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Prin grija municipalității, cu sprijinul deputaților
Miercuri, 27 februarie, a avui 

loc, la Palatul Republicii, cere
monia înmînării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a Medaliei 
ie aur, cu eșarfă și plachetă, 
a Institutului pentru probleme
le unei noi ordini economice 
internaționale, precum și a pla
chetei, cu efigie, în aur, emise 
cu prilejul aniversării a cinci 
ani de la crearea institutului.

în cadrul aceleiași solemni
tăți, tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost înminată Medalia de 
aur cu plachetă a Institutului 
pentru problemele unei noi or
dini economice internaționale.

Prestigioasele distincții con
ferite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie o nouă și 
elocventă expresie a prețuirii 
deosebite de care se bucură pe 
plan internațional, acestea a- 
dăugindu-se cu strălucire nume
roaselor mărturii de profundă 
stimă și respect față de șeful 
statului român, proeminentă 
personalitate politică a lumii 
contemporane, de inaltă apre
ciere a remarcabilei sale contri
buții la instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, la 
infăptuirea idealurilor de liber
tate, independență și progres 
ale popoarelor, la edificarea 
unei lumi a păcii, securității, 
înțelegerii și colaborării între 
națiuni.

La rîndul lor, distincțiile con
ferite tovarășei Elena Ceaușescu 
reprezintă o nouă recunoaște
re a valoroasei sale activități, 
a contribuției importante la 
progresul științei românești și 
universale, a prestigiului de care 
se bucură în lumea științei.

în deschiderea ceremoniei a luat 
cuvîntul tovarășul Mihnea Gheor

MECIUL DE TENIS CU ECHIPA AUSTRIEI 
ESTE PREGĂTIT CU DĂRUIRE ȘI MIGALĂ 
• FLORIN SEGĂRCEANU: „Am învățat alături de llic Năstasc cit ia zeci dc antrenamente"

Florin Segărceanu, împreună cu antrenorii emeriti Gheorghe Vi- 
ziru (stingă) și Alexe Bardan, in sala „23 August"

Este impresionant cu cîtă 
migală se muncește în sala 
„23 August” din Capitală pen
tru pregătirea meciului de te
nis dintre echipele României 
și Austriei din cadrul „Cupei 
Davis". O solidaritate demnă 
de toată lauda, acceptată fără 
rezerve de Dumitru Hărădău 
și Andrei Dîrzu, este pusă în 
slujba perfecționării, pină în 
cele mai mici detalii, ,a lovitu
rilor lui Florin Segărceanu. 
După ce antrenorul emerit 
Alexe Bardan încheie ora de 
exerciții cu talentatul său elev, 
țintuindu-I minute în șir în- 
tr-un anume loc al terenului, 
unde îi trimite — Ia punct 
aproape fix — zeci de retu
ruri, Florin intră pe ,.mîna“ 
coechipierilor săi. Hărădău îi 
expediază mingi pe fundul te
renului, apoi Dîrzu îl „aduce" 
în față, lipit de fileu, de unde 
Segărceanu trebuie să retur- 
neze voleuri acolo unde i le- 
comandă Alexe Bardan și an
trenorul emerit Gheorghe Vi- 
ziru. Dincolo de pregătirea 
specifică, întreaga echipă exe
cută exerciții fizice. Respon
sabilul acestui capitol al pre- 
papativelor, profesorul de edu
cație fizScă George Cerbu, și-a 

ghiu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

Au rostit apoi alocuțiuni o- 
magiale prof. dr. Giancarlo 
Elia Valori, secretar general al 
Institutului pentru problemele 
unei noi ordini economice in
ternaționale, dr. Peter Landes- 
mann, vicepreședinte al Con
federației generale a industri
ilor din Austria, — care a dat 
la Început citire mesajului a- 
dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu de cancelarul Aus
triei, dr. Bruno Kreisky —, 
prof. dr. Bernard Esambert, 
președintele Comisiei de plan 
din Franța, dr. Robert Pitty 
Ferrandy, secretar general ad
junct al Institutului pentru pro
blemele unei noi ordini econo
mice internaționale, președinte 
executiv al Fundației „Rot- 
schild", și dr. Giuseppe Gar- 
gani, deputat in parlamentul 1- 
talian, subsecretar de stat la 
Ministerul Justiției.

tnmînind înaltele distincții 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Giancarlo Elia Valori a dat citi
re inscripțiilor de pe medalie 
și plachete : „Institutul pentru 
problemele unei noi ordini 
economice internaționale, ani- 
versînd cinci ani de la înteme
iere, lui Nicolae Ceaușescu, 
gindirii și acțiunii sale, pentru 
pace și cooperare intre popoare, 
marelui, admirabilului său res
pect pentru idealurile de 'liber
tate și dreptate" ; „Institutul 
pentru problemele unei noi 
ordini economice internaționale 
cu prilejul aniversării a cinci 
ani de la întemeiere, președin
telui Nicolae Ceaușescu in semn 
de profundă apreciere pentru 
opera sa de excepțională va
loare, din care acest institut se
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structurat lecțiile pe tipicul 
fiecăruia dintre cei trei jucă
tori, ei avînd de urcat și de 
coborit de un număr de ori 
scările interioare ale sălii și de

AUTOMULȚUMIREA NU-I SFETNIC BUN!
Analiza lucidă a propriilor 

realizări, aprecierea pe cit po
sibil obiectivă a situației înain
te și în timpul întrecerilor — 
iată calea spre o abordare co
rectă, din punct de vedere 
psihic, a oricărei activități com- 
petiționale. Sportivul care pier
de din vedere aceste conside
rente, care se lasă pradă unor 
estimări absolut subiective, de 
moment, sau influențat de con
juncturi extra-sportive, poate 
ajunge în situația de a evolua 
— dincolo de cum și-a închi
puit — mult sub așteptări, de

FIECARE CARTIER AL PITEȘTIULUI DISPUNE
DE SPATII DE JOACA Șl SPORT

în ultimii ani, orașul Pitești 
— asemenea multor orașe ale 
țării — a devenit un munici
piu modem, cu cartiere noi, 
care i-au schimbat total înfă
țișarea. în cadrul unei largi 
acțiuni de dotare a fiecărui 
cartier cu toate cele necesare 
traiului cetățenilor (complexe 
comerciale, unități de alimen
tație publică și de servire a 
populației etc.), Consiliul popu
lar al municipiului a pornit 0 
vastă acțiune . pentru realiza
rea de amenajări pentru joacă 
și sport. Cu sprijinul deputați
lor,_ al cetățenilor și al consi
liilor oamenilor muncii din în
treprinderi, în majoritatea car
tierelor au apărut spații pen
tru mișcare și sport, pentru 
destindere, ai căror beneficiari 
sînt, în primul rînd, copiii și 
tinerii. Cartierul Craiovei are 

alergat tururi întregi de sta
dion. In sfîrșit, vine rîndul 
masorului Mircea Drăguț, care 
„calmează” mușchii jucătorilor, 
apoi — la capătul unei scurte 
pauze — întregul ciclu al an
trenamentelor se reia.

Acest scurt respiro l-am fo
losit pentru a discuta cu cîțiva 
dintre membrii echipei Româ
niei — antrenori și jucători. 
Primul care a făcut câteva pre
cizări a fost Gheorghe Viziru: 
„Aș dori ca opinia publică să 
știe că meciul cu echipa Aus
triei este foarte greu. Ocupa
rea de către jucătorii austrieci 
a unor poziții bune în ierarhia 
mondială — locul 50 Peter 
Feigl și 90 Hans Kary — ca și 
faptul că viitoarea noastră ad
versară a cîștigat cu 3—2 me
ciul cu Belgia sînt doar două 
dintre argumentele care îmi 
sprijină afirmația. Plecînd, în-

lon GAVRILESCU
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a rata o șansă pe care in mod 
normal ar fi avut-o, de a pier
de o întîlnire pe care calculul 
hîrtiei i-o desemna drept net 
favorabilă.

Astăzi am dori să subliniem 
una din cauzele principale ale 
unor asemenea momente de a- 
devărată derută pe plan psihic 
sportiv, cu atit mai mult cu 
eît sportivul în cauză de obicei 
— după consumarea evenimen
tului — nu înțelege de fapt 
(sau abia ghicește) ceea ce 1 
s-a întîmplat și de ce !

în mod regretabil trebuie să 

două asemenea amenajări, cu 
platforme bituminizate pentru 
volei, baschet, handbal sau 
tenis de cimp, cu porticuri, 
bare fixe, gropi cu nisip sau 
mese de beton pentru ping- 
pong. Unul din aceste spații, 
aflat lingă Școala generală nr. 
11, pe locul unde era o uriașă 
groapă cu apă, se constituie 
intr-un veritabil complex spor
tiv : terenuri de fotbal, ca șl 
de handbal, baschet, volei — 
ce pot fi folosite și pe timp 
ploios — stau la dispoziția co
piilor cartierului, ca și a mi
cilor sportivi ai clubului spor
tiv școlar „Aripi".

în cartierul Trivâle s-au a- 
menajat două asemenea spații, 
în Găvana — două. în Ceair — 
două. Sînt în curs de realizare 
două importante zone de agre
ment care vor completa zes
trea sportivă a orașului Pi
tești : una, în terase — în car
tierul Războieni, lingă stadio
nul „1 Mai" și alta — în zona 
„Ștrand”, cu bazine de înot și 
diverse terenuri de sport. La

„Zilele schiului pentru tineret"

iN CRONICA „DACIADEI“ 
COPIII NĂSĂUDULUI

AU ÎNSCRIS EMOȚIONANTĂ PAGINĂ
Lăsăm în urmă Mureșenii 

Bîrgăului, șoseaua șerpuiește in 
urcuș, geamănă cu firul de apă 
înspumată al pîrîului Tiha. Din 
loc în loc, trecem pe sub stre
șini de brad, cetinile ating în 
răsfăț geamurile autocarelor, a- 
poi din nou ieșim în lumini
șuri. Privirile copiilor sînt pli
ne de îneîntare și neastîmpăr : 
caută ba spre văile unde zăpa
da a mai rămas doar ca niște 
frînturi de năframe albe, întin
se la soare, ba spre culmile 
încă poleite în argint. „O fi 
omăt bun pe pîrtii ?“ — se în
treabă cineva. „La Piatra Fin- 
tinele să nu fie ? Pină-n martie 
poți schia acolo..." Ioana Sbir- 
cea, fetița cu codițe blonde ie
șite de sub căciulița tricoloră, 
„tricotată de mina ei", elevă Ia 
Școala generală din Bistrița 
Bîrgăului, știe ce spune. Știe 
pentru că și anul trecut, în du
minicile mărțișorului, a schiat 
acolo. Profesorul Ioan Vlad îsi 
privește eleva cu mindrie. Și 
autocarele gîfîie pe pante. Peste 
200 de copii din ținuturile Nă- 
săudului (din 21 de centre), în
soțiți de .profesori, antrenori, 
oficiali, urcă în căutarea zăpe
zilor.

constatăm că mai sînt sportivi 
(și din păcate chiar antrenori !) 
care nesocotesc preceptele psi
hologiei sportive, mulțumin- 
du-se, de pildă, cu o reușită de 
moment și socotind-o pe aceasta 
un argument suficient pentru 
dereglarea (conștientă sau in
conștientă) a ritmului flormal 
de pregătire, pentru derogări 
de la viața sportivă, de la pro
gramul riguros de pregătiri.

Vidor BANCIUIESCU
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Liceul de chimie, din cartierul 
Prundu, s-a bituminizat o plat
formă pe care elevii j-fteft 
handbal, volei și baschet, tot 
acolo desfășurîndu-se și leo- 
ții de educație fizică în aer 
liber.

O atenție deosebită acordă 
municipalitatea și dotării șco
lilor cu săli de gimnastică, con
struite din fondurile Consiliu
lui popular și prin contribuția 
cetățenilor. Numai anul trecut, 
s-a dat in folosință sala de la 
Școala generală nr. 2 și s-a 
început construcția celei de la 
Liceul de matematică-fizică 
nr. 1.'

Alături de bazele sportiva 
complexe, construite din fon
durile mișcării sportive, toata 
aceste amenajări oferă copiilor, 
tinerilor și oamenilor muncii 
posibilitatea de a face mișcare 
și sport in imediata vecinătate 
a locuințelor, întregind în mod 
fericit condițiile de trai ale 
populației, la nivelul cerințe
lor vieții moderne.

Mircea COSTEA

Sînt participanții la cea de a 
2-a ediție a „Zilelor schiului 
pentru tineret", o frumoasă ac
țiune inițiată de C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud (prin prof. Con
stantin Sănduță, secretarul a- 
cestuia) și organizată în cola
borare cu inspectoratul școiar 
județean, sub generosul .însemn 
al „Daciadei". Trecem de Valea 
Străjii, copiii sînit tot mai ne
răbdători și, deodată, ne sur
prinde impunătoarea clădire a 
viitorului hotel turistic „Dra
cula" de pe creastă. Am ajuns, 
în emoționantul peisaj al mun
ților — coline albe, pe care ca
sele satului Frumușeni sînt răs
firate pină în zare, brîuri de 
păduri ce leagă Călimanii de 
crestele Bîrgăului — organiza-

Micii schiori trăind din plin 
bucuriile întrecerilor „Daciadei" 
albe Foto : Dragoș NEAGU 
torii au pregătit cu grijă scena 
pe care se va desfășura spec
tacolul : careuri marcate cu 
crengi de brad, corturi în care 
se vor pregăti ceaiuri fierbinți 
și masa de prînz, șiruri de ste- 
gulețe mareînd pîrtiile, iar

Viorel TONCEANU
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La Rm. Vîlcea, prin intermediul „Daciadei"

APROAPE 2000 DE TINERI 
CUCERIȚI DE RUGBY!

• 0 școală In care 
cu balonul oval • De

Nu sînt nici doi ani de 
prima minge de rugby 
pe... poarta unei instituții 
învățămînt din ' _
Rîmnicu Vîlcea — Grupul șco
lar auto din cartierul Traian. 
O premieră absolută! Pentru 
că nimeni, de cînd există acti
vitate sportivă pe meleagurile 
vîlcene (și există de peste opt 
decenii), nu s-a gindit că rug- 
byul ar putea „prinde" în 
această zonă a țării.

Tentativa aparține profeso
rului de educație fizică Nieo- 
lae Dinescu, arbitru de... fot
bal. Dînd curs inițiativei Mi
nisterului Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor, de a înfiin
ța — In toate unitățile școlare 
pendinte de acesta — echipe 
de rugby, prof. Dinescu a ac
ționat eu promptitudine : re
venit în școală, după ce a luat . 
parte la mai multe cursuri de 
instruire, organizate 
M.T.Tc., în colaborare cu 
derația de specialitate, a 
trecut Ia selecție, 
prinderea, dar și 
facția noastră, ținea să remar
ce ing. Aurel Grama, directo
rul Grupului școlar auto, in
teresul față de rugby a fost 
general : toate clasele au răs
puns prezent !...“

Sigur, n-a fost prea simplu 
să triezi — pentru a forma 
echipele claselor — o masă de 
aproape 2 000 de elevi. Prof. 
Dinescu a fost ajutat însă, in 
acest efort, de mulți colegi de 
cancelarie, de maiștrii Radu 
Popa și Mircea Mazilu, de ing. 
Gheorghe Conslantinescu, chiar 
și de directorul școlii, fost 
sportiv de performanță, volei
balist la Tractorul Brașov...

Toată iarna lui ’78 și, apoi, 
in primăvara anului 1979, vi
itorii mecanici și conducători 
auto formați și instruiți în 
această unitate de învățămînt 
și-au dedicat o parte din tim
pul lor liber, din activitățile 
sportive extrașcolare, inițierii 
în rugby. Un campionat inter- 
clase a stabilit campioana șco
lii, prezentă, apoi, la întrece
rea organizată de ministerul 
tutelar. Tinerii rugbyști vîl
ceni au cîștigat seria și s-au 
calificat în turneul final, de la 
Piatra Neamț. Un succes fru
mos, primit cu mult entuziasm 
In școală, unde rugbyul va că
păta noi dimensiuni...

Intr-adevăr, în topmna anu
lui trecut, campionatul de 
rugby al școlii concurează în 
Interes, în cadrul întrecerilor 
„Daciadei", toate celelalte 
competiții incluse în calenda
rul asociației sportive. Din nou 
prezentă in campionatul 
M.T.Tc., echipa școlii vîlcene 
ăștigă de astă-dată toate me
ciurile din serie (7—4 cu Gru
pul școlar căi ferate Brașov, 
3—0 cu Grupul școlar căi fe
rate Sibiu și 4—0 cu Liceul 
industrial 4 Brașov), califieîn- 
du-se, pentru a doua oară, în 
turneul final, care va avea loc, 
în luna iulie, chiar la Rm. 
Vîlcea !

Iată, succint, istoria primei 
echipe vîlcene de rugby... Mai

toată lumea îndrăgește sportul 
la

cînd 
intra 

de 
municipiul

în

de 
fe- 

Si 
„Spre sur- 

spre satis-

CONSTANTIN ION
CAMPIONI NAȚIO

UNICUL LICEU DE TURISM, FĂRĂ
AMENAJĂRI PENTRU SPORT!?

locali- 
desiă-

faptul că, pen- 
eforturile tine-

o minge la...
trebuie amintit 
tru a încuraja 
rilor sportivi (obiectivul prof.
Dinescu este ca, intr-un viitor 
apropiat, să mai facă o tenta
tivă : promovarea echipei in 
Divizia B), conducerea minis
terului și a întreprinderii de 
transport auto, principala be
neficiară de cadre care se for
mează aici, a asigurat rugbyș- 
tilor condiții optime de pregă
tire (echipament, mingi — nu 
mai puțin de 5 duzini !), iar 
organele sportive locale 
ees permanent 
„Oltul", ~ 
chiar pe

Fără a 
excepție 
țeaua M.T.Tc., eforturile elevi
lor vîlceni de a-și face prieten 
un sport bărbătesc, recunoscut 
pentru calitățile sale educativ- 
formative, merită, în continua
re, interes și sprijin.

T. BREDEȚEANU

ac- 
pe terenurile 

„Hidrotehnica" și 
stadionul municipal, 
constitui un caz de 
între școlile din re-

La Călimănești, în plin 
trul cunoscutei stațiuni 
neo-climaterice de pe Valea 
dtuluL ființează unicul liceu 
cu profil de turism din țară. 
La cursuri de zi și la seral 
Învață, într-un local nou, sute 
de elevi, pregătindu-se pen
tru o diversitate de meserii, 
de la bucătari și cofetari, la 
recepționeri și merceologi. Li
ceul va deveni, încă în acest 
an, cea mai complexă unitate 
de învăță mint din- 
tr-un domeniu cu o 
importanță economi
că în continuă creș
tere. Dispunind nu numai de 
spații pentru pregătirea teoreti
că a elevilor, ci și de laboratoa
re de tehnologie culinară și de 
o bază de desfacere pentru vi
zitatorii ocazionali sau pentru 
cel aflați la odihnă și trata
ment, liceul de turism din 
Călimănești va realiza — se 
estimează — un venit substan
țial Va fi, deci, o unitate 
de învățămînt productivă.

Toate aceste aspecte, preci
zate chiar de directorul liceu
lui, prof. Mihai Ciobanii, sînt 
interesante. Dar preocuparea, 
la fed de importantă, care ar 
trebui să existe față de dez
voltarea fizică armonioasă a 
elevilor, a viitoarelor cadre 
din sfera turismului nostru ?

cen- bal-
Ei bine, n-am văzut în curtea 
liceului nici o amenajare poi- 
tru exerciții fizice și sport. 
Curtea, transformată în depo
zit de materiale de construc
ții necesare lucrărilor de ex
tindere a localului, n-a putut 
fi utilizată nici măcar pentru 
o lecție de sport. Este, bine
înțeles, o situație obiectivă, 
care se va prelungi însă — 
tot obiectiv — pe întreg par
cursul acestui an de învăță- 

mint. Cum liceul nu 
dispune nici de sală 
de sport, lecțiile de 
educație fizică și de

activități educative cu elevii se 
desfășoară cam pe... apucate, 

In căutarea unei soluții e- 
chltabile (cel puțin pînă Ia 
darea în folosință a noului 
stadion al stațiunii, care se 
amenajează peste Olt, pe dru
mul ce urcă spre comuna Jl- 
blea) s-ar cuveni ca liceul sâ 
se bucure ceva mal mult de 
sprijinul Consiliului popular 
orășenesc, care nu poate ră
mîne indiferent față de ne
voia de mișcare a unui co
lectiv cu sute de tineri și ti
nere, dintre care, într-o bună 
măsură, mulți vor fi reparti
zați într-o serie de unități co
merciale ale... călimăneștlu- 
luL

Tiberlu STAMA

PASIUNEA UNUI DIRECTOR
sportiv 

Electro-
Realizările pe plan 

ale Liceului industrial 
aparataj din București te in- 
tîmpină de îndată ce te apro
pii de localul școlii, aflat chiar 
în apropierea marelui stadion 
„23 August". Elevii liceului 
și-au construit două terenuri 
de fotbal, unul de handbal și 
unul de volei. Mai aproape de 
intrarea în școală, întîlnești o 
sală de sport pardosită cu tar
tan, iar în holul liceului privi
rea îți este atrasă de cele cî
teva vitrine in care sînt expu
se rezultatele în producție și 
în sport ale elevilor.

Afli, astfel, că în atelierul 
școală s-au produs, la „nou
tăți” tehnice — mașini de su
dat prin puncte, stații de am
plificare de 2X40 wați, mașini 
de debite cu disc abraziv și cu 
freză disc și multe altele —, 
dar că s-au realizat aici 
și aparate pentru educație fi
zică : emițători de stimuli so
nori, aparat pentru dezvoltarea 
fizică generală, pentru dezvol
tarea echilibrului...

— Pe oricine ați întreba, veți 
obține același răspuns, ne-a 
informat profesorul Emanoil 
Obogeanu. care ne însoțea. O- 
mul căruia ii datorăm această 
frumoasă bază materială a 
sportului este directorul liceu
lui, Dumitru Ene. Acesta a 
știut să mobilizeze profesorii și 
elevii, să le insufle dragostea 
pentru sport, să-i ciștige pen
tru mișcarea fizică. Astfel se 
și explică cum echipa noastră 
de fotbal a cîștigat, anul tre
cut, campionatul municipal — 
pentru elevii născuți in 1965 —, 
apoi primul loc la concursul 
aplicativ „Pentru apărarea pa
triei", de la Predeal. Și. pri
viți aici, am primit Diploma 
de merit pentru contribuția a- 
dusă in 1979 la organizarea și 
desfășurarea întrecerilor „Da
ciadei"...

Câteva minute mai tîrziu,

cunoscut pe directorul șco- 
tovarășul Dumitru Ene.

1-am
Ui, 
Contrar așteptărilor noastre, n-a 
făcut în tinerețe sport de per
formanță...

— Dar mi-a plăcut sportul, 
ne spune. Sportul pentru cei 
mulți, practicat de plăcere, pen
tru a face mișcare, pentru a 
fi mereu sănătos.

— în liceu s-au realizat mul
te lucruri frumoase și pe plan 
sportiv. Toți afirmă că se da
torează, în parte, felului cum 
ați acționat dumneavoastră...

Directorul rămîne cîteva cli
pe pe gînduri, apoi răspunde :

— Am pornit totdeauna de 
la premisa că activitatea spor
tivă face parte integrantă din 
educația comunistă a tineretu
lui. De aceea, am mers pe 
ideea educării elevilor și prin

sport. Am amenajat baza spor
tivă cu multe ore de muncă 
patriotică. Apoi le-am „ocupat" 
timpul liber invitîndu-i la com
petiții. Chiar acum am hotărit, 
împreună cu consiliul asocia
ției sportive, să facem Ungă 
cămin vreo zece mese de be
ton pentru ping-pong. Am fost 
prezent la toate concursurile 
din cadrul „Daciadei”. Dacă 
descoperim un talent autentic 
— și au fost destule cazuri — 
facem totul pentru a fi pus in 
valoare. Aș vrea, in încheiere, 
să spun limpede, încă o dată, 
că, după părerea mea, activita
tea sportivă este o latură im
portantă a educației elevilor, 
că ea trebuie promovată de la 
director pînă la cel mai tinăr 
cadru didactic. Numai așa vom 
avea elevi sănătoși și viguroși, 
cu mare putere de învățătură 
și muncă...

Sever NORAN

In decorul pitoresc al 
tații Timișul de Sus s-a 
șurat cea de a 23-a ediție a fi
nalelor campionatelor naționale 
universitare de șah. S-au dis
putat patru turnee (două mas
culine și două feminine) pe 
grupe valorice, A și B.

Turneu] principal masculin 
s-a încheiat, conform așteptă
rilor, cu victoria favoritului 
competiției, CONSTANTIN
IONESCU (clasat, după cum se . 
știe, pe locul 3 la recentul 
campionat național al seniori
lor), care a acumulat 9'/i p din 
11 posibile, fiind neînvins. 
Noul campion este în vîrstă de 
20 de ani, student la Faculta
tea de matematică a Universî-
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La „Cupa Polară",

POPICARII R
DE DOUA ORI PE L

La Finspang, în Suedia, s-a 
disputat zilele trecute tradițio
nala întrecere internațională de 
popice „Cupa Polară", competi
ție care se organizează, la fie
care început de an, de către 
Federația suedeză de popice. 
Anul acesta, „Cupa Polară" a 
avut un caracter deosebit, 
festiv, deoarece coincidea cu 
aniversarea a 400 de ani de la 
întemeierea orașului Finspang. 
La turneu au participat peste 
150 de sportivi din Ceho
slovacia, Franța, R.F. Germa
nia, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, Ungaria (cu echipe de cîte 
trei jucători) și bineînțeles din 
țara gazdă, Suedia.

Sportivii români au avut o 
comportare frumoasă. La indi
vidual femei — Elena Andrees- 
cu a ocupat locul doi cu 422 p d 
(a cîștigat Laszlone Megyesi — 
Ungaria cu 433 p d), iar în 
întrecerea pe echipe — popi
carii noștri au obținut locul 
secund cu 2151 p d —- Elena 
Andreescu 406, Iosif Tismănar 
903 și Ilie Hosu 842 (trofeul a 
revenit Iugoslaviei cu 2155 p d).

La individual masculin — 
probă ce a avut loc în ultima
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MECIUL DE TENIS CU ECHIPA AUSTRIEI
(Urmare din pag. 1) retururi în 

Segărceanu
să, de Ia potențialul formației 
noastre, gîndindu-mă, desigur, 
la valoarea lui Ilie Năstase, ca 
și la faptul că Florin Segăr
ceanu și-a îndeplinit cu succes 
obiectivele ce i-au stat în față, 
atit în campionatul european 
pe teren acoperit, cîî șî în con
fruntarea pentru „Cupa Davis" 
cu echipa Iugoslaviei, aprecipz 
că avem totuși prima șansă în 
întîlnlrea cu Austria", 
mod normal — ne-a spus 
trenorul Alexe Bardan — 
perioada de după meciul 
echipa Iugoslaviei, Florin 
gărceanu ar fi trebuit să 
parte Ia 3—4 turnee. întrucît 
acest lucru nu a fost posibil, 
am suplinit neparticiparea Ia 
concursuri cu antrenamente in
tensive. Hans Kary, care este 
stîngaci. și al cărui joc este 
greu4 de contracarat, poate fi

„In 
an

in 
cu

Se- 
ia

depășit numai prin 
mare viteză. Florin 
este capabil să facă aceasta". 
„Faptul că Uie Năstase a avut 
încredere totală în posibilități
le mele și m-a acceptat alături 
de el în meciul de dublu în 
partida cu Iugoslavia — ne-a 
spus Florin Segărceanu — mă 
onorează. Am învățat cit la 
zeci de antrenamente în acel 
meci -lingă Ilie Năstase. Vreau 
ca și de data aceasta, in cazul 
cînd conducerea tehnică a e- 
chipei mă va desemna să-i fiu 
partener, să joc fără trac și 
să-mi pun în valoare toate po
sibilitățile. în ceea ce privește 
evoluția mea in meciurile de

simplu, mă voi strădui să 
față, intrind pe teren cu o 
gură dorință : aceea de a 
tiga".

Cele 
rămas 
vor fi, 
cători

fac 
sin- 
ciș-

maișapte zile care au 
pînă la data meciului 
desigur, folosite de ju- 

și tehnicieni cu aceeași' 
dăruire. Așa cum au spus toți
membrii echipei, meciul va ii 
greu, dar trebuie cîștigat.

Membrii lotului reprezentativ 
iau parte, în această săptămînă, 
la un nou turneu de verifi
care. Iată primele rezultate î 
Andrei Dîrzu — Jean Bîrcu
7— 5, 6—3, 8—6 ; Dumitru Hă- 
rădău — Florin Segărceanu 6—4,
8— 6, 6—2.

■o

ZILELE SCHIULUI PENTRU TINERET
(Urmare din pag. I)

CONSTANTIN . BOCA — 
Smîrdioasa, Teleorman. Nu, 
voleibalistul Mircea Tutovan 
nu s-a retras din activitatea 
com petițion ală. Absența aa 
de la jocurile echipei repre
zentative susținute In Bulga
ria, la turneul de calificare 
pentru J.O., s-a datorat fap
tului că n-a fost selecționat 
de antrenorii lotului. Asta nu 
Înseamnă că 1 s-au închis 
porțile reprezentativei. Am re
cepționat felicitările adresate 
echipelor de volei pentru du
blul succes al calificărilor la 
J.O. de la Moscova și vă fi
ri guri m că le vom transmite 
mal departe.

N. OLTEAN — Sighișoara. 
Apreciem faptul că urmăriți 
îndeaproape fenomenul fotba
listic din țara noastră, subli
niind cu obiectivitate efortu
rile făcute in ultima vreme 
de forul de specialitate pen
tru îmbunătățirea calității 
acestui îndrăgit sport. Intere
sante sînt șl propunerile pe 
care le avansați spre studiu, 
privind lărgirea arid campertl- 
ționale a fotbalului nostru la 
toate eșaloanele. Alții, proba-

bfl că șttțL propun și varian
ta reducerii numărului de e- 
chlpe. Motivația — soccerul 
românesc nu are încă forța 
(este vorba de lipsa valorBar) 
necesară pentru a asigura o 
mal rapidă creștere a calității 
activității competiționale. Vă 
amintiți că șl federația de 
specialitate s-a gindit la o 
anumită restructurare, mai 
exact spus la o nouă reașe
zare a sistemului competițio- 
nal, dar problema a rămas In 
studiu. Nu este exclus să vină 
și ziua unei decizii în acest 
sens, pentru că și în alte țări 
s-au luat măsuri asemănă
toare. Fotbalul polonez este 
ultimul exemplu, aici fiind ho- 
tărită reducerea numărului de 
echipe la eșaloanele de per
formanță — Divizia A si B. 
Oricum, am înaintat scrisoa
rea dv. — rețineți, nefiind sin
gura — federației de fotbal.

LEOPOLD GRAMATOVICI — 
Arad. Nici regulamentul fe
derației internaționale, nici al 
forului nostru de specialitate 
nu interzic practicarea jocu
lui de baschet de către tineri 
eii o înălțime de 1,80 m sau

mai mid. Este adevărat că, 
în scopul Îmbunătățirii rezul
tatelor pe țlan internațional, 
selecționerii aleg cu precădere 
tineri cu o talie mal înaltă. 
Evident că și ceilalți tineri 
pot practica jocul de baschet 
numai fci cadrul competițiilor 
locale — fără nici o restric
ție —, iar dacă unii din aceștia 
manifestă calități deosebite ei 
pot să ajungă chiar In echi
pele reprezentative.

S. GHEORGHE — Timișoara. 
Regretăm, dar nu vă putem 
Indica literatura de speciali
tate cerută.

V. BARBULESCU — Bucu
rești. Ne-ați convins că țineți 
mult la internaționalul Dumi
tru. Nimeni nu-i contestă va
loarea sa. contribuția pe care 
el o are la echipa Steaua, an
gajată în cîștigarea unui nou 
titlu de campioană șl a Cu
pei României. După cum a 
spus-o public antrenorul echi
pei naționale. Constantin Cer- 
nălanu, Dumitru — ca șl cei
lalți jucători valoroși — se 
pot impune din nou selecției 
dacă forma manifestată în 
campionat îi va recomanda. 
Totul depinde de ei, chiar și 
după turneul din America de 
Sud, care a conturat Intr-o 
măsură scheletul viitoarei e- 
chlpe naționale.

Stelion TRANDAFIRESCU

Intre doi pini semeți pînza pe 
care scrie : „Daciada — com
petiția tuturor. Bun sosit la Zi
lele schiului pentru tineret !“ 

încălzirea dinaintea startu
lui este o adevărată revărsare 
de bucurii. Pilcuri de copii, 
pete multicolore, mișcătoare, pe 
covorul imaculat, echipe de cite 
5 băieți și 2 fete, formații cu 
nume simbol : „Șoimii" din 
Bistrița Bîrgăului. „Cutezătorii"
— Bistrița. „Speranța" — Tel- 
du, „Vulturii" — Sîngeorz-băi, 
„Optimiștii" — Rodna, „Heniu"
— Prundul Bîrgăului, alții și 
alții. $i iată-i în concurs. Plea
că echipaje — din 10 în 10 mi
nute — în traseul aplicativ (cu 
treceri prin tunel, trageri în 
poligon, acordare de prim aju
tor), dotat cu trofeul „Prietenii 
munților", pe pîrtii se desfă
șoară coborîrea dirijată din ca
drul „Cupei unității tineretului 
sportiv", dedicată alegerilor de 
la 9 martie și Congresului al 
XI-lea al U.T.C., pleacă ștafe
tele în concursul „Zilele schiu
lui pentru tineret". Oficialii, a- 
jutoarele profesorului Constan
tin Sănduță (printre care D. 
Steff, St. Berbecaru, I. Irimia, 
V. Papandron, Șt. Pastor) își 
fac datoria ireproșabil. Și nu 
știm cum trece timpul. La masa 
de prînz se fac pronosticuri :

„Sportivii din Bistrița Bîrgăului 
au să ciștige cel puțin 2 cupe"; 
„Urma alege. Poate 3“ — ride 
Ioana 
obraji 
parcă, 
pierii

Din 
sînt tot mai strînse, pînă la 
ultima sosire. Iar pînă se cal
culează rezultatele participăm 
la „Jocurile isteților", un pro
gram plin de fantezie și de... 
haz — picioarele au cam obo
sit și tumbele se țin lanț.

Succesele celor mai buni 
schiori sînt răsplătite cu dăr
nicie : 40 de perechi de schiuri 
ca premii, cupe, tricouri și di
plome ale „Daciadei". Toate 
cele trei trofee sînt cîștlgate 
de elevii prof. Ioan Vlad, din 
Bistrița Bîrgăului : Ioana SblT- 
cea, Ioana Podașcă, Livia Ciu- 
rea, I. Podașcă. V. Laba, D. 
Sărățeanu. V. Păvălean, P. Voș- 
tinar. Alți cîștigători: Beatrice 
Gaidoș și D. Maftei (Bistrița), 
Rodica Cerjeschi și D. Leonte 
(Mureșeni). Urcăm în autocare 
pe înserat.

Pe coviltirul vînăt-vioriu al 
cerului arcuit peste munți lu
cesc bănuții primelor stele. Nu 
vom uita multă vreme' această 
minunată sărbătoare sportivă 
din generosul program al „Da
ciadei"...
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JUDITA 
tatea de 
niversi-
cu 7 p

din 10 posibile. _
este în vîrstă de 22 de ani. O 
surpriză poate fi 
clasarea pe locul secund 
Cristinei Pogorevici (sora ma- 
estrei Marina Pogoreyici, fiica 
maestrei internaționale < Maria 
Albuleț), studentă la Institu
tul politehnic din București, 
care a acumulat 6V2 p. Pe locu
rile 3—5, cu cîte 5'A p (în ordi
nea coeficienților S.B.), s-au 
clasat Dana Belean (Universi
tatea Timișoara), Stela Țigău 
(Institutul politehnic Bucu
rești) și Luminița Cirmaciu 
(Universitatea Brașov). Tur
neul secundar i-a revenit 
Georgetci Iacob (Politehnica 
Cluj-Napoca), cu 7 p din 11.
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Principala concluzie a ședinței de lucru

cu antrenorii divizionarelor A

DORIJI SĂ PRACTICAT! 
MOTOCICLISMUL?

Tâ stau la dispoziție
6 concursuri de indcmlnarc

„Cei ce doresc să practice 
motociclismul — ne-a spus 
tov. Gh. Didescu, președin
tele Comisiei municipale 
motociclism București — 
pot prezenta la unul sau 
mai multe din cele 6 
cursuri de indemînare ce 
vor organiza în Capitală intre 
1 și 13 martie, concursuri 
selecție pentru cursele de 
teză pe circuit”, Posesorii 
motorete Mobra (sau de 
mărci) interesați se pot 
scrie, zilnic, la sediul ~___
liului municipal București pen
tru educație fizică și spoit 
(din str. Biserica Amzei 6) 
sau, In ziua concursului, la Jo
cul de start. Prima întrecere 
va avea loc în după-amiaza 
zilei de 1 martie pe platoul 
din fața întreprinderii de ma
șini grele București — șos. 
Berceni.
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rești ? Cum altfel, dacă nu prin 
automulțumire exagerată 7

Iată o stare care se naște fie 
din supraestimarea propriilor 
posibilități (la cei care conside
ră că o etapă cîștigată îți asi
gură întîietatea pe veșnicie, 
fără să mai fie nevoie să faci 
vreun efort), fie din supraeva
luarea valorii adversarilor (la 
cei care nu au tăria, pe de o 
parte, să gîndească la posibi
litatea de progres, și pe de 
altă parte să purceadă la o și 

• mai intensă strădanie în antre
namente). Remediile posibile 
sînt cuprinse în însăși enunța
rea acestor slăbiciuni (adesea 
de ordin fizic, de cele mai 
multe ori de sorginte psihică).

Consecințele stării de auto
mulțumire ne îndeamnă să 
subliniem aspectul psihologic 
al problemei. Sportivului de 
mare performanță i se cere 
perseverență in strădania de a 
realiza obiectivul propus, el 
trebuie să manifeste o nestră
mutată voință de a învinge 
greutățile momentului, înainte 
chiar de a învinge pe adver
sar ! O mobilizare exemplară 
pentru victorie, o concentrare 
a resurselor sufletești — s-a 
dovedit de nenumărate ori — 
pot declanșa energii pgbănuite 
și un potențial suplflhntar ne
așteptat. Asemenea trăsături 
trebuie să caracterizeze pe spor
tivul de ’
tre !

Avem 
sportivii 
col — capabili de mari perfor
manțe — vor găsi resursele 
necesare pentru a-și îndrepta 
pașii, cu consecvență, fără ho- 
puri, spre titlurile și onorurile 
sportive la care aii dreptul să 
aspire !

elită al zilelor noas-

convingerea că înșiși 
amintiți în acest arti-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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0 SUGESTIE PENTRU E R E.
în programul de lucru al 

echipei naționale se spune
— și a apărut în presă — 
că între 17 și 19 martie lo
tul se va reuni, se va an
trena și va juca (la 19 mar
tie) un meci de pregătire cu 
o echipă divizionară.

Ce-ar zice antrenorii echi
pei naționale ca acest meci 
de pregătire să aibă drept 
partener echipa care s-a ca
lificai pentru turneul final 
al campionatului mondial 
din Mexic 1970 ?

Dar să prezentăm, în pri
mul rînd, echipa :

RĂDUCANU — ANCA, 
LUPESCU, DINU, MOCANU
— DUMITRU, NUNWEIL- 
LER VI — DEMBROVSCHI, 
DOBKIN, DUMITRACHE. 
LUCESCU.

După cum se ve
de, echipa pe- care 
o propunem ca 
sparring partner 
nu este o echipă a 
amintirilor, ci una 
cu nouă jucători 
activi. Ea nu mal 
are nevoie de pre
zentare.

Acest meci, care ar putea 
fi organizat pe stadionul „23 
August”, deoarece e greu de 
presupus că un alt stadion 
din Capitală ar avea capaci
tatea necesară, ar fi un ex
celent joc de antrenament 
al tricolorilor de astăzi în 
compania unei formații care 
cunoaște bine jocul și care 
știe să pună probleme.

Meciul, dincolo de carac
terul lui de oportunitate — 
sîntem convinși că echipa 
de mai sus poate fi cu ade
vărat un partener de talie, 
superior oricărei alte echipe 
divizionare (lipsită, în mod 
Cresc, de internaționalii săi)
— ar putea să amintească 
publicului spectator și tele
spectatorilor cîteva date. în 
aceste condiții, jocul ar de
păși cadrul unei ședințe de 
antrenament. Dar iată aceste 
date :

1. Acum 50 de auî, tot în 
martie, în ziua de 22, Fede
rația română de fotbal a 
devenii persoană juridică ;

2. Acum 50 de ani, în 
final de martie, s-a luat 
hotărîrea ca echipa naționa
lă a României să participe 
la campionatul mondial de 
la Montevideo, lucru care 
s-a și întîmplat, ceea ce a 
făcut ca România să' fie 
prima țară europeană care 
să răspundă ideii lui Jules 
Rimet ;

3. Acum 10 ani, echipa de 
la începutul acestor rînduri, 
calificată pentru turneul 
final, revenea dintr-un tur
neu în America de Sud, cu 
rezultate excelente ;

4. în ziua de 19 martie — 
data meciului pro
iectat — se împli
nesc 35 de ani de 
la prima apariție a 
ziarului „Spartul”, 
(în paranteză fie 
spus, Lucescu și 
Dembrovschi s-au 
născut și ei acum

35 de ani, ceea ce nu-i îm
piedică să fie cei mai buni 
oameni ai echipelor lor, 
astăzi) ;

5. în sfirșit, să mai amin
tim că în această perioadă 
se aniversează 100 de ani de 
Ia apariția primei publicații 
sportive din România, care 
se numea „SPORTUL".

Socotim că singura difi
cultate în organizarea aces
tui meci e de---a ști în ce 
echipă va juca Dinu. Dar 
chiar dacă actualul căpitan 
al echipei naționale își va 
părăsi „nava”, selecționata 
1970 are și alte variante, 
printre care aceea cu Pes- 
caru libero, unul din jucă
torii care au lipsit poate, 
uneori, echipei naționale.

Nu vi se pare interesant 
acest meci, stimați antre
nori federali ?

Ioan CHIR1LĂ

JOCUL ÎN ATAC TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚIT

MECIURI
BULGARIA — F. C. ARGEȘ 

3—0 (2—0). F. C. Argeș a sus
ținut aseară la Sofia o partidă 
amicală în compania reprezen
tativei Bulgariei, care a cîști- 
gat cu 3—0 (2—0) prin golurile 
marcate de Tvetkov (min. 2 și 
31), și Toșkov (min. 63).

BULGARIA — ROMANIA 
(juniori) 2—0 (2—0). O partidă 
utilă pentru ambele formații, 
care se pregătesc pentru a a- 
borda cu succes preliminariile 
Turneului U.E.F.A. Juniorii 
bulgari au cîștigat prin goluri
le marcate de Stoicev (min. 3) 
și Tanev (min. 33).

POLITEHNICA IAȘI — 
GWARDIA VARȘOVIA 4—3 
(2—3). Oaspeții au jucat mai 
bine în prima repriză, iar Po
litehnica în a doua. Pe lingă 
cele 7 goluri s-au ratat foar- . 
te multe ocazii. Au înscris : 
Cioacă, Cernescu, Simionaș, 
Dănilă. respectiv, Walczak, 
Banajzkiewicz și Pulikovskî. 
Politehnica a început meciul cu 
următorul .11“ : Naște — An
ton, Romllă II, Ursu, Ciocîr-

AMICALE
lan — Popescu, Simionaș, Co- 
raș — Costea, Cioacă, Cernes
cu. Au mai jucat : Bucu. E- 
nache. Munteanu, D. Ionescu, 
Dănilă și Kereși. (D. Diaco- 
nescu, coresp)

OLIMPIA SATU MARE — 
OAȘUL NEGREȘTI 8—3 (5—1). 
Golurile au fost marcate de 
Hațeganu (3), V. Mureșan (2), 
State, Mihuț și MarcU; pentru 
divizionara A, respectiv Car- 
doș (2) și Bodea. Olimpia a u- 
tiiizat următoarea formație : 
Feher — Pinter, Marcu, Ma
tei, Bathori II — Hațeganu, 
Ghencean, Balogh — V. Mu
reșan, Mihuț, State. în ultime
le 30 de minute ale partidei 
au mai jucat Demarcek, Kai- 
zer, Helvei și Ritzman. (Z. Co
vaci, coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA x- 
ȘOIMII SIBIU 1—1 (0—0). C. 
Nicolae a înscris pentru gazde, 
Țurlea pentru oaspeți. (S. Ge- 
ornoiu, coresp.).

Zilele trecute, deci în preaj
ma startului de primăvară în 
Divizia A, antrenorii principali 
ai primului eșalon fotbalistic 
au fost reuniți într-o ședință 
de lucru organizată de F.R.F. 
Prilej de informări reciproce, 
de precizări ținînd de metodo
logia și de mijloacele procesu
lui de instruire-educație, veni
te din partea forului federal, 
pentru ca acumulările toamnei 
(reale, la nivelul unor formații 
de club, atestate de cîteva re
zultate obținute în cupele eu
ropene) să producă, anul aces
ta, mult așteptatul salt calita
tiv.

Cum era și firesc, o parte 
dintre aprecieri, rod al rapoar
telor întocmite de antrenorii 
zonali, au vizat prima parte a 
perioadei de iarnă, cînd antre
namentele s-au axat pe pregă
tirea fizică generală și speci
fică. Comparativ cu anii tre- 
cuți, constatările sînt, in gene
ral, pozitive, subliniindu-se, în 
acest sens, o adeziune sporită 
la programul întocmit, o parti
cipare mai conștientă la rigo
rile pregătirii — vizind perfor
manța sportivă — din partea 
marii majorități a componenți- 
lor loturilor divizionare. în fo
losul instruirii viitoare, la pa
rametri și mai înalți, au fost 
semnalate unele deficiențe, co
mune celor mai multe dintre 
divizionarele A, ca de pildă: 1. 
s-a lucrat pentru forță statică, 
nu dinamică ; 2. exercițiile fo
losite au fost prea sărace față 
de aparatura complexă cu caro 
sint dotate sălile de gimnasti
că ; 3. sustragerea unor jucă
tori, în genere tineri, de la 
alergările pe distanțe lungi, 
menite să Ie fortifice aparatul 
cardio-vascular. Acolo unde 
antrenorii zonali au fost mai 
energici, găsind și înțelegerea 
necesară din partea colegilor 
lor, antrenorii echipelor res
pective, deficiențele au fost, 
cum se spune, remediate' din 
mers.

Programul bogat în partide 
cu caracter de verificare și o- 
mogenizare, ale perioadei pre- 
competiționale, a dat posibili
tate acelorași antrenori zonali 
să facă referiri competente, u- 
tile, cu privire la jocul divi
zionarelor A. Șl dacă aprecie
rile vizavi de modul în care 
acestea tratează momentul de 
apărare sînt, în linii mari, în 
măsură să satisfacă cerințele 
(chiar dacă în acest scop mij
loacele folosite cunosc o gamă 
mai largă : presingul colectiv, 
la F.C. Baia Mare, inițiat din 
fața porții adverse ; marcaj 
strict, pe o mare porțiune a 
terenului, la S.C. Bacău: re
flux, în trepte, pentru recupe
rarea balonului, la F.C.M. Ga
lați), constatările — confirmate 
și de ceea ce au arătat, dumi
nică, unele meciuri din opti
mile „Cupei României” — pri
vind jocul în momentul atacu
lui nu sînt încă de natură să 
mulțumească. „Se mizează, în 
continuare, prea mult pe ele
mentul de improvizație și prea 
puțin pe automatismele tehni- 
co-tactice care trebuie și ele 
însușite intr-o anumită propor
ție”, remarca Șt. Covaci, vice
președinte al F.R.F. cu proble

mele tehnice. în așa fel incit 
8 din 10 combinații — care 
dau, în ultimă analiză, stilul 
echipei — să reușească. La a- 
celași capitol, al jocului în 
atac, antrenorul Traian Iones
cu sublinia contribuția pe care 
trebuie - să o aducă jucătorii 
din linia a doua (o aluzie, în
dreptățită dealtfel, și la mij
locașii lotului reprezentativ ?) 
prin cantitatea și calitatea e- 
fortului lor. „Acestora, observa 
antrenorul lui S.C. Bacău, le 
lipsesc alit viteza de joc, deci 
calitatea pasei, cit și viteza de 
deplasare". în sfirșit, Constan
tin Teașcă opina. între altele, 
că „în fotbalul de înaltă per
formanță echipele nu pun preț 
pe dominarea în sine, pe nu
mărul acțiunilor ofensive pe 
care le declanșează, ci pe in
tensitatea superiorității terito
riale, pe calitatea acestor ac
țiuni". Numai ASTFEL, con
cluzionau, fiecare în parte, cei 
trei tehnicieni ai fotbalului 
nostru — dealtfel, în ton și 
cu concluziile la ancheta noas
tră printre foștii înaintași — 
APAR ȘI FAZELE DE GOL î 
PASA DECISIVA ȘI CENTRA
REA UTILA. ÎN SFÎRȘIT — 
ACEST „ACT FINAL" AL 
SPECTACOLULUI FOTBA
LISTIC — ȘUTUL LA POAR
TA...

...Observații reale, folositoa
re sperăm, cu condiția ca ele 
să nu rămînă în... procesul ver
bal al acestei ședințe de ’.ucru. 
Prin perfecționarea, în general, 
a jocului lor și, în mod special, 
a momentului de atac, forma
țiile noastre de club pot ridi
ca, realmente, nivelul tehnic 
al primului eșalon, furnizînd, 
în același timp, elemente va
loroase echipei naționale, care, 
așa cum se cunoaște, va abor
da în toamnă preliminariile 
campionatului mondial.

Gheorghe NICOLAESCU

P.S. în ședința la care ne 
referim, o parte dintre antre
nori — în dorința de a-i ajuta 
pe selecționeri în alcătuirea 
celui mai bun „11“ pentru me
ciurile cu Norvegia (24 septem
brie) și Anglia (15 octombrie) 
— au propus, de pe acum, cu 
motivația necesară, o serie de 
jucători apți de a fi incluși în. 
lotul reprezentativ — pentru a 
fi testați — alături de ceilalți 
care au fost în turneul sud- 
american. Aceștia sînt (în or
dinea propunerilor) : Mircea 
Sandu și Chihaia (Sportul stu
dențesc), Liviu Mihai („U“ 
Cluj-Napoca, pentru postul de 
fundaș lateral dreapta), Cioacă 
(Politehnica Iași), Ion Mureșan 
(F.C. Baia Mare), Nedelcu II 
(„Poli” Timișoara ; o propune
re a luNFr. Zavoda, antrenorul 
echipei A.S.A. Tg. Mureș, care 
l-a văzut duminică pe timișo
rean), Dudu Georgescu (Dina
mo), Radu II (F.C. Argeș) — 
ambii propuși de Șt. Coidum 
—, Ghizdeanu (Gloria Buzău), 
Sălăjan (Jiul) și Carabageac 
(Chimia Rm. Vilcea). Antrenorul 
Constantin Cemăianu i-a notat 
pe toți în carnetul său. Să ve
dem ce ne vor spune, desigur,' 
și comportările acestora în 
partidele de campionat.

POPASURI PE VALEA SUPERIOARĂ AIAEOMIJEI

I ȘTIRI, ȘTIRI

1
9 ORA DE ÎNCEPERE A ME
CIURILOR DIN ETAPA A 20-a 
A DIVIZEI A. Duminică, odată 
Icu reluarea campionatului Divi

ziei A, cînd sînt programate 
meciurile etapei a 20-a, ora de 
începere va fi 15,30. Excepție 

Ifiace partida Olimpia Satu Mare 
— F.C.M. Galați, care va începe 
la ora 15.

• MECIUL SPORTUL STU-

IDENȚESC — DINAMO se va 
disputa duminică pe Stadionul 
Republicii.

1000“ sau „Skoda” 120 L“ sau o
excursie de 2 locuri la Jocurile
Olimpice „Moscova 1900“ șl dife
rența In obiecte ; Cat. 2 : 4,26 va
riante a 10.000 lei sau la alegere 
o excursie de 1 loc In R. P. Bul
garia — Turcia sau R. P. Un-

ta numerar ; 
lei ; cat. 4 :

LS. Cehoslovacă — RX>. 
Austria șl diferența
Cat. 3 : 0,25 * 3.000 

4« a 1.000 lei ; Cat.
5 : 76,50 a 500 lei ; Cat. ( : 907,75 
a 200 lei : Cat. 7 : 8.525,25 a 40 
lei ; Cat. 8 : 437 a 100 lei ; Caii. 
9 : 4.512,25 a 40 lei.

faza a in-a : categ. A : 145 
variante a 50.000 lei sau la ale
gere o excursie de 2 locuri la 
Jocurile Olimpice de la „Moscova 
1930“ sau R. P. Bulgaria — Tur
cia sau R. P. Ungară — R. B. 
Cehoslovacă — R. D. Germană — 
Austria și diferența ta numerar ; 
Cat. B : îl a 2.000 lei ; Cat. C :
39 a 1.000 lei ; Cat. D : 1.969,75 a
40 leL

Ctștlgul de la Categoria 1 — au
toturism „Dacia 1300“ a fost obți
nut de clara IONCE din Bala 
Sprie iar cîștigul de Categoria A, 
de 50.000 lei, a revenit participan
tului N1STOR TOMOIAGA din 
com. Molsel-Maramureș.

în „luna mărțișorului”, cabanele ’
PEȘTERA — 1610 m 
PADINA — 1525 m 
BOLBOCI — 1460 m
CHEILE ZANOAGEI — 1400 m 
SCROPOASA — 1205 m.

sînt pregătite să primească oaspeți.
Terenuri de schi pentru începători și a- 

vansați, excursii în împrejurimi, numeroase 
posibilități de organizare a odihnei active.

2 MARTIE 7880 
TRAGEREA EXTRAORDINARĂ

înscrieri Ia filialele de turism bucureștene 
din Str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii 
nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 
35.

Șanse multiple de mari satisfacții I 9 AUTO
TURISME „Dacia 1300" ?i ..Skoda 120 L“ • 
CIȘTIGURI IN BANI de valori variabile ;l fixe 
• EXCURSII pe ruta R.P. Bulgaria - Turcia 
sau în R.P. Polonâ.

Se repetâ formula tehnică de mare succes de 
la tragerea extraordinara a Revelionului: 12 EX
TRAGERI A CITE 10 NUMERE; Biletele de 25 lei 
varianta PARTICIPA LA TOATE EXTRAGERILE I



TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUȘISCU 
Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
IE-AU FOST ÎNMÎNATE ÎNALTE DISTINCȚII 
ALE INSTITUTULUI PFNTRU PROBLEMELE 

UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 
INTERNATIONALE

(Urmare din pag. 1)
inspiră și pe care domnia sa a 
împlinit-o și continuă să o îm
plinească pentru progresul Re
publicii Socialiste România șl 
al întregii umanități. Pentru 
rolul său de vajnic susținător 
al dreptului popoarelor la 
autodeterminare, la o viață 
liberă și independentă, la co
laborare egală în drepturi, cu 
urarea de noi și noi succese, 
spre binele tuturor popoarelor 
iubitoare de libertate" ; _ „Cu
prilejul celei de-a V-a aniver
sări a Institutului pentru pro
blemele unei noi ordini econo
mice internaționale, Excelenței 
Sale, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, inspirator și promo
tor al valorilor prieteniei și 
colaborării între popoare".

Giancarlo Elia Valori a în- 
mînat apoi președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea lui Arturo Frondizi, 
președintele Institutului pentru 
problemele unei noi ordini 
economice internaționale.

Inminind, de asemenea, înal
tele distincții tovarășei Elena 
Ceaușescu, Giancarlo Elia Va
lori a dat citire inscripțiilor de 
pe medalie și plachetă : „Insti
tutul pentru problemele unei 
noi ordini economice interna
ționale, aniversind cinci ani de 
la întemeiere, Elenei Ceaușescu, 
promotoare a progresului teh
nic și științific al României in 
pace și libertate" ; „Institutul

în „Cupa României44 la volei feminin

VICTORII ALE ECHIPELOR FAVORITE
Atenția iubitorilor voleiului 

a fost reținută, ieri după- 
amiază, de partidele etapei a 
XVI-a din cadrul „Cupei Româ
niei", la startul 'căreia s-au pre
zentat numai echipele femini
ne.

RAPID — FARCE CON
STANȚA 0—3 (—11, —3, —10). 
Evident, oaspetele au avut o 
prestație mai bună, vizibilă în 
ceea ce privește orientarea tac
tică în teren, în omogenitatea 
sextetului și în execuțiile teh
nice „mai curate". Cu Muia 
Statnic, Gulniza Gelil, Mariana 
Pîrcălăbescu, Carmen Marines
cu, Aurora Popența și Iuliana 
Enescu în teren, echipa eon- 
stănțeană s-a aflat la cîrma jo
cului, Cu o singură jucătoare 
mai stăpină pe posibilitățile 
sale (Elena Ilie) și cu alte două 
(Eugenia Rebac, Mariana Iva
nov) inegale, potențialul Rapi
dului a fost scăzut, mai ales că 
celelalte s-au văzut doar prin... 
greșeli. Au condus bine O. 
Manițiu din Brașov și V. Ran- 
ghei din București. (Em. F.)

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — CHIMPEX CON
STANȚA 0—3 (—11, —U, —15). 
Joc mediocru, cu multe greșeli 
la preluare și serviciu, în spe
cial la studente. Dominînd, mai 
ales, în finalurile de set, oaspe
tele au realizat o victorie me
ritată. Evidențieri : Mihaela 
Rădulcscu (U), Emilia Mănăi- 
lă, Marta Marinescu (C). Ar
bitri : Gh. Ciutacu — Iași, M. 
Zelinschi — București. (Gh. 
Lazăr — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — ȘTIINȚA BAC AU 0—3 
(—7, —7, —5). Victorie clară a 
oaspetelor. Rcmarcări : Doina 
Zaharia, Luminița Bălan de 
la învingătoare, respectiv Pi- 
roșka Covacs, Cristina Cosma. 
(C. Crețu — coresp.)

OLIMPIA ORADEA — MA- 
RATEX B. MARE 3—1 (9, 12, 
—4, 12). Partidă echilibrată 
cîștigată de gazde. Remarcări: 
Carmen Săveanu, Eva Szep (O). 
Arbitri : I. Rus — Timișoara, 
V. Chioreanu — Cluj-Napoca. 
(P. Lărincz — coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— C.S.U. GALAȚI 3—1 (8, 12. 
—4, 11). Meci frumos, disputat, 
dar dominat, in cele din urmă, 

pentru problemele unei noi or
dini economice internaționale 
cu prilejul aniversării a cinci 
ani de la întemeiere, academi- 
cienei doctor inginer Elena 
Ceaușescu, expresia reînnoită 
a unei admirații vii și profun
de pentru excepționala sa con
tribuție la edificarea viitoru
lui Republicii Socialiste Româ
nia, marcată de noi cuceriri în 
domeniul științei și tehnicii, 
cuceriri în care Domnia Sa 
are merite deosebite, cu urarea 
de realizări tot mai mari".

Exprimind calde mulțumiri, 
a luat cuvintul tovarășa Elena 
Ceaușescu.

In cadrul ceremoniei, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a rostit o cuvintare, urmărită 
cu larg interes de cei prezenți.

Membrii delegației Institutu
lui pentru problemele unei noi 
ordini economice internaționale 
au adresat apoi calde felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru distincțiile ce le-au fost 
conferite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost felicitați, de asemenea, de 
tovarășii din conducerea de 
partid și de stat prezenți la 
solemnitate.

în încheierea ceremoniei, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cu oaspeții străini in
tr-o ambianță de caldă cordia
litate și s-au fotografiat împreu
nă cu ei.

de studentele craiovence, de 
la care s-au detașat Marilena 
Dublnciuc și Camelia TomeeL 
Din echipa gălățeană o bună 
impresie au lăsat Maria Deju, 
Maricica Obreja. (Șt. Gurgui 
— coresp.)

PENICILINA LAȘI — DI
NAMO 3—2 (11, 1, —5, —12, 
11). întilnire strinsă, decisă 
după două ore de joc în fa
voarea ieșencelor. care s-au 
mobilizat mai bine în final 
De reținut că gazdele au con
dus cu 2—0 la seturi. Remar
cări : Mihaela Bordei, Ga
briela Coman (P). Carmen Pu
ia (D). Arbitri : V. Arhire — 
Brașov, C. Șovăială — Ploiești. 
(M. Macovei — coresp.)
• în meciuri restanță, la 

masculin : SILVANIA S. SIL- 
V AN IEI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—0 (9, 11, 13). Joc 
de factură modestă. Remarcări: 
Bădiță, Răduță, Mocuța (S), 
Braun, Dumitru (U). Arbitri : 
L Pintea — B. Mare, C. Pâdu- 
raru — Timișoara (M. Ștefan- 
coresp.) ; VIITORUL BACAU — 
EXPLORĂRI B. MARE 0—3 
(—9, —5, —5). Gazdele au ju
cat foarte slab. Remarcări : Ar
buzov, Paraschivescu, Bălaș, 
Staicu (E). Arbitri : L. Grun — 
Tg. Mureș, Em. Ududee —Su
ceava (E. Teirău-eoresp.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In sferturile de fi

nală ale „Cupei Liliana Ronchet- 
ti“ (feminin), Levski Spartak So
fia a întrecut cu 78—63 (40—22) 
formația K.V. Belgrad, calificîr.- 
du-se pentru semifinalele compe
tiției. • A luat sfirșit campionat 
tul masculin al Spaniei. Titlul de 
campioană a revenit echipei Real 
Madrid, care în meciul decisiv a 
învins cu 127—102 formația B.C. 
Barcelona. Pe locurile următoare 
ale clasamentului s-au situat în 
ordine echipele B.C. Barcelona, 
Juventud și Cotofinio.

BOX • Localitatea cehoslovacă 
Ustl nad Labem a găzduit cea 
de-a doua întilnire internațională 
amicală dintre echipele Ceho
slovaciei și Ungariei. încheiată 
cu 12—10 în favoarea gazdelor. In 
primul meci, disputat la Praga, 
oaspeții cîștigaserâ cu același scor 
(12—10).

CICLISM e A 4-a etapă a Tu
rului Sardiniei a revenit la sprint

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

gime de 
de nivel 
cu 56 de 
lizat In

ATLEȚI LA „INDOOR“-UL 
EUROPEAN

Agenda competițională a 
acestui sfîrșit de săptămînă cu
prinde cîteva importante con
cursuri de atletism. Cel mai 
important dintre acestea va 
avea loc la Sindelfingen, ta 
R.F. Germania. Este vorba de 
campionatele europene de sală 
la care, din țara noastră, vor 
participa: Fița Lovta (800 m), 
Horia Toboc (400 m) șl Adrian 
Proteasa (înălțime). în sala 
„Festivataa" din Sofia stat pro
gramate două concursuri, unul 
de probe combinate șl altul 
pentru juniori. Corina Țifrea 
(pentatlon) și Aurel Aștileanu 
(octatlon) vor concura la probe 
combinate, iar Nicoleta Lia, 
Lucia Negovan, Daniela Matei. 
Monica Matei, Silvia Comârni- 
ceanu, Sorin Matei, Eugen Po
pescu ș.a. sint înscriși ta între
cerile juniorilor.

ȘAHISTELE NOASTRE 
IN ÎNTRECERI

Cea de a patra ediție a 
turneului internațional feminin 
de șah de la Hyeres (Franța) 
se va desfășura intre 20 martie 
și 9 aprilie și va reuni jucă
toare din 19 țări. Printre invi
tate se numără și maestra in
ternațională Elisabet* Polihro- 
niade (România), alături de 
Vreeken (Olanda). Cramling 
(Suedia), Prenici (Italia), Hoj- 
berg (Danemarca) și tinăra șa- 
histă spaniolă Cuveas, ta virstă 
de 15 ani.

In localitatea Iugoslavă 
Senta se va desfășura intre 22 
martie și 6 aprilie cea de a 
patra ediție a „Cupei Europei* 
pentru junioare, competiție la 
care țara noastră va fi repre
zentată de șahista Marina Po-

NOU RECORD MONDIAL 
LA HALTERE

La Meissen (R.D.G.), în con
cursul internațional de haltere 
s-au înregistrat cîteva rezultate 
bune. Iată învingătorii, în or
dinea categoriilor : Han Gen St 
(R.P.D. Coreeană) 245 kg ; Iang 
I long (R.P.D. Coreeană) 245 
kg ; Letz (R.D.G.) 260 kg ; Der- 
gacev (U.R.S.S.) 290 kg: Schliw- 
ka (R.D.G.) 335 kg (191 kg la 
„aruncat" !) ; Blasche (R.D.G.) 
340 kg ; Antalovics (Ungaria) 
360 kg ; Hennig (R.D.G.) 370 
kg ; Szalai (Ungaria) 377,5 kg ; 
Salzwedel (R.D.G.) 380 kg.
Cupa pentru cel mai bun re
zultat a fost obținută de Han 
Gen Si care la cat. muscă a 
depășit recordul mondial la 
.smuls" : 1115 kg. Au partici
pat 77 de concurenți din 10 
țări. 

STENMARK CLASAT 
AL 21-lea!

NEW YORK. 37 (A;erpres). — 
„Cupa Mondialâ- La schi a fost 
reluată cu o probă rr.asculină de 
slalom uriaș desfășurată la Wat- 
terville Valley (S.U.A.) șl câști
gată de austriacul Hans Enn, 
medalia*, cu bronz La J.O. de la 
lake PLacid. Pe o pirtie în lun- 

1382 m cu o diferență 
de 339 m și pichetată 
porți. Hans Enn a rea
dout manșe timpul de 

.„r.d urmat de Andreas 
Wexxzel (Liechtenstein) — 2:46,23
șl Jar.e HaLsres (Norveg-a) — 
2:46.12.

Clasat în mod surprinzător pe 
locul 21. campionul olimpic In- 
gemar Stenntaric (Suedia) conti
nuă să conducă in clasamentul 
general al compeCțieL cu 160 p. 
urmat de Andreas Wenzel — 142 
p și Bojan KrizaJ (Iugoslavia) — 
112 p.

rutierului belgian Roger de Vlae- 
minck. cronometrat pe 146 km cu 
timpul de 3h 21:33. In clasamen
tul general continuă să conducă 
vest-germanul Gregor Braun, ur
mat de norvegianul Knudsen — 
la 17 sec. • In Turul Cubei, 
după sase etape, continuă să con
ducă Aldo Arencibia (Cuba), ur
mat de coechipierul său. Joreg 
Perez — la 4:50 și Serghei Mero- 
zov (U.R.S.S.) — la 6:09. în cla
samentul general pe echipe, pe 
primul loc se află U.R.S.S., ur
mată de R.D. Germană — la 12:41 
și Cuba — la 13:04.

SCRIMA O Concursul interna
țional masculin de floretă dispu
tat la Paris a fost cîștigat de 
francezul Didier FLament, care l-a 
învins în finală cu 10—6 pe com
patriotul său Bruno Boscherie.

TENIS O In turneul de la 
Memphis (Tennesse), Jimmy Con
nors l-a eliminat cu 6—7, 7—6, 

gorevici. Printre participante se 
mai numără Renata Kahorovska 
(Cehoslovacia), Margarita Vois- 
ka (Bulgaria), Marta Kovacs 
(Ungaria), Malgorzata Wize 
(Polonia), Linda Meyer (Elve
ția) și Suzana Maksimovici 
(Iugoslavia).

DEBUT AL VIRGINIEI RUZICI 
LA HOUSTON

în cadrul turneului interna
țional feminin de tenis de la 
Houston (Texas), jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a ta- 
vtas-o ta două seturi, cu 6—3, 
6—2, pe americanca Paula 
Smith. Alte rezultate din pri
mul tur : Tracy Austin — Kate 
Latham 6—1, 6—0 ; Dianne
Fromholtz — Marita Redondo 
6—3, 6—0; Sue Barker — Glynis 
Coles 6—2, 6—2.

CARMEN BUNACIU 
A EVOLUAT LA BERUN

BERLIN, 27 (Agerpres). — 
La Berlin a început, miercuri, 
concursul internațional de înot 
ta bazin acoperit la care par
ticipă sportivi și sportive din 7 
țări. In proba feminină de 
200 m spate victoria a revenit 
sportivei Rica Reinisch (R. D. 
Germană) cu timpul de 2:15,59. 
Carmen Bunaciu (România) s-a 
clasat pe locul 4, cu 2:18,36.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

P P. CHNEZA: COTELE TOT MAI ÎNALTE
ALE PERFORMANȚELOR SPORTIVE

De la stabilirea unui record 
mondial de către halterofilul 
de categorie ușoară, Chen 
Jingkai, care in anul 1956 a 
ridicat 135 kg, sportivii chinezi 
au reușit, ta continuare, să 
realizeze numeroase' alte per
formanțe de nivel mondial. 
Printre disciplinele la care ei 
au reușit să doboare recordu
rile mondiale figurează — in 
afara halterelor — tirul cu ar
cul, tirul, atletismul, înotul, 
săriturile cu parașuta, aeromo- 
delismul și aplinismul, iar la 
tenis de masă, badminton, să
rituri ta apă și gimnastică, 
sportivii chinezi eu cucerit 
titluri de campioni mondiali 
sau au obținut performanțe de 
valoare internațională.

în China, dinainte de Elibe
rare, recordurile naționale se 
aflau cu mult in urma perfor
manțelor de nivel mondial. 
După proclamarea republicii 
populare, ta mai puțin de zece 
ani, toate recordurile naționale 
de atletism, de pildă, au fost 
doborîte. -

După recordul mondial înre
gistrat de săritoarea la înălți
me Zheng Fengrong, Ni Zhigin 
a devenit, în 1970, cel mai bun 
performer din lume la aceeași 
probă, reușind să sară 2,29 
metri. Rezultate foarte ridi
cate s-au obținut, de aseme
nea, la tenis de masă și bad
minton. De cind Rong Guo- 
tuan a dobindit titlul suprem 
in cadrul celei de a XXV-a e- 
diții a Campionatelor mondiale 
la tenis de masă din anul 
1959, jucătorii chinezi au reu
șit să ciștige 28 de titluri de 
campioni ai lumii, ta diferite 
ediții ale competiției supreme. 
La baschet, volei și-fotbal — 
sporturi de mare popularitate ta 
R. P. Chineză — s-au făcut ta ul
timii ani pași însemnați pe dru
mul atingerii nivelului compe-

6—2 pe Peter McHanwna. 1a ca
pătul unei partide care a durat 
2 ore și jumătate. Alte rezultate: 
Flbak — Saviano 6—4, 6—4: Simp
son — Lendl 6—1, 6—4; Smid — 
Masters 7—6. 6—1; Gottfried —
Waltke 6—L 6—2; Amaya — Gunt- 
hardt 6—3, 6—2; Tanner — Mar
tin 6—4, 6—2.

TENIS DE MASA • La Raut- 
lingen s-a disputat intîLnirea in
ternațională dintre selecționatele 
RJ. Germania și R.P Chineze. 
In ambele meciuri victoria a re
venit sportivilor chinezi: la mas
culii cu 5—1, iar La feminin cu 
3—L ___

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa „Finn" s-a În
cheiat la Auckland (Noua ZeeLan- 
dă) cu victoria sportivului ame
rican Cameron Lewis — 29,7 p, 
urmat de compatriotul său J. 
Bertrand — 34,7 p și canadianul 
L. Lemieux — 58 p.

PARTICIPĂRI VAIIIRRASĂ 
IA CIL DE M XIX-LIA 
TURNIR INTIRNAJIONAL 
DE ȘAH AL RUMANIII

Cea de a XlX-a ediție a tra
diționalei competiții Turneul 
Internațional de șah al Româ
niei se va desfășura în Capi
tală, în Aula Institutului de 
farmacie, de la 4 martie. Parti
ciparea se anunță deosebit de 
valoroasă. De peste hotare vot 
fi prezenți marii maeștri Be- 
liavski (U.R.S.S.) și Spiridonov 
(Bulgaria), maeștrii internațio
nali Prandstter (Cehoslovacia), 
Groszpeter (Ungaria), Chandler 
(Noua Zeelandă) și Grigorov 
(Bulgaria), precum și maestrul 
polonez Kojder. De asemenea, 
un mare maestru sau un maes
tru internațional va veni din 
R.D. Germană.

Federația noastră a desemnat 
ca participanți din partea 
României pe marii maeștri 
Ciocâltea (campionul țării) și 
Șubă, maeștrii internaționali 
Stoica, Ghindă și Ghițescu, ti
nerii maeștri C. Ionescu, Ștefa- 
nov și Foișor.

Se estimează ca media Elo 
a turneului să fie de peste 2430 
puncte, ceea ce-1 plasează în 
categoria a VIII-a pe scara 
F.I.D.E.

tițional Internațional. Progresa 
au fost înregistrate și în gimnas
tică. La întrecerile internațio
nale din ultimii doi ani, spor
tivii chinezi au evoluat la un 
înalt nivel la exercițiile libe
re, prezentînd elemente cu un 
înalt grad de dificultate, uneia 
in premieră mondială.

La 3 noiembrie 1979, Wu 
Shude, un tinăr și talentat hal
terofil, a cîștigat medalia da 
aur la Campionatele mondiale 
cu performanța de 110 kg la 
categoria 52 kg — stilul 
smuls, doborind, în același 
timp, propriul record mondial 
de tineret (108 kg), fiind pri
mul sportiv chinez medaliat 
cu aur la această mare compe
tiție. La ediția a 29-a a Cam
pionatului mondial de scrimă 
pentru tineret, desfășurată în 
1978, Luan Jujie, în vîrstă de 
19 ani, a cîștigat medalia de 
argint în întrecerea feminină, 
devenind astfel prima finalistă 
asiatică la aceste campionate, 
de la inițierea lor in anul 1901»

Toate aceste succese au fost 
posibile datorită dezvoltării 
impetuoase a sportului de 
masă.

Sportul este considera t în R. P. 
Chineză ca una din căile dc pro
movare a prieteniei între po
poare. Numai în cursul ulti
mului an, sportivii chinezi au 
întreprins 357 de acțiuni, prin
tre care vizite de prietenie, 
competiții amicale cu 92 de 
țări și regiuni. Avînd sprijinul 
diferitelor organizații sportive in
ternaționale, R. P. Chineză a fost 
gazda a numeroase turnee, în 
diferite discipline sportive, 
care s-au desfășurat cu mult 

" succes la Beijing.

CONCURSURI DE ATLETISM
LA BUDAPESTA s-au înche

iat campionatele pe teren a- 
coperit ale Ungariei. Iată prin
cipalele rezultate înregistrate, 
la masculin : înălțime — Gibic- 
sar 2,26 m ; 3 000 m — Torok 
7:58,1 (nou record național) ; 
lungime — Szalma 7,77 m ; 60 
m plat — Nagy 6,80 ; triplusalt
— Bakosi 6,69 m (nou record 
național) ; feminin : 800 m — 
Lipcsey 2:06,9 ; lungime — Fa- 
zekas 6,33 m ; 60 m garduri — 
Șizka 8,21 ; înălțime — Matai 
1,90 m ; 400 m — Pali 54,4.

ÎN CONCURSUL „indoor" de 
la San Francisco, atletul ame
rican Larry Myricks a cîștigat 
proba de săritură în lungime, 
cu rezultatul de 8.13 m. iar 
kenyanul Korir cursa de i 3 000 
m plat cu timpul de 8:11,8. Alta 
rezultate : săritura cu prăjina
— Earl Beli 5,45 m ; arunca
rea greutății (m) — Dave Lăut 
20,42 ; 50 m plat (f) — Evelyn 
Ashford 6,26 ; 800 m (f) — Ro
bin Campbell 2:08,9.
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