
tările lor de 10 ani încoace. Un

GALĂ DE SELECȚIE
Tn vederea alcătuirii echipei 

naționale de box pare va parti
cipa la Campionatele mondiale 
de tineret din Japonia (7—16 de
cembrie), în Sala sporturilor din 
Galați va avea loc sîmbătă, în- 
cepînd de la ora 17,30, o gală 
de selecție, care promite iubito
rilor sportului cu mănuși din 
localitate un spectacol pugilistic 
deosebit de interesant. Iată 
teva meciuri din 
V. Bax (B.C. Brăila) 
trescu (B.C. Galați), 
(Dunărea Galați) — 
(B.C. Brăila), 
(Steaua) — M. Glogojan 
Galați), V. Gîrgavu (Steaua) — 
N. Mocanu (Metalul București), 
M. Tuțâ (C.F.R. Craiova) — M. 
Pascal (Metalul

M.

d-
program : 

— S. Fe- 
I. Panaite 

E. Ghiurcă
Niculescu 

(B.C.

București).

ETAPA 
DIVIZIA A

A 6-A IN 
DE BASCHET

meci care, chiar dacă nu va fi 
atît de încrâncenat cum ar fi 
fost, poate, în campionatul națio
nal, va purta totuși amprenta dis
putei de orgoliu. Tot în între
cerea feminină, un alt cap de 
afiș, studențesc, C.S.U. Galați — 
Universitatea Craiova, în 
prima echipă, 
țării și lideră 
petiții dotată 
niei“, nutrește 
drepțățite, de . _ 
lui, în timp ce ,,colega*  
ioveană țintește un loc mai bun

■ între fruntașe. Celelalte partide 
ale etapei: Maratex Baia Mare — 
Olimpia Oradea, Chimpex Con
stanța — Universitatea București, 
Farul — Rapid, Știința Bacău — 
Universitatea Timișoara.

Competiția masculină este deo
sebit de echilibrată, dat fiind 
faptul că echipele fruntașe nu 
beneficiază de aportul jucători
lor selecționați în lotul repre
zentativ lărgit. Iată programul 
etapei de duminică: Viitorul Ba
cău — Calculatorul București, 
petrolul Ploiești — Dinamo, Del
ta Tulcea — Explorări Baia Mare, 
Silvania Simleu Silvaniei — 
Steaua. Partidele Politehnica Ti
mișoara — Universitatea Craiova 
și C.S.M. Suceava — Tractorul 
Brașov au fost amînate la 29 șl, 
respectiv, 27

care 
vice-campioană a 
a prezentei com- 

cu ,,Cupa Româ- 
ambiții mari, în- 

cîștigare a trofeu- 
t" el era-

noiembrie.

etapei a 6-a a Di-® în cadrul 
viziei A la baschet masculin, azi și 
mîine se desfășoară următoarele 
meciuri (duble) : Steaua (locul 
2 în clasament) — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București (10), Rapid 
(6) — C.S.U. Galați (7), Farul (5) 
— C.S.U. Sibiu (12), „U" Cluj-
Napoca (8) — Dinamo Oradea 
(9); Partida C.S.U. Brașov — 
I.C.E.D. s-a disputat săptămîna 
trecută (dublă victorie a brașo
venilor), iar întîlnirea Dinamo 
București — Politehnica Iași va 
avea loc la 4 și 5 decembrie.
• De luni pînă sîmbătă se va 

desfășura în Capitală (în orga
nizarea F.R. Baschet și a Cen
trului de perfecționare a cadre
lor din mișcarea sportivă) cursul 
antrenorilor echipelor masculine 
și feminine din Divizia B de ti
neret. Vor fi dezbătute probleme 
actuale ale antrenamentului in 
baschet și vor fi ținute lecții 
teoretice și practice.
• Returul meciului Dinamo 

Maccabi Tel Aviv, din 
grupei D a C.C.E., se va 
joi 22 noiembrie (ora 18) 
sporturilor din Brașov.

cadrul 
disputa 
în Sala

SE

• Pe 
pitală 
trecere 
niori bucureșteni, 
parte la „CUPA CONGRESUL
AL XII-UEA", în organizarea co
misiei municipale de popice. Pe 
primele 
fete : 1.
pia) 420 
(Gloria) 
lescu (Voința) 383 ; la
1. C. Stamatescu 819, 2. V. Tudor 
802 (ambii de la Gloria), 3. 
Marin (Olimpia) 772.
• în campionatul Diviziei A se 

dispută azi și mîine o mlni- 
etapă (meciurile formațiilor par
ticipante la turneul final 
C.C.E. fiind amînate).

arena Olimpia Olin 
a avut loc o reușită 
a celor mai buni

care au

locuri s-au clasat
Valerica Popescu

Niculina 
Mihaela

p d, 2.
335, 3.

BOXERUL CONSTANTIN TITOIU A PRODUS 
0 EXCELENTĂ IMPRESIE IA VARSOVlf

Pugilistul nostru Constantin Tițoiu (dreapta) punctează precis tis 
fața campionului mondial Henryk Srednicki

Foto : CAF-MATUSZEWSKI

: — la 
(Olim- 
Radu 

Gavri- 
băieți :

• Meciul dintre echipele mas
culine 
zii — 
etapa 
scorul

Industria sîrmei C. Tur- 
C.F.R. Timișoara — din e- 
a Vl-a — s-a încheiat cu 
de 4823—4619 p d.

• Un joc devansat din ștapa 
a IX-a, ultima din turul Diviziei 
A, la fete : Constructorul Gher
la — C.S.M. Reșița 2447—2332 
p d.

C.S.M.

REIA ÎNTRECEREA IN SERIA SECUNDA 
DE HOCHEIA DIVIZIEI A

hochei se reia, deDivizia de 
luni, la Miercurea Ciuc, cu jocu
rile turului II (etapele VI—X)
din cadrul seriei secunde a Di
viziei naționale A.

întrecerea se anunță deosebit 
de interesanta, mai ales dacă ți
nem s^ama de fapitul că — ta 
urma disputării turului I — 5 din 
cele 6 formații participante se 
află la egalitate de puncte, de
partajarea dintre ele făcîndu-se 
doar pe bază de golaveraj. Deta
șată este doar echipa Avfcotul 
Gheorgheni, care în etapele I—V 
a cîștigat toate jocurile susținute. 
Dar iată cum arată clasamentul:

Tîraava, Progresul — Sp. stud. 
A.S.E., Liceul — Agronomia; eta
pa a VII-a: Agronomia — Tlrna- 
va. Liceul — Sp. stud. A.S.Z„ 
Progresul — Avîntul; etapa a 
vm-a: Progresul — Tîraava, Sp. 
stud. A.S.E. — Agronomia, Li
ceul — Avîntul; etapa a IX-a: 
Avîntul — Sp. stud. A.S.E., Li
ceul — Tîraava, Progresul — A- 
gronomla; etapa a X-as Tîmava 
— Sp. stud. A.S.E., Agronomia — 
Avtatut, Liceul — Progresul.

Zilele trecute s-a desfășurat 
la Varșovia cea de a IlI-a edi
ție a turneului internațional de 
box „Memorialul Feliks Stamm", 
organizat de ziarul „Trybuna 
Ludu“ șl de federația de spe
cialitate din Polonia, La între
cere au fost prezenți aproape 
100 de pugiliști din mai multe 
țări, printre care și România.

O excelentă impresie a lăsat 
In cadrul acestei prestigioase 
competiții tinărul sportiv român 
Constantin Tițoiu, care a reali
zat performanța de a cuceri lo
cul 1 la categoria muscă. Suc
cesul său este cu atît mal ră
sunător, cu cit el ■ reușit, ia

1.

2.
3.
4.
5.
6.

AVÎNTUL Gheorgheni
5
5
5
5
5
5

Prog. M. 
Sp. stud.
C.S.Ș. Lie. M. C. 
Agronomia Cj.-N. 
Tîmava Odorhei

Cine 
A.S.E.

5 0
2 0
20
2 0
2 0
2 0

0
3
3
3
3
3

41-14
21-20
22- 23
30-35
23- 37
23-35

16
4
4
4
4
4

PROGRAMUL ÎNTRECERII : 
tajfa a Vl-a (luni) : Avîntul

ÎNTRECERI disputate, sosiri strinse
Exceptînd alergările cîștigate 

de Rapița și Renumit, în care 
driverii I.R. Nicolae și, respectiv, 
Tr. Marinescu au terminat cursa 
cu „hățurile jos", celelalte cinci 
probe au oferit, spre satisfacția 
celor prezenți joi după-amiază pe 
hipodromul din Ploiești, întreceri 
disputate, cu sosiri strînse și 
cîștigători obligați la eforturi 
maxime. Joi, foarte mulți driver! 
au „scos cravașa" și dacă ne-am 
obișnuit să-i vedem pe G. Tănase 
„venind la urmă" cu „hățurile 
pe sus", pe I. Oană cravaștad 
intens in lupta finală (așa cum 
avea să o facă și joi cu Riguros) 
sau pe M. Ștefănescu („marele 
absent" de cîteva săptămtal !) 
„plonjînd" pe turnante sau fă- 
cind „slalom" printre adversari, 
de data aceasta a trebuit să *-  
plaudăm maniera în care driver! 
cu mai puțină „firmă" au înțe
les să lupte pentru victorie. C. 
Radu a „aruncat-o" pur și sim
plu pe potou pe Guraliva, L 
Florea a reușit să mai păstreze 
un scurt avantaj cu Turban fa
ță de Zambila, venită ta trombă

\ itlPISM*..

Șl ALȚI UMERI TRĂGĂTORI
MAI POT PRINDE „TRENUL" TITULARIZĂRII

IN ATENȚIA 
CUMPĂRĂTORILOR 
DE AUTOTURISME
I.D.M.S. București aduce 

la cunoștința publicului 
cumpărător din întreaga 
țară, că autoturismele 
DACIA 1300 disponibiiizate 
in baza Decretului 277/1979 
se vînd, prin unitățile so
cialiste deținătoare, 
so an el or 
I.D.M.S. 
risme noi 
import) care --------
cumpere imediat, cu prio
ritate, autoturisme DACIA 
1300 disponibiiizate.

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 la sediul
I. D.M.S. din București, str. 
VasHe Conta 
torul 2.

Informații 
la telefonul
II. 79.70/113.

pe linia dreaptă, I. Crăciun a 
condus-o inspirat pe Olteanca, 
cîștiglnd de puțin dar sigur, iar 
Gv. Sodcan l-a întrecut, la foto
grafie, pe Banjo, cu care G. Tă- 
nase, ta ciuda eforturiior depo
se, a terminat, din nou, pe locul 
n. REZULTATE TEHNICE I 
Cursa 1: 1. Rapița (I.R. Nicolae) 
ree. 1 :M,2, 2. Iubtt. Simplu 9,
ordinea 61. Cursa a 2-a: L Ri
guros (L Oană) rec. 1:31,7, 2. Hu- 
blou. Simplu 31, ordinea 11, event 
2T7. Cursa a 3-a: L Guraliva (C. 
Radu) rec. 1:3O,8, 3. Incaș, 3. O- 
zoraș. Simplu 6, ordinea 136, e- 
vent 133, ordinea triplă 533. Cursa 
a 4-a: 1. Retuș (Gv. Sole an) ree. 
1.29,2, 2. Banjo, 3. Sentimental.
Simplu 3, ordinea 5, event 87, tri- 
pdu ciștigător 1233, ordinea tripiă 
219. Cursa a 5-a: 1. Turban (L 
Florea) rec. 1:29,6, 2. Zambila.
Simpdu 3, ordinea 13, event 13. 
Cursa a 6-a: L Olteanca (I. Cră
ciun) rec. 1:31,0, 2. Rablna, 3. 
Coridei. Simplu 4, ordinea 11, o*  
vent 11, ordinea triplă 102. Cursa 
a 7-a: 1. Renumit (Tr. Marinescu) 
rec. 1:33,5, 2. Mintoasa, 3. Solita
ra. Simplu 1,90, ordinea 7, event 
8, triplu ciștigător 77, ordinea 
triplă 73. Pariul austriac s-a ridi
cat la suma de 37 551 lei șl s-« 
Închis. (Rezultat provizoriu).

In anul 1979, s-a petrecut la 
nivelul loturilor naționale de 
tir un fenomen îmbucurător: 
valoarea în continuă creștere 
a unor trăgători tineri, mate
rializată în rezultate ridicate, 
i-a impus drept titulari în e- 
chipele care ne-au reprezen
tat la unele competiții inter
naționale de anvergură. Exem
plele cele mai concludente ni 
le-au oferit probele de pistol 
liber și pistol viteză, probe o- 
limpice. Să notăm că Ilie 
Petru a realizat un progres 
constant de-a lungul ultimelor 
două sezoane, datorat unei 
seriozități în pregătire care 
i-a oferit posibilitatea de a 
nu avea deloc complexe ta 
fața unor consacrați ai pro
bei ca Laurențiu Pop, Llviu 
Stan, 
tatea 
de la 
trenor 
terea . .
condiții de concurs, ceea ce 
înseamnă că Iile Petru se 
poate controla, îșl poate stA- 
pînl emoțiile inerente între
cerii, iar faptul este esențial 
pentru marea performanțA ta 
tir. Selecționat pentru campio
natele europene de la Lvov, 
Hie Petru nu s-a dezmințit 
șl a realizat un nou record 
personal, 560 p, la un punct 
de cel al recordmanului mon
dial, elvețianul Maurice Min
der. Așa se face că Die 
Petru a devenit, pe parcursul 
a numai doi ani, fruntaș ta 
proba de pistol liber, „aju
tat", nu e mai puțin adevă
rat însă, de marea eclipsă ta 
care a intrat L. Pop.

_ior consacrațl ai pro- 
ț Laurențiu Pop, Liviu 
Marinică Trușcă. Caii- 
de bază a trăgătorului 
Olimpia București (m- 

L Văcaru) este pu- 
de a se autodepAși ta

Gh. ALEXANDRESCU

In mare progres se află șt- - - - -■
treilea trăgător de viteză ro
mân. Șl nu e puțin lucru să 
atingi acest nivel, de vreme 
ce înainte se află „nume" 
precum Corneliu Ion șl Ma
rin Stan, care șl-au păstrat, 
în general, valoarea. Trăgăto
rul stellst (antrenor : T. Cel-

Grațian Calotă, in ordine.

dea) are marea calitate de a 
se depăși — și el — pe sine, 
ta condiții de concurs. Cu 
atlt mai mult cu cît el a tre
buit să-și schimbe 
tragere de la mina 
cea dreaptă, deși, 
nuare, principalele 
le executA tot cu __ ___
cele 595 p, reușite la Lvov de 
Calotă, care i-au adus un pre
țios loc V la individual, se re
găsesc — dacă se poate spune 
așa — 6 ani de muncă grea, 
de reacomodare cu noile con
diții de tragere, cu noile un
ghiuri, cu noile reflexe. Și ta 
cazul tal Calotă a operat a- 
ceeașl lipsă de complexe ta 
concursuri, deși a avut șl are 
de luptat cu doi viteziștl care 
s-au situat anul’ trecut “ 
primele două locuri ale 
clasament al celor ntai 
rezultate mondiale...

Am reactualizat aceste 
mări din ultimul an ale 
tineri trăgători pentru eâ do
rim sA subliniem cA Indife
rent de valoarea eomponenți- 
lor unei echipe naționale, fie
cărui ținta*  tinăr, din tirul 
nostru, 11 este deschisă calea 
spre titularizare. Lucrurile 
rămîn valabile chiar în pers
pectiva celor mal puțin de 
9 luni care au mai rămas 
pînă la Jocurile Olimpice de 
la Moscova. Condițiile reuși
tei : munca asiduă, eforturile 
necontenite, dorința ardentă 
de autodepășlre și, mal pre
sus de toate, încrederea ta 
forțele proprii. Spunem aceas
ta acum, ctad toți trăgătorii 
români se află în fața unul 
nou sezon de tir indoor, care 
constituie o etapă foarte im
portantă a pregătirii viitoa
re, aceea efectuată în aer 
liber, pentru armele cu glonț. 
Porțile echipelor naționale de 
tir rftmta, 
ehtse. Iar 
poate fi,

poziția de 
stingă la 
în contl- 
activitățl 

stînga. In

p« 
unul 
bune

ta continuare, des- 
ultimul tren mai 

tacă, prins !

Radu T1MOFTE

per- 
înscrise la 

pentru autotu- 
(indigene sau 

doresc să

nr. 16, sec-
suplimentare
12.19.63 sau

Sportul

SÎMBĂTĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 16,30 : Rapid — 
C.S.U. Galați șl Steaua — 
Politehnica C.S.Ș. II (m.A)

LUPTE GKECO-ROMANK 
Sala Giulești, de la orele U 
șl 17, etapa a V-a (div. A)

LUPTE LIBERE. Sala Pro
gresul, de la orele 10 și 17, 
etapa a V-a (div. A)

POPICE. Arena Voința, ora 
14 : Voința — Rapid ; arena 
Olimpia, ora 14 : Olimpia — 
Petrolul-Băicoi (f.A).

RUGBY. Stadion Parcul co
pilului, ora 13 : R.C. Grlvlța 
Roșie — Rapid ; stadion 
Steaua, ora 14 : Vulcan ,— 
Politehnica Iași (meciuri 'în 
„Cupa F.R.R.“); stadion Par
cul copilului, ora 14,30 : Ști
ința București ---- ~ '
vita Roșie II (div. B)

TENIS DE MASA. ___
Progresul, ora 17: Progresul — 
Gloria Buzău (m.A) ; ora 19 : 
Progresul — C.S.Ș. Craiova 
(f.A); sala de Ia Stad. Re
publicii, ora 17 : Politehnica 
București — C.S.Ș. Slatina 
(f.A)

R.C. Gri-
Sala

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9.30 : Rapid —
C.S.U. Galați și Steaua — 
Politehnica C.S.Ș. 2 (m.A) ;
sala Construcția, ora 10,15 : 
Academia militară — A.S.A. 
Bacău (m.T) ; sala Politeh
nica, ora 10,30 : Politehnica
C.S.Ș. 2 n — C.S.Ș. Tg. Mu
reș (m.T).

BOX. Sala I.S.B. 
tei), ora 10 : ,,

FOTBAL. Stadionul 
blicii, ora 11 : Rapid 
greșul Vulcan (div. B) ; sta
dion Metalul, ora 11 : 7" ‘ 
Iul — Mecanică Fină 
B) ; teren Flacăra roșie, 
11 : Flacăra roșie — Dunărea 
Giurgiu ; teren T.M.B., ora 
11 : T.M.B. — Electronica ; 
teren 23 August IV, ora 11 :

(str. Ber-
,Cupa Energia".

Repu-
- Pro- 
, 3l«-
Meta- 

(div. 
ora

Luceafărul — Vîscoza ; teren 
Automatica, ora 11 : Automa
tica — ICSIM ; teren Sirena 
(Cățelu), ora 11 : Sirena — 
Ferom Urzicenl ; teren 
Triumf, ora 11 : Automecani- 
ca — Danubiana.

LUPTE GRECO ROMANE. 
Sala Giulești, ora 9,30 : etapa 
a V-a (div. A)

LUPTE LIBERE. Sala Pro
gresul, ora 9,30 : etapa a V-a 
(div. A)

POPICE. Arena Voința, ora 
8,30 : Voința — - - -
Băicol (m.A).

RUGBY. Stadion 
ora 13,30 : România 
nia (C.E.) ; stadion 
tulul H, ora 11,30 : 
tica
B)

TENIS DE MASA. Sala 
Progresul, ora 9: Progresul — 
Gloria Buzău (m.A) ; ora 11 : 
Progresul — C.S.Ș.
(f.A); sala de 
blicii, ora 9 : 
C.S.Ș. Slatina

VOLEI. Sala 
10 : Dinamo
Iași (f.A).

Petrolul

Giulești, 
— Polo— 

Tincre- 
Aeronau- 

Dunărea Giurgiu (div.

Craiova
la Stad. Repu-
Politehnica — 
(f.A)
Dinamo, ora 
— Penicilina

finala turneului, să-l intrigi 
la puncte, cu o decizie de^^P*2,  
pe campionul mondial și euro
pean al categoriei, polonezul 
Henryk Srednicki. Disputa lor, 
după cum comentează ziarul 
„Trybuna Dudu“, a fost de ex
celentă calitate și a ținut în
cordată atenția spectatorilor 
pînă la ultimul gong al meciu
lui. Românul, nelăsîndu-se im
presionat de faima adversaru
lui, a boxat foarte bine, cu de
plasări derutante, și folosind 
foarte bine lungimea brațelor 
l-a obligat pe campionul lumii 
să lovească de multe ori în goL 
Spectatorii au aplaudat cu căl
dură victoria sportivului român.

Constantin Tițoi-u este elev 
al antrenorului Dumitru Ne
grea, la I.P.A. Sibiu. In cadrul 
turneului final al campionate
lor naționale ale României pe 
1979 a ajuns pînă în optimi. 
Este în vîrstă de 21 de ani și 
speră ca în urma victoriei ob
ținute în fata campionului mon
dial să mai realizeze și alte 
performante de răsunet.

MECI INTERNAȚIONAL
DE RUGBY

(Urmare din pag. 1)

următor (1978), la Lublin, po
lonezii au luat avantaj în me
dul cu rugbyștii noștri (9—0), 
pentru a ceda în final în fața 
unei formații mai bune, mal 
experimentate (9—30).

Pentru formația țării noa»- 
tre, partida de mîine va. fi un 
excelent prilej de a-și trece în 
revistă forța de joc după apre
ciabilele acumulări în contactul 
său prelungit cu rugbyul brita
nic de cel mai înalt nivel |i 
înaintea dificilului examțsț da 
la Montauban, cu echipa Fran
ței, deținătoarea titlului da 
campioană a continentului, la 
care, îndreptățit, rfvnește și re
prezentativa României.

în medul cu nr. 128, antre
norii vor prezenta formația- 
standard, ușor modificată (fărt**  
Bucos — redutabilul transfor
mer — suferind, fără Paraschiv 
fi Alexandru țrecuți în postura 
de... rezerve). Echipa a fost al
cătuită abia după antrenamen
tul de ieri dimineața de pe 
stadionul Giulești și Va arăta 
astfel : Simion (3 meduri în e- 
chipa A) — A Idea (2), Zafiescn 
I (1), Constantin (30), Motrescu 
(34) — Podărescu (—), Suda
(5) 
(27), Stoica (26) — 
M. Ionescu (18)) - 
(56), Munteanu (25),

Formația oaspete 
Capitală astăzi la 
a fost prezentată in _ __  .
tru de ieri), desigur cu gîndul 
la o reabilitare după debutul 
ei neconcludent în Cupa F.I.R.A. 
(3—13 cu Italia, acasă !).

• Astăzi după-amiază, la 
Split (ora 18, ora locală) echipa 
secundă de rugby a României ■ 
va susține „în premieră" o 
partidă amicală cu selecționata- 
A a Iugoslaviei. Iată formația 
noastră : Petre , (Dinamo) — . 
Chiricenco (Dinamo), Holbaa, 
Lungu (ambii Farul), Zafiescu 
n (Dinamo) — Bezușcu, N. 
Dinu (ambii Farul) — Vlad 
(Grivița Roșie), Urdea (Știința 
Baia Mare), C. FI or ea (Farul) 
— Caragea, Iordan (ambii Di
namo) — Gheorghe (Dinamo), 
Grigore (Farul), Ungureanu 
(C.S.M. Sibiu).

Podărescu (—),
Murariu (20), Dumitru 

Pinte» (13^ 
— C. Dina 
Scarlaț (9K 
sosește în 

amiază (ea 
ziarul nos-



mine, pc stadionul Dinamo
In atenfia Biroului F. R. F.

ROMÂNIA - CIPRU ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

MECIUL NR. 310
Partida de duminică dintre re- 

Krezentativele României șl Cipru- 
li este penultima din grupa a 

Hl-a a preliminariilor ediției a 
•-a a C.E. Ultima confruntare, 
reamintim, va avea loc la 3 de- 
eembrie: Cipru — Spania. Dar 
lată cum arată clasamentul gru
pei noastre :
1. Iugoslavia 
l. Spania 
S. România 
i. Cipru

H 0 2 1<- f I
S 3 1 1 10- 4 1
S 1 Z 2 7- > < 
4013 1-14 1

Intîlnirea cu Cipru va Ii cea 
de a 310-a tn palmaresul repre
zentativei naționale și olimpice 
a României (din cele 309 meciuri 
Jucate pînă in prezent, 126 au 
fost cîștigate, 75 s-au Încheiat la 
egalitate, iar 108 au lost pierdu
te ; golaveraj: 535—505) și cea de 
a s-a disputată anul acesta, un 
an ta care reprezentativa s-a 
comportat fără personalitate, 
după cum o Indică șl bilanțul rea
lizat (7 1 2 4 8—12).

In sftașit, meciul de duminică 
va li cel de-al patrulea dintre 
România șl Cipru, celelalte trei 
avînd loc tot sub semnul preli
minariilor C.E. La 3 decembrie 
1966, România a învins cu 5—1 
(0—1) la Nicosia; în primăvara 
•nulul următor, la 23 aprilie, am 
cSștigat la București cu 7—0 (3—0) 
după un joc dominat de Dumi
trii! n, autorul a trei goluri. In 
Rttrșit, anul acesta, la 13 mal, la 
Limassol, primul rezultat de e- 
galltate dintre cele două echipe: 
1—1 (1—1). Golurile au fost rea
lizate de Augustin (R) șl Kaiafas 
(O), fosta „Gheată de aur" a Eu
ropei ta urmă cu doi ani (43 de 
goluri marcate). Reamintim pe 
cel 13 „tricolori" folosiți ta me
ciul de la Limassol: Speriatu — 
M. zamfir, Cinstea, ștefânescu, 
Ivan n —Bărbulescu, Augustin, 
Iovănescu — Doru Nlcolae, Radu 
H (min. 46 Cămătaru), stan (min. 
•5 M. Răducanu), meci ta care 
*u debutat Speriatu, Cîrstea, I- 
van n, Bărbulescu șl Iovănescu.

Un moment din antrenamentul de ieri dimineață al tricolorilor, 
desfășurat pe stadionul Dinamo FOTO : I. MIHAICA

(Urmare din pag. 1)

a jocului de inline, antrena
ment programat pe Stadionul 
Republicii.

„Sperăm ca reprezentativa 
să marcheze o creștere a cali
tății jocului, ne spunea antre
norul principal, C- Cernăianu. 
împreună cu colegul V. Stăn- 
cuicscu ne-am preocupat de 
îmbunătățirea aspectelor defi
citare din intilnirile eu echi
pele Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei. Față de partida de la 
Moscova s-a observat o îmbu
nătățire a randamentului în 
cea cu selecționata iugoslavă 
și dorința noastră, antrenori și 
jucători, este de a continua a- 
ceastă creștere de calitate. 
Partida cu echipa Ciprului 
Încheie suita de verificări. Ur
mează pregătirea propriu-zisă 
a preliminariilor C.M. și am 
dori mult ca observațiile ei să 
constituie bune puncte de ple
care in importanta acțiune".

în ceea ce îi privește pe 
partenerii de întrecere al re
prezentativei noastre, ei nu au 
făcut antrenamente ieri. Șe
dința de pregătire a fost amî- 
nată pentru astăzi. Antrenorul 
Costas Talianos ne-a furnizat 
Insă ieri la amiază formația 
probabilă.

Meciul de mîine va fi con
dus de o brigadă de arbitri din 
Cehoslovacia : D. KROHNAN 
— J. Fausek și J. Szilvassi. 
Formațiile probabile :

ROMANIA : Cristian — Tili- 
hoi, Nicolae, Sameș, Muntea- 
nu II — Beldeanu, Mulțescu, 
BQloni — Crișan, Cămătaru, 
M. Răducanu.

CIPRU : Irodotos — Ka-
lotheu, Stefanos, N. Pantzaras,
Fitos — Mavrudis, Tsighis,
Kudas — Pampoulis, Kaiafas,
Kanaris.

PROGRAMUL Șl ARBITRII

OLIMPIA ȘI FINALURILE El...
Amărăciune mare în rândurile 

Buporterilor echipei Olimpia după 
egalul cu Gloria Buzău. In focul 
comentariilor, în timp ce echi
pele trăiau la cabine diferite stări 
de spirit, cineva remarca: „Băie
ții noștri nu au... final, se îneacă 
pur și simplu la mai...**

Aruncăm o privire Înapoi și 
observăm că lucrurile stau in
tr-adevăr așa: 0—i cu Politehnica 
Timișoara, în deplasare (gol pri
mit în min. 83), 2—2 cu S.C. Ba
cău, acasă (oaspeții au egalat în 
min. 89), 0—1 cu Jiul, acasă (min. 
73), 2—2 cu A.S.A. Tg. Munciș, în 
deplasare (gazdele au egalat în 
min. 88), 0—1 cu F.C. Baia Mare, 
acasă (min. 72) și... acest 1—1 cu 
colegii lor de suferință, care l-au 
egalat în min. 87 î Ce ne spun 
aceste rateuri, care au adus e- 
chipa în postura actuală ? Că 
totul pornește de la acel deficit 
de pregătire din perioada pre- 
eompetiționaJă, oboseala din fina- 
hirUe partidelor declanșînd nervi,

greșeli capitale, ratări în atac și 
nesiguranță în apărare. Chiar și 
în meciul de miercuri s-a văzut 
clar acest lucru. Se poate că pe 
undeva s-a produs și o prea 
mare deconectare a echipei. Cert 
este că Gloria a simțit eă ad
versara sa se clatină în finalul 
jocului și, cum se știe, printr-o 
șansă a egalat.

Astfel de pățanii s-au mai pe
trecut șl La „case mal mari44. Nu 
putem fi însă de acord cu acele 
cuvinte de ocară care au circu
lat seara pe străzile orașului la 
adresa antrenorului și echipei lui 
Kalzer. Aceiași oameni au adus 
„două puncte de aur* 4 de afară 
și au dovedit că vor să facă to
tul pentru a se salva de la re
trogradare. Sigur că tentativa lor 
cere multă muncă, dar este ne
voie șl de liniște șl chiar de cu
vinte de îmbărbătare cînd echi
pa... dă de greu.

Ste'ian TRANDAFIRESCU

:• POLUA BRAȘOV - odihnă, sport, agrement i
!' O.N.T. Carpa(i Brașov vă invită in stațiunea Poiana Bra- j 

șov, unde vă stau la dispoziție confortabile hoteluri, vile și i 
Ji restaurante, variate posibilități de petrecere a timpului dv. 
■; liber.
Ji Informații suplimentare la agențiile de turism din orașul
■ j dv. sau la dispeceratul stațiunii, telefon 921/19250.

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

i EXCURSIILE REVELIONULUI
5 ziks de deconectare
5 zile de vacanță
5 zile de satisfacții turistice
Este recompensa pe care trebuie să • acordați organismului 

dv. la cumpăna dintre ani.
Intre 29 decembrie ’79 și 2 ianuarie *80  vă așteaptă „EXCURSI

ILE REVELIONULUI**,  pregătite de întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București.

silnic, intre orele 8 și 20, filialele I.T.H.R. din utr. Mendeleev 
nr. ii, bd. Republicii nr. 63, bd. 1843 nr. 4 șl bd. N. BăJcescu 
nr. 35 vă satisfac solicitările.

8
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MECIURILOR DIN ETAPA 
DE MÎINE A DIVIZIEI B

SERIA I: C.S. Botoșani — Por
tul Constanța: N. Poșa (Galați), 
V.C.M. Brașov — Unirea Focșani: 
C. Halca (București), Viitorul 
Gheorghenl — F. C. Brăila: D. 
Diminescu (P. Neamț), Tractorul 
Brașov — Minerul Gura Humo
rului: M. Buzea (București), 
C.S.M. Suceava — Nitramonla 
Făgăraș: B. Dumltrică (Arad), 
Viitorul Vasdul — Cimentul Med
gidia: I. Lăzărolu (București), 
Progresul Brăila — I.C.LM. Bra
șov: A. Ianus (București), F.C. 
Constanța — Delta Tulcea: C.
Bărbulescu (București), Muscelul 
Cimpulung — Energia Gh. Gheor- 
ghlu-Dej: P. Begep (Timișoara).

SERIA A n-a: F.C.M. Giurgiu
— Gaz metan Mediaș: E. Mun- 
teanu (Reșița), Carpați Mlrșa — 
Chimica Tîmâvenl: M. Feciores- 
cu (Bacău), Petrolul Ploiești — 
Pandurii Tg. Jiu: Gh. Ispas (Con
stanța), Șoimii Sibiu — Metalul 
Plopeni: M. Adam (Cluj-Napoca), 
Rapid București — Progresul Vul
can București: I. Igna (Timișoa
ra), Rulmentul Alexandria — Po
iana Cîmplna: I. Rus (Tg. Mu
reș), Metalul București — Meca
nică fină București: C. Dlnules- 
cu (București), Flacăra Autome- 
canica Morenl — Chimia Tr. Mă
gurele: E. Ion eseu (Pitești). Me
ciul Autobuzul București — Lu
ceafărul București se dispută 
miercuri 21 noiembrie.

SERIA A HI-a: Gloria Bistrița
— Someșul Satu Mare: V. Cara- 
gea (Tulcea), Unirea Alba lulls
— Minerul Moldova Nouă: V. Po- 
povicl (Botoșani), Corvinul Hu
nedoara — Minerul Anina: F. 
Coloși (București), Strungul A- 
rad — Dacia Oră știe: C. Făgaș 
(Tg. Jiu), F.C.M. Reșița — U.T. 
Arad: N. Balnea (Btrlad), md. 
strmel C. Turzll — înfrățirea O- 
radea: A. Die (Craiova), F.C. Bi
hor Oradea — U.M. Timișoara: 
G. Drago mir (București), Mine
rul Cavnlc — Aurul Brad: Gh. 
Aritlre (Suceava), Metalurgistul 
Cugir — c.F.R. C8uj-Napoca: A. 
Bădulescu (Ploiești).

toro - PKONOSPoar informează
CINE JOACA ASTĂZI 

MIINE POATE CIȘTIGA I

• Tragerea excepțională Loto 
de mîine, 18 noiembrie a.c., ofe
ră pârtie ipanților multiple posi
bilități de a obține autoturisme 
„Skoda 120 L“, cîștlguri de 50.000, 
25.000, 10.000 lei etc., precum și
excursii atractive peste hotare. 
Nu uitați: astăzi este ultima zi 
pentru procurarea biletelor. Tra
gerea va avea loc la ora 16,30, în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staieovicl 
nr. 42; numerele cîștigătoare vor 
fi televizate și radiodifuzate în 
cursul serii. O Agențiile Loto- 
Pronosport mai primesc numai 
astăzi buletinele pentru atracti
vul concurs Pronosport de mîine. 
care poate procura , satisfacții 
dintre cele mal frumoase ama
torilor de pronosticuri sportive, 
încercați-vă și dv. șansele 1

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 14 NOIEMBRIE 1979

EXTRAGEREA I: 33 60 1 63 85 
38 41 42 28.

EXTRAGEREA A II-a: 57 19 22 
64. 38 73 20 51 6.

Fond total de cîștlguri: 1.104.514 
Lei, din care: 381.058 lei report 
la categoria 1.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 11 NOIEMBRIE 1979

Categoria 2: 1 variantă 100% a 
18.303 lei și 8 variante 25% a 
4.576 lei; categoria 3: 10,50 va
riante a 5229 lei; categoria 4: 
85,50 a 642 lei; categoria 5: 195,75 
a 200 lei; categoria 6: 1.471,25 a 
100 lei.

Report categoria 1: 113.726 lei. I

PREGĂTIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE (și măsurile
care se impun) IN

LA C.M.
întărirea muncii de

JUCĂTORILOR,
Joi a avut Ioc, la sediul 

F.RJF., o ședință de lucru a 
Biroului federal. A fost discutat, 
cu acest prilej — pe baza unui 
referat minuțios întocmit — pla
nul de pregătire a echipei re
prezentative și măsurile care se 
Impun în vederea calificării tri
colorilor la C.M. din 1982. In ve
derea realizării acestui obiectiv, 
Biroul federal a stabilit ca sar
cină pentru întreg corpul de an
trenori, care activează la nivelul 
divizionar, să intensifice preocu- 
Sarea pentru formarea și pregă- 

rea tuturor jucătorilor pe baza 
programului elaborat de Colegiul 
central al antrenorilor. Totodată, 
antrenorii federali, împreună cu 
antrenorii cluburilor, se vor pre
ocupa de pregătirea specială a 
jucătorilor selecționați în echi
pele reprezentative, atît din 
punct de vedere tehnic cît și 
moral-volitiv și educativ, astfel 
îneît echipa națională să fie al
cătuită din jucători apți să re
prezinte cu cinste culorile pa
triei noastre.

Corelîndu-se calendarul intern 
cu cel internațional, a fost alcă
tuit programul competițional in
tern pînă în anul 1982 (etapele 
18 șl 18 ale actualului campionat 
se vor desfășura la 2 și, respec
tiv, 5 decembrie a.c., iar etapa 
a 20-a la 2 martie 1980 ; startul 
ediției următoare, 1980—1981, se 
va da la 3 august 1980, urmînd 
ca ea să se încheie în ultima du
minică a lunii mai 1981).

Prin adoptarea noului calen
dar se urmărește crearea de 
condiții pentru o desfășurare mai 
rațională a jocurilor din campio
nat, care să asigure vîrfurile de 
formă sportivă la datele cînd e- 
chipa națională are de susținut

VEDEREA CALIFICĂRII
DIN 1982
EDUCAȚIE IN RiNDUL 
O NECESITATE
partide internaționale oficiale în 
preliminariile campionatului mon
dial.

învățăminte cu privire la sta
rea disciplinară a echipelor di
vizionare — așa cum se desprind 
ele mai a^es după meciurile sus
ținute de reprezentativele noas
tre în cupele europene (cînd 
unii dintre jucători, Stoica, Mul
țescu, M. Zamfir, Tilihoi, ■ Cri
șan, Bărbulescu, Dumitru, Sa
meș, Zahiu; au primit cartonașe 
roșii sau galbene) — au consti
tuit un alt punct pe agenda de 
lucru a Biroului federal. Arătîn- 
du-se că slaba muncă educativă 
— încă de la juniori — cauzea
ză multe neajunsuri în procesul 
de pregătire generală a echipe
lor, cu consecințe nefaste, după 
cum s-a văzut, șl în întrecerile 
internaționale, Biroul federal a 
adoptat următorul plan de mă
suri : dezbaterea concluziilor
care se desprind din participa
rea echipelor noastre în cupele 
europene în secțiile de fotbal cu 
toți jucătorii, în prezența mem
brilor Biroului F.R. Fotbal ; ela
borarea Ia nivelul fiecărui club 
divizionar A și B a unui plan 
de acțiuni politico-educative și 
de cunoaștere a regulamentului 
de fotbal pe întreaga durată a 
campionatului; reorganizarea ac
tivității corpului de observatori 
federali și instruirea acestora în 
conformitate cu normele stabi
lite de U.E.F.A. ; redactarea și 
transmiterea unei scris ori-circu
lare tuturor arbitrilor divizio
nari, privind obligațiile ce Ie re
vin în vederea curmării actelor 
și gesturilor nesportive pe tere
nurile de sport : remanierea și 
Întărirea comisiei centrale de 
disciplină.

Divizia de Junior! comentata dc antrenorii ci

TR. POPA (Chimia Rm. Vîlcea): „PROMOVAREA TIMPURIE -
0 NECESITATE Șl 0 OBLIGAȚIE A NOASTRĂ,

A TUTUROR"
— De ce nu reușește Chi

mia Rm. Vîlcea să .urce" 
!n prima jumătate > clasa*  
men tul ui Diviziei de ju
niori 7

— Din două motive, pe care 
eu le consider esențiale. Iată-1 
pe primul dintre ele: atît in 
campionatul trecut, cît și in cel 
actual, echipa de juniori Chi
mia Rm. Vîlcea a fost și este 
cu 2 sau chiar 3 ani mai... tână
ră decît partenerele ei de în
trecere. Cei mai multi dintre 
cornponenții acestei echipe sînt 
născuți în anii 1964 și 1965. 
Promovîndu-i de timpuriu, cău
tăm să le stimulăm creșterea, 
ținînd cont tocmai de faptul că 
în acest mod se procedează, în 
prezent,, in toate sporturile și 
așa trebuie să facem și noi la 
fotbal. Al doilea motiv, care 
este legat de primul : pe mine 
mă preocupă, în mod deosebit, 
creșterea unor jucători și nu 
doar rezultatele, etapă de eta
pă. Cui a folosit, de pildă, că 
Politehnica Timișoara a cîștigat 
ediția a 2-a a campionatului 
diviziei de juniori, dar fără ca 
vreun jucător din această echi
pă să fi fost promovat în „A" 7

— Care sînt „speranțele" 
antrenorului Traian Popa 
pentru viitorul apropiat 7

— Probabil că multi vor 
zîmbi, dar eu consider că, pînă 
la urmă, tot Pavel va fi por
tarul Chimiei ; tot așa cum sînt

convins că fundașul Cîrceag 
va deveni un apărător de bază. 
Iar de jos vor „urca" în scurt 
timp un alt portar de talent, 
Mircea Pîrnea, mijlocașul Ni
colae Strîmbeanu și fundașul 
Gheorghe Dogaru. Acești trei 
jucători au, în prezent, doar 
14—15 ani. Dar pentru ca să 
CREASCĂ așa cum vrem noi, 
trebuie să fie și mai mult a- 
jutați.

— în ce sens 7
— Nu vom putea să desfășu

răm o activitate conform cerințe
lor, din ce în ce mai mari, dacă nu 
vom dispune de un teren pe
care să ne pregătim. Noi nu

1. F.C. ARGEȘ 15 8 6 1 30- 8 22
2. F.C.M. Galați 15 8 5 2 22-13 21
3. A.S.A. Tg. M. 15 7 6 2 27-16 20
1 „U“ Cj.-Nap. 15 8 4 3 24-15 20
5. Steaua 15 8 3 4 43-17 19
6. Polit. Iași 15 6 5 4 29-20 17
7. Sportul stud. 15 7 3 5 25-17 17
S. S.C. Bacău 15 7 3 5 21-20 17
». Univ. Craiova 15 6 4 5 28-14 16

10. Dinamo 15 5 3 7 15-14 13
11. Olimpia 15 5 3 7 16-23 13
12. F.C. Baia M. 15 5 2 8 27-34 12
13. „Poli**  Tim. 15 4 4 7 9-18 12
14. Chimia 15 5 2 8 18-39 12
15. C.S. Tîrgoviște 15 4 3 8 16-20 11
16. Jiul 15 5 1 9 18-32 11
17. Gloria 15 4 3 8 16-30 11
1*.  F.C. Scornicești 15 3 0 12 10-44 6

SIMPLU, OPERATIV, AVANTAJOS, 
LA ÎNDEMÎNA TUTUROR!

NUMAI ÎN LUNA OCTOMBRIE A.C. AU FOST ATRIBUITE 
12 AUTOTURISME și PESTE 140 CÎȘTIGURI IN BANI 
ÎNTRE 5.000 și 20.000 LEI !
ÎNCERCAȚI-VĂ ȘI DV. ȘANSELE 1

avem la Vîlcea nici măcar unul 
de zgură corespunzător ! E 
foarte greu să exersezi o depo
sedare prin alunecare sau un 
plonjon pe o suprafață plină 
cu... pietre sau foarte tare. 
Cînd s-olicit sprijin, mă gîndesc 
și la necesitatea organizării cît 
mal multor competiții la nive
lul copiilor și juniorilor. Dacă 
vrem să aducem la fotbal cît 
mai multe elemente talentate, 
aceasta o putem face numai 
prin întreceri deosebit de a- 
tractive. Iată un exemplu deo
sebit de semnificativ. Am or
ganizat. în aceste zile. „Cupa 
Congresul al XII-lea al P.C.R.", 
la care ■ au venit peste 80 de 
copii. Au venit cu plăcere și 
joacă mult, cu pasiune, meciu
rile lor fiind arbitrate de ju
cători de la echipa mare. Ei 
bine, printre cei 80 se află des
tui care sînt înzestrați cu toate 
calitățile cerute. Pregătirea si 
promovarea lor depinde acum 
doar de noi. adică d.? toți .cei 
care lucrăm în fotbal.

laurențiu DUMITR-SCU



*

SE DEZVOLTĂ NEÎNCETAT RELAȚIILE INTERNATIONALE
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE DIN- ROMÂNIA

rodnica activitate pe care
noastră o desfășoară pen-

în 
țara 
tru dezvoltarea colaborării in
ternaționale pe multiple pla
nuri. se înscriu, printre altele, 
relațiile considerabil lărgite pe 
care mișcarea sportivă din 
România le întreține cu organi
zații sportive din întreaga lume. 
Călăuzindu-se după principiile 
de bazâ pe care le promovează 
permanent partidul și statul 
nostru. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al Partidului
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, 
noastră sportivă iși aduce con
tribuția Ia mai buna cunoaștere 
și la apropierea tineretului din 
toate țările, la făurirea unor 
trainice legături de prietenie, 
clădite pe nobilele idealuri ale 
păcii.

Semnificativă în acest sens 
este participarea mereu lărgită 
a sportivilor români Ia compe
tițiile internaționale, amicale șl 
oficiale, prilej de a se întîlni pe 
terenuri de întrecere cu spor
tivi din toate continentele. E- 
fortul depus de reprezentanții 
sportului românesc în asemenea 
confruntări pașnice s-a soldat 
adesea cu rezultate de înaltă 
valoare, performanțe care au 
făcut să crească ‘

. României în mișcarea sportivă 
Internațională. Este suficient să 
amintim că, la ora actuală, 
bilanțul sportivilor noștri în su
prema competiție. Jocurile Olim
pice, se cifrează la un total de 
100 de medalii (numai 2 înainte 
de 23 August 1944) dintre care 
22 medalii de aur. 31 de argint 
și 47 de bronz. La ultima ediție 
a J.O. de vară, desfășurată în 
1976 la Montreal, delegația 
sportivă a țării noastre a ocu
pat locul 5 în clasamentul pe 
medalii și ai 6-lea în cel al 
totalurilor de puncte, lăsînd 
astfel în urmă țări cu deose
bită pondere în arena olimpică.

Un loc deosebit în cadrul a- 
eestor preocupări îl ocupă. în 
mod firesc, dezvoltarea neîn
treruptă. adîncirea și diversifi
carea legăturilor de prietenie și 
colaborare pe care organizațiile 
noastre sportive le întrețin cu 
forurile similare din țările so
cialiste. Această colaborare se 
manifestă sub diferite forme, 
cuprinzînd principalele sectoare 
ale activității sportive. în de
cursul anilor, s-a statornicit un 
sistem de competiții la care 
participă sportivii din țările so
cialiste. Din totalul acțiunilor 
internaționale ale sportivilor 
români, care au avut loc in pe
rioada 1970—1979, deci de-a

Comunist

mișcarea

prestigiul

înaintea campionatelor mondiale de la Forth Worth (Dallas)

GIMNASTELE NOASTRE PARTICIPA
unui deceniu, peste 75 
au fost realizate cu or-

lungul 
la sută 
ganizațiile sportive din aceste 
țări. Se mai poate menționa că 
numărul competițiilor cu parti
ciparea sportivilor 
socialiste, la care au 
reprezentanții tării 
crescut constant.

Este de menționat, 
nea, faptul că C.N.E.F.S., fe
derațiile și cluburile sportive 
din țara noastră. întrețin și 
dezvoltă o multilaterală colabo
rare prietenească cu organiza
țiile sportive din țările balcani
ce. Sportivii români participă 
cu regularitate și, la rîndul lor. 
preiau cu bucurie organizarea 
tradiționalelor Balcaniade, care 
au loc anual la o serie întrea
gă de discipline sportive cum 
sînt : atletism, gimnastică, bas
chet, lupte, tenis, box, tir, 
yachting, motociclism, fotbal, 
călărie, scrimă, tenis de ma
să etc.

Organizațiile sportive din 
România dezvoltă permanent 
relațiile cu organizațiile simila
re din țările în curs de dezvol
tare. An de an crește numărul 
competițiilor și schimburilor de 
experiență între sportivii ro
mâni 
Asiei 
mare 
ceste 
ză cursurile Institutului de Edu
cație Fizică și Sport din Bucu
rești, pentru 
de educație 
nori.

O continuă dezvoltare cunosc, 
de asemenea, legăturile

colaborarea reciprocă 
organizațiile sportive 
și cele similare din 
Italia, Belgia, R.F. Ger- 

Austria, Danemarca, 
Marea Britanie, Olanda, 
Finlanda șl altele. în

din țările 
luat parte 
noastre, a

de aseme-

și cei din țările Africii, 
și Americii Latine. Un 
număr de tineri din a- 
țări au urmat și urmea-

a deveni profesori 
fizică sau antre-

sporti-
ve și 
dintre 
române 
Franța, 
mania. 
Suedia, 
Elveția,
prezent, C.N.E.F.S. și celelalte 
organizații de specialitate din 
România întrețin relații, fac 
schimb de informații și publi
cații cu organizațiile sportive 
din 125 de țări, din toate con
tinentele. în cadrul relațiilor 
noastre sportive externe, un loc 
important îl ocupă activitatea 
desfășurată în cele 51 organi
zații sportive internaționale la 
care sînt afiliate C.N.E.F.S. și 
federațiile de specialitate din 
România.

VICTORII ALE BOXERILOR ROMÂNI
ÎNTRECERILE

-SOFIA, 16 (Agerpres). — La 
Sofia, în cea de-a doua 'gală a 
competiției internaționale de 
box „Dinamoviada", în cadrul 
categoriei ușoare, pugilistul 
român Simion Cu(ov l-a învins 
prin k.o. tehnic, în rundul 2, 
pe Glfenadi Bucinev (Dir.ajno

„DINAM0VIADEI"
Moscova). în limitele categoriei 
semigrea, Ion Joifa a dispus la 
puncte de Ondrej Pusta] (Ruda 
Hvezda Praga), iar la categoria 
grea. Teodor Pir joi a cîștigat, 
tot la puncte, meciul susținut 
cu boxerul sovietic Viktor Te- 
rescenko.

HENRY RONO VIZEAZĂ TREI MEDALII LA OLIMPIADĂ
NAIROBI, 16 (Agerpncs) — In

tr-un interviu acordat ziariștilor 
sportivi la Nairobi. cunoscutul 
atlet kenyan Henry Rono, deți
nătorul recordurilor mondiale 
în probele de 3 000 m, 3 000 m 
obstacole. 5 000 m și 10 000 m. a 
declarat că va încerca să cuce
rească trei medalii de aur la 
Jocurile Olimpice de vară de la 
Moscova. „Pentru aceasta — a 
spus Rono — mă antrenea tn

prezent acasă, la 
dine. La Olimpiada_ __  _____
va voi lua startul in probele de 
3 000 m obstacole, 5 000 m șl 
10 000 m“. In încheiere, Rono a 
recunoscut că în acest an nu a 
avut prea multe succese, dar 
speră că pînă la Olimpiadă să 
revină la forma care l-a consa
crat ca unul dintre cel mal va
loroși fondiștl din lume.

mare altitu
de Ia Mosco-

în această perioadă premer
gătoare disputării celei de-a 
XXII-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară, programată anul 
viitor la Moscova, se intensifică 
in mod copsiderabil acțiunile 
de pregătire și de participare la 
competiții internaționale a spor
tivilor de pe toate meridianele 
globului. Sportivii români nu
tresc ambiția legitimă de a se 
prezenta cit mai bine la viitoa
rea Olimpiadă, de a fi în lupta 
pentru locurile fruntașe în cla
samentul marii întreceri, care 
se va desfășura pentru prima 
oară într-o țară socialistă. Prin 
aceasta, va fi adusă o impor
tantă contribuție la bunul re
nume al mișcării sportive din 
țara noastră, o dovadă concretă 
a dezvoltării deosebite pe care 
a căpătat-o mișcarea de educa
ție fizică și sport din România, 
tn condițiile noi și superioare 
oferite de statul socialist.

IA CONCURSURI DL VERITICARt IN MEXIC
Echipa de gimnastică femi

nină a României. în frunte cu 
Nadia Comăneci, se află în 
Mexic unde participă la antre
namente comune cu echipa 
țârii gazdă, pe aparate simi
lare cu acelea la care se vor 
desfășura apropiatele 
nate mondiale de la 
Worth (Dallas). în 
timp, gimnastele noastre se a- 
climatizează cu diferența 
fus 
a.c., echipa României va sus
ține un concurs de verificare 
Ia Ciudad de Mexico iar șira-■ 
bătă, 24 noiembrie, a) doilea 
concurs la Monterrey, de unde,

campio- 
Forth 

același

orar.
de

Luni 19 noiembrie

la 25 noiembrie va pleca Ia 
Dalias.

Antrenorul Bela Karoly ne-a 
făcut. telefonic, următoarea 
declarație : „Toate componen
tele echipei (n.r. Nadia Coma
neci, Emilia Eberle, Marilena 
Neacșu, Melita Ruhn Anca 
Kiss, Marilena Vlădărău, Du- 
mitrița Turner și Rodica Dun- 
ca) se pregătesc cu asiduitate, 
fiind aproape de forma de vîrf 
necesară participării la cam
pionatele mondiale. Nadia Co
măneci, după o ușoară indis
poziție avută înaintea întilniril 
cu Anglia și-a revenit, parti
cipă intens la antrenamente și 
va lua parte la concursurile 
din Mexic".

A 19-a ediție a „Trofeului Carpați“ la handbal feminin

v

ASTAZI, ÎNTÎLNIREA DECISIVĂ
ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ

• în îneci restanța : U.R.S.S. — Bulgaria 1515!
BRAȘOV, 1« (prin telefon). 

Cea de-a 19-a ediție a „Trofeu
lui Carp ați “ a 
gramată zi de

avut vineri pro- 
odihnă. N-a fost

Bulgaria 15—15 
aprig disputat,

U.R.S.S. — 
(8—11). Meci 
în care jucătoarele bulgare 
au avut inițiativa în prima 
parte, sovieticele dominînd 
finalul, cînd au avut și posi
bilitatea de a înscrie golul vic
toriei. Rezultatul de egalita
te este echitabil. Au marcat: 
Koiomiet 5, Sliusavera 3, 
Gluscenko 2, Petruk 2, Re
fer 2, Kudreașova — U.R.S.S., 
Pcșeva 7, Vateva 3, Kazako
va 2, Stelanova 2, Dimova 
— Bulgaria. Au condus : M. 
Grebenișan și T. Radvani 
(România).

însă o zi completă de odihnă, 
deoarece, in „matineu", s-a dis
putat întîlnirea restanță din 
prima etapă, meciul dintre e- 
chipele U.R.S.S. și Bulgariei. 
Celelalte formații participante 
la acest traditional turneu al 
handbalului feminin interna
țional au beneficiat de o bine-

AMSTERDAM, 16 (Agerpres). 
Turneu] internațional de șah de 
Ia Tilburg (Olanda) a fost cîști
gat de marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov, campion mon
dial, care a totalizat 7% puncte 
din 11 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Oleg Ro- 
manișin (U.R.S.S.) — 7 p. Lajoe 
Portisch (Ungaria) — Wi p, 
Gyula Sax (Ungaria) — 6 p, 
Boris Spasski (U.R.S.S.), Bent 
Larsen (Danemarca), Jan Tim- 
man și Genna Sosonko (ambii 
Olanda) — cu cite 5% p etc. în 
ultima rundă, Karpov l-a în
vins pe Smîslov, Timman pe 
Sosonko, Portisch pe Kavalek, 
Romanișin pe Spasski, iar par
tidele Larsen — Hiibner și Sax 
— Hort s-au terminat remiză.

în caremeritată zi de odihnă, 
au vizitat fermecătoarele îm
prejurimi ale Brașovului.

Așa cum prevedeam, compe
tiția se dovedește utilă pentru 
echipele care vizează perspec
tiva, ca și pentru cele care se 
găsesc în febra pregătirilor în 
vederea turneului olimpic de 
la Moscova. Din păcate, nivelul 
întrecerilor este, în general, 
modest și aceasta în ciuda fap
tului că trofeul 
patru prime 
(R.D. Germană, 
nia și România) 
turi de
România). Dintre competitoare 
se detașează

R. D. Germane (ale cărei atuurl 
le-am subliniat în cronicile pri
melor trei runde ale întrecerii), 
care întâlnește sîmbătă într-o 
partidă decisivă reprezentativa 
A a României.

H. N.
CLASAMENT

R.D. GERMANA 
România A

și-l dispută 
reprezentative 

Bulgaria, Polo- 
și două gami- 

tineret (U.R.S.S. șl

3 3 0 0 72—32 (
3 2 1 0 55—38 I
3 11
3 0 2
3 1 0
3 0 0

sîmbătă

1 44—52 J
1 44—48 t
2 40—52 2
3 27—60 0 
șl dumi-

L
2.
3. UJt.S.S,
4. Bulgaria
5. Polonia 
S. România B

Programul de 
nlcă :

Azi, ORA 16,30 : România B — 
U.R.S.S. ; ORA 17,45 : Poionia — 
Bulgaria ; ORA 19 : România — 
R.D. Germană ; mîine. ORA 
16,30 : România B — Bulgaria ; 
ORA 17,45 : România — Polonia; 
ORA 19 : R.D.G. — U.R.S.S.selecționata

BALCANIADA DE SCRIMA DE LA SOFIA,

UN PRIM CRITERIU DE TITULARIZARE
,4 „OLIMPICILOR".

BASCHET • în continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde 
în S.U.A., echipa masculină a 
Iugoslaviei a ' - -
(Kansas) cu 
sitară locală, 
cu scorul de

FOTBAL •__________________
Dukla Banska Bystrica, aflată în 
turneu în R.D. Germană, a sus
ținut un joc amical la Cottbus 
cu formația locală Energie. Vic
toria a revenit oaspeților cu sco
rul de 1—0 (0—0). • în turneul 
internațional pentru echipe de 
juniori de Ia Monte Carlo : Ita
lia — Suedia 3—0 (1—0), Scoți» 
— Iugoslavia 2—0 (2—0).

HALTERE 9 Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Alma Ata, 
sovieticii Viktor Bugrov (categ. 
75 kg) șl Aleksei Hilajev (categ. 
90 kg) au stabilit noi recorduri 
mondiale bentru juniori la sti
lul ..smuls", cu performanțele de 
153 kg șl. respectiv, 170.5 kg.

HANDBAL © Selecționata Po
loniei a obținut a treia victorie 
consecutivă în competiția inter
națională masculină, care se des
fășoară în Suedia, cîștigînd cu

jucat la Lawrence 
selecționata unlver- 
pe care a învlns-o 
77—76 (36—40).
Echipa cehoslovacă

TELEX*  TELEX
scorul de 19—U 
susținut cu 
gazdă. ■ 
mană
(9—7),
27—17
marca __ __  _ _
penultima zl a turneului femi
nin de la Utrecht (Olanda) : Un
garia — Polonia 
(9—8), Cehoslovacia
17—10 (11—8).

PATINAJ • După 
rea figurilor impuse, 
feminină individuală i 
concursului de patinaj

(11—9) meciul
reprezentativa țării 

Alte rezultate : R.D. Ger- 
— R.F. Germania 16—14 
U.R.S.S. — Iugoslavia 

(13—10), Ungaria — Dane- 
20—15 (12—10). • In

(B) 24—13
— Olanda

desfășura
ta 

din
proba 
cadrul 

-------- — .--------. artistic 
de la Berlin conduce campioana 
europeană Anett Poetzsch (R.D. 
Germană) cu 24,80 p, urmată de 
Sonja Stanek (Austria) — 23,04 p 
și Corinna Tanskl (R.F. Germa
nia) — 22,08 p. tn proba mascu
lină, pe primul loc se află Jan 
Hoffmann (R.D. Germană). 
• Proba de perechi din cadrul 
concursului de la Haga a reve
nit cuplului sovietic Irina Voro-

bleva — Igor Lisovski, cu 
135,30 p.

TENIS • In turneul de la 
Londra, polonezul Wojtek Flbak 
l-a învins cu 6—1, 6—4 pe. ame
ricanul Marty Riessen, în timp 
ce Italianul Gianni Ocleppo l-a 
întrecut cu 6—4, 7—6 pe ceho
slovacul Tomas Snild. Alte re
zultate : Tlm Gullikson — Lewis 
6—3, 4—6, 6—4 : Stan Smith — 
Stewart 2—a, 6—4, 6—2 ; Taygan 
— Caujolle 6—3, 6—4. • In opti
mile de finală ale turneului de 
la Bogota : Velasco — Gauvin 
3—6. 7—5, 7—6 : Higueras — Mon
tano 6—2, 6—2; Probst -----
na 6—4, 5—7, 6—3.

tenis de MASA 9 
ligii europene”. la 
(R.F.G.), selecționata 
a întrecut cu 6—1 formația R.F 
Germania. După trei etape. în 
clasamentul competiției conduce 
Ungaria, cu 6 p. urmată de 
Cehoslovacia, Suedia. Iugoslavia 
și Frarța — cu cîte 4 p.

VOLEI 9 în meci tur contînd 
pentru C.C.E. (f) : KFUM Co
penhaga — Karhulen Velkot 
(Finlanda) 2—3.

Moll-
tn ,,Cupa 

Minden 
Ungariei

Sportivi din 5 țări (România, 
Bulgaria. Grecia, Iugoslavia și 
Turcia) vor fi prezenți, înce- 
pînd din 21 noiembrie, la Cam
pionatele balcanice de scrimă, 
găzduite de orașul Sofia. în 
fapt, unul dintre cele mai Im
portante concursuri internațio
nale din acest 
sportiv.

Campionatele 
stituie prilejul 
ficări a potențialului trăgători
lor noștri fruntași, a celor tineri 
îndeosebi, înaintea abordării 

-anului olimpic.
Iată și motivul pentru care 

toate loturile noastre reprezen
tative cuprind foarte multi 
scrimeri tineri, consacrați sau 
pe cale de consacrare. Chemați 
să concureze în compania unor 
trăgători mai experimentați, ei 
vor avea prilejul 
țească bagajul 
tehnice, totodată 
viziune mult mai 
strategiei disputei 
șă, mai ales in condițiile unor 
asalturi cu adversari tenaci și 
incomozi, cum au apărut la ul
timele ediții ale competiției.

Așa se face că la floretă 
bărbați, alături de experimen
tați! Mihai Țiu și Tudor Petruș. 
va putea să se afirme în spe
cial Sorin Roca, tînăr trăgător 
în care forul de specialitate 
întrevede un viitor titular al 
primei reprezentative. Pe plan
șele din Sofia, reprezentanții 
noștri vor avea de înfruntat 
cel puțin doi floretiști 
aflați într-o puternică 
siune valorică — Panko 
Iov și Gheorghi Kolev , 
gătorul iugoslav Vladimir Masa, 
pe sportivii greci Dmitri Hagi- 
sarantos și Petri Ioannidis și 
pe cei turci Bakirdîș. Yamaki 
și Cenner, toți scrimeri cu o 
mare viteză de execuție si o 
remarcabilă rezistentă fizică.

Floreta feminină va fi repre
zentată, pe lingă consacrata

final de

balcanice 
unei utile

sezon

con- 
veri-

să-și îmbogă- 
de cunoștințe 
să capete o 
clară asupra 
de pe plan-

bulgari 
ascen- 

Anghe- 
pe tră-

Adriana Dragomir, de tinerele 
Gabriela Betuker, Otilia Hoch- 
tlorfer și Csila Ruparcsics. Pro
ba se anunță extrem de dispu
tată, în condițiile in care toate 
cele trei floretiste bulgare 
(Antoaneia Ivanova, Diana lor- 
danova, Liliana Lakova) vor fi 
prezente. Un lot omogen, c 
ficat in corpore la finala- cte 
anul trecut, de 
unde, se știe, 
cîștigat proba, după baraj cu 
Marcela Moldovan.

Doi trăgători deosebit de ex
perimentați se află și în lotul 
de spadă (Constantin Bărăgan 
și Anton Pongracz), care va in
clude în același timp pe Nico
lae Botloczi și Rudolf Szabo, 
ambii cu o prestație încuraja
toare la recentul campionat de 
tineret. Nădăjduim ca spadasi
nii noștri (cei tineri mai ales) 
să se... repete. în pofida fap
tului că adversarii lor — îndeo
sebi D. Stoianov (Bulgaria). L. 
Savîci (Iugoslavia) și B. Kaja 
(Turcia) — sînt recunoscut! ca 
buni tacticieni.

Cu toate că la Campionatele 
balcanice 
constituit, 
sportivilor 
precedentă 
primele trei locuri : 
makov. Hristo Hrîstov și To
dor Mihailov!), ne punem, to
tuși, mari nădejdi în lotul 
nostru, tînăr în totalitatea lui : 
Emil Oancea. Daniel Costin. 
Alexandru Chiculiță și Florin 
Păuneseu. Decisivă în cristali
zarea succeselor sabrerilor noș
tri va fi tenacitatea, ambiția 
de a avea inițiativa de la pri
mul schimb de lame. Dealtfel, 
dorința de a se impune cu 
toată fermitatea. va trebui să 
caracterizeze pe tori componcn- 
ții loturilor. în măsură să de
monstreze 
calitățile 
scrimă.
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