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NICOLAE CEAUSESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, PĂRINTELE IUBIT Al TINERETULUI SPORTIV
APLICAREA IN PRACTICA, ZI DE ZI, A INDICAȚIILOR

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
REPREZINTĂ GARANȚIA DEZVOLTĂRII 

Șl AFIRMĂRII CONTINUE A SPORTULUI ROMÂNESC
EMIL DRAGĂNESCU,

ministrul turismului și sportului,
președintele C.N.E.F.S.

9 n amplul proces de transformare 
revoluționară a societății noastre,

* condus cu înțelepciune ți clarvi
ziune politică de Partidul Comunist Ro
mân, ultimul deceniu și jumătate a în
registrat un avînt impetuos, mari îm
pliniri în toate domeniile de activitate, 
constituind cea mai prodigioasă perioadă 
din istoria patriei noastre. In acești 15 
ani, de cînd în fruntea partidului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul 
a cărui gindire creatoare a înaripat 
energiile poporului, făuritor temerar al 
visului de aur al națiunii noastre, în
făptuirea socialismului și comunismului 
pe pămintul României, patria întreagă 
a devenit un uriaș șantier de strălucită 
și viguroasă zidire economică ți socială. 
Puternica personalitate a secretarului 
general al partidului, realismul său, ca
pacitatea deosebită de analiză și sinte
ză, spiritul său pilduitor de înflăcărat 
patriot și revoluționar, profund umanist, 
de justețe și echitate, și-au pus am
prenta și au influențat in mod hotărîtor 
viața politică, economică și social-cul- 
turală a patriei noastre. Gîndirea stră
lucită, ideile novatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, concretizate în do
cumente de partid și de stat, au schim
bat fața țârii și au condus la succese 
de o măreție și amploare incomparabile 
cu etapele precedente ale construcției 
socialiste din România. Este știut că vas
ta operă creatoare, teoretică ți practică, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 
în toți acești ani și izvorul determinant 
al prestigiului înalt, ajuns astăzi la cote 
fără egal în trecut, al României în viața 
internațională, al deplinei armonii în
tre politica internă și politica externă 

desfășurată de partidul ți statul nostru. 
Este un prilej de nețărmurită min- 

drie pentru toți fiii acestui pămînt, al 
harnicului ți talentatului nostru popor, 
bilanțul de lumină ți prosperitate al u- 
nui deceniu ți jumătate in care — prin
tre atitea alte succese de Impresionante 
dimensiuni ți adinei semnificații — sint 
consemnate creșteri care au adus Româ
niei respect și admirație de pretutindeni. 
Printre acestea, producția industrială s-a 
mărit de la 113 la sută în 1965 Ia 537 
la sută în 1979, investițiile au crescut de 
la 100 la sută la 433 la sută, iar veni
tul național s-a triplat de la 110 la sută, 
la 374 la sută, în aceeași perioadă. Ase
menea importante realizări contribuie din 
plin la bunăstarea materială ți spiri
tuală a întregului nostru popor, țel fun
damental al politicii partidului, esența 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
pe care toți cetățenii țării — români, 
maghiari, germani ți de alte naționali
tăți — o edifică sub steagul partidului, 
pe strămoșescul pămînt al patriei.

Această complexă șl istorică perioadă 
de ctitorie revoluționară in toate do
meniile de activitate a însemnat și pentru 
mișcarea sportivă o etapă de continuă 
înflorire și dezvoltare, educația fizică și 
sportul fiind înconjurate ți îndrumate cu 
grijă părintească de partidul nostru, per
sonal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Activitatea sportivă a beneficiat în repe
tate rînduri de indicații, orientări clare, 
precise, de adevărate programe de ex
cepțională valoare teoretică ți practică, 
pentru a se integra organic în ansam
blul de măsuri privind formarea tinere-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înconjurat întotdeauna eu dragoste 
Și grijă părintească tineretul patriei, pe cei care aduc glorie sportivă 
României socialiste. La 19 august 1976, secretarul general al partidului, 
președintele țării, a felicitat și îmbrățișat cu călduri pe campionii ți 
medaliații olimpici de la Montreal, In frunte cu tripla campioană olim
pică Nadia Comăneci

(Continuare In pag. a 2-a)

DRAGOSTE FIEHB1NTE Șl PROEEJNDĂ RECUNOȘTINȚĂ SECRETARULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
Permanent imbold in perfecționarea 

măiestriei sportive

O zi de aur, de neuitat

De-a lungul carierei 
unui sportiv există mul
te momente de mare și 
intensă satisfacție, clipe 
în care, urcat pe treapta 
cea mai înaltă a unui 
podium de premiere la o 
mare competiție uiți, pur 
și simplu, efortul istovi
tor depus la antrenamen
te, sacrificiile de tot fe
lul pe care trebuie să le 
faci pentru a ajunge în 
vîrf. Așa a fost, pentru 
mine în 1974, Ia Xochi- 
milco, cînd, debutant la 
campionatele mondiale 
de caiac-canoe, am cuce
rit două medalii de aur. 
Așa a fost doi ani mai 
tîrziu. la Montreal, cînd 
am cucerit titlul olimpic 
la caiac simplu 500 m.

Există însă și clipe 
mult mai înălțătoare. Am 
avut fericitul prilej de a 

fi felicitat și decorat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU într-o ne
uitată seară de august a 
anului 1976, la puțină 
vreme de la întoarcerea 
de la Montreal. Secreta
rul general al partidului 
mi-a strîns mina, m-a 
îmbrățișat și mi-a urat 
noi succese în activitatea 
sportivă. Am fost atît de 
emoționat incit am găsit 
cu greu cuvintele pentru 
a mulțumi pentru minu
natele condiții create, 
pentru atenția și prețui
rea cu care președintele 
țării urmărește activita
tea noastră, a sportivilor

Cuvintele pe care mi 
le-a adresat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul acelei festivități 
au constituit pentru mi
ne un permanent imbold 

în perfecționarea măies
triei sportive. In vara 
următoare la Pancearevo 
am cucerit două titluri 
mondiale la simplu, în 
1978, la Belgrad am ieșit 
din nou campion mondial 
la 500 m. Acum ne mai 
despart doar cîteva luni 
de un nou start olimpie. 
Mă pregătesc cu toată 
seriozitatea, pentru că 
am nu numai obligația 
de a-mi apăra titlul, ci 
șl pe aceea de a fi tot 
timpul la înălțimea pre
țuirii acordate de secre
tarul general al partidu
lui într-o minunată sea
ră de august a anului 
1976...

VASILE DIBA 
maestru emerit 

al sportului 
campion olimpic

Nu este pentru prima 
oară cînd am marea 
bucurie de a-mi împăr
tăși sentimentele pe care 
le nutresc față de cel 
mai iubit fiu al poporu
lui nostru, părintele drag 
și înțelept al tinerei 
generații, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,

general al 
președintele 

Sint senti

secretarul 
partidului, 
României.
mente de nețărmuri
tă dragoste, de profundă 
recunoștință față de tot 
ceea ce tovarășul Nicolae
Ceaușescu a făcut și face 
pentru ridicarea perma
nentă a patriei noastre 
pe cele mal înalte culmi 
ale civilizației, pentru a- 
firmarea necontenită a 
României în arena inter
națională, pentru dezvol
tarea pe toate planurile, 
inclusiv al sportului, a 
patriei noastre socialiste.

Ca sportivă fruntașă, 
am avut fericita ocazie 

de a mă bucura personal 
de grija părintească cu 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se preocupă 
de dezvoltarea sportului, 
de viața și activitatea a- 
celor sportivi fruntași 
care îmbracă tricourile 
cu tricolorul nostru 
scump, luptînd cu Indîr- 
jire, pînă la ultima pică
tură de energie, pentru 
culorile patriei. Mă gîn- 
desc și acum cu profun
dă emoție la felicitarea 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu ne-au 
adresat-o, nouă gimnas
telor, la Montreal, în iu
lie 1976, după victoriile 
pe care le-am repurtat 
la întrecerile olimpice. 
Nu voi uita niciodată cu 
cită bucurie, eu și cole
gele mele, am citit de zeci 
de ori cuvintele de îmbăr
bătare și îndemnurile pe 
care ni le-a adresat atunci 
președintele tării.

De neuitat va ră- 
mine pentru mine a- 
cea minunată seară din 
19 august 1976, cînd din 
mina tovarășului Nicolae 
Ceaușescu am primit 
înalta distincție acordată 
de conducerea partidului 
și statului pentru succe
sele repurtate la Olimpi
adă, titlul de Erou al 
Muncii Socialiste și Me
dalia de aur „Secera și 
Ciocanul". Simt parcă și 
acum căldura îmbrățișă
rii conducătorului iubit 
al țării, iar îndemnul pe 
care ni l-a adresat nouă, 
sportivilor, de a munci 
mai mult, mai bine, pen
tru a putea reprezenta 
cu succes culorile patriei 
în orice competiție inter-

NADIA COMĂNECI 
Erou al Muncii Socialiste 
tripli campioană olimpici 

(Continuare în pag. 4-5)



Dc vorbă cu primarul din Cîmpulung Moldovenesc APLICAREA ÎN PRACTICĂ, ZI DE ZI, A INDICAȚIILOR
„ORAȘUL NOSTRU ,VA DEVENI 
CURIND O... BAZĂ SPORTIVĂ 

A DACIADEI IN BUCOVINA»

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU REPREZINTĂ GARANȚIA 
DEZVOLTĂRII Șl AFIRMĂRII SPORTULUI ROMÂNESC

(Urmare din pap. 1)
Pe primarul din Cîmpulahg 

Moldovenesc, Dimitrie Hreciue, 
l-am cunoscut cu un an In ur
mă, cind ocupa aceeași funcție, 
dar la... Vatra Dornei unde, ea 
mare iubitor al sportului, rea
lizase o serie de baze sportive 
și pîrtia de sanie de pe Dea
lul Negru. De cîteva luni a de
venit primar în orașul bucovi
nean de pe rîul Moldova, lo
calitate cu vechi tradiții tn 
aport Intîlnindu-1 la Festivalul 
sporturilor de iarnă găzduit de 
Cimpulung, am avut o scurtă 
convorbire.

— In lunile care au trecut 
de cind sînteți primar aid ați 
reușit desigur, să cunoașteți și 
problemele sportului. Puteți să 
ne spuneți ce proiecte aveți 
pentru dezvoltarea lui la Cim
pulung?

— Principala problemă este, 
după părerea mea, crearea 
unei baze sportive puternice. 
Dacă omul muncii, iinărul, ce
tățeanul de orice vîrstă are la 
indemină un teren unde să 
facă mișcare, el nu va ezita 
să-1 folosească. Ia această da
tă, in Cimpulung există un te
ren de fotbal și terenuri de 
volei, baschet, handbal, tenis 
de cîmp, cit și patinoare na
turale, toate la liceele ți șef
iile generale din oraș. Aș cita 
Liceul militar „Ștefan cel Ma
re" și Școala generală nr. 4. 
Dar oamenii muncii no au la 
indemină terenuri de sport 
simple, unde să se recreeze. 
Peptru sporturile de iarnă 
ne-am propus ca in această 
vară să terminăm pirtia de 
schi, lungind-o cu încă 4M—500 
de metri. Ne bazăm pe spriji
nul întreprinderii de prospec
țiuni și exploatări geologice, al 
cărui director, inginerul Viorel 
Posa, iubește sportul. In toam
nă va fi gata și poligonul de 
biatlon, unde se vor ține con
cursuri cu invitați din celelal
te județe. Așa ne vom aduce 
contribuția poate, pentru „O- 
limpiada albă* din 1984, din 
Iugoslavia, dind sportivi de 
performanță. Vom înmulți ți 
patinoarele artificiale. Este ca
zul să vă spun că 1a Festiva
lul pionieresc pe gheață, de la

București, am avut 4# de re
prezentanțe

— Cimpulungul este un punct 
de plecare pentru multe acti
vități turistice. Ce vă propu
neți pentru a-i spori impor
tanța?

— Orașul nostru poate de
veni un țf mal puternic cen
tru al turismului. De aici m 
pornește spre Rarău. Pentru 
accesul ușor pe acest munte 
ne-am propus să realizăm un 
telescaun eu plecarea de la 
Valea Seacă. Vrem să organi
zăm un sat de vacanță pentru 
pionieri și școlari, Iar pentru 
oamenii muncii să oferim rit 
mai multe spații de cazare. Nn 
trebuie să uităm că de la noi 
se poate ajunge destul de ușor 
la centrul de ceramică neagră 
de Ia Marginea, la monumente 
istorice bucovinene, la eelelalte 
obiective turistice din județul 
nostru.

— Orașul dv. beneficiază de 
zăpadă aproape jumătate din 
sn. Este normal să vă ocupați, 
In primul rînd, de baza spor
turilor de iarnă. Ce proiecte 
aveți însă pentru cele de vară?

în acest an ne-am propus să 
terminăm construcțiile aferen
te stadionului, realizînd un 
grup sanitar și poate chiar un 
minihotel. Vom face, de aseme
nea, un bazin de inot, folosind 
apa caldă furnizată de... geo
logi. In anul viitor vom aco
peri acest bazin, pentru a-1 fo
losi și iarna. Tot in acest an 
vom construi, prin muncă ob
ștească, o popicărie modernă 
lingă stadion, apoi vom lansa 
marca ofensivă pentru • sală 
de sport, renovînd una dintre 
eele existente. Cîmpuhmgul va 
avea astfel echipe de vu
iet, handbal ți baschet Se va 
putea juca, fn foarte bune 
condiții, tenis de masă ți șah. 
In concluzie, pot spune că, aju
tați și de CJ.E.F.S Suceava, 
orașul nostru va putea deveni 
eurind o adevărată „bază spor
tivă a sportului bucovinean", 
care va da eurind sportivi de 
performanță, atît tn discipline
le de Iarnă, eti șl tn eele de 
vară.

N. SEVER

Pc terenurile de întrecere ale vacanfcl școlare

PRIMĂVARA RUGBYULUL.

lor generații, educarea acestora, 
menținerea ți întărirea sănătă
ții, creșterea capacității de 
muncă.

In ideile expuse în dezbate
rile pentru elaborarea a nu
meroase documente de partid 
cu privire la continua dezvol
tare a educației fizice ți spor
tului, in Mesajele cuprinzind 
vibrante îndemnuri mobilizatoa
re, in întilnirile cu sportivii frun
tași, ca aceea de la 19 august 
1976 — după Jocurile Olimpice 
de la Montreal — înscrisă ca cea 
mai mare sărbătoare din istoria 
sportului românesc, secretarul 
general al partidului a găsit în
totdeauna drumul spre Inimi ți 
conștiințe. Prin sfaturi, îndru
mări ți sprijin concret, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a arătat tuturor responsa
bilitățile pe care le avem în 
dezvoltarea educației fizice ți 
sportului, activități de interes 
național, precum și mijloacele 
prin care putem îndeplini așa 
cum se cuvine, exemplar, sar
cinile încredințate de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca mișcarea noastră 
sportivă să se transforme în- 
tr-o puternică mișcare de masă 
care să cuprindă practic în
tregul tineret al patriei. Și tot 
secretarul general al partidului, 
subliniind necesitatea organi
zării unor competiții naționale 
— adevărate olimpiade ale 
sportului de masă ți de per
formanță —, a fost inițiatorul 
„Daciadei", cea mai amplă în
trecere polisportiva care, în a- 
nul 1979, a reunit peste 
8 000 000 de tineri ți tinere din 
toate județele țării. „Daciada* 
a declanșat energii nebănuite, 
a pus în evidență un ridicat 
potențial organizatoric ți teh
nic ți, mai ales, a reliefat con
vingător marea dorință a cetă
țenilor de toate vîrstele ți pro
fesiile de a practica exercițiile 
fizice, sportul ți turismul. De
altfel, este semnificativ faptul 
că la sfirțitul anului trecut la 
acțiunile turistice s-au înregis
trat aproape 5 500 000 de par
ticipări. După cum o altă re
zultantă a largului interes stîr- 
nit de organizarea diferitelor 
etape ale „Daciadei"* o con
stituie și avîntul sportiv gene
ral pe care l-au înregistrat

multe locuri, pină nu de mult 
prea puțin cunoscute in acest 
domeniu cum sint Piatra 
Neamț, Tulcea, Slatina, Medgi
dia, Tirgoviște, Buzău, Cimpu
lung Muscel, Focșani ț.a.

Un alt obiectiv fundamental 
asupra căruia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat in mod 
deosebit, ori de cite ori s-a a- 
dresat sportivilor, antrenorilor 
sau octivului mișcării noastre 
sportive, a fost acela privind 
înalta îndatorire patriotică a 
tuturor celor care reprezintă 
culorile țării in marile compe
tiții internaționale, de a se 
pregăti cu sirguință ți dăruire 
pentru realizarea unor succese 
cit mai prestigioase. Profund 
recunoscători pentru condițiile 
create, sportivii noștri fruntași 
s-au angajat în fața partidului 
să-și îndeplinească in crt mai 
bune condiții misiunea încre
dințată, urmînd pentru aceasta 
îndemnul repetat al secretaru
lui general la o' mjncă susți
nută în scopul perfecționării 
măiestriei sportive și creșterii 
continue a nivelului performan
țelor.

Rezultatele acestor atitudini 
patriotice ale majorității per
formerilor români s-au înscris 
de-a lungul ultimilor ani cu 
litere de aur în istoria sportivă 
a țării. în acești 15 ani, parti
cipant români la Jocurile 
Olimpice, campionate mondia
le, europene și întrecerile mon
diale studențești au cucerit 806 
medalii față de numai 264 cite 
au fost obținute în deceniile 
precedente, practic în 41 de 
ani, de cind începe istoria per
formanțelor românești. Statisti
ca medaliilor olimpice ne arată 
că în 15 ani România a obți
nut la trei Olimpiade (Ciudad 
de Mexico, Munchen și Mont
real) 59 de medalii, față de 41 
medalii realizate in 41 de ani 
(1924-1965) la Jocurile Olim
pice.

„S-a demonstrat ți la Mont
real, spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în strălucita cuvin- 
tare rostită la Palatul Sporturi
lor ți Culturii, ca pretutindeni, 
că factorul principal pentru a 
obține victorii, pentru a te pu
tea ridica pe treptele cele mai 
înalte, in sport ca și in alte 
domenii, îl constituie munca, 
perseverența". Este singurul 
drum care poate, așa cum 
viața a dovedit, să ducă pe

sportivii de performanță pe 
podiumul de onoare al întrece
rilor continentale, mondiale și 
olimpice.

In acești ultimi 15 ani au 
existat ți neîmpliniri in activi
tatea noastră, o Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că ți Sport, a celorlalți factori 
cu atribuții, a organelor sportive, 
federațiilor, cluburilor ți aso
ciațiilor, a cadrelor tehnice și 
a unora dintre sportivii frun
tași. Avem însă create toate 
condițiile pentru înlăturarea ne
ajunsurilor, pentru îmbunătă
țirea substanțială a muncii în 
toate domeniile mișcării spor
tive. Dispunem de orientări 
dare, precise, științific funda
mentate. Nu ne rămine decît 
să Intensificăm permanent efor
turile pentru ca, așa cum 
ne cere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să contribuim mult 
mai eficient la formarea unui 
„tineret sănătos, atit din punct 
de vedere al concepției politice 
ți culturale, cit și din punct 
de vedere fizic, să facem ca 
omul să fie cu adevărat omul 
nou al viitoarei societăți pe 
care o edificăm în România". 
In această direcție este nece
sară atragerea, într-o măsură 
ți mai mare, a populației de 
toate virstele la practicarea e- 
xercițiilor fizice și sportului, la 
întrecerile de masă din cadrul 
competiției naționale „Dacia
da". De asemenea, avem da
toria de onoare de a spori ne
contenit gloria sportivă a țării 
ți de a obține Ia marile com
petiții internaționale, îndeosebi.’ 
la cea de a XXII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară, suc
cese cit mai mari, pe măsura 
dragostei părintești pe care 
partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o poartă 
tineretului sportiv al patriei 
noastre socialiste.

Acum, cind omagiem cu fier
binte recunoștință, din întreaga 
noastră ființă, un deceniu și 
jumătate de strălucită și pil
duitoare activitate a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului, ne angajăm cu 
toată hotărîrea și fermitatea, 
strins uniți in jurul său, să fa
cem totul pentru ca educația 
fizică și sportul să-și îndepli
nească în mod exemplar sarci
nile de răspundere încredințate 
de partid, de secretarul său 
general.

în vacanța de primăvară (în
tre 7—12 aprilie), unii dintre 
cei mai tineri rugbyști — in 
fapt... primăvara sportului nos
tru cu balonul oval — vor avea 
ocazia să se întreacă în cadrul 
„Cupei Municipiului București", 
inițiativă remarcabilă a comi
siei de specialitate din Capita-

lă. Au fost invitați reprezen
tanți ai cluburilor și asociați
ilor din întreaga țară (printre
ele, grupări din Constanța, Fîr- 
țănești, Cîmpia Turzii). Compe
tiția va fi organizată pe cate
gorii de vîrstă : 10—12, 12—14
și 14—16 ani.

Campionatele naționale de inot

IERI A FOST
BRAȘOV, 21 (prin telefon). Vi

neri, în cea de a doua zi a „na
ționalelor- de înot, am urmărit

O ZI A RECORDURILOR

de 400 de puncte din 400 posibile, 
evident, nu poate realiza i

CONSTANTIN GEORGESCU, 
BAlCOI. Nicolae Voinea fi Mări
cel Voinea din echipa de hand
bal Dinamo sint frați. Acest lu
cru a fost amintit ți intr-un re
portai apărut in ziarul nostru.

AURELIAN STATE, PREDEAL. 
Timpul trece, trec ți performan
tele, altele mai bune le iau locul. 
In cazul săriturii in înălțime — 
bărbați, parcă aud ți acum ecoul 
pe care l-a avut săritura de 2,22 
m a sportivului american de cu
loare John Thomas și apoi acel 
neverosimil 2.28 m al atletului 
sovietic Vcleri Brummel. Acum, 
talentatul nostru Adrian Proteasa 
a trecut peste ștacheta ridicată 
la 2,29 m ! Dar parcă acel 
fantastic 1,91 m al lolandei Balaș, 
stabi'tt in 1961. mai părea că ti 
va dobori cineva tn anii noștri? 
Ca atare, să nu ne grăbim să 
spunem că cutare sau cutare re
cord este imbatabil. Afară de 
cele de la tir, unde, orictt de bun 
ochitor ar fi un sportiv, mai mult

PETRE COTEA, TULCEA. Ște
fan Dobay a evoluat pe postul de aripă stingă, iar Titus Ozon 
« fost centru înaintaș. In plus, 
îi despart aproape 20 de ani. Ca 
atare, nu există termeni de com
parație decît în ceea ce privește

o reuniune a recordurilor. Star
tul l-a dat cea mai rapidă 
înotătoare a țării, Irinel Pănu- 
lescu, în cursa de 100 m liber, 
Ploieșteanca — pregătită acum 
de Cristina Șoptereanu — a par
curs cu ușurință cele două lun
gimi, arătînd resurse evidente 
și a ajuns la sosire după 59,32 
— nou record, superior cu 52 
sutimi vechiului record, care-i a- 
parținea. Primul care a felici
tat-o pe campioana sprinterelor 
a fost Mihai Mitrofan, astăzi an
trenor în orașul de sub poalele 
TîmpeL

In proba masculină pe aceeași 
distanță, nu a lipsit mult să în
registrăm o surpriză, primii 5 
sosiți atingînd aproximativ tn 
același timp peretele la sosire.

89 de sutimi. O plăcută surpri
ză — pe locul secund (la numai 
20 de minute după ce a înotat 
100 m liber) Irinel Pănulescu, 
cu un prețios record personal 
(1:17,69). In disputa masculină 
pe aceeași distanță, clujeanul 
Alexandru Szabo a fost mai a- 
proape ca oricînd de a șterge 
din tabelă cel mai vechi record 
al țării (V. Costa 68,5 din 1968),' 
cîștiglnd în 68,83. REZULTATE 
TEHNICE : 100 m liber (f) : 1.
Irinel Pănulescu (Petrolul) 59,32 
— record, 2. Carmen Alexe (Pe
trolul) 61,80, 3. Carmen Bunaciu 
(Dinamo) 62,09 ; 100 m liber (m) : 
L Z. Oprițescu (Steaua) 54,74, 2, 
S. Plev (C.S.S. Reșița) 54,89 —
rec. jun., 3. M. Mandache (Di
namo) 55,02 ; 100 m bras (f) : L

IRINEL PĂNIJLESCC 59,32 — 100 m liber Și

BRIGITTE PRASS 1:16,11 — 100 Bl Gras

Sportul

tăria șutului. In această direcție, 
Dobay a fost unul dintre cei mai 
temuți șuieri pe care i-a avut 
fotbalul nostru. Titus Ozon a 
fost, în primul rînd, un tehni
cian, în genul lui Dobrin, Dumi- 
triu II, Piți Varga etc.

STERE PECHICI, BUCUREȘTI. 
„Am observat, atît pe stadion, cît 
și la televizor, că arbitrul de 
centru, în majoritatea cazurilor, 
nu validează un gol dacă tușie- 
rul a ridicat steagul, semnalizînd 
fie o poziție de ofsaid, fie o altă 
infracțiune a echipei care a în
scris golul. Oare tușierii au, de 
pildă, și dreptul de a acorda o

lovitură de la 11 metri r*. Asta 
numai in cazul cind arbitrul de 
centru le-a dat IN PREALABIL 
acest „drept*. In practică, nici 
un arbitru nu-și permite acest... 
lux regulamentar, tușierilor reve- 
nindu-le misiunea de a semnaliza 
în suprafața de pedeapsă numai 
infracțiunile comise de echipa în 
atac, pentru a nu-l pune pe 
„central" în situația de a pedep
si, prin semnalizarea lor echipa 
în apărare cu o lovitură de la 
11 metri, asupra căreia el singur trebuie să decidă. Cum spuneam, 
asta în afara cazului cind a e- 
xistat un consimțămînt prealabil 
și cind, dintr-un motiv sau altul, 
arbitrul de centru, din motive 
independente de voința lui, n-a 
putut vedea faza respectivă. Dar, 
vă asigur, nici pe tușieri nu-i in
teresează această aprobare prea
labilă. N-au destule dureri de 
cap și cu... ofsaidurile, deși sint 
cei mai bine plasați pentru a le 
observa ?

Ilustrații : N. CLAUDIU

Cu un start mai bun și o în
toarcere mai eficientă, mai ex
perimentat, Zeno Oprițescu a 
ciștigat din nou în 54,74, dar re
velația finalei a fost actualul 
campion balcanic de juniori, re- 
șițeanul Sorin Plfev (15 ani, 1,75 
m), devansat de campion cu nu
mai 15 sutimi. în ultima săptă- 
mină, Plev (antrenor I. Schus
ter) a corectat de patru ori re
cordul de juniori al țării, cobo- 
rîndu-1 acum la 54,89.

Foarte interesantă a fost finala 
brasistelor pe distanța de 100 m. 
In iarnă, la Sibiu, timișoreanca 
Cristine Seidl obținuse o dublă 
victorie în fața campioanei, 
Brigitte Prass. De această dată, 
reșițeanca, mult mai bine pregă
tită, s-a distanțat după primii 
20 m a întors cu 35,1 sec. și 
menținînd un ritm ridicat, a în
cheiat cursa îiy 1:16,11, rezultai 
ce corectează propriul el record 
național, vechi de trei ani, cu

B. Prass (C.S.Ș. Reșița) 1:16,11
— record, 2. I. Pănulescu 1:17,69, 
3. C. Seid.1 (C.S.S. Timișoara) 
1:18,03 ; 100 m bras (m) : 1. AI. 
Szabo (C.S.M. Cluj-Najoca) 68,83,
2. I. Luca (Steaua) 69,60, 3. Gh. 
Bencsik (Crișui) 70.60 ; 50 m 
spate (f) : 1. C. Bunaciu 30,42 — 
record, 2. L. Mihăilescu (Lie. 2 
Buc.) 31,93 ; 50 m spate (m) : 
1. C. Banu (Lie. 4 Galați) 28,48
— record, 2. M. Mandache 28,54 ;
100 m fluture (f) : 1. Mariana
Paraschiv (Dinamo) 65,33, 2. Adi
na Schuster (C.S.S. Reșița) 67,88,’
3. Octana Mladin (C.S.M: Cluj-
Napoca) 68,44 ; 100 m fluture
(m) : 1. Horia Ducaciu (Steaua) 
58,43, 2. .F. Vișan (Lie. 2. Buc.) 
59,70, 3. Z. Oprițescu 61,06.

întrecerile continuă sîmbătă șl 
se încheie duminică cu serii de 
la ora 10 și finale de la ora 17.

Adrian VASILIU



SPORTUL, IIN IRAINIC SUPORT IN FORMARIA ADTVARATfLOR CARACTERL
DOUA CARIERE, ACELEAȘI ATRIBUTE

1 1 DE 200 DE ORI SUB CULORILE
VOCAȚIE, PASIUNE, DÎRZENIE

RADU fOINA : „Nu ciistâ bucurie mai marc dcclt
accca de a produce bucurie celor din Jur"
AIRtL NEA60 : „Campionul adevărat este aceia
care asaltcazâ cu curaj reduta marii pcriormanlc**

Ne retragem 
la haltere, șt-4 

intertacutod să

tul cu Învățătura dară ta ambele 
xm alegeam ceea ce m-a pasio
nat cu a d? virat. Iml place teh
nica, mă atrag mașinăriile, asta
• 1

R.V.: La mine a biruit ideea 
prelungirii pasitavii sportive ta 
viitoarea profesie... Spune-mi, ta 
ești un tip ambițios, ' 
tăios ?

AN.; Cred că da. 
aceste calități m-au 
spre lupte. Dealtfel,

tenace, b4-

56 de ani (ta

Poate că 
și Îndreptat 

__ ___ ,__ _________ _ am văzut 
bine că nici vouă, bandbaliștilor, 
nu vă lipsesc...

R.V.: Nu sin tem scutiți, uneori, 
de mari emoții. Dar, ai dreptate, 
știm să luptăm cu adversarul, 
cu publicul (cînd nu e al nos
tru) șl chiar cu noi Înșine — «4 
ne dominăm. Avem o școală ta 
acest sens, știi că marile noastre 
victorii au fost realizate peste 
hotare 7 Ei bine, deși nu am 
avut de partea noastră publicul, 
am biruit fiindcă am știut să ne 
mobilizăm, să ne indirjim șl mai 
și, pe măsură ce „tribunele" ne 
deveneau mal potrivnice sau

tind adversarul ne dădea o re
plică mal aprigă.

A.N.: N-am avut fericirea aă 
devin campion mondial ca tine. 
Ce ai simțit atunci, ta *74 7

Aureli on BREBEANU
i

ACELUIAȘI COLECTIV...

ctad ari tMul național șl o dată, 
lin 1977, C.C.E., component al lo
tului reprezentativ, cu care am 
cucerit titiui de campLană moo- 
cltaU în 1974, o medalie de bronz 
la J.O. In 1972 și una de argint 
la J.O. ta 1976; profesor de edu
cație fizică, ofițer, familist (am 
doi copii: Bianca, de 5 ani șl 
Bogdan, de 1 an).

Prezentările fiind făcute, 
logul celor doi sportivi 
cipează cu ușurință.

bla
se tafi-

R.V.: Mi se pare că 
tău este un sport mai 
țios, către care nu prea___
buzna tinerii. Cum de l-ai ales T

A.N.: De cînd eram copil m-« 
pasionat trînta. La un concurs 
dc selecție la Galați, unde fă
ceam liceul, m-a văzut regreta
tul antrenor Ștefan Babin și m-a 
selecționat. Nu te-aș întreba ace
lași lucru, findcă handbalul este 
un sport atit de popular. Totuși^.

R.V.; Intr-adevăr, e popular și 
frumos. Eu de mic am fost fas
cinat de jocul cu mingea, aveam 
în mine o nemaipomenită plăce
re a golului. Că l-am ales, e și... 
vina marilor vedete de altădată: 
Oțelea, Hnat, Covaci, Redl 
și ceilalți. Ii vedeam la televi
zor și mă încîntau. Visam să 
ajung cîndva ca ei. Apropo, cred 
că televiziunea are un rol imens 
în îndrumarea copiilor spre un 
sport sau altul... Despre voi, 
luptătorii, se spune că munciți 
din greu. Aflu că tu ești și stu
dent la o facultate pretențioasă. 
Cum reușești să ții pasul ?

A.N.: Simplu. Consacru aproa
pe tot timpul liber studiului. 
Chiar și în etapele de pregătire, 
seara mi-o petrec în compania 
cursurilor.

Spune-mi sincer, La exa- 
mai îngă- 

sportiv cu-

«portul preten- 
dau

R.V. 
mene profesorii stal 
d uitări cu t»e, un 
noscut ?

AJf.s Profesorii 
nică stal mai puțin 
cunoscători ai sportului. La exa
mene nu stat privit ca sportiv, 
ci ca student. Dar cînd răspund 
bine mi se pare că profesorul 
ișl spune ta gtad: „Ei, bravo, 
iad sport, dar șl înveți !“ Asta 
mă bucură mult. Cînd otu. Ce 
să-țl spun ? Pe puterile mele, 
am note bunicele. Depășesc me
reu plafonul bursei.

R.V.: Dar de ce țl-ai ales toc
mai mecanica 7

A.N.: Cred că n-aș fi reușit 
U Îmbin ta chip fericit spor-

la politeh- 
amatorl și

R.V.: Ai ciștigat șl ta mult* 
concursuri șl poți să-țl dai sea
ma. Dar, o victorie supremă, ca 
a noastră In '74, îți dă o bucurie 
inedită, nedeslușită, copleșitoare, 
îmi amintesc că primele noastre 
reacții au fost de-a dreptul ciu
date: am jubilat, am pitas,
ne-am îmbrățișat, am cintai la 
tatimplare. Apoi ne-am potolit, 
ca șl tind nu făcusem dcclt să 
luăm ceea ce ni se cuvenea. Dar 
marca bucurie, trainică, adevăra
tă, deplină am simțit-o abia tind 
am aterizat acasă, la București. 
Mulțimea care ne-a venit In in- 
tlmpinare la aeroport, primirea 
eu flori, cu aplauze, laudele, in
vitațiile ulterioare ta școli, ta- 
treprinderl și instituții, ca să po
vestim cum a fost, ne-au rămas 
pentru totdeauna in suflet. Vezi 
tu 7 Atunci am dedus că nu 
există mal mare bucurie decât 
aceea de a produce bucurie ce
lor din jur, celor dragi de acasă, 
tării întregi Mi-aș dori o astfel 
die trăire și după J.O. din vară 
aceasta. Șl ți-aș dori-o dta toată 
inima și ție... Apropo, voi aveți 
tacă un adversar: timarul. Cum 
vă descurcați ?

A.N.: Intr-adevăr. Mai alea noi, 
cei de Ia categoriile mici, trebuie 
să slăbim mult înainte de con
curs. De pildă, campionul mon
dial și european de greco-roma- 
ne, Alexandru, trebuie să ajun
gă de la 53—54 kg, greutatea nor
mală, la 48 kg. Nu-1 ușor 1

R.V.: Această slăbire forțată 
nu vă influențează potențialul 1

A.N.: Oarecum. Slăbirea o rea
lizăm însă cu citva timp tnata- 
te de ccocuns și avem timp să 
ne obișnuim cu noua greutate. 
Primul meci e mai greu, apoi 
totul intră in normai

R.V.: Tu ce crezi că-i trebuie 
unui sportiv ca să devină mare 
campion ?

A.N.: In afara calităților na
tive, cred că cine dorește să de
vină un mare campion trebuie 
să se pregătească conștiincios șl 
constant, să simtă ei însuși cum 
urcă mereu. Apoi, să respecte 
cu rigurozitate un anume regim 
de viață, să se abțină de la orice 
fd de excese. In fine, să do
rească din toată ființa sa afir- 
marea, să lupte cu toată ener
gia pentru a o realiza. Campion

Performanța o define un 
tinăr inginer de la Între
prinderea de tractoare din 
Brașov, Șerban Vlad. 
mer, sabrer in echipa 
zionară A Tractorul.

Cu 15 ani tn urmă . 
nici nu împlinise 13 ani—), 
elevul Șerban Vlad apărea 
pe planșe, in concursuri o- 
ficiale. „Puștiul promitea 
mult încă de pe atunci. Co
pil talentat, sîrguincios și 
foarte ambițios!" Observa
ția primului său antrenor, 
ing. Mihai Ticușan, este 
completată de praf. Ladis- 
lau Rohcni, unul dintre cei 
mai apreciați specialiști in 
sabie de la noi: „în 1966, 
colegul meu Ticușan 
cut o mare des
coperire aducînd în 
secție, la Tracto
rul, un junior, un 
copil, plăplnd tn 
aparență, dar eu o tenacita
te și o inteligența remarca
bile !“_

Anii m trecut și Șerban 
Vlad a confirmat integral 
spusele celor doi antrenori. 
Talentului i-a asociat mun
ca plină de dăruire, serio
zitatea. Venea zilnic in sala 
de antrenament. Găsea timp 
— cel puțin o oră, două — 
pentru a invăfa, a exersa ți 
a-ți spori bagajul de cunoș
tințe tehnice, solicita par
tenerii cei mai experimen
tați, uneori chiar ți pe an
trenorii secției. Ața a ajuns 
Șerban Vlad titular 
divizionara A de 
Tractorul Brașov.

De atunci, tinărul 
mer (care între timp 
minat liceul, apoi faculta
tea, în ambele cazuri eu 
merite deosebite!) n-a mai

Antrenamentul

Scri- 
divi-
(cînd

a £ă-

părăsit echipa. 15 ani inche- 
iafi. 200 de meciuri sub cu
lorile aceluiași club, perfor
mantă fără precedent in 
rindul sabrerilor noștri ac
tivi. Sărbătorită recent, cu 
ocazia primei etape a ac
tualei ediții a campionatu
lui, această dublă perfor
mantă coincide cu o com
portare de excepție a sabre- 
rului Șerban Vlad și a co
legilor de la Tractorul Bra
șov: locul 2 in clasament, 
după campioana tării, Stea
ua. Antrenorii recunosc: 
„Șerban Vlad a avut o con
tribuție decisivă în obține
rea acestui succes..."

Șerban Vlad, 
gostU

Un minut 
de ETICA

în 
sabie
scri- 

a ter-

un indră- 
realizează 

mai 
de o 

la 
de 
in 

Costin, 
in lotul olimpic, și

16

de sport, 
ceva 
pe 
contribuie 
coperirea 
talente 

bie (vezi Daniel 
acum 
Walter Sultan, care la 
ard este titular in „echipa 
mare*), iar pe de altă par
te, in calitate de antrenor 
voluntar, pregătește o gru
pă de minifloretiste, pio
niere aparținind școlilor ge
nerale nr. 10 și 19 din Bra
șov (Anca Niculescu. Izabe- 
la Virtam, Sabina lonescu, 
Reca Lazăr etc.) cu care nă
dăjduiește să formeze o vi
itoare echipă divizionară!

Iată fapte care atestă a- 
tașamentul față de sport al 
tînărului inginer Șerb an 
Vlad, pe care il dorim ur
mat de cit mai multi tineri. 
In rindul scrimerilor, dar și 
in cazul altora. indiferent 
de ramura sportivă.

o lecție de viată

mult : 
•parte 
des- 

noi 
sa

Tiberiu STAMA

PE ȘI SUB LINIA DE PLUTIRE
Zi obișnuită la bazinul Flo- 

reasca, cu toate culoarele ocu
pate, frămîntate necontenit de 
poloiștii aflați în pregătire,

— Cum merge?
— Bine,
Și prof. Gheorgfae Dumitru 

continuă să privească atent In 
unda apei, unde aproape 90 de 
copii de la C.S.Ș. nr. 2 învață 
să joace polo. Din cînd în cînd, 
se ghemuiește pe un blocstart, 
ascultind parcă zgomote ciuda
te, venite 
bazinului, 
ceva mai
s-a culcat ____ ______
Oprișan? • Nu știu, tovarășe 
antrenor... • Trebuie să știi, 
că dormiți in aceeași cameră
• Fratele meu._ ce mai, iar a 
învățat la matematică • Deci, 
tot tirziu după miezul nopții 
s-a culcat? • Nu, tovarășe 
profesor, la ora 1 era în pat.
• Miine nu vine la antrena
ment! Nu vine nici Radu 
loan. Băieții au reușit să se ca
lifice intr-un concurs de pres
tigiu, in finala pe țară a O- 
limpiadei de matematică și 
acest lucru reclamă efort din

din scoica albastră a 
O bătaie de craul 
slabă: • La ce oră 
aseară elevul Cornel

Cînd Marin Enescu a ple
cat de la Explorări Baia 
Mare — în urma unei tri
ple discopatii — multă lume 
spunea: „Marinică a 
minat-o cu voleiul ! A ter
minat cu sportul !“. 
Marin Enescu, tinărul bru
net, de 1,85 m înălțime, 
prietenos și mereu preocu
pat de 
spune 
„Vom 
cea.

A ____
„aproape de Felix, 
tratament și... pentru a ur
ma școala de maiștri de la 

alumină", 
timp 11- 
de refa- 
lui Geor- 
născut —

ter-

Dar

„ceva concret", cum 
adesea, gîndea altfel, 
mai vedea noi..."' zi-

plecat _ la Oradea,
pentru

întreprinderea de 
Preocupările de 
ber : gimnastica 
cere și „creșterea 
ge“, băiatul său, 
uimitoare coincidență — pe 
str. George Enescu din 
Baia Mare, în ziua de naș-

partea lor, dar și atenție din 
partea noastră...

— Deci, merge bine, tovară
șe profesor?

— Bine.
Un zgomot fin, un clipocit 

ușor în dreapta „bătrînului* 
antrenor: • Tu, Matei Blaja, 
vii și miine! Adică, vii in fie
care zii • Păi, cine mă aduce 
de la grădiniță? • Un fost 
poloist de-al meu: doctorul Mi
hai Blaja, asistent la faculta
tea de stomatologie. • Ded, 
vorbiți dumneavoastră cu tata? 

el• Vorbesc. Că și pentru 
vorbeapi cu bunicul tău...

— Așadar, băieți ascultători? 
— Ascultători.
Echipa de aur a C.S.Ș. nr. 2

— campioană republicană la 
polo (copii I) în ultimii doi ani
— spintecă apa ca niște delfini 
tineri. In fruntea plutonului, 
Bogdan și Florin. O scurtă în
toarcere și cei doi băieți se 
prezintă în fața prot Gheor- 
ghe Dumitru: • Se pare că a 
trecut, tovarășe antrenor. • La 
ce vă referiți ? • Știți dumnea
voastră la ce... • „Sorry", cum 
ar spune Woody, dar nu-mi

aduc aminte. De la o virstă, 
știți cum e cu memoria..

Bogdan șl Florin începuseră 
să fie vedete. Nimeni nu se 
mal înțelegea cu ei. Acasă se 
certau în parte cu părinții. In
tr-o zi dispăruse din vestiar 
un slip. Inalți, frumoși, bine le
gați, exagerau în a face cunoș
tință cu cît mai multe fete. • 
Să cerem părerea colectivului, 
a propus prof. Vladimir Mora- 
ru, care pregătește o a doua 
grupă de poloiști a C.S.Ș. nr. 
21 Tinerii din echipă au primit 
cîte un bilețel, s-au retras spre 
deliberare, apoi fostul campion 
republican la înot, maestrul 
sportului Vladimir Moraru, a 
citit hotărîrea- formației: sus
pendați — 9 bilețele, excluși — 
4. Deci, suspendare, adică 30 
de zile fără bazin, fără jocuri 
de polo, fără prietenii din echi
pă — chinul de pe lume la a- 
ceastă virstă a sportului pitici

— Deci, nimic deosebit?
— Nimic! La polo copii, lec

ția de antrenament cuprinde și 
„LINIA DE PLUTIRE".

Vasile TOFAN

tere a marelui muzician că
ruia îi poartă numele.

Intr-o zi, Marin Enescu 
l-a vizitat pe vicepreședin
tele secției de volei a 
C.S.U. „Alumina* Oradea, 
lector Vasile Marcu. „Ce 
spuneți, tovarășe profesor, 
puteți să mă încercați ? 
Văd că echipa are mare 
nevoie de ridicători...*.

Antrenorul 
Manț a primit 
mare bucurie, 
era în 
nevoie 
Iar de 
Marin 
a fi „nou? 
Lungile exerciții de 
nastică și-au dovedit pe 
deplin eficiența, l-au făcut 
pe ridicătorul Enescu să 
redevină repede un coordo
nator de joc cil fantezie, 
energic, mereu pe fază și, 
mai ales, dinamizatorul e-

dificultate și 
de „infuzie 
la primele 

Enescu s-a 
cel

Alexandru 
vestea cu 
Echipa sa 

avea 
de nou", 
întîlnin, 
dovedit 

necesar, 
gim-

chipei (la cei 31 de ani al 
săi). Contribuția lui la as
censiunea echipei C.S.U. 
„Alumina" Oradea pînă pe 
locul I, în tur, Divizia B, 
este, fără îndoială, sub
stanțială.

Cum ați explica această 
revenire de formă ? îl în
trebăm pe Marin Enescu. 
„Cînd omul este educat in 
spiritul muncii, poate de
păși toate dificultățile. Am 
învățat acest lucru de la 
cei ce muncesc cu seriozi
tate și pasiune, mai ales 
aici, la Alumina. Ei m-au 
încurajat".

Așadar, școala muncii i-a 
redat lui Marin Enescu ari
pile încrederii în forțele 
sale și satisfacțiile revenirii 
în arena sportivă. Iată o 
temă de meditație pentru 
mulți...

Viorel TONCEANU



DRAGOSTE FIERBINTE Șl PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

Amintirile cele mai dragi
De ziua aceea, 18 octombrie, a anului 1968 se leagă cea mai 

frumoasă dintre nenumăratele amintiri ale îndelungatei mele 
cariere sportive. în ziua aceea, de neuitat, pe Estadio Univerei- 
tario din capitala Mexicului, am reușit să-mi înfrîng și să trec 
peste durerile atroce ale unui recent traumatism la brațul drept 
și, strîngînd din dinți, am aruncat discul la 58,28 m, performanță 
care, după multe emoții, mi-a adus titlul, atît de mult visat, de 
campioană olimpică.

La puțină vreme după aceasta, o altă zi, de asemenea încărcată 
de mari emoții, de asemenea plină de o adîncă bucurie: ziua 
recompensei trudei noastre, a mea și a altor olimpici români 
distinși la Ciudad de Mexico. Și recompensa — pentru mine 
Ordinul „Meritul sportiv" clasa I — ne-a fo6t oferită de însuși 
secretarul general al partidului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Deși au trecut destui ani de atunci, iată că și 
astăzi retrăiesc, la aceeași intensitate, clipele de neuitat ale !n- 
tîlnirii noastre, a sportivilor, cu iubitul nostru conducător. Cu
vintele calde care ni le-a adresat fiecăruia ne-au mers direct 
la inimă. Atunci și de atunci încă și cu alte ocazii am avut 
fericitul prilej de a mă afla in preajma acestui mare om și, de 
fiecare dată, am fost adine impresionată de faptul că în agenda 
atît de încărcată de probleme de foarte mare importanță pentru 
țară, pentru partid, pentru prezentul ți viitorul României, a 
acestui mare conducător. își află loc și sportul.

îndemnurile și sfaturile pe care ni le-a adresat mie sau 
altor sportivi, m-am străduit să le dau deplină înțelegere și să 
caut să le aplic în munca mea de fiecare zL Ca activist al mișcă
rii sportive din România mă simt călăuzită în muncă de aceste 
îndemnuri, de aceste sarcini potrivit cărora, de pildă, la formarea 
omului nou, constructor a] socialismului și comunisnului în pa
tria noastră, educația fizică și sportul pot ți trebuie să-și aducă 
contribuția. în acest sens „Dadada”, marea noastră compe
tiție națională, organizată la inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie cimpul cel mai fertil de manifestare 
și de descoperire a noi și noi talente pentru sportul de perfor
manță care, printr-o pregătire temeinică, că lupte pentru întă
rirea prestigiului sportiv al României socialiste in arena portu
lui mondial.

UA MANOUU
campioană olimpică, vicepreședinte al C.NJLF^., 

vicepreședinte a] Comitetului Olimpic Român

Cele mai frumoase viața mea
La 17 martie 1970 fi la 2 

aprilie 1974 am avut marea 
cinste si fiu decorat de primul 
comunist al țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
„Ordinul Muncii" clasa I. 
rețte, înaltele distincții 
mi-au fost acordate pentru 
cetirea medaliilor de aur
campionatele mondiale de hand
bal de la Paris fi Berlin au în
semnat pentru mine o mare

cu 
Fi- 
ce 

cu
la

fără răgaz pentru a-mi aduce 
contribuția la îndeplinirea obiec
tivului primordial al handba
lului românesc — cucerirea pri-' 
mului titlu la J.O. de la Mos
cova — este pentru faptul că 
am avut permanent in față e- 
xemplul luminos al conducăto
rului partidului si statului, pen
tru că m-a mobilizat marea sa 
putere de muncă, abnegația ți 
spiritul său creator.

BiLANȚUL
AL DEZVOL

______________________X_______

INTR UN DECENIU Șl JUM
IN TOATE CEI EIAITE DECE

Anii triumfului

Angajament
Am avut de-a lungul carie 

reâ mele sportive multe satis
facții, între care și pe aceea 
supremă de a cuceri titlul o 
Hmpic, visul frumos al orică
rui tînăr care pășește pe 
stadion sau într-o sală 
6port. Sint momente care 
se uită, care te însoțesc chiar 
după retragerea din activita
tea competițională. Așa cum 
în alt plan, mai larg, de cetă
țean al României socialiste, de 
comunist, nu pot uita tatîl- 
nirea cu tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, strălucitul

de onoare

un 
de 
nu

om

O zi de aur
(Urmare din pap. 1)

națională, m-au călăuzit în per
manență în întreaga mea acti
vitate sportivă.

în cei patru ani care au tre
cut de la acea seară de neui
tat pentru mine, din august 
1976. școala românească de 
gimnastică, urmind îndemnuri
le secretarului general al parti
dului, s-a afirmat puternic în 
competiții de cea mai mare în
semnătate internațională. Cuce
rirea definitivă a „Cupei Eu
ropei", ca rezultat al celor trei 
titluri de campioană absolută 
europeană obținute la Skien, 
Praga și Copenhaga, strălucita 
victorie repurtată la campiona
tele mondiale de anul trecut, 
cînd echipa reprezentativă a 
României a devenit campi
oană a lumii, medaliile de aur, 
primele din întreaga istorie a 
gimnasticii românești, cucerite 
de colegele mele Emilia Eberle 
și Dumitrița Turner sint tot a- 
tîtea mărturii elocvente ale po
sibilităților de afirmare plena
ră care ne-au fost create în 
acești ani.

Acum, cînd întreaga noastră 
patrie, mereu mai frumoasă și 
mai înfloritoare, marchează îm
plinirea 
varășul 
află în 
îngădui 
pe care __  _ _
gust 1976: Sint foarte emoțio
nată. In concurs, emoția nu 
m-a învins niciodată. N-am fost 
emoționată nici atunci cînd am 
primit notele maxime ți 
liile de aur. Atunci am 
doar bucuria si mindria 
rtei Dar acum simt o 
emoție Pentru că nici o ____
He si nici -un titlu din lume nu 
va'areazS cit distincția pe care 
ti-o acordă țara ta. Din mina 
celui mai iubit fiu al Româ- 
n’ei Părintele îndrăcit al tine- 
retn1»! rmtriei noastre, dum- 

tovarășe Nicolae 
r'""'De aceea, nu vom 
"“i r-c^-’ată această zi de aur.

politic care se află de 15 ani 
în fruntea partidului nostru.

N-am să uit, deci, niciodată 
seara de 19 august a anului 
1976 cînd, în cadrul Festivității 
de la Palatul sporturilor, pre
ședintele țării a conferit înalte 
distincții sportivilor care au 
reprezentat România la Jocu
rile Olimpice de la Montreal, 
între cei distinși m-am nu
mărat și eu. Nu câștigasem la 
Montreal, obținusem medalia 
de argint, deși luptasem din 
toate puterile pentru a aduce 
acasă medalia de aur. 
simțit atunci nevoia să 
cuvintul, să-mi exprim gindu- 
rile și sentimentele.

între timp am trecut pe 
marginea saltelei, am devenit 
antrenor. Cunoștințele acumu
late ca sportiv mă ajută in 
activitatea mea de azi. Și chiar 
dacă Constantin Alexandru a 
făcut să nu se simtă retrage
rea lui Berceanu de pe saltea, 
promit ca în viitor în echipa 
națională de lupte să apară 
alți... Berceni, crescuți și for
mați de Gbearghe Berceanu. 
Este un angajament de onoa
re pe care l-am luat atunci ți 
pe care îl reînnoiesc acum, cu 
toată răspunderea.

GHEORGHE BERCEANU 
campion olimpic, 

maestru emerit al sportului

Printre tro:
și medaliile 
onorează ca:
mea de sporti' 
pedagog, una 
amintirea cea 
scumpă, care 
dăinui mereu 
inima mea : 1 
grafia in grup

Am 
iau

a 15 ani de cînd to- 
Nicolae Ceaușescu se 
fruntea partidului, îmi 
să reiau aici cuvintele 
le-am rostit la 19 au-

este 
ma-i 

va 
în 

foto- 
_i a 

celui mai iubit fiu 
al patriei noastre, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, îm
preună cu boxerii 
care au adus de la 
Montreal două me

de 
și trei meda- 
bronz. în a- 
sărbătorească 
a decorării,

meda- 
simțit 
victo- 
mare 

meda-

dalii olimpice 
argint 
Iii de 
cea 
seară 
eu însumi am pri
mit ordinul 
tu] sportiv" 
L N-am 
niciodată 
cinste 
fost 
tovarășul 
Ceaușescu, 
care se bucură de 
o mare prețuire pe 
toate 
globului. în 
gerea de 
în îmbrățișarea se
cretarului general

bucurie. Nevisat de mere a fost 
insă fericirea de a mi afla ală
turi de eminentul om de stat, 
de acest neînfricat 
pentru 
pentru 
velului 
pentru ___
lume. Împovărat 
lități aproape imposibil de di
mensionat, preocupat de fiecare 
sector al vieții ți activității fa- 
tregii țări, marele nostru con
ducător s-a dovedit a fi fi un 
părinte grijuliu al aostru. ai 
sportivilor fruntași, n bun eu- 
noseat st al nsuacii de ridicare 
: măiestriei. Vorbele sale, pli- 

e ne-au mers 
la inimă. ne-au tmbăr- 

ne-eu insuflat dorința de 
precupeți nimic pentru 
sportivă a patriei. Dacă 
bs 34 de ani, sint tot 

printre tricolori, daci muncesc

iz !> fada 
conîmuc 
de trei 

pace fi

tupii'.or 
socialismului, 

ridicare * ai
ci poporului, 

destindere fa 
cu responsabi-

Anii aceftia, 15 la număr, 
sfat mureați ți in sport de ma
rea sa personalitate. Și vor fi 
fa continuare, pentru că, ase
menea întregii Jdri, «portul tx» 
area pe culmi nebănuite sub 
conducerea celui mai iubit fiu 
al poporului, a patriotului ta- 
fldcărat care este tovarășul 
Nieofae Ceausescu.

CORNEL PENU 
dublu campion mondial, 

maestru emerit al sportului

Dintre toate acele momente 
de referință care definesc și 
dimensionează valoarea și 
forța sportivă a unei națiuni 
în epoca contemporană, locul 
ocupat în ierarhia olimpică 
șl-a primit, cu deosebite, re
cunoașterea unanimă pe toate 
meridianele globului. Cu alte,, 
cuvinte — exprimarea cifrică, 
în indicatori specifici, a talen
tului cu care este înzestrat ti
neretul dintr-o țară sau alta, 
a conținutului și concepției de 
structură și organizare a miș
cării sportive, 
create pentru 
consacrarea în cea mai am
plă și anevoioasă competiție 
care, la fiecare ediție, reunește 
sub steagul celor cinci cercuri 
olimpice elita marilor perfor
meri ai lumii. Se știe, în ul
tima vreme a devenit tot mai 
greu să pătrunzi — ți, mai 
ales, să te menții — în plu
tonul fruntașilor, al campio
nilor, al laureaților olimpici.

Animați de un fierbinte pa
triotism, răspunzând grijii pă
rintești pe care le-o poartă 
partidul, secretarul său gene
ral, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „tricolorii” t ro
mâni au izbîndit pe deplin în 
această cursă-maraton a înal
telor rezultate, pînă mai ieri 
considerate aproape imposibil 
de atins. Mai mult, în acești 
15 ani de avînt și puternică 
dezvoltare multilaterală, spor
tul românesc a înregistrat o 
continuă ascensiune, încunu
nată de un triumf care a ui
mit întreaga lume sportivă.

1968, Ciudad de Mexico. 
1972, Munchen. 1976, Montreal. 
La aceste trei ediții ale Jocu
rilor Olimpice REPREZEN
TANȚII ȚARII NOASTRE 
AU CUCERIT 59 DE MEDA
LII 1 La celelalte șapte ediții 
anterioare — deci, în răstim
pul a 40 de ani — numărul 
acestor rîvnite trofee olimpie» 
a fost doar de 41... Statistica 
ne mai reamintește: în. 1968 
(la J.O. de la Ciudad de Me 
xico) echipa României ocupa 
cel mai bun loc din Istoria 
participării sale olimpice —

a condițiilor 
afirmarea si

ne de 
dire cz 
bătat, 
a nu 
Ctorie

A 
îndemn mobilizator

al partidului am 
simțit nemijlocit a- 
precierea 
mele și a 
tor met 

Sint ani 
cînd am 
vestit cu încrederea 
de a pregăti tineri 
boxer., de a-i în
druma și a-i con
duce pe ringurile 
lumii, acolo unde 
ei luptau pentru a 
spori prestigiu] 
sportiv al patriei. 
Numai la ultimele 
trei ediții ale Jocu
rilor Olimpice, bo
xerii au contribuit 
la zestrea olimpică 
a mișcării noastre 
sportive cu 34 de 
puncte, situînd ast
fel pugilismul prin
tre ramurile frun
tașe. Cu prilejul u- 
nbr asemenea 
nimente am 
întotdeauna 
ința faptului 
victoriile 
sînt o 
specifică 
buna cunoaștere a 
României socialiste 
și la gloria țării.

Toate succesele

„Meri- 
clasa 

să uit 
deosebita 

de a' fi 
felicitat de 

Nicolae 
omul

meridianele 
strîn- 

mînă și

muncii 
sporii vi-

buni de 
fost in-

eve- 
avut 

conști- 
că 

noastre 
contribuție 

la mai

noastre, în acești 
ultimi 15 ani. au 
fort legate — pot 
spune chiar deter
minate — de în
drumarea și spriji
nul acordat miș
cării sportive de 
partid, personal de 
tovarășul 
Ceaușescu.
tele secretarului 
general a] parti
dului ne-au mobi
lizat la o activitate 
mereu mai intensă, 
plină 
manțe 
calitate, 
de un 
simțămînt 
tic, pentru ca spor
tul românesc să
urce noi trepte în 
ierarhiile europene, 
mondiale, olimpice.

Iată ’de ce, mo
mentele solemne e- 
vocate la început, 
împreună cu nespu
sa bucurie trăită a- 
tunci, se vor păstra 
pentru totdeauna în 
conștiința mea.

Nioolae 
Cuvin-

de perfor- 
de înaltă 

străbătută 
fierbinte 

patrio-

ION POPA
antrenor emerit

IN TOATE AȘETĂRILE TĂRII
O PUTERNICA BAZĂ MATERIAEĂ

PENTRU SPORTUL DE MASA
ȘI DE PERFORMANTA

în ultimul deceniu și jumă
tate, mișcarea sportivă din 
România a cunoscut un avînt 
fără precedent, la succesele sa
le aducindu-și cu prisosință a- 
portul și baza materială, creată 
prin grija partidului — care, 
consecvent politicii sale de a 
oferi largi drepturi cetățenești, 
creînd insă și condițiile mate
riale exercitării lor — a făcut 
din educația fizică și activitatea 
sportivă un bun al maselor, că
rora le asigură, în același timp, 
și posibilitatea practicării lor.

în cei 15 ani de la istorica 
zi în care tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a fost investit cu 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului, economia 
României s-a dezvoltat impe
tuos, venitul național a crescut 
intr-un ritm susținut, bunăsta
rea tuturor cetățenilor cunos- 
cînd tot mai înalte cote. Toate 
acestea au făcut posibilă și a- 
pariția pe harta țării a nenu
mărate baze sportive pe care 
se desfășoară competiții interne 
și internaționale de mare anver
gură, stadioane și săli de sport 
moderne dotate cu aparatură 
de înaltă tehnicitate, piste de

recortan, bazine de înot acope
rite, patinoare artificiale etc. 
în acești ani au fost date in 
folosință Palatul sporturilor și 
culturii din București, săli de 
sport in Cluj-Napoca, Brașov, 
Iași, Timișoara, Tg. Mureș și 
alte orașe cu vechi tradiții spor
tive, dar au apărut, — potrivit 
politicii înțelepte a partidului, 
de repartizare judicioasă pe în
treg teritoriul țării a marilor 
obiective economice, social-cul- 
turale și sportive — și săli de 
sport în localități ca Tg. Jiu, 
Alexandria, Zalău, Tulcea, Tîr- 
goviște, Vaslui și altele, intrate 
astfel în circuitul sportiv al ță
rii în ultimii cincisprezece ani.
S-au construit, de asemenea, 14 
patinoare artificiale, poligoane 
de tir moderne, o sală de scri
mă la Satu Mare, săli de gim
nastică la Onești și la Deva, 
săli de box la Brăila și Galați, 
un bac de antrenament pentru 
caiac-canoe la București, pîrtia 
de bob de la Sinaia și mijloa
ce mecanice de ascensiune pen
tru practicarea sporturilor de 
iarnă. Toate acestea au contri
buit la explozia fără precedent 
a talentelor românești în gim-

10 — în 
Iul med 
Montrea 
ie spies 
un loc 
compar J 
de la | 
puncte, 
Montrea 
Dar, an

ROld 
noseqt i

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

1977
1978
1979

rea fan 
unde și 
de frun
laț-.e ma 
și puter

Frurr.o 
ficații e 
adevărat 
pic rom 
nate pa 
bronz s< 
iestrie : 
real. O 
care o d 
continua 
vara act

nastica fei 
handbaliști 
canoiști’or. 
Dar existe 
creat, de i 
bilitate de 
petițiile „ 
de oameni 
sebi, arttn

Paralel | 
materiale 
mul deceni 
roase intre 
să produd 
cu înalte



RTIV DIN ULTIMII 15 ANI, BILANȚ-RECORD
ACTIVITĂȚII DE MASA Șl DE PERFORMANȚĂ

3 ORI MAI MULTE TITLURI Șl MEDALII DECIT
TICIPARE LA COMPETIȚIILE INTERNATIONALE

Consacrare mondială și europeană

„DACIADA", MAI PRESUS DE ORICE, 
0 IDEE STRĂLUCITĂ, CARE CUPRINDE MASELE

L tota- 
I ca la 
înche- 
kie cu 
pct de 
k J.O.

92,50 
[ 4e la 
Lunete. 
b»-- 
Linecu- 
Kjvsție

Documentarul de mai jos 
înfățișează realizările sportu
lui românesc în ultimul deceniu 
ți jumătate, exprimate prin 
clasări pe podiumul de onoa
re la marile competiții inter
naționale, la Jocurile Olim
pice, la campionatele lumii, 
la cele europene și la diferite 
campionate mondiale studen
țești.

Bilanțul frumoaselor afir
mări la aceste competiții, cu
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o largă pondere și participare 
în lumea sportului, cuprinde 
un total de 806 medalii 
(aur, argint și bronz) obți
nute de sportivii români în 
intervalul de 15 ani la care 
ne referim.

Deci 806 medalii în 15 ani, 
față de cele 1070 cucerite in 
întreaga istorie a sportului 
nostru, ceea ce arată că peste 
75o/o dintre acestea au fost 
cucerite în perioada 1965—1*79, 
cînd activitatea sportivă a a- 
tins în România cotele cele 
mai ridicate, pe plan valoric.

O privire dincolo de cifrele 
tabelului de mai sus ne arată

că sportivii noștri fruntași au 
fost prezenți, cu evident suc
ces, la foarte multe competi
ții de amploare la care au și 
repurtat succese deosebite, net 
superioare ca număr și am
ploare celor din perioada an
terioară. Important este și 
faptul că marea performanța 
a fost abordată acum de 
mulți sportivi și sportive, se
niori și juniori decît în tre
cut. Este de subliniat, de a- ~ 
semenea, și un alt aspect, a- 
cela al diversificării partici
pării Ia aceste competiții. Da
că în ' 
părtat 
noștri 
cîteva 
mărul ... __ _____ ______ ,
rabil mai mare. In momentul 
de față aproape că nu mai 
există vreo disciplină sportivă 
în care campionii români să 
nu se fi remarcat ți să nu se 
fi impus, de multe ori, chiar 
cu autoritate în întrecere cu 
alți sportivi de mare valoare 
din Europa sau din lumea în
treagă. Succesele călduros a- 
plaudate și îndelung comen
tate în ultima vreme au evi-, 
dențiat ți existența unor ade
vărate școli românești la 
gimnastică, caiac-canoe, lupte, 
handbal etc. Dealtfel, pentru 
a respecta în totul adevărul, 
trebuie să arătăm că aproape 
n-a rămas vreo ramură spor
tivă în care tehnicienii români 
să nu-și fi adus contribuția, 
intr-un fel sau altul, la dez
voltarea acestei activități as
tăzi de mare interes fe plan 
național, pe întreg mapamon
dul.

trecutul nu prea înde- 
unii dintre sportivii 

s-au evidențiat doar în 
discipline, acum nu- 
acestora este incompa-

Romeo VILARA
P.S. în completarea docu

mentarului nostru, vom mai 
arăta că în acest răstimp 
sportivii români au cîstigat 
21 de cupe europene, de 14 
ori au fost în finală, iar de 
16 ori pe locul 3. La diferitele 
competiții mondiale de tine
ret și juniori ei au obținut 51 
medalii (19+12+20), iar în 
competițiile europene, de ase
menea pentru tineret și ju
niori. au cucerit 223 medalii 
(63-J-66+ 94) etc.

Un moment dintre cele mai 
memorabile ale istoriei mișcării 
noastre sportive l-a constituit 
emoționanta festivitate prile
juită de intîlnirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele României, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului cu sportivii 
români care s-au distins la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Memorabil — ca oricare 
din lntUnirile tovarășului 
Nieolae Ceaușescu cu tineretul, 
cu oamenii muncii. Memorabil 
— prin profundele semnificații 
imprimate de puternica perso
nalitate a secretarului general 
al partidului. Memorabil — 
prin înalta prețuire acordată, 
ca te atitea ocazii, celor ce slu
jesc cu dragoste și abnegație 
patria socialistă, exprimată 
prin ordinele și medaliile pri-

mite cu vibrantă emoție și a- 
dincă recunoștință din mina 
mult' stimatului și iubitului 
nostru conducător, între cei 
distinși aflîndu-se și o fetiță 
de nici 15 ani, care uimise 
lumea.

Dar acel moment rămîne în
scris cu litere de aur în isto
ria mișcării sportive românești 
șl prin faptul că, imprimînd — 
ca de obicei — festivității un 
marcant caracter de lucru, to
varășul Nieolae Ceaușescu, în
tre alte indicații izvorlte din 
recunoscuta-1 gtedire dinamică,

tivâ națională „Daciada" cu
noaște un succes fără precedent 
în practica exercițiilor fizice și 
sportului din țara noastră.

Principal mijloc de îndepli
nire a Programului privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioa
da 1976—1980 și pregătirea spor
tivilor români în vederea par
ticipării la Jocurile Olimpice 
din 1980, adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., marea competiție spor
tivă creată din inițiativa to
varășului *” ' 
urmărește, 
ținerea și 
puterii de 
creșterea, 
roase, multilateral 
fizic și moral, temeinic educa
te, ca și organizarea petrecerii 
te mod plăcut și util a timpu
lui liber. O gamă bogată și va
riată de mijloace de practicare 
a exercițiilor fizice șl sportu
lui, de la vîrsta cea mai frage
dă, începînd cu cele simple, 
larg accesibile, desfășurate cu 
precădere in aer liber și pînă 
la finalele pe județe și pe țară, 
îmblnted munca și sportul, 
răspunde tuturor nevoilor de 
mișcare, de relaxare, tuturor 
preferințelor. „Daciada" oferă 
o bază largă de selecție a tine
relor talente apte să se înscrie 
pe orbita înaltei performanțe, 
după cum stimulează și activi
tatea _ sportivilor fruntași, an
gajați in campionatele și com
petițiile integrate în calendarul 
său.

Mărturie a puternicului rol 
mobilizator al „Daciadei", al 
capacității el de a stimula ini
țiativa creatoare stau și nume
roasele Întreceri organizate an 
de an de asociațiile sportive, 
de organele sportive și cu atri
buții, care creează o eferves
cență deosebită în întreprinderi 
și instituții, te școli și univer
sități, la sate, In unitățile mili
tare, pretutindeni. De la fazele
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Nieolae Ceaușescu 
cu prioritate, men- 

întărirea sănătății și 
muncă a populației, 
unor generații vigu- 
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revoluționară, de o strălucită 
clarviziune, a lansat ideea care 
avea să deschidă noi și largi 
orizonturi educației fizice și 
sportului, să dea noi și com
plexe valențe acestor preocu
pări majore pe care le-a în
vestit cu calitatea de activități 
de interes național: „După 
cum vă este cunoscut —spunea 
secretarul general al partidului 
— la Congresul Educației Po
litice și al Culturii Socialiste 
s-a hotărit organizarea unor 
festivaluri și competiții cultu- 
ral-artistice educative. Avem te 
vedere să angajăm în această 
activitate și mișcarea noastră 
sportivă, ca alături de aceste 
competiții să organizăm com
petiții sportive naționale, ade
vărate olimpiade — dacă Ie pu
tem numi așa; vom căuta să 
găsim un nume insă românesc 
pentru ele. Aceste competiții 
să se desfășoare la doi ani o da
tă, In așa fel incit să putem 
crea o bază largă de competiție 
națională, de promovare a ce
lor mai buni sportivi. Și, intr-a
devăr să angajăm întregul nos
tru tineret Ia aceste competiții".

Și astfel a fost lansată marea 
competiție sportivă națională 
,Daciada“, care a impulsionat 
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cu cele aie unor firme străine, 
astfel că s-au redus substan
țial nevoile de import. Se pro
duc astăzi în România schiuri 
de competiții, caiace și canoe 
(la Reghin), aparatură electro
nică sportivă pentru sălile de 
sport fa București), planoare 
(la Brașov), materiale pentru 
alpinism (la Oradea) și echipa
ment sportiv (în orașele cu 
întreprinderi textile, ca Tg. Mu
reș, Sibiu. Iași, Cluj-Napoca 
etc.), cît și echipament turistic, 
astfel că fiecare cetățean are

posibilitatea să-și procure toa
te cele necesare pentru partici
parea la competițiile „Dacia
dei", la acțiunile turistice de 
masă.

în cei 15 ani care au trecut 
de cînd tovarășul Nieolae 
Ceaușescu se află in frun
tea partidului, conducted cu 
clarviziune revoluționară desti
nele patriei noastre, în locali
tățile României socialiste au 
apărut, prin munca însuflețită 
a zecilor de mii de tineri și 
vîrstnici, nenumărate baze spor-

tive simple, atît în cartierele 
de locuit, cît și te apropierea 
întreprinderilor și la sate, unde 
tineretul, oamenii muncii își 
pot petrece te mod folositor 
timpul liber.

Crește an de an baza mate
rială a mișcării sportive, atu de 
prim ordin pentru ca sportul 
românesc să prospere tot mai 
impetuos, obținînd noi și noi 
succese pentru gloria patriei 
noastre socialiste.

Sever NORAN

»»4 
puternic 
sportivă de masă și de perfor
manță, fiindcă a avut, încă de 
la început, un puternic ecou în 
rîndurile maselor de oameni al 
muncii de toate vîrstele și pro
fesiile.

Purtînd un nume cu adinei 
rezonanțe te istoria milenară 
a poporului român, dezvoltînd 
pe un plan superior tradițiile 
valoroase ale sportului româ
nesc, reunind într-un tot uni
tar, armonios, întreaga activi
tate de masă și de performan
ță, un calendar central cu lar
ga inițiativă creatoare a mase
lor și asigurînd continuitate, 
atît iarna cît și vara, adresîn- 
du-se deopotrivă trupului și 
minții, marea competiție spor- 

z

de masă și pînă la finalele pe 
țară ale întrecerilor, organizate 
— iama sau vara — sub egida 
„Daciadei" de către sindicate, 
organizațiile de tineret și pioni
eri, învățămînt, cooperație, Mi
nisterul Apărării Naționale sau 
Ministerul de Interne etc., în
trecerea numără milioane de 
participanți de toate vîrstele, 
dted și mai mare străluciri 
„Daciadei". Deficitar înaintea 
lansării marii competiții națio
nale, sportul feminin se afirmă 
tot mai plenar, atît în între
cerile obișnuite, cît șl în cele 
dedicate anume femeilor.

Se confirmă și te acest fel 
că o idee este cu adevărat ge
nială cînd e însușită de mase, 
confirmată de practică^ iaș 
„Daciada", creată din inițiati
va secretarului general al par
tidului, este o asemenea confir
mare.

In plin avînt, te centrul tu
turor preocupărilor organelor 
și organizațiilor sportive și cu 
atribuții te domeniul sportului, 
„Daciada", aflată te aceste zile 
la cumpăna dintre ediția de 
vară și cea de lamă, face noi 
și viguroși pași spre împlinirea 
menirii sale, așa cum a fost 
ea prefigurată de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu în Mesajul 
adresat participanților la marea 
competiție sportivă națională, 
în anul 1978: „Fie ca „Daciada" 
să devină tot mai mult cadrul 
de manifestare a energiei și 
optimismului revoluționar al ti
neretului patriei, al cetățenilor 
țării, ca ea să contribuie tot 
mai mult la afirmarea capaci
tății creatoare a poporului nos
tru, la educarea conștiinței so
cialiste a maselor, la plămădi
rea omului nou, hotărit să se 
consacre in întregime nobilei 
cauze a socialismului și comu
nismului, prosperității și ferici
rii națiunii noastre socialiste".

Mircea COSTEA
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POIANA brașov, 21 (prin te
lefon). Deosebit de grea a fost, 
din cauza topurilor enorme de 
pe „Sulinar", prima manșă a 
slalomului uriaș din cadrul cam
pionatelor naționale de schi al
pin pentru juniori. Așa că, aflați 
în imposibilitate de a mai marea 
și manșa următoare tot aid, or
ganizatorii au muitat-o pe por
țiunea superioară a pîrtlei Lupu
lui, mult mai bine conservată. 
Primii clasați, și la fete șl la 
băieți, au făcut în consecință do
vada echilibrului lor valoric, atît 
în oonditule grele afle „SuHnaru- 
l<ui“, cit șl in cele foarte rapide 
ale pîrtiei Lupului. Trei dintre 
cei patru învingători, Zsolt Balazs 
(juniori I). Dan Iliescu (juniori 
II) și Erica Codrescu (junioare I)

— s-au impus la categoriile lor 
intr-o manieră categorică, câști
gând fără drept de apel ambele 
manșe. Ei se confirmă astfel ca 
lideri incontestabili ai colegilor 
apiropiați ca virată. în schimb. La 
cJategoria junioarelor mici, Car
men Cozma din Miercurea Ciuc 
și Liliana Ichim din Vatra Dor- 
ned și-au împărțit victoriile pe 
manșe, prima datorându-și locul 
1 în clasamentul final faptului că 
a învins pe „Sulinar* la o dife
rența aproape exagerată : 4 se
cunde ! Dealtfel, această foarte 
tânără schioară (are doar 14 ani) 
are meritul de a fi. reușit cu 
această ocazie, pe un traseu co
mun și incomod, un timp chiar 
mai bun decît al junioarelor maci. 
Carmen Cozma demonstrează un

progres incontestabfl și constant, 
probat și de faptul dă timpul ed 
total ar fi clasat-o pe poziția a 
treia a clasamentului categoriei 
superioare ca vîrstă. Dar șl Li
liana Ichim, eleva antrenorului 
Constant»! Gorea, a făcut două 
curse curajoase, tehnice. Dealt
fel, aceste două tinere schioare 
constituie marile revelații ale a- 
c estet ediții a „naționalelor* de 
juniori, stilul lor curat și com
bativ impunându-le ca doăiă certe 
speranțe.

IN DIVIZIA A DE BASCHET MASCULIN, 
UN MECI DE TRADIȚIE: f,U“ - STEAUA

slalomREZULTAT® TEHNICE :__
uriaș, juniori I : L Zsolt Balazs 
(C.S.S. M. duc) 2:40,89. * —
Fulea (Brașovia) 2 :41,21.

M.

ÎN DIVIZIA A DE HOCHEI (seria secundă) PARTIDE 
DE UN NIVEL MAI BUN DECiT ÎN PRECEDENTELE ETAPE
Penultima etapă a celui de al 

V-lea tur din seria secundă a 
Diviziei A la hochei pe gheață a 
programat ieri, pe patinoarul „23 
August* din Capitală, trei jocuri 
echilibrate și de o valoare gene
rală mai bună ca in etapele pre
cedente. Iată citeva amănunte ;

TlRNAVA ODORHEI — AGRO
NOMIA CLUJ-NAPOCA 8—6 (2-2, 
3—3, 3—1). Rezultat surprinzător, 
dacă ținem seama de pozițiile în 
clasament ale celor două echipe. 
Hocheiștii din ■ Odorhei continuă 
să facă mari eforturi pen tril a 
scăpa de ultimul loc, învingând, 
pe rînd, primele clasate. Partida 
a fost palpitantă prin evoluția 
scorului, care s-a menținut egal 
sau in avantajul uneia sau alteia 
dintre formații doar la un gol 
diferență până spre final, când 
Târnava s-a desprins printr-uu 
finiș mai bun. Au marcat : 
Laszlo, Petre (3), Szalay (2), 
Bayer, Orban pentru învingători, 
respectiv La jos (2), Miklos, ~ ' 
Albert și Gego. Arbitru : 
Becze. ,

(4—2, 2—2, 4—1). Formația bucu- 
reșteanâ a dominat și a cx®- 
dus tot timpul, obținând o vic
torie meritată. De subliniat, to
tuși, dirzenia și ambiția, cu ca
re oaspeții și-au apărat șansele. 
Marcatori : Constantines cu (4), 
Mihăescu (2), Pogăceanu (2), 
Gyorgypall, Bîșu pentru învingă- 
tort, respectiv 
Vorjac, Bejan.
Lamar.

Gergely (Z), Bariț,
Arbitru : Al. Ka-

OM, 
L

AVINTUL GHEORGHENI 
PROGRESUL M. CIUC 
<4—i, 3—2, 3—1). Meciul a fost La 
Jei ca primul : animat și echi
librat în primele două reprize, 
după care Avântul, cu o pregătire 
fizică superioară, s-a detașat to 
tovângătoare. Au înscris : Daniel 

Barabaș I (2), Gyorgy (Z), 
Suket, K eres 6, Antal, Solomon 

’pentru Avântul, respectiv Tekse 
(3), Deaki, Kedveș, rerenczl, 
Lucaci. Arbitru : FL Gubemu. 

ji SPORTUL STUDENȚESC A.SJE.
C.S.Ș. LICEUL M. CIUC 18—6

10—7

j MIINE, FARUL - STEAUA,
CAMPIOMAT

Penufthna etapă a returului 
Diviziei A de baschet mascukn 
programează, astăzi și mâine, un 
derby tradițional, meciul din
tre Universitatea Cluj-Napoca și 
Steaua, echipe care, cînd s-au 
confruntai în orașul de pe ma
lul Someșului, au oferit dispute 
echilibrate, actractive, uneori 
chiar de bun nivel tehnic. Un 
ait joc de mare interes are loc, 
ta capitală, între Politehnica 
C.S.Ș. 2 și C.S.U. Brașov; oas
peților le stat absohat necesare 
victoriile în ambele partide pen
tru a-și menține șansele de pro
movare în turneul final al com
petiției. lată, însă, programul 
complet al etapei a 21-a: Uni- 
versitatea Cluj-Napoca (locul 4 
ta clasament) — Steaua (2) —
ta tur 56—78 șl 74—98, Politeh
nica C. S. Ș. 2 B ucurești (11) —
CLS.U. Brașov (5) — 53—78 si
53—67, Dinamo București (1) — 
LC.E.D. (8) — 108—59 șl 107-69. ‘ 
Farul (3) — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea lași (6) — 80—86 șl 77—79, 
C.S.U. Sibiu (10) — Rapid (7) — 
79—93 șl 58—71, Dinamo Oradea

(9) — C.S.U. Galați (12) — 65—78 
șl O—78.

După aceste meciuri, eampiona- 
bul se va întrerupe (.pentru a 
permite lotului național să se 
pregătească în vederea partici
pării la „Marele premiu al ora
șului Sofia*) pînă la 12 aprilie, 
cînd va avea loc etapa a 22-a 
care cuprinde și meciul Dina
mo București. — Steaua.
• Pentru a facilita loturilor re

prezentative de junioare și de 
cadete pregătirea în vederea vi
itoarelor competiții internaționale, 
în programul întrecerilor interne, 
rezervate acestor categorii d« 
jucătoare, au intervenit unele 
modificări. Astfel, turneul final 
al Diviziei școlare și de junioa
re va avea ioc între 21 și 25 mal 
(In loc de 30 aprilie — 4 mai), 
într-un oraș care va fi desem
nat în funcție de echipele califi
cate; etapa de zonă a campio
natului național de junioare H 
(cadete) se va desfășura între 38 
mai și 1 iunie (în Joc de 23—25 
mai). La băieți, datele întreceri
lor respective rămân cele stabi
lite inițial.

2. Gh. 
_____ ______ ,___ x _ î.
Bucur (C.S.S. Staaâa) 2:42,00, 4.
C. Fusul an (Steagul roșu) 2:42,55, 
5. S. Bazarea (A.S.A.) 2:44,18, 8.
D. Șuta (Baia Mare) 2:53,21 ; ju
nioare I : L Erica Codrescu (Di
namo) 3:01,69, 2. Qsilla Petres 
(C.S.S. M. Ciuc) 3:03,55, J. Dorina 
Pop (C.S.S. Petroșani) 3:05,82, 4. 
Ileana Vladislav (C.S.S. Petroșani) 
3:07,07, 5. Erica Horvath (Baia 
Mare) 3:10,38, 6. Daniela Tampa 
(Steagul roșu) 3:12,86 ; juniori n: 
L Dan Iliescu (Dinamo) 2:4341, 
2. L. ~ -------- — “ ‘
2:49,01, 
2:49,11,
2 3148,
naia) ___ _ __ ___  _ __________
(Teleferic) 2:53,39 ; junioare n : 
1. Carmen Cozma (C.S.S. M. Ciuc)
3 .-04,75, 2. Lilian* Ichim (C.S.S.
V. Damei) 3.-07,45, 3. Karto Ko
vacs (Brașovia) 3:0840, 4. Iudtth 
Hollo (C.S.S. M. Ciuc) 3 :M,88. 5. 
Delia Parate (Dinamo) 3:11,42, L 
Anca Moraru (Lie. Predeal) 
3 41,92.

Boite
3. D.
4. E.
5. FI. 

2 552,17.

6.

(C.S.S.
Ghițoc 
Fulea 
Voinea 
6. Em.

Cr.

M. Ciuc) 
(Dinamo) 

(Brașovia) 
(C.S.S. St- 

Focșeneanu

„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX, 
IN CONTINUARE, UN CONCURS MODEST

(Constr. Vaslui), P. Morea (Vo
ința Cluj-Napoca) b. neprez. S. 
Mizdrescu (Voința Giurgiu), M- 
Vișan (Met. Bocșa) b.p. I. Ște- 
fănescu (Muscelul), A. Sirca (C.S. 
Zalău) b.p. R. Câolfan (A.S.A, 
Cluj-Napoca). Pană: V. MihăiLă 
(Steaua) b. neprez. N. Alima® 
(Cim. Medgidia), Gh. Fior ea (St. 
roșu Brașov) b.p. A. Sabău (C.S. 
Zalău). Mijlocie mică: V. Clou 
(Dinamo) b.p. C. Ciochină (B.C. 
Brăila), I. Miron (C.S.M. Cluj- 
Napoca) b^ab. 2 (rănire) AX 
Cormos (înfrățirea Oradea), D. 
Petropavlovschi (Mecanică fină 
Buc.) b. neprez. I. Mocanu (MeU 
Bocșa).

Lată rezultatele semifinalei de 
vineri seara : muscă ; N. AM 
(Farul) b.p. (?) P. Morea (Voința 
Cluj-Napoca), M. Vișan c. ne
prez. ; pană : M. Mitrea (Mus
celul) c. neprez. ; I. Săli (Farul) 
b.p. P. Roșea (B.C. Gal.) ; ușoa
ră ; L Corneanu (Farul) b.p. (!) 
V. Mihăilă (Steaua), M. Glogojama 
(B.C. Gal.) b.p. Gh. Florae 
(Steagul roșu) ; mijlocie mică, s 
M. OLaru (Sibiu) b.p. (!) V. 
Clcu (Dinamo), I. Miron (C.S.M. 
Cluj-Nap oca) b.p. D. Petrope- 
Vloschl (Buc.) ; semigrea : CL
Chiracu (B.C. Gal.) bjab. 2 P. 
Ooitea (Bocșa). L Cîrlan (B.C, 
Gal.) b.p. D. Văleanu (Muscelul).

Mihai TRANCA

TULCEA, 21 (prin telefon). 
După trei zile de întreceri, timp 
ta care au fost eliminați cei mai 
slabi dintre competitori, meciu
rile dta cadrul „Turneului pri
măverii* au constituit o atrac
ție pentru mulți iubitori ai spor
tului cu mănuși din localitate, 
care așteptau, firește, un spec
tacol pugilistic de calitate. Spe
ranțele lor au fost doar în parte 
satisfăcute, deoarece modesta 
pregătire tehnică a sportivilor a 
dus la un mare număr de ac
cidentări, fie la mâini, fie la ar
cade, o parte dintre concur ențl 
neputindu-se prezenta pe ring.

Dintre partidele care s-au ri
dicai la nivelul așteptărilor, ofe
rind. celor prez en ți dispute in
teresante, menționăm pe cea din
tre „ușorii* L Corne an u (Farul) 
șl Gh. Pîrvănescu (CJ.R. Timi
șoara) . Boxerul constănțean, eu 
un plus de tehnicitate și o pre
gătire fizică superioară, a reușit 
să depășească un adversar am
bițios, care și-a apărat cu cMr- 
zente șansele ptaă la ultimul su
net de gong. O altă întâlnire da 
calitate, tot la „ușoară*, a fost 
cea dintre M. Glogojanu (BXJ. 
Galați) șl V. Nuțu (Steaua), gă- 
Lățeanul obțtatod o meritată vic
torie ta pjncte.

AJte rezultate. Mască: A. N»- 
z2p (Faruî) b.p. C. Ungureanu

ora 11 : C.S.Ș. Lie.de la
— Avântul ; de La ora 13:
— Progresul ; de la ora

Agro-

Astăzi, 
M. Ciuc 
Târnava 
15 : Sportul studențesc 
nomia.

Calin ANTONESCU Radu T1MOFTE

fN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FLORETA, 
TUDOR PETRU? (STEAUA), INVINCIBIL I

Mai ambițios $1 mal tacfrl oa 
niciodată, Tudor Petruș încheie pe 
locui I întrecerea Corefistilor care 
au luat startul în etapa inaugu
rală a campionatului național in
dividual. Celor 11 victorii înre
gistrate în tururile prelimânarit, 
Petrus le-a adăugat alte 5, în 
tururile de eliminări directe si în 
turneul pentru desemnarea pri
milor 8 trăgători. Cele mai fru
moase asalturi ale sale, in acest 
uităm act al întrecerii — to fața 
tenacelui reprezentant al C.S.S. 
Viitorul, F. Bucur (10—5), apoi la 
veșnicul său rival de pe plante, 
P. KuJki (10—4, victorie absolut 
meritată, chiar șl la aceste di
mensiuni) și, după aceea, la N. 
Iile, cu LO—7, dar mult mai di
ficil decît „vorbește* 
zultat tehnic... Pentru

acest 
că N.

, MECI CARE POATE 
CAMPIONATUL DE RUGBY

DECIDE

'„Mare meci- mâine La Constan
ta» în etapa a 18-a a campiona- 
tjqXii de rugby, între XV-le fa
nion al Litoralului. Farul, șl cel 
reprezentând clubul Steaua, cam
pion în exercițiu. Prin prisma 
victoriei obținute miercuri, oare
cum neașteptat, de Dinamo asu
pra liderului (15—1*2), Întreg cam
pionatul pare relansat, iar par
tida de la Constanța capătă di
mensiunile unui autentic derby. 
Citeva considerente: dacă Steaua 
va Învinge, titlul cu nr. 63 nu-î 
va mai putea scăpa; dacă, dimpo
trivă, succesul va surîde do
brogenilor. atunci acest campionat 
~ ‘ ~ * in

pu- 
Fa-

care

VIUăCUllUl, AIUIIIT dtVSl LlLHlț 
poate fi Complet ran versat, 
final beneficiarele situației 
tind fi Dinamo sau chiar 
rul. iată de ce întâlnirea de 
ne ocupăm se anunță drept un 
spectacol sportiv de zile 
Citeva reintrări: Alexandru la 
„deschiderea* Stelei (după două 
etape de suspendare) și Dumi
tru, în chip de conducător al 
grămezii gazdelor. In tur: 17—12 
pentru Steaua. Partida va fi con
dusă de P. Ionescu.

Celelalte întâlniri ale etapei: 
Știința Cemin Baia Mare — C.F.R. 
Brașov (în tur 8—0) ; Dinamo — Po
litehnica lași (44—12); Rulmentul 
Bîrlad — Vulcan (0—6); 
Sibiu — R.C. Gri vi ța

(3—M); Știința Petroșani — R.C. 
Sportul studențesc (3—0); Rapid 
— Universitatea Timișoara (4—6).
• Se reia întrecerea în seriile 

I șl a m-a ale diviziei secunde, 
celelalte două incepându-și dis
putele returului cu două săptă
mâni in urmă. • în ședința sa 
de ieri, Comisia de disciplină a 
F.R.R. a hotărît următoarele 
sancțiuni :Miheț (Vulcan) — 4 e- 
tape suspendare pentru lovirea 
cu piciorul a adversarului căzut 
la .pămînt; Roșu (Steaua) și Mar
ches cu (Dinamo) — câte o etapă 
suspendare pentru lovire și, 
respectiv, ripostă, măsura dorin- 
du-se cu un pronunțat caracter e- 

• ducativ.

mare surpriză a ta- 
e li minarea lui Husxti

Tiberiu STAMA

ETAPA A 19-A IN „CUPA ROMÂNIEI- LA VOLEI
mari.

C.SJW. 
Roșie

Dumjnică, etapa a ÎS-a din ca
drul „Cupei României* la volei 
afișează citeva întâlniri de inte
res, atât în întrecerea diviziona
relor A masculine cit și femi
nine. Desigur, la băieți, capul de 
afiș îl deține partida de la- Cra
iova, unde Universitatea (locul 3) 
întâlnește pe lidera competiției. 
Explorări Baia Mare. La cota in
teresului urmează meciul dintre 
Politehnica Timișoara, fosta lide
ră, și Dinamo. Iată și celelalte 
întâlniri : Steaua — Calculatorul

OȚELUL GALAȚI (juniori ți tineret) 
Șl VOINȚA TG. MUREȘ (seniori) CAMPIOANE 

LA MICROMODELE
L,Sala de cristal*, cum mai este 

denumită galeria mare a fostei 
saline de la Slănic-Prahova, a 
găzduit — cum o face de mul ți 
ani încoace — întrecerile cam
pionatelor republicane de micro- 
mod ele. Delicatele aparate de 
zburat, care nu cântăresc mai 
mult decît... un gram, au găsii 
și de data aceasta, aici, excelen
te condiții de zbor: un spațiu 
larg, fără curenți, cu tempera
tură constantă. Ceea ce se cu
vine notat cu privire la actuala 
ediție este, în primul rînd, re
cordul de participare: aproape 
200 de aparate, prezentate de 68 
de fmaliști din 6 județe — ju
niori, tineret, seniori. Au fost 
efectuate peste 400 de lansărt, un 
spectacol de autentică frumuse
țe, prezentat de escadrilele de 
,,fluturi* din lemn de balsa și 
microfilm. Subliniem, de aseme
nea, valoarea sensibil ridicată a 
aparatelor față de anii trecuți, 
32 dintre acestea realizând zbo
ruri de peste 30 de minute, cea 
mai bună lansare aparținând 
sportivului Aurel Popa, " maestru

al sportului (Voința Tg. Mureș), 
care a reușit un valoros zbor de 
38.33 minute. Reprezentații jude
țelor Galați și Mureș au domi
nat net întrecerile.

După dispute deosebit de atrac
tive, pe primele trei locuri s-au 
situat: juniori — L. Boroș (Vo- 

’•'ința Tg. Mureș) — campion re
publican, C. Manga le a (C.S.U.
Galați), L. Benichi (C.S.U. Ga
lați) ; tineret — Firel Stamate — 
campion republican, C. Pintilie, 
Gh. Stamate (toți trei de la C.S. 
Oțelul Galați); seniori — Aurel 
Popa — campion republican, Ni
cu Bezman (C.S.U. Galați), Aurel 
Moraru (Voința Tg. Mureș). Pe 
echipe titlurile au revenit: juni
ori și tineret — Oțelul Galați, se
niori — Voința Tg. Mureș între
cerile au constituit un valoros 
test pentru concursul internațio
nal de micromodele care va în
cepe luni în aceeași „sală*. (V. 
Toaceanu).

București (singurul med progra
mat sâmbătă ; sala Steaua, ora 

17), Silvania Șimleu Silvaniet — 
Tractorul Brașov, C.S.M. Delta 
Tulcea — Viitorul Bacău, Petro
lul Ploiești — C.SJVI. Suceava. La 
fete, cel mai important med ni 
se pare Farul — Dinamo, sub 
semnul echilibrului putîndu-se 
desfășura altele două : Universi
tatea Craiova — Rapid si Știința 
Bacău — Olimpia Oradea. Pro
gramul etapei este completat de : 
Universitatea Timișoara — Peni
cilina Iași, Chimpex Constanța — 
Mar a tex Baia Mare și C.S.U. Ga
lați — Universitatea București (ta 
care liderele detașate, studentele 
găiățence, sint net favorite). lată 
dealtfel, clasamentele to „Cupa 
României* după 18 etape *

MASCULIN
L EXPLORĂRI 18 16 2 50:15 34
2. Poli Tim. 18 14 4 44-24 »
3. Univ. Craiova 13 12 6 41:28 30
4. C.S.M. Suceava 18 12 6 40:31 M
5. Steaua 18 11 7 41:29 29
6. Dinamo 16 10 8 39:29 28
7. Silvania 18 8 10 36:34 28
8. Delta 13 7 11 32:38 25
9. Calculatorul 18 6 12 28:43 24

10. Tractorul 18 6 12 27 :42 24
ÎL Viitorul 13 5 13 21:43 23
12. Petrolul 18 1 17 10:53 19

FEMININ
L C.S.U. GALAȚI 13 16 2 50:15 34
2. Dinamo 18 13 5 44:23 31
3. Univ. Craiova 18 12 6 37:26 30
4. Chimpex 18 12 6 38:28 30
5. Farul 17 10 7 39:24 27
6. Știința 18 9 9 33:32 27
7. Penicilina 18 8 10 32:36 28
8. Rapid 18 8 10 32:39 26
9. Olimpia 17 7 10 29:35 24

10. Maratex 18 6 12 31:42 ?4
11. Univ. Buc. 18 6 12 26:41 24
12. Univ. Tim. 18 0 18 4:54 18

ETAPA DE ZONA A CAMPIONATELOR 
DE JUDO ALE COPIILOR

SÎMBÂTÂ
ATLETISM. Sata „23 Au

gust*, de ta ora 15.30: „Di
pt Triumf*, competiție pen
tru copii și juniori.

BASCHET. Sata Floreasca, 
de ta ora 16,30: Politehnica 
C.S.Ș. 2 — C.S.U. Brașov 
(m. A), Dinamo — LC.EJD. 
(m. A); sala Olimpia, de ta 
ora 15: Progresul — P.T.T„ 
Politehnica C.S.Ș. 2 — Voința 
București, Olimpia — Sănăta
tea Ploiești, Voința Brașov — 
Rapid, meciuri în cadrul „Cu
pei României* (f).

RUGBY. Parcul copilului, 
teren H, ora 15: R.C. Gri- 
vița Roșie H — R.C. Sportul 
studențesc n (Div. B).

* SCRIMA. Sala Floreasca n. 
de la ora 8: întreceri In ca
drul diviziilor A și B la flo
retă Cm).

VOLEL Sala Steaua, ora 17: 
Steaua — Calculatorul Bucu
rești (m. A). /

DUMINICA
_ BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 9,30: Politehnica
CS.S. 2 — C.S.U. Brasov 
Jm. AJ, Dinamo — LC.EJ3. 
(vn. A); sala Olimpia, de M 
ora 9,15: P.T.T. — Voința 
București, Voința Brașov — 
Olimpia, Sănătatea Ploiești — 
Rapid, Politehnica C.S.Ș. 2 — 
Progresul, meciuri In eactrui 
„Cupei României-* (f).

FOTBAL. Stadion Steaua, 
ora 14,15: Steaua — Chimia 
Rm. vncea (jun.). ora 18: 
Steaua — Chimia Rm. VUcea

(Dlv. A); teren Progresul, ora 
11: Progre&ul Vulcan — Șoi
mii Sibiu (Div. B); teren Me
talul, ora 11: Metalul — Gaz 
metan Mediaș {Div. B); teren 
Triumf, ora IU: Automecaoi- 
ca — T.M.B. (Div. Ct; teren 
FL roșie, ora 11: FL roșie — 
Voința București (Div. O: 
teren. ICSLM, ora M: icsim — 
Electronica (Div. C); teren 
Abatorul, ora 11: Abatorul — 
Automatica (Dlv. C); teren 
Danubiana, ora 11: Danubia
na — Ș.N. Oltenița (Div. C).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust”, de la ora 14,45: Steaua 
— Metalul Rădăuți, Dinamo — 
Dunărea GalațL meciuri In 
cadrul Diviziei A, seria I va- 
lorică.

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
era 9: Gloria — Rulmentul 
Alexandria (Div. B), ora 10,30: 
Dinamo — Politehnica Iași 
(Div. A); Stadionul tineretu
lui, teren H, ora 9,30: Aero
nautica — Olimpia (Div. B), 
teren IV, ora 9,30: Știința — 
Petrochimistul Pitești (Div. 
B); stadionul Ciulești, ora 
10,30: Rapid — Universitatea 
Timișoara (Div. A).

SCRIMA. Sala Floreasca n, 
de la ora 8 : întreceri în car 
drul diviziilor A si B la flo
retă (m).

VOLEI. Sala Inst. pedagogic, 
de la ora 10: Voința — Penl- 
eflina H Iași șl Confecția — 
Chimia Rm. VUcea (I. B); 
sala Flacăra roșie, de la ora 
W: Flacăra roșie — C.S.M. Si
biu șl Spar tac — Braiconf 
Brăila (L B); sala Electra, 
ora 10: LO.R. — Marina Con
stanța fim. B).

Tenis Club București primește înscrieri de noi membri 
ootizanți. Contravaloarea abonamentului anual se achită in
tegral, pînă la data de 15 aprilie a.c. Informații la telefon 
14.88.59, zilnic între orele 8—15.

Sportul
întrecerile etapei de zonă a 

campionatelor republicane indivi
duale de judo ale copiilor au loc 
astăzi și miine la Oradea, Plo
iești, Sibiu, Galați și București, 
în sala Progresul din Capitală

iși vor disputa tatiietatea, azi de 
la ora 14,30 și miine de la oma 9, 
peste 200 de copii din cluburile 
și asociațiile sportive bucureș- 
tene.

PENTRU AMATORII DE TURISM
Venind în întîmpinarea preocupărilor dv. pe linia activi

tății turistice, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI organizează în ziua de 
25 martie ar, la ora 14, în Sala Casei de cultură „PetWi 
Sandor" din str. Zalomit (lingă grădina Cișmigiu) un sim
pozion pe teme turistice.

Sint invitați profesorii din școli și licee, organizatorii de 
turism ai comitetelor sindicatelor bucureștene și C.A.R.P., 
toți amatorii de turism.

Relații suplimentare la telefon: 16.44.12.



VA

Milne, etapa a 24-a a Diviziei A

REUȘI TANDEMUL DIN FRUNTE Sâ nu nc ascundem in spatele așa zisei tradiții.

SA SE DESPRINDĂ DE DINAMO?
Tg. Mureș, Dinamo — hotărîto să urce, A.S.A. — să nu coboare • Vor 

marco oltenii primul gol după „seceta* celor 270 de minute ? • La Slatina, F. C.
Olt in fața ofensivei băimârene • La Timișoara, între „bătrinul* Dembrovschi și 
tînărul Suciu • La Petroșani, Olimpia sosește într-un moment greu, dar... • Cine 
dintre apărătorii Sportului studențesc se va ocupa de Dobrin ? • La Tirgoviște, 
QS.-ul se teme de „seria gălățeanâ” • Steaua își amintește că a pierdut un punct 
pe Ghencea in fața lui Pigulea— • La Gloria, totul pare pierdut, dar nu și 

onoarea...

• La
...SAU O NOUĂ INVITAȚIELA JOC OFENSIV

1. STEAUA 
t. Uiwv. C
8. Dinam© 
4. F.G Arț 
r F.G Bei 
X S.G Bo 
>. F.CM < 
a.
9.

CLASAMENTUL
4 4M 3»
4 M-a V
< 39-a a
7 a
4 39-31 Z7
4 31*33 39
7 S-44 39
9 23-34 34
9 31-29 M
9 19-27 24

10 26-31 23
11 29-30 21
12 27-29 29

27-31 20
2S-37 19
24-34
21-36
18-40

PROGRAMUL ETAPEI

Tg. M. 
Fim.

Sportul
Overt
M
A^JL
.Zoii*
WU- C/.-Nof. 
Polii, ioși
F.C. Oh
C.S. Firgovift* 
Olimpia S. M. 
Gloria Buzău

23 11 •
23
23
23
23
23

23
23
23
23
23
23 
23
23
23
23
23

12 3
11 4
12 4 
12 3
• 9
9 7 

19 4 
14 4
10 4
9 4
9 3
9 2
9 2
4 3
7 5
3 7
4 4

12
12
11
11
13

19
17
12

TELEGRAFIC

singur 
Iordă- 
deget. 
11 are 

lui

• GLORIA BUZĂU anunță 
posibila reintrare a atacan- 
ților Negoescu și Radu. POLI
TEHNICA IAȘI are întregul 
efectiv valid. E posibil să 
Joace și Romilă IL ARBITRI: 
M. Adam — I. Mureșan (am
bii din Cluj-Napoca), Gh. Ju
cau (Mediaș).

• STEAUA are un 
absent în efectivul ei: 
nescu — o fisură la un 
CHIMIA RM. VÎLCEA
pe Savu accidentat. Locul 
va fi ocupat de Lepădatu. AR
BITRI : V. Topan — M. Salo- 
mir (ambii Cluj-Napoca), A. 
Hîrța (Gherla).
• UNIVERSITATEA

IOVA. Cirțu și Negrilă «Irit, 
ki continuare, indisponibili. 
B.C. BACĂU aliniază formația 
din ultimul joc, de la Petro
șani. ARBITRI : A. Forwirth 
— I. Igna, I. Buciumân (toți 
din Timișoara).
• JIUL, dornică de victorie, 

e-a pregătit cu atenție și va 
■linia echipa completă. Se fac 
eforturi pentru asigurarea te
renului îi) perfectă stare, tn- 
trucît la Petroșani este lapo- 
viță. OLIMPIA nu-i va putea 
prezenta pe Pusztai, Matei, 
Hațeganu și Sabou, toți sus
pendați. ARBITRI : I. Pop — 
G. Dragomir, V. Navroschi 
(toți din București).
• C.S. TIRGOVIȘTE îl are 

indisponibil pe Pitaru. Reintră

CRA-

Buzău: GLORIA - POLITEHNICA IAȘI
Bucurețtîr STEAUA - CHIMIA RM. VÎLCEA

(stadionul Steaua)
Craiova: UNIVERSITATEA - S C BACAU
Petroșani: JIUL - OLIMPIA SATU MARE
Tirgoviște: CLUBUL SPORTIV - F.C.M. GALAP
Pitești: F.G ARGEȘ - SPORTUL STUDENȚESC

(med televizat ‘m întregime — ora 14)
Timișoara: POLITEHNICA - „U- CLUJ-NAPOCA
Slatina: F.C. OLT - F.C. BAIA MARE
Tg. Mureș: A3.A. - DINAMO

Cu excepția meciului de la Pitești, toate celelalte partide 
vor începe la ora 16.

■ VESTI DIN CELE 18 TABEREw
în centrul liniei de atac Mari
nescu. F.C.M. GALAȚI nu-I va 
putea utiliza nici duminică pe 
M. Olteana, bolnav. Nu va ju
ca nici Majaru. Un semn de 
întrebare in dreptul lui Motoc. 
ARBITRI : Gh. Ispas (Con
stanța) — D. Ologeanu, L Ho- 
nig (ambii din Arad).
• F.C. ARGEȘ anunță posi

bila reintrare a lui Radu n în 
centrul liniei de atac. în rest, 
antrenamente obișnuite, com
pletate de un joc-școală, la 
mijlocul săptămînii, în „fami
lie". SPORTUL STUDENȚESC 
pleacă astăzi la Pitești eu 
efectivul complet. ARBITRI : 
V. lanul — T. Balanovici, D. 
Arndt (toți din Iași).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA nu are indisponibilități în 
lot. La ora convorbirii telefo
nice era vreme frumoasă pe 
Bega. „U“ CLUJ-NAPOCA — 
nu poate conta, mai departe, 
pe Moldovan și Vidican. In
certă este și utilizarea lui
L. Mihai. ARBITRI : 
nu — M. Buzea, P. 
(toți din București).
• F.C. OLT și-a 

pregătirile, cu lotul 
vineri la prînz. F.C. 1 
MARE a sosit la Slatina 
două probabile 
tăți : Terheș și Sabău. AR
BITRI : I. Bus (Tg. Mureș) —
M. Fediuc (Suceava), E. Bla- 
cioti (Constanța).

• A.S.A. TG. MUREȘ anun
ță reintrarea fundașului Gli- 
gore. DINAMO sosește astăzi 
în Tg. Mureș. Sub semnul în
trebării utilizarea lui Țălnar, 
care acuză o entorsă. ARBI
TRI : FL Cenea (Caracal) — 
V. Tătar (Hunedoara), L Za- 
haria (Drobeta Tr. Severin).

Ultima etapă a reușit să infirme 
eîteva tradiții, lmpunînd o 
nouă atitudine care inseamnă. de 
fapt, o invitație la ofensivă. Să 
ne reamintim că echipa băcăua- 
uă a Învins duminica trecută la 
Petroșani, ceea ce a reprezentat, 
intr-un id, mai mult decît o 
surpriză, mal mult decit o sim
plă victorie In deplasare. Acest 
9—0 de duminică înseamnă pri
ma victorie băcăuană pe stadio
nul do la poalele Paringului. pri
mul succes in cei 24 de ani <e 
etod Jiul a primit tntîia dată 
vizita trupei băcăuane. Să ne nm 
neamtnrim și de victoria de du
minică a Ieșenilor, acasă, eu 2—4 
asupra Universității Craiova, care 
a pus capăt unui lung șir de in
succese și evasi?șecuri ale gazde
lor. Aceste două rezuitate-sur- 
prtză invită, o dată In plus, la 
O RECONSIDERARE A SPIRI
TULUI OFENSIV, la un plus de 
durtezanță a celor care se cred 
Învinși in primul rind de tradi
ție, din care au făcut un paravan 
al lipsei Iar de inițiativă.

Sub acest aspect, șl etapa de 
mîine oferă eîteva partide in care 
tradiția apasă asupra cîtorva e- 
chlpe sau, altfel spus, lansează 
ca mari favorite alte formații. Ar 
fi poate suficient sA ne referim 
la meciul Steaua — Chimia Rm. 
Vîlcea, întâlnire ajunsă la a șa
sea ediție. Paradoxal, dar bucu- 
reștenil n-aiu învins decît o dată 
Chimia, cu 4—0, în 1974, la Bucu
rești, unde au „remizat" (1—1) 
în campionatul trecut, ceea cte în
seamnă că formația din Km. Vll- 
cea deține trei victorii în fața 
Stelei 1 Să mai reținem si meciul 
de mîine de la Craiova, acolo 
unde formația băcăuană nu a 
reușit vreun punct din 1968 1 De-

altfel, reprezentanții Bacăului 
n-au izbutit în Cetatea Băniei de
cît un gol In toți acești ani, și 
„acest rod al atacului" în 1969 ! 
De atunci, numai înfringeri. și 
nări un gol l o întîlnire aparte, 
cu o Istorie interesantă, o re- 
prezintă partida de la Petroșani. 
Jiul ~ Olimpia reprezintă, de ne
crezut, meciul cel mai vechi al 
campionatului Diviziei A 1 Pentru 
eă Jiul Si Olimpia C.FJt. Satu 
Mare s-au lntîtnit întîia dată Ia 
Petrolul in ÎS septembrie 1937, cînd 
gazdele au dstigat cu 1—0, prin 
golul marcat de Vajda în min. 31. 
De atucd, reprezentantele celor 
două orașe s-au mai întîlnît pe 
prima scenă numai de... patru ori- 
Olimpia n-a reușit vreun punct 
la Petroșani, mai mult chiar, n-a 
marcat măcar un gol. Din U37 
încoace !„.

Această scurtă retrospectivă de 
etapă — în cadrul căreia aim pu
tea Include șl slaba eficacitate a 
Sportului studențesc, care n-a 
obținut decît un punct la Pitești 
din șapte totîlniri, (0—0 In 1976) — 
acest registru al istoriei compio- 
aatulul nostru trebuie privit din 
două unghiuri de vedere. Al fru
moasei tradiții dobindite printr-o 
angajare deplină a celor cuteză
tori. dar șl din unghiul de ve
dere al renunțării la luptă tocmai 
sub scuza acestei tradiții. Or. 
exemplul băcăuanilor și ai ieșe
nilor, duminică, obligă I Nu atit 
în numele pronosportiștilor, cău
tători de „bombe" de-o etapăj 
cât mal ales sub necesitatea di
namizării unor dueluri care am. 
vrea să însemne o întrecere spor
tivă totală, fizică, tehnică și, mal 
ales, morală :

Mircea M. IONESCU '

Divizia de juniori comentată de antrenorii ei

pnRii emu (,.u“ ciuj-Napoca): „GOLGEIERII TREBUIE SĂ FIE STIMUL AȚI • • •

A. Delea-
Seceleanu

încheiat 
obișnuit, 

BAIA 
cu 

indisponibili- 
Sabău.

întrebare 
ocupat, in 
noastre in 
cu carac-

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI 
DE MiINE A 

y
SERIA I: F.C. Brăila — : 

Jia. Gh. Gheorghiu-Dej: G. 
mitru (București), LC.I^M. 
fov F.C.M. Brașov: B. Stîn- 
car. (București). Muscelul Clmpu- 
Jung — C.S.M. Suceava: A. Bă- 
dulescu (Ploiești), Portul Con
stanța — Progresul Brăila: c.
Mateescu (București.) — se dis
pută la Babadag, terenul echipei 
Portul fiind suspendat. Cimentul 
Medgidia — C.S. Botoșani: Gh. 
Manta (București), Tractorul Bra- 
fov — F.C. Constanța: Coloși
'^București), Nitramonia Făgăraș
— Viitorul Gheorgheni: L Dima 
4Sâghișoara), Viitorul Vâsliri — 
Delta Tulcea: S. Moldovan țSl- 
ghet), Minerul Gura Humorului
— Unirea Focșani: A- Jurii
CBucuresti).

SERL^ A n-a: Energia Slatina
— Metalul Plopeni: T. Moisescu 
{Drobeta Tr. Severin) — se dis
pută azi, de la ora 14, Poiana 
Cîmpina — Pandurii Tg. Jiu: T. 
Crișan (Cluj-Napoca), Chimica 
Tîrnăveni — Mecanică fină Bucu
rești: V. Antohi (Lași), Progresul 
Vulcan București — Șoimii Siiriu: 
T. Cruceunu (Galați), F.C.M. 
Giurgiu — Flacăra Moreni : Gh. 
Cotormanl (Petroșani), Metalul 
București — Gaz metan Mediaș; 
S. Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej), 
Carpați Mîrșa — Autobuzul Bucu
rești; Gh. Avram (P. Neamț),

DIVIZIEI B
Ener- 

. Du- 
Bra-

Rulmentul Alexandria — Cbtoda 
Tr. Măgurele: R. Schwel flfmi- 
șoara), Petrolul Ploiești — Rapid 
București: O. Anderco 
Mareî.

SERIA A m-a: U.T. Arad — 
CJJU Cluj-Napoca: c. Bărbu-
lescu (București), U.M. Timișoara
— Aurul Brad: M. Moraru (Plo
iești) , Minerul Moldova Nouă — 
F.C.M. Reșița: M, rvăzuiescu 
(Brașov), F.C. Bihor — Someșul 
Satu Mare : D. Freoțescu (Cra
iova), Gloria Bistrița — Oorvinul 
Hunedoara: V. ciocUteu (Craio
va). Ind. s-îrmei C. Turzfi — Da
da Oră știe: C. Tănase (Câmpu
lung), Minerul Cavzilc — Unirea 
Alba Dulia: V. Popovid (Boto
șani), Minerul Antoa — Înfrăți
rea Oradea: V. Constantines cu 
(București), Metalurgistul Cugk-
— Strungul Arad: A. Kraskovskl 
CZalău).

CSatu

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

21 MARTIE 1980
Extragerea I: 16 66 25 90 69 

26 68 43 12.
Extragerea a n-au 82 63 5 

18 76 86 89 22 79.

SPORT LA RADIO *
(pe programul 1)

DUMINICA, 23 martie: ora 
15,30 — „Sport și muzică* 
(transmisii directe de la in- 
tnnlrile etapei a XXIV-a a 
Diviziei A de fotbal, știri din 
actualitatea competițională in
ternă și de peste hotare); ara 
22,10: „Panoramic sportiv" 
(informații din actualitatea 
internă și internațională, cro
nica „Daciadei", relatări șl

ziUei).

LUNI, 24
— „Magazin 
prins: știri 
sportivă comentată, 
fotbalistice, rubrica ________
de vedere- (in continuare, o- 
plnil despre clubul national 
de juniori Luceafărul), meda
lion — frații Simion-ov, fot
bal meridiane).

martie: ara 18,16 
sportiv* (din cu
la zi, săptămâna 

notații 
,, Puncte

— Muițl ani la rînd, Cluj- 
Napoca a avut unul sau chiar 
mai mulți reprezentanți în lo
tul național de juniori. Cîm- 
peanu II, Negruțiu, Hurloi, FI. 
Pop, Suciu sînt câțiva dintre ei. 
In selecționata U.E.F.A. ’80 nu 
are însă nici unul! Cum ex
plică acest lucru Petru Emil, 
de nouă ani antrenor al spe
ranțelor clujene?

— Răspunsul la 
este legat si de locul 
prezent, de echipele, 
cele două competiții
ter republican, locuri modeste, 
locuri care nu corespund stră
daniile antrenorilor și spriji
nului acordat de conducerea 
clubului nostru. E clar că avem 
două promoții mult mai slabe 
decît cele ale anilor trecuți. 
Se mai întîmplă. Totul e ca, 
pe viitor, să nu mai avem „go
luri de producție" atit de mari. 
Și, parcă, pentru a... recupera, 
trebuie să spun că vom avea 
?i o promoție de excepție, pro
moția celor 
1963—1964, o 
pregătită de 
Dar, repet,

turi decît pină acum dacă vrem 
să avem, în cadrul schimbului 
de miine, jucători măcar de 
valoarea celor de. azi sau de- , 
ieri. Clubul — pentru crearea- 
condițiilor necesare. Antreno— 
rul — pentru ridicarea nivelu— 
iui general al instruirii.

— Ce echipe din campionat 
au produs o impresie deosebită 
antrenorului „șepcilor roșii"? ■

— Universitatea Craiova, F.C1 1 
Argeș, Sportul studențesc, Po
litehnica Iași. Pentru jocul lor" 
simplu, eficace, desfășurat in
tr-un tempo cu 
resc. Așa cum 
joace, de fapt, 
de juniori.

Laurențiu

adevărat tim
ar trebui sa i 
toate echipele-}

jDUMITRESCU

născuți in anii 
grupă excelent 

Nicolae Săbăslău. 
acesta nu

CLASAMENTUL
scuză

1. STEAUA 23 13 6 4 57-19 32
2. F.G Argeș 23 12 8 3 43-13 32
X A.S.A. Tg. M. 23 9 12 2 38-22 30
4. Sportul stucf. 23 12 4 7 51-25 28
5. F.CM. Galați 23 11 6 6 39-25 28
6. Univ. Craiova 22 11 5 6 4&-22 27
7. S.C. Bacâu 23 11 4 8 32-26 26
4. ,.U- Cj.-Nap. 23 10 5 8 33-37 25
9. Polit. lași 22 8 8 6 37-25 24

10. Dinamo 23 8 5 10 25-22 21
11. „Poli" Tlm. 23 7 7 9 21-26 21
12. Olimpia 23 7 7 9 28-34 21
IX GS. Brgoviste 23 8 3 12 28-39 19
14. F.C. Baia Mare 23 7 5 11 37-56 19
15. Jiul 23 8 2 13 28-46 18
16. Chimic 23 4 5 12 24-53 17
17. Gloria 23 5 6 12 24-46 16
18. F.G Olt 23 3 2 18 16-73 8

faptul că in acest an Cluj-Na
poca nu dă nici un jucător lo
tului reprezentativ de juniori, 
eă are foarte mici șanse de a 
fi prezent la turneul final al 
campionatului republican, toc
mai cînd orașul nostru organi
zează acest turneul

— „U“ a început foarte bine 
campionatul, după care a ur
mat un „reflux" neașteptat, 
punctat de rezultate mai slabe...

— A existat o singură cauză,
\o cauză obiectivă: transfera

rea cîtorva dintre componența 
echipei la C.F.R. Cluj-Napoca. 
Este vorba de Toth, Berindei, 
Albu, Turcu. Despre ultimul aș 
vrea să spun eîteva cuvinte. 
Dănilă Turcu are 18 ani și a 
fost golgeterul ediției 1978— 
1979 a campionatului republi
can de juniori. A marcat 74 de 
goluri. Și, apropo de cum 
stimulăm pe golg eteri:
i-arn oferit o frumoasă cupă. 
Putea fi, insă, premiat si de 
forul de specialitate. Măcar 
simbolic. Pentru că, intr-ade
văr, trebuie făcut ceva pentru 
a-i stimula pe atacanți, pe cei 
care marchează goluri...

— Care sînt, după părerea 
antrenorului Petru Emil, mari
le probleme ale eșalonului co
pii-juniori?

— Probleme sînt destule și, 
fără îndoială, nu-s ușor de re
zolvat. lată eîteva: terenurile 
necorespunzătoare pe care se 
pregătesc și joacă juniorii, 
timpul din ce în ce mai redus 
pe ea/re-l au la dispoziție cei 
care vor să devină fotbaliști 
de performanță, destule defici
ențe existente în procesul de 
selecție, instruire și educație. 
Este absolut necesar ca atit 
clubul cit și antrenorul copiilor 
să facă mult mai multe efor-

ȘTIRI • ȘTIRI

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• REUNIREA LOTURILOR A SI 
DE TINERET. După cum se știg* 
la sfîrșitul acestei luni și la în- . 
cepului lunii aprilie, l-otul A si
de tineret vor susține o serie de • 
întâlniri. Astfel, prima reprezenta- ■- 
tivă a tării noastre are de dispu
tat la 30 martie prima manșă a 
dublei întâlniri cu reprezentativa 
Iugoslaviei, din cadrul Cupei bal
canice, partidă care va avea Joc 
la Belgrad. Peste trei zile, la 
București, este programată întâl
nirea amicală dintre primele for
mații ale României si R.D. Ger-r 
mane. In vederea acestor acțiuni; 
oomponenții lotului A sînt con- 
vodați miercuri seară în Capitală, 
după disputarea jocurilor etapei 
a 25-a a Diviziei A.

Lotul de tineret se va reuni joî. 
27 martie, la București, pentru 
preparative finale înaintea meciu
lui amical cu "seleetiona'ta olim
pică a R.D. Germane, oe se va 
disputa la Karl Manx stadt în ziua 
de 2 aprilie. Pină la plecarea 
spre R.D. Germană, care va avea 
loc luni 31 martie, reprezentativa 
de tineret va susține un meci de 
verificare în compania unei for
mații de Divizia A.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
988.426 lei din care 129.882 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1.
CÎȘTIGUKILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 MARTIE 

1980
1 (13 rezultate) 
25% a 18.890 lei.
2 (12 rezultate)

Categoria 5 : 428.50 a 200 lei ;
Categoria 6 : 2.507,75 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 :
21.419 lei.

Categoria
13 variante

Categoria 
122 variante a 748 lei.

Categoria 3 (1* rezultate) 
1.306,25 variante a 105 lei.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 16 MARTIE 

1980
Categoria 1: 1 variantă 100% 

— autoturism „Dacia 1300“; Ca
tegoria 2: 8,75 variante a 10.448 
lei; Categoria 3: 21,25 a 4.302 
lei; Categoria 4: 108,50 a 843 lei;

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost obținut de MARIN VA
LENTINA din Sibiu.

• AST AZI, SIRENA — LOTUL 
REPREZENTATIV ““ “—
Astăzi, de la ora 16, pe terenul 
Sirena (șoseaua Gării Cățeiu), 
lotul reprezentativ de juniori, care 
se pregătește pentru returul par
tidei cu Turcia, în preliminariile 
turneului U.E.F.A., va întîLni for
mația gazdă, Sirena, liderul seriei 
a V-a a Diviziei c

DE JUNIORI.

JUCAȚI LA...

ttcișrrGURiw
AUTOTURISME Ș! BANI '

9 ACUMULIND cîte două car- 
tonașe galbene, fotbaliștii Matei 
și Pusztai (F. C. Olimpia Satu 
Mare), precum $i Mateescu (Ra
pid București) au fost suspendați 
automat pe cîte o etapă și nu au, 
deci, drept de joc duminică.

• BILETELE de intrare la me
dul Progresul-Vulcan — Șoimii 
Sibiu, care se dispută mîine dq 
stadionul din str. Dr. StadcovicV 
de la orele 11, s-au pus în vîn- 
zare, începând de astăzi, la casele 
stadionului



CICLIȘTI DIN 7 ȚĂRI LA STARTUL „CUPEI F.R.C.
După multe mii de kilome

tri de antrenament și un scurt 
stagiu competițional pregătitor, 
rutierii vor lua mîine startul 
in prima întrecere internațio
nală a sezonului ’80. Este vorba 
de „Cupa F.R.C.“, competiție 
organizată de federația de spe
cialitate și organele sportive 
din Constanța, la startul căreia 
se aliniază peste 70 de alergă
tori, jumătate dintre ei fiind 
oaspeți de peste hotare. Lingă 
cei aproape 40 de rutieri ro
mâni, pentru care „Cupa 
F.R.C." înseamnă și un mij
loc de selecție în vederea al
cătuirii echipelor pentru „Cursa 
Păcii" (cu obiective competi-

ÎN APRILIE, 
PRIMA EDIȚIE 

A „PATRULATERULUI1* 
UNIVERSITAR 

DE RUGBY
In prima săptămînă a lunii 

aprilie va avea loc la Milano 
ediția inaugurală a patrulateru
lui universitar de rugby, la 
care participă selecționate stu
dențești din România, Franța, 
Italia și Polonia. In primul 
med, la 3 aprilie, echipa noas
tră va juca cu formația Fran
ței, urmînd ca, în funcție de 
rezultat, să întîlnească simbă
tă 5 aprilie învingătoarea sau 
învinsa din partida Italia — 
Polonia.

Antrenorii Constantin Fugigi 
și Mitică Antonescu au la dis
poziție, printre alții, pe Pujină, 
Florea, Moț, Cantea, V, Ion, 
FI. Atanasiu (Știința CEMIN 
Baia Mare), Șt. Căinaru, D. 
Căinam, Barba, Chiciu, Mărcu- 
lescu (R.C. Sportul studențesc), 
Tudose, Ghiță, Șt. Constantin 
(Știința Petroșani), Dima, Do- 
roftei (Politehnica Iași), Matei 
(„U“ Timișoara).

In cadrul pregătirilor pentru C n. de popice

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE AMICALĂ 
IUGOSLAVIA - ROMÂNIA

• întrecerea începe mîine ți se desfășoară pe șosele 
din jurul Constanței O 680 km în 8 zile O Selecție 

pentru echipele noastre de „Cursa Păcii" ți J. O.
ționale pregătitoare imediate: 
„Turul Mediteranean" și „Cupa 
Eliberării" în Italia) și Jocu
rile Olimpice (echipa va par
ticipa la un mare concurs pre- 
olimpic în R. F. Germania), 
vor concura și selecționate din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia și Ungaria, în rîndurile 
cărora se vor afla numeroși 
cicliști care se pregătesc pen
tru marile competiții ale aces
tui an.

Programul competiției este 
următorul : duminică, 23 mar
tie — etapa I, Constanța — 
Mangalia — Constanța, 80 km j 
luni, 24 martie — etapa a n-a, 
Constanța — Tariverde — Con
stanța, 90 km ; marți, 25 mar
tie, etapa a III-a, Constanța —• 
Ovidiu — Kogălniceanu — 
Tîrgușor — Cogealac — Ovidiu 

*— Constanța, 120 km ; miercuri, 
26 martie — etapa a IV-a,

CROSUL BALCANIC -
o competiție de mare prestigiu, 
un spectacol sportiv de calitate
In atletismul mondial există 

astăzi fel de fel de competiții 
cu caracter regional, printre 
care și Jocurile balcanice, ma
nifestare care prin vechime, 
amploare și semnificație 8-a 
impus printre cele mai însem
nate din lumea întreagă. Crosul 
Balcanic, căruia-i sărbătorim 
mîine a XXV-a ediție, este de 
asemenea una dintre cele mai 
importante competiții mondiale 
de alergare pe teren variat.

La jubileul celor 25 de ediții 
vor fi prezente, duminică, la Cra
iova, echipe din toate țările bal
canice (Albania, Bulgaria, Gre- 

Constanța — 23 August — Man
galia — Constanța, 90 km ; joi, 
27 martie — etapa a V-a, con
tratimp individual pe șoseaua 
Constanța — Basarabi, 20 km ; 
vineri 28 martie — etapa a 
VI-a, Constanța — Mamaia — 
Năvodari — Corbu — Săcele — 
Nuntași — Tariverde — Ovi
diu — Constanța, 90 km ; sîm- 
bătă, 29. martie — etapa a 
Vil-a, Constanța — Urluia — 
Constanța, 140 km ; duminică, 
30 martie — etapa a VIII-a, 
circuit pe Bd. Aurel Vlaicu 
(Constanța, cartierul Tomis 
Nord), 50 km.

Traseul variat și concurența 
puternică vor determina un ni
vel ridicat al întrecerii, con
diție deosebit de favorabilă 
pentru testarea cicliștilor noștri, 
îndeosebi a acelora care-șl 
dispută locurile din reprezen
tativele țării.

cia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia), alcătuite din cei mai valo
roși alergători. întrecerile Iot, în 
cadrul celor cinci categorii, vot 
oferi celor prezenți în „Parcul 
poporului" un spectacol sportiv 
atractiv și de bună calitate. 
Nutrim speranța că tonul îl vor 
da, ca și altă dată, componenții 
echipelor românești, deciși, de
altfel, să aibă o comportare 
frumoasă, pe măsura prestigiu
lui pe care și l-au făurit de-a 
lungul anilor. Anul trecut în 
Iugoslavia, la Priștina, ei au 
cîștigat 8 din cele 10 titluri de 
campioni balcanici; în 1978, la 
Istanbul, au avut 6 victorii, ca 
și în 1977 la Tripolis, în Gre
cia, etc.

în cursul zilei de ieri concu- 
renții s-au antrenat în Parcul 
craiovean acomodîndu-se cu ce
rințele traseului pe care vor 
alerga duminică .dimineața, ln- 
cepînd de la ora 10.

„CINE ȘTIE CÎȘTIGĂ"
CU TEMA OLIMPIADA '80
11 premii, dintre care o excursie de 10 zile la Jocurile

Olimpice de la Moscova
Reprezentanțele „Aeroflot” și „Inturist" din București, îm

preună cu O.N.T. Carpați, organizează un concurs „Cine știo 
cîștigă" cu tema Jocurile Olimpice de la Moscova, dotat cu 
11 premii, dintre care o excursie pe timp de 10 zile la Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

Răspunsurile la întrebările de mai jos se primesc pînă la 
data de 15 mai 1980, pe adresa reprezentanței „Aeroflot" la Bucu
rești, bd. Magheru nr. 35.

1. Care este patria Jocurilor Olimpice ; originea denumirii 
„Olimpiada” 7

2. Care este deviza mișcării olimpice 7
3. Ce știți despre emblema și drapelul olimpic; la care edi

ție a Jocurilor Olimpice a fost ridicat pentru prima dată drapelul 
olimpic ?

4. Specificați anii și orașele unde au avut loc Jocurile Olim
pice începînd cu anul 1896.

5. Cui 1 se dă dreptul de organizare și desfășurare a Jocurilor 
Olimpice — unui oraș sau unei țări 7

6. începînd din ce an participă sportivii sovietici la Jocurile 
Olimpice de vară și de iarnă. Dar sportivii români ?

7. In ce an și unde a atribuit Comitetul Internațional Olimpie 
(C.I.O.) organizarea celei de a 22-a Olimpiade orașului Moscova 7

8. In ce an a fost întemeiat orașul gazdă a celei de a 22-a 
ediții a Jocurilor Olimpice și cîți locuitori numără în prezent 7

9. In ce orașe ale U.R.S.S. se va desfășura Olimpiada 7
10. Cînd și unde se va aprinde flacăra celei de a 22-a ediții a 

Jocurilor Olimipce 7
11. Care este traseul Flăcării Olimpice pentru această ediție a 

Jocurilor 7
12. Cine este autorul ursulețului MIȘA, mascotă a Olimpiadei 

'86 7
13. Cînd a fost creat Comitetul Olimpic din U.R.S.S. Dar Comi

tetul Olimpic Român 7
14. Cine este gimnastul care a devenit campion absolut la Jocu

rile Olimpice de la Helsinki din 1952 șl gimnasta care a cucerii 
3 medalii de aur și titlul de campioană absolută la Montreal 1976 7

15. Unde a avut loc cea de a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice ! 
cite medalii au cucerit sportivii sovietici la această olimpiadă, și 
cite au obținut sportivii români 7

16. La care ediții ale Jocurilor Olimpice echipa olimpică sovie
tică s-a clasat pe primul loc după numărul de puncte 7

17. Care dintre sportivele sovietice a devenit prima campioană 
olimpică și Ia ce ediție a Jocurilor Olimpice 7 Dar dintre sporti
vele românce 7

18. Care dintre sportivele sovietice a cucerit cel mai mare nu
măr de medalii olimpice. Dar dintre sportivele din România 7

19. Menționați sportiva și sportivul român oare au participat la 
cele mal multe ediții ale J.O. de vară.

26. La ce discipline sportive vor participa pentru prima dată 
femeile la Jocurile Olimpice de vară din 1980 7

21. Cine asigură efectuarea excursiilor și serviciile pentru par- 
ticipanții și turiștii la cea de a 22-a ediție a Jocurilor Olimpice 7

22. Cine asigură transportul oficial al participanțiior și turiștilor 
la J.O. de la Moscova șl ca ce tipuri de avioane vor fi transportați 
aceștia 7

Reprezentativele române de 
popice, care se pregătesc pen
tru ediția din acest an a cam
pionatelor mondiale — găzduite 
de țara noastră în luna mai — 
au trecut la teste internaționa
le, în compania celor mai pu
ternice selecționate de pe con
tinent. Prima întîlnire va avea 
lor, azi și mîine, Ia Krsko, lo
calitate de lîngă Zagreb, unde 
echipele nostre vor juca cu re
prezentativele Iugoslaviei. Jocu
rile următoare se vor disputa 
la 3—4 aprilie, la Brașov, cu 
R.F. Germania; la 12—-13 apri
lie, la Praga, cu Cehoslovacia; 
Ia 19—20 aprilie, la Karl Marx

ARBITRI ROMÂNI LA FINALA C.C.E. 
DE HANDBAL FEMININ

Arbitrii români Pândele 
Cirligeanu și Romeo Iamandi, 
socotiți a fi cuplul nostru nr. 
1, vor conduce mîine la Bel
grad prima manșă a finalei 
Cupei campionilor europeni 
ia handbal feminin, dintre 
Radnicki și Inter Bratislava. 
Cei doi cavaleri ai fluierului

TABLOURI 
NEMURITOARE

La Paris a avut loc, 
ta cursul lunii trecute, 
o expoziție de pictură 
ta cadrul căreia au 
fost prezentate clteva 
tablouri inspirate din 
sport și purtînd sem
nături celebre, ca ace
lea ale lui Toulouse- 
Lautrec freprezentînd 
pe campionul mondial 
de ciclism Zimmerman 
— 1895), Dufy („Boxe
rii"), Dunoyer de Se- 
gonzafe („Pugiliști pe 
ring"), Raymond Tem
plier (afișe) și alțl pic
tori cunoscuți.

AL 6-lea „OSCAR*
Un juriu internațio

nal compus din 111 zia
riști de specialitate s-a 
întrunit la Barcelona 
pentru a desemna pe 
cei mal valoros șahist 
al anului trecut. Ca si 
în anii precedenți, tna- 

Stadt, cu R.D. Germană și la 
3—4 mai, la Budapesta, cu 
Ungaria.

Pentru dubla partidă de sim
bătă și duminică din Iugosla
via, antrenorii au selecționat 
din lotul lărgit (după concursul 
de verificare care a avut loc 
joi) următoarele echipe: Elena 
Andreescu (428 p d la concursul 
de verificare), Elisabeta Albert 
(419), Ana Petrescu (414), Mar
gareta Cătineanu, Vasilica Pin- 
țea, Elena Pană și Maria Iosif- 
Nichifor, respectiv I, Tismănar 
(925), L Băiaș (938), Al. Tudor 
(910), Gh. Silvestru, I. Bice, L 
Hosu și Al. Cătineanu.

au mal condus în acest sezon 
partidele dintre Partizan Bje- 
lovar și Opssal (Norvegia) — 
din C.C.E., Dozsa Debredn și 
Calpisa Alicante (Spania) — 
Cupa cupelor, Banja Luka — 
VfL Gummersbach — Cupa 
cupelor.

dlțtooaUâ ..Oscar" al 
șanului a fost decer
nat campionului mon
dial. marele maestru 
sovietic AnatoU Kar
pov. Este pentru a șa
sea oară consecutiv că 
ei obține acest trofeu.

PoweB a prezentat un 
film care, după opinia 
specialiștilor, scoate 
pregnant ta evidentă 
faptul că exercițiile fi
zice practicate ta mod 
regulat contribuie la 
ameliorarea stărM ce

care l-a mal fost de
cernat începînd din 
1974 șl pînă acum, fără 
Întrerupere. Troieni 
reprezintă o statuetă 
infățișlnd o femeie In 
port spaniol cu o um
breluță de soare în 
mină, simbolul capita
lei catalane.

CARDIOLOGIE 
Șl SPORT

Cu prilejul unei se
siuni științifice, desfă
șurate la Toronto, me
dicul canadian dr. John

lor ce suferă de tulbu
rări cardiace.

60 ANI DE SCHI
De aurind, federația 

de schi din Polonia a 
împlinit 60 de ani de 
rodnică activitate. Eve
nimentul a fost sărbă
torit în mod deosebit 
în toate stațiunile do
tate cu amenajări spor
tive din zonele mun
toase ale acestei țări. 
De un deosebit succes 
s-a bucurat un mara
ton pe schiuri, la care

LOTUL fOTBâLIȘTILOR IUGOSLAVI
ÎN VEDEREA PARTIDELOR CU URUGUAY Șl ROMÂNIA

Selecționerul iugoslav Miljan 
Miljanici a anunțat lotul A 
lărgit pentru meciul amical 
— cu Uruguay, 22 martie, la 
Belgrad, și România, pruna 
manșă a finalei „Cupei balca
nice", 30 martie, la Belgrad. 
Iată lotul anunțat : Pantelicl 
(Radniciki Niș), Simeunoviei 
(Vardar), Zoran Vujoviei, Prl- 
moraț, Rozici (toți trei de la 
Hajduk), Hrslici (Rijeka), 
Tukrov (Hajduk), Krsticeviel

CHIAR DACĂ A VENIT PRIMĂVARA
Desfășurat la Helsinki, me

ciul internațional de patinaj 
viteză dintre echipele Finlan
dei și R.D. Germane s-a în
cheiat cu scorul de 153—111 
puncte în favoarea oaspeților. 
Iată principalele rezultate în
registrate : masculin t 500 m : 
Niitylae (Finlanda) — 39,45;

au participat sute da 
concurență între U șl 
79 de ani. întrecerile 
au atras o mare aflu
ență de spectatori. De 
asemenea, s-au dispu
tat concursuri pentru 
sportivii de perfor
manță din rindul că
rora n-au lipsit cam
pioni polonezi cunos
cuți, ca Josef I.uczek 
și Andrei Bahleda.

TENISUL 
PERECHILOR

După cum anunță 
corespondentul sportiv 
al agenției Reuter, în 
ziua de 19 mal la Lon
dra, In cadrul und 
manifestări sportive or
ganizate în scopuri de 
binefacere, va avea loc 
șl o partidă de tenis 
la dublu mixt, în care 
se vor întilnl perechile 
Mariana Simionescu — 
Bjdrn Borș șl Chris 
Evert-Uoyd — John 
Lloyd. 

(Hajduk), Zlatko Vujoviei 
(Hajduk), Petro vid (Steaua 
Roșie), Șlișkovici (Velez), Sa
șiei (Sarajevo), Surjak (Haj
duk), Repciei (St. Roșie), ‘Fâ
șiei (Sarajevo), Sarajlid (Slo
boda), Matijevlel (Velez), VI- 
dovici (Sarajevo), Mirocevlci 
(Buducnost), KUnciarski (Par
tizan), Pesioi (Napredak), 
Kranciar (Dinamo), Stojanovlci 
(Radnicikt Kragujevat), Gu- 
delj (Hajduk).

3000 m: Ehrig (R.D.G.) —
4:13,67; feminin: 500 m: 
Richter (R.D.G.) — 43,68 ;
1500 m : Mitscherlich (R.D.G.) 
— 2:13,16.

/ *Cu prilejul unui concurs in
ternațional de patinaj viteză 
desfășurat la Alma Ata, 
Dmitri Ogloblin aa stabilit un 
nou record unional în proba 
de 10 000 m, cu timpul de 
14:31,71. Vechiul record era 
de 14:34,33 și aparținea lui 
Viktor Leskin. în cursa mas
culină de 500 m, pe primul 
loc s-a clasat Aleksandr Kor
nilov — 37,37, timp ce consti
tuie cea mai bună performan
ță mondială a sezonului.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BIALYSTOK

In runda a 4-a a turneului 
internațional de șah de la 
Bialystok (Polonia), maestrul 
român Volodia Vaisman, cu 
piesele albe, l-a învins pe Sa- 
fet Terzici (Iugoslavia). Ma- 
cevski a cîștigat la Kli- 
maszewski, iar partidele Le
man — Kosciuk, Gazik — Wit
kowski și Pinkas — Gorski 
s-au terminat remiză.

TELEX
BASCHET • „Cupa campioc^ 

lor europeni1’ la baschet femdnja 
a fost cucerită de formația ita
liană Flat Torino, Care, în fmaâa 
desfășurată la Mulhouse (Franța), 
& învins ou scorul de 75—66 (3ă— 
33) echipa bulgară Mindor Per- 
nik. Principalele realizatoare art 
fost Plombarini și Gorlini (cîrt 
18 puncte), respectiv Slatceva (17 
puncte).

BIATLON • „Cupa Mondială- 
a programat Sn localitatea sue
deză Helenaeset o probă de 
km cîștigată de Klaus Siebert 
(R.D.G.) — lh 03:32,8. IAdar al 
clasamentului general se menții» 
Siebert — 164 p, urmat de Ullrich 
(R.D.G.) 161 p.

FOTBAL • L.a Newport (T« 
Galilor), în meci pentru prelimi
nariile „Turneului U.E.F.A.**, se
lecționatele Tării Galilor și Irlan
dei de Nord au terminat la egar 
liitate : 0—0 • Finala „Cupei Afri
cii-'- 1980 se va disputa intre se
lecționatele Nigeriei șl Algerirt. 
In semifinala desfășurată la Iba
dan, echipa Algeriei a învins cu
4— 2 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) formația R.A. EgipL 
După 90 de minute de joc șL dis
putarea prelungirilor regulamen
tare scorul a fost egal : 2—2.

PENTATLON MODERN • în 
concursul intern ațion.al de la 
Fontainebleau, după trei proba, 
pe prlmufl loc al clasamentului 
genesraa a trecut T. Szombathely 
(Ungaria) — 3157 p urmat de 
Adam (Cehoslovacia) și P. Led- 
neev (U.R.S.S.) — 3086 p. In cla
samentul pe echipe conduce 
U.R.S.S. — 3220 p, urmată de 
Bulgaria — 3198 p și RJ. Ger
mania — 3154 p.

ȘAH • Meciul dintre maestrette 
sovietice Nona G aprind, aș vili sd 
Nina Gurieli, contînd. pentru tur
neul pretendentelor la titlul mon
dial feminin, a continuat la Tbi
lisi cu partida a opta, cîștigaitâ 
de Nona Gaprindașvili la mutarea 
a 28-a. Scorul este favorabil du
5— 3 Nonei Gaprindașvili. • Cea 
de-a treia partidă dintre marii 
maeștri Robert Hiibner (R.F.G.) 
și Andras A dor j an (Ungaria), 
contînd pentru turneul pretenden- 
ților la titlul mondiali, s-a înche
iat cu victoria lui Htibner (2—1),

SCHI • Concursul de la Jasna 
(Cehoslovacia) ,s-a încheiat cu o 
probă masculină de slalom uriaș, 
eîștigată de sportivul cehoslovac 
Bohumir Zeman, cel care termi
nase învingător în slalom u3 spe
cial, disputat cu o zi în urmă. In 
clasamentul general afl Cupei 
Europed.5*, pe primul loc a trecut 
din nou italianul Siegfried Kersch- 
baumer, cu 153 p.


