
Votul unanim și entuziast al Marii Adunări Naționale, vot al întregului popor!
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CONSTITUIREA 
MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE
In a Vlll-a legislatură

Alegerea președintelui Repu
blicii Socialiste România și 
ceremonia învestiturii au fost 
precedate de constituirea Ma
rii Adunări Naționale, in cea 
de-a Vlll-a legislatură.

Lucrările ședinței de consti
tuire a Marii Adunări Națio
nale au fost conduse de to
varășul Ștefan Voitec, președin
tele de vîrstă în actuala le
gislatură.

Marea Adunare Națională a 
ales dintre deputați pe cei 19 
membri ai Comisiei de valida
re, pentru verificarea legalită
ții alegerii deputaților.

Lucrările primei ședințe au 
fost suspendate pentru a da 
posibilitatea Comisiei de vali
dare să-și desfășoare acti
vitatea.

După-amiază, la reluarea 
ședinței, deputatul Ion Sirbu, 
ales președinte al Comisiei de 
validare, a prezentat raportul 
acestei comisii.

In unanimitate, Marea Adu
nare Națională a validat man
datele celor 369 deputați aleși 
la 9 martie 1980.

In aplauzele puternice ale 
celor prezenți, președintele de 
virstă, deputatul Ștefan Voi
tec, a declarat constituită Ma
rea Adunare, Națională a Re
publicii Socialiste România în 
cea de-a Vlll-a legislatură a sa.

A urmat depunerea jurămîn- 
tului de credință și devotament

JURĂMINTUL 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII

„Jur să slujesc cu credință pa
tria, să acționez cu fermitate pen
tru apărarea independenței, su
veranității și integrității țării, pen
tru bunăstarea și fericirea între
gului popor, pentru edificarea so
cialismului și comunismului în Re
publica Socialistă România I

Jur să respect și să apăr Con
stituția și legile țării, să fac totul 
pentru aplicarea consecventă a 
principiilor democrației socialiste, 
pentru afirmarea in viața societă
ții a normelor eticii și echității so
cialiste I

Jur să promovez neabătut poli
tica externă de prietenie și alian
ță cu toate țările socialiste, de 
colaborare cu toate națiunile lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, de solidaritate cu for
țele revoluționare, progresiste de 
pretutindeni, de pace și prietenie 
între popoare I

Jur că îmi voi face întotdeauna 
datoria cu cinste și devotament 
pentru strălucirea și măreția na
țiunii noastre socialiste, a Repu
blicii Socialiste România !"
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28 martie 1980 — zi de re
zonanță istorică, in care Ma
rea Adunare Națională întru
nită în prima sesiune a celei 
de-a VIII-a legislaturi l-a ales 

pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, in 
funcția supremă de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Este pentru a treia oară 
cînd reprezentanții țării în ma
rele forum al puterii de stat 
și-au dat votul unanim pentru 
învestitura tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca președinte al Re
publicii, exprimînd astfel vo
ința fermă a tuturor cetățenilor 
patriei, femei și bărbați, tineri 
și vîrstnici, muncitori, țărani și 
intelectuali, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
ca scumpa noastră patrie. Re
publica Socialistă România, să 
fie condusă pe mai departe de 
omul care întruchipează cele 
mai înalte virtuți ale poporului 
român, omul de numele căruia 
este legată cea mai bogată și 
mai fertilă epocă din întreaga 
istorie a României.

în această primăvară ani
versară, cînd s-au împlinit 15 

ani de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află la conducerea 
partidului și a destinelor țării, 
întregul popor este mai unit 
ca oricînd, ferm hotărit să 
transpună în viață directivele 
celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, de a face totul pen
tru triumful idealurilor noastre 
nobile de independență, pro
gres și bună înțelegere cu toate 
popoarele lumii. Sînt idealuri 
care, de un deceniu și jumă
tate, și-au găsit in persona
litatea excepțională a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cel mai 
fidel exponent, pilda sa de în
țelepciune. dinamism și eroism 
revoluționar constituind o pu
ternică forță mobilizatoare pen
tru toți oamenii muncii din pa
tria noastră.

în sala Marii Adunări Na
ționale sînt prezenți, alături de 
deputați aleși la 9 martie, 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii, personalități ale vieții noas
tre culturale, artistice și știin
țifice, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Sint de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

La sosirea in rotonda Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîm- 
pinat cu dragoste, stimă și pre
țuire. întreaga asistență, în 
picioare, aplaudă îndelung pe 
secretarul general al partidu
lui. împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojele o- 
ficiale iau Ioc tovarășul Ilie Ver- 

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a primit, după 
ședinfa de investituri, călduroase felicitări 
din partea tovarășilor Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Gheorghe Rădulescu, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu. Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin. Constantin Dăs- 
călescu. Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș. Alexandrina Găinu
șe, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, Vir
gil Trofin.

Au adus, de asemenea, omagiul lor mem

brii supleanți ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C al P.C.R., secretarii - C.C. al P.C.R., 
membri ai Comitetului Central al partidului 
și Consiliului de Stat, deputății Marii Adu
nări Naționale.

Cei prezenți au ridicat o cupă de șampanie 
în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
urîndu-i ani mulți, în deplină sănătate și 
putere de muncă, succese tot mai mari în 
activitatea de înaltă răspundere ce o desfă
șoară în fruntea partidului și statului, pentru 
progresul și prosperitatea neîntreruptă a 
patriei noastre socialiste, pentru fericirea po
porului român, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii în lume.

deț, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscă- 
lescu. Ion Dincă, Janos Faze
kas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Ștefan Voitec.

Ora 17,00. Are loc solemnita
tea alegerii președintelui Repu
blicii Socialiste România. Luînd 
cuvîntul la acest moment săr
bătoresc, tovarășul Ștefan Voi
tec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi

OMAGIU 

liului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
a spus :

„Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Cu sentimente de aleasă 
stimă și adine respect, îmi re
vine deosebita onoare de a pre
zenta aleșilor națiunii române 
in organul suprem al puterii de 
stat, propunerea unanimă a Co
mitetului Central al gloriosului 
nostru partid și a Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, de a 
fi reales in funcția supremă de 
președinte al Republicii Socia
liste România, strălucitul con
ducător al partidului și patriei 
noastre socialiste, omul care se
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identifică cu conștiința poporu
lui, cu tăria și eroismul legen
dar al celor mai bravi condu
cători ai săi, cel care întru
chipează înaltele virtuți ale 
poporului nostru, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în aceste clipe, istoria ne 
cheamă solemn să desemnăm 
in continuare, in fruntea Româ
niei, pe ctitorul de țară nouă, 
mereu înfloritoare, pe eminen
tul om politic care incă din 
fragedă tinerețe s-a dăruit, cu 
abnegație și pasiune revolu
ționară, luptei pline de sacri
ficii pentru idealurile scumpe 
ale clasei muncitoare, ale po
porului, pentru demnitatea, li
bertatea și independența țării, 
pentru triumful marilor idea
luri ale socialismului și comu
nismului, legîndu-și pentru tot
deauna numele de marile în
făptuiri din anii revoluției și 
construcției socialiste în Româ
nia. Sînt 15 ani de cînd to
varășul Nicolae Ceaușescu, ales 
In funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
conduce cu cutezanță revolu
ționară, înțelepciune politică și 
dăruire patriotică, destinele po
porului. ale țării, nriașa operă 
de edificare a orînduirii socia
liste pe pămîntul României.

întregul nostru popor vede 
în activitatea secretarului gene
ral al partidului un înalt exem
plu de slujire cu credință a 
intereselor naționale, de clar
viziune politică și spirit știin
țific în conducere, și exprimă 
primului bărbat al țării senti- 
mentele de adîncă prețuire și 
deosebită recunoștință pentru 
tot ceea ce a realizat si reali
zează în fruntea partidului și 
a statului nostru. în vederea asi
gurării progresului, prosperită
ții și libertății patriei, a creș
terii bunăstării națiunii și afir
mării personalității umane, a 
întăririi independenței și su
veranității României.

Pornind de Ia aceste adevă
ruri scumpe întregului nostru 
popor. Partidul Comunist Ro
mân și Frontul Democrației și 
Unității Socialiste propun re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca președinte al Re
publicii Socialiste România, a- 
vînd nestrămutată încredere că 
aceasta constituie garanția si
gură a înfăptuirii neabătute a 
mărețelor hotărîri ale Congre
sului al XII-Iea al partidului, 
care prefigurează un viitor tot 
mai luminos națiunii noastre 
socialiste, că munca, hărni
cia, cinstea, dreptatea și 
libertatea vor fi pretutindeni 
prezente în această țară cu o 
reală democrație, că nimic nu va 
opri înaintarea fermă a Româ
niei socialiste spre culmile pro
gresului și civilizației, creșterea 
continuă a prestigiului său in 
rîndurile popoarelor lumii.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Consi
liul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
propun realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 

de președinte al țării, avind in 
vedere patriotismul său înflă
cărat, devotamentul nemărginit 
cu care iși slujește poporul, al 
cărui strălucit fiu’este, neobo
sita sa activitate pentru unita
tea întregului popor in jurul 
Partidului Comunist Român, 
clarviziunea și consecvența re
voluționară cu care promovează 
politica de egalitate deplină in 
drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei noastre socialiste, fără 
deosebire de naționalitate, de 
ridicare necontenită a bună
stării materiale și spirituale a 
națiunii întregi.

Prin propunerea de realegere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
înflăcărat exponent al conștiin
ței noastre naționale, in supre
ma funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, 
Partidul Comunist Român și 
Frontul Democrației și Unității 
Socialiste au in vedere faptul 
că conducătorul partidului și 
statului asigură o magistrală 
îmbinare a sarcinilor naționale 
cn cele internaționale, a pa
triotismului cu solidaritatea in
ternațională.

Realegerea ca președinte al 
Republicii a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a vieții internaționa
le contemporane, consemnează, 
spre mîndria întregii noastre 
națiuni, prestigiul imens de 
care se bucură pe toate meri
dianele lumii primul om politic 
al României. (Aplauze puterni
ce, prelungite, urale).

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Votul de învestitură, pe care 
îl vom da astăzi celui mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialis
te, este însuși votul țării, al 
tuturor cetățenilor săi, fără 
deosebire de naționalitate, con
stituie expresia cea mai eloc
ventă a respectului și atașa
mentului față de politica inter
nă și externă a Partidului Co
munist Român, față de secreta
rul său general, militant, dirz 
și neobosit, pentru binele pa
triei, pentru construirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism, expresia voin
ței întregului popor de a-1 a- 
vea și in continuare la condu
cerea destinelor României pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
in inalta funcție de președinte 
ai Republicii este votată în 
unanimitate de Marea Aduna
re Națională.

In aplauzele și uralele celor 
prezenți Ia solemnitate, forul 
suprem al puterii de stat pro
clamă ca președinte al Repu
blicii Socialiste România pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
întreaga asistență, in picioare, 
aclamă îndelung ovaționindu-l 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul*,  
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu-România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat la tribuna farului 

legislativ suprem al țării pen
tru desfășurarea solemnității 
învestiturii în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socia
liste România și de comandant 
suprem al Forțelor Armate.

Adresîndu-se președintelui Re
publicii, tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări 
Naționale, a spus :

„In aceste momente solemne 
ale investiturii dumneavoastră 
in inalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia și comandant suprem ai 
Forțelor Armate, in numeie 
Marii Adunări Naționale, vă rog 
să primiți simbolurile demni
tății și prestigiului, ale puterii 
de stat, ale autorității suverane 
a poporului român, ale voinței 
sale de a se dezvolta liber și 
independent pe calea socialis
mului și comunismului".

Sub cupola palatului Marii 
Adunări Naționale se derulează 
momente de intensă vibrație 
patriotică pe care camerele de 
televiziune, aparatele de filmat 
și fotografiat le fixează pentru 
eternitate, momente in care pe 
umerii și pieptul președintelui 
Republicii Socialiste România 
este petrecută eșarfa tricoloră, 
în centrul căreia este încrus
tată in fir aurit stema țării. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi este înmînat apoi însemnul 
prezidențial și de comandant 
suprem al forțelor armate ale 
țării. In sală răsună puternice 
și îndelungi aplauze, urale și 
ovații. "

Urmează un alt moment isto
ric, cu profunde semnificații 
pentru prezentul și viitorul pa
triei : tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu mina pe Consti
tuție, rostește Jurămintul pe 
care îl consfințește apoi prin 
semnătură. întreaga asistență, 
in picioare, ovaționează cu vie 
însuflețire pe primul bărbat al 
țârii, se scandează cuvinte cu 
valoare de simbol pentru exis
tența contemporană a pa
triei : ..Stima noastră și mîn
dria, Ceaușescu, România", 
„Ceaușescu—P.C.R.".

Răsună acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în numele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Gio
san rostește cuvin tul omagial.

Ne angajăm din nou în 
fața dumneavoastră, a spus 
în încheierea cuvîntului său 
președintele Marii Adunări 
Naționale, că vom munci 
cu toată dăruirea pentru 
realizarea marilor obiective ale 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și inaintare 
a României spre comunism, 
pentru a asigura creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, 
înflorirea multilaterală a Ro
mâniei, participarea ei activă 
la soluționarea problemelor in
ternaționale care preocupă o- 
menirea.

Aducindu-vă un respectuos o- 
magiu pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți spre binele po
porului român, cu încrederea 
nețărmurită în viitorul lumi
nos al țării noastre, mă simt 
profund onorat să vă adresez, 
in numele Marii Adunări Națio

nale, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai a- 
lese felicitări pentru realege
rea dumneavoastră în inalta 
funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Vă urăm, tovarășe președin
te al Republicii Socialiste 
România, multă sănătate și fe
ricire. viață îndelungată și bo
gată în mari înfăptuiri, pentru 
binele și fericirea poporului 
român, pentru ridicarea scum
pei noastre patrii pe noi culmi 
de civilizație și progres, pentru 
triumful cauzei socialismului și 
comunismului, pentru apărarea 
păcii și viitorului întregii ome
niri. (Aplauze puternice,
prelungite, urale și ovații 
pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu).

Trăiască patria noastră socia
listă. liberă și independentă. 
Republica Socialistă România ! 
Trăiască întru mulți ani tova
rășul Nicolae Ceaușescu. preșe
dintele Republicii Socialiste 
România ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite). Asistența in 
picioare scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.", ..Ceaușescu și po
porul".

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, in care deputății ți 
invitații dau glas simțămintelor 
lor de prețuire ți respect față 
de intiiul bărbat al României 
socialiste, este invitat să ia 
cuvirrtul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintcrea președintelui Re- 

CONSTITUIREA
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din vag. 1)

față de Republica Socialistă 
România.

In continuare, s-a trecut la 
alegerea Biroului Marii Adu
nări Naționale.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român ți Consiliului Național 
al Frontului Democrației ți 
Unității Socialiste, deputatul 
Tamara Dobrin a propus să 
fie ales ca președinte al Marii 
Adunări Naționale pentru cea 
de-a Vlll-a legislatură, deputa
tul Nicolae Giosan. Au fost 
propuși ca vicepreședinți ai 
M.A.N. deputății Cecilia Stan, 
Virgil Teodorescu, Emilia Sonea 
ți losif Szasz.

Biroul Marii Adunări Națio
nale a fost ales in unanimita
te in componența propusă.

In continuare, lucrările sint 
conduse de tovarășul Nicolae 
Giosan.

Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi, cu unanimitate 
de voturi, următoarea ordine 
de zi pentru actuala sesiune :

1. Alegerea președintelui Re
publicii Socialiste România ; 

publicii — transmisă în direct 
de posturile noastre de radio 
ți televiziune — a fost urmărită 
cu vie emoție ți satisfacție, cu 
deosebit interes ți caldă apro
bare, cu profundă mindrie pa
triotică, fiind subliniată, in mai 
multe rinduri, cu îndelungi ți 
însuflețite aplauze.

Astfel se înscrie încă o pa
gină glorioasă în Cartea de 
aur a patriei, pe frontispiciul 
căreia se află figura luminoasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
omul cutezător care a ridicat 
mîndria națională pe culmi ne
atinse pînă acum. Această nouă 
învestitură a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de președinte al Româ
niei este un semn de durată și 
continuitate a aspirațiilor noas
tre milenare, o expresie strălu
cită a simțămintelor de dra
goste statornicite între popor, 
partid și secretarul său ge
neral.

Proclamînd în fruntea Repu
blicii pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. națiunea noastră so
cialistă a făcut încă o dată do
vada voinței sale de nezdrun
cinat de a da viață obiectivelor 
stabilite de cel de-al XII-Iea 
Congres al partidului, de a for
ma, unită în cuget și simțiri, 
un zid însuflețit tn jurul ma
relui său bărbat de stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care 
ne conduce cu mină sigură și 
înțelepciune spre piscurile de 
lumină și belșug ale comunis
mului.

2. Alegerea Consiliului de
Stat;

3. Alegerea Consiliului de
Minițtri ;

4. Alegerea Tribunalului Su
prem ;

5. Alegerea procurorului ge
neral ;

6. Alegerea secretarilor Ma
rii Adunări Naționale ;

7. Alegerea comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate propu
nerea ca pentru toate punc
tele înscrise pe ordinea de zi 
să fie folosit votul deschis.

In încheierea lucrărilor ședin
ței de după-amiază, potrivit 
prevederilor Constituției, tova
rășul llie Verdeț, primul minis
tru al guvernului, a depus 
mandatul guvernului in func
țiune, acordat de Marea Adu
nare Națională în cea de-a 
Vll-a legislatură.

Marea Adunare Națională a 
aprobat depunerea mandatului 
Consiliului de Mirfiștri.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale se reiau simbă- 
tă dimineață.

ORELE DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT PENTRU COPII- 
MAI FRUMOASE, MAI ATRACTIVI, CU TEMĂ Șl CONȚINUT!
Zilele trecute, „grupa mare" 

a grădiniței nr. 9 din Tg. Jiu 
și-a ținut ora de educație fizi
că în fața unei asistențe pur- 
tînd în mîini, tot felul de mape 
și carnețele. Sigur, „șoimii*  nu 
cunoșteau că în mica lor sală 
de sport se aflau directoarele 
și educatoarele a zeci de gră
dinițe din județul Gorj, iar la 
un fel de catedră luaseră loc 
tovarășa Cornelia Pătruț, in
spectoare pentru învățămîntul 
preșcolar, tovarășul Adrian 
Dragnea, asistent universitar la 
I.E.F.S. ș.a.

Deci, puștii, necunoscînd toa
te aceste lucruri, au intrat pe 
„teren" așa, ca în fiecare zi. 
Adică, bătînd zdravăn pasul de 
marș și cîntînd de se auzea 
pînă la Rovinari, unde părin
ții lor muncesc cu hărnicie la 
cărbune. Apoi, după cîteva 
exerciții menite să trezească, 
să pună în mișcare și cei mai 
„somnoroși" mușchi, grupa con
dusă de educatoarea Ana Pes- 
caru a demonstrat cum „toba 
mare bate tare Desigur, nici 
unul dintre cei prezenți nu s-a 
îndoit de acest adevăr, băieții 
și fetițele lovind palmele cu 
putere, cînd deasupra capului, 
cînd sub piciorul ridicat, cînd 
jos, în parchetul lucitor. La 
sfirșit, „șoimii" — împărțiți ta 

două echipe — s-au întrecut în 
„Hațegana", un fel de „com
binație" — fără minge — în
tre handbal și baschet, cu miș
cări repezi, piruete și aplecări 
de tot felul, ceva foarte antre
nant, adică ,,’Nainte și pe sub 
mină / să tot joci o săptămi- 
nă !“. Aplauze, felicitări, în
semnări scurte ta carnețele.

După acești reprezentanți ai 
sportului pitic de masă, în sală 
a intrat „grupa de performan
ță" a grădiniței nr. 2 din Tg. 
Jiu. Costume viu colorate, e- 
xerciții de gimnastică de o ra
ră frumusețe, „piramidă fina
lă*  aplaudată la scenă des
chisă. Antrenoare și educatoa
re : tovarășa Adela Bădoi. Ora 
de educație fizică s-a încheiat, 
începe ora pentru bunul mers 
al educației fizice și sportului 
in cele 386 de grădinițe din 
județul Gorj 1 începe „masa 
rotundă" în sprijinul dezvoltării 
fizice armonioase a celor 16169 
de copii cuprinși în aceste u- 
nități de învățămînt preșcolar.

Maria Trușcă, directoarea 
grădiniței nr. 1 din Tg. Jiu : 
,.Ne-am văzut, oarecum, ta 
filmul „De la 3— la 5 ani", 
-prezentat puțin înainte, prin a- 
mabilitatea specialiștilor de 
la C.N.E.F.S. și I.E.F.S. Vreau 
să spun că și noi organizăm 

mini-excursii cu inimoșii noș
tri „șoimi". Adică ne luăm cî
teva pleduri și pornim spre 
poiene cînd e vremea narcise
lor, iar acolo practicăm spor
tul. Sînt de părere că jocul 
trebuie să rămină activitatea 
de bază a celor mai mici spor
tivi ai țării. Am îndoieli, 
respectiv nu știu dacă proce
dăm corect și modern cînd în
soțim mișcarea cu cîntecul. 
Așteptăm răspunsul autorizat 
al tovarășilor de la C.N.E.F.S.".

Valentina Popescu, directoa
rea grădiniței din Sadu — 
Bumbești : „Programul dezvol
tării și mișcării sportive apro
bat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a stat 
permanent în atenția noastră. 
Da. grădinița Sadu a reușit 
multe lucruri frumoase. Fi
rește, și copiii de la noi iși 
dispută intîietatea, sub egi
da „Daciadei", la alergări, în
treceri de biciclete și triciclete, 
excursii de 8—10 ore în fru
moasa luncă a Jiului, cu mul
tă joacă — bine organizată — 
și masă de prînz la iarbă ver
de. Ne mindrim cu cele 
două fetițe din grădinița noas
tră, acum în grupa mică a 
gimnastelor de la Deva. Am 
o propunere : sîntem mereu în 
căutare, apelăm continuu la 

improvizații, adică nu avem — 
ca învățămîntul pionieresc — 
o programă concretă de lucru 
în activitatea sportivă. Ne-ar 
fi de mare folos — și în a- 
ceasta constă propunerea mea 
— un manual de sport adresat 
preșcolarilor".

Elena Mladin, directoarea 
grădiniței nr. 10 din Tg. Jiu : 
„Sîntem încă în sezonul rece 
și, cu mici excepții, ne petre
cem cite 10—12 ore pe zi în 
grădiniță. Sigur, avem fel 
de fel de activități, nu ne plic
tisim. Dar dacă selecția pen
tru sportul de performanță a 
coborit de la grupa mare, la 
grupa mică, cred că trebuie fă
cut ceva în plus . față de felul 
cum, lucrăm. în mod obișnuit. 
Oricum, viitoarea programă 
a sportului pitic va trebui să 
cuprindă lecții metodice îmbu
nătățite, adecvate preșcolarilor, 
cu multe, foarte multe, ima
gini, scheme de mini-jocuri 
sportive, în raport cu poten
țialul și receptivitatea copii
lor".

Adrian Dragnea, asist, univ. 
la I.E.F.S. : „In primul rînd, 
cîteva notații de la grădinițele 
vizitate. Lecțiile comandate, 
în care educatoarele intervin 
prea mult, nu sînt recomanda
te. Includerea dansului în 
orele de sport rezervate pre
școlarilor este o necesitate. 
In timpul iernii, foarte efi
cientă, este călirea organis
mului prin mersul pe jos, cu 
temă și obiectiv (mergem să 
vizităm cutare lucru). între
cerea este în natura copiilor, 

dar trebuie să lucrăm ceea ce 
le place mai mult. Și absolut 
cu toți ! Deci, facem o greșeală 
cînd aruncăm la coșul de mi- 
nibașchet stind la „coadă" în 
coloană. Este mai bine ca miș
carea să fie însoțită de cîntec, 
adică și de un excelent exer
cițiu de respirație. Catedra de 
teorie și metodică a institutu
lui nostru și-a propus ca noua 
programă pentru educația fizică 
a preșcolarilor să fie un ade
vărat îndrumar pentru activita
tea viitoare a sportului din 
grădinițe, bogat ilustrată, cu 
exerciții și jocuri atractive, 
amănunțit descrise. Preconizăm, 
de asemenea, editarea mai mul
tor pliante, între care unul cu 
amenajarea de curți model. 
Vreau să spun că sînt depăși
te — pentru sportul pitic de 
performanță — acele leagăne 
de tot felul care numai la miș
care și agerime nu invită. Mai 
atractive, mai eficiente sint 
barele mici de cățărat, bîrnele 
la mică înălțime, tragerea la 
semn, ținta fiind un „fioros 
cap de tigru" care, lovit cu 
mingea în nas. închide șiret o- 
chii..."

Cornelia Pătrut, inspectoare 
pentru învățămîntul preșco
lar : „Un schimb fructuos de 
experiență, o acțiune metodică 
binevenită, care — cu si
guranță — va impulsiona pre
gătirea micilor noștri spor
tivi pentru școală și viață, la 
nivelul cerințelor vremii în 
care trăim".

Vasile TOFAN



Datorită mai bunei organizări, dar și iernii,

„DACIADA ALBĂ 1980" SE ÎNCHEIE CU UN BILANȚ RODNIC

Daciada" de iarnă 1980 s-a încheiat și, totodată, s-a 
tras cortina peste încă una dintre edițiile marii com
petiții sportive naționale. Datorită măsurilor luate de 

Comisia centrală de organizare a „Daciadei" in spirite, 
plenarei C.N.EF.S. din octombrie 1979, s-au intensificat 
preocupările in vederea încheierii in bune condiții a etapei 
de vară și pentru desfășurarea celei de iarnă. In acest 
scop, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, 
organele și organizațiile sportive și cu atribuții in mișcarea 
sportivă au desfășurat o muncă intensă, la toate nivelurile, 
inițiind numeroase acțiuni menite să sporească numărul 
participanților la practicarea exerețiilor Fizice, sportului și 
turismului, pentru ridicarea calității rezultatelor, pentru de
pistarea de tineri capabili să intre în aria performanței.

Din datele centralizate la GN.E.F.S., reiese că etapa de 
iarnă a „Daciadei*  a valorificat mai bine condițiile favora
bile din acest an — zăpadă abundentă, temperatură scăzută 
care a dus la crearea de numeroase patinoare naturale — 
forurile de specialitate inițiind manifestări cultural-sportive 
de largă audiență, ca „Zilele schiului pentru tineret*  (Bis- 
trița-Năsăud), „Concursul micilor vinători de munte*  (Cluj), 
„Festivalul sporturilor de iarnă*  (Suceava) și alte manifes
tări sportive de masă in județele Argeș, Brașov, Buzău, Ma
ramureș, Harghita, Municipiul București etc.

In întreaga țară, sub egida „Daciadei*  s-au organizat 
numeroase acțiuni sportive în întîmpinarea unor evenimen
te importante : Congresul al Xll-lea al P.C.R., alegerile de 
deputați de la 9 martie, zilele festive 30 Decembrie și 
24 Ianuarie etc. Pe plan local, în vacanța de iarnă a ele
vilor au fost angrenați peste 300 000 de pionieri și elevi 
în tabere locale, excursii și alte acțiuni, mărindu-se astfel 
sfera de cuprindere a—copiilor și 'tineretului în acțiunile 
„Daciadei*.  Incepînd din luna februarie s-au desfășurat 
etape finale pe țară, — „Cupa U.G.S.R.*  la schi, „Cupa Con
gresului al Xl-lea al U.T.C.", la sporturile de iarnă, „Dina- 
moviada" de schi, Concursurile militare de iarnă, „Cupa 
Pionierul*  la sanie, finala de șah și de tenis de masă. De 
un frumos succes s-au bucurat „Serbările zăpezii", de la 
Predeal, Izvorul Mureșului și Păltiniș, cit și „Festivalul pio
nieresc pe gheață*  din București. Toate acestea au demons
trat că desfășurarea etapei de iarnă a creat condiții pen
tru ca tot, mai mulți tineri și oameni ai muncii să practice 
educația fizică, sportul și turismul de masă.

In anul 1979—1980, la acțiunile sportive de masă din ca
drul „Daciadei*  au luat parte peste 400 000 de preșcolari, 
4.400.000 școlari, 110.000 studenți, 2.700.000 oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții, 1.000.000 din mediul rural 
și 200.000 din cooperația meșteșugărească, reprezentînd o 
creștere cu peste 800.000 de participant față de ediția 
trecută. In sportul de performanță, in cadrul „Daciadei*  
au fost organizate 576 competiții sportive, cu caracter re
publican, pentru copii, juniori și seniori, iar în etapa de 
iarnă s-au organizat 83 de competiții de performanță, la 
ale căror starturi au fost prezenți PESTE 50.000 DE SPORTIVI.

SPECTACOL SPORTIV CU EMOȚIONANT ECOU 
ÎN SUFLETELE OAMENILOR

Zăpada înaltă, de aproape un 
metru, dădea comunei înfățișare 
de basm. Acoperișurile caselor 
purtau căciuli mari albe. O- zi 
de iarnă grea, ai fi spus, în care 
omul își caută de lucru prin ca
să. Numai că în ziua aceea, pe 
șoseaua principală din comuna 
Valea lașului — situată la vreo 
6 km de Curtea de Argeș — pe 
ulițe, era un freamăt cu totul 
neobișnuit. Sănii— pline de co
pii, tineri și adulți — trase de 
cai frumoși, „gătiți ca la nuntă44, 
brăzdau drumurile comunei. Ala
iul vesel, la care se adăugau al ți 
săteni ce mergeau pe jos, purtind 
sănii și schiuri, se îndrepta spre 
dealurile ce imprejmuiesc a- 
ceastă așezare, — care se mln- 
drește cu locul I pe județ cuce
rit în cadrul .,Daciadei- — unde 
se desfășura o tradițională săr
bătoare sportivă : „Carnavalul 
zăpezii4*.  Viitorii rivali de pe 
pirtiile de zăpadă nu erau alții 
decît sătenii din Valea lașului 
și mulți alții din cele 5 sate ce 
aparțin de această comună : 
Bărbălătești, Borovinești, Cer- 
bureni, Ungureni, Valea Uleiului. 
In total, aproape 500 de oameni 
de vîrste diferite care, cum ne 
spunea un vrednic animator al 
sportului de aici, profesorul de 
educație fizică Anghel Dumitres
cu, „s-au făcut de mult, mai 
precis de mici, frați cu sportul44. 
Ne convingem de aceasta urmă
rind „programul44. Frumoase,

CHEIA SUCCESELOR CELOR DIN „ȚARA DE SUS"
în această iarnă, mai mult decît 

în iernile trecute, la redacție au 
sunat mereu telefoanele suceve
nilor : la fiecare sfîrșit de săp
tămînă eram invitați la cîte o 
„Cupă44 ce se desfășura pe pla
iurile „Țării de Sus44. Zăpadă a 
fost destulă, uneori prea multă, 
așa câ de la începutul lui de
cembrie și pînă la „Idele Iul 
Marte- — adică pînă la 15 ale 
acestei luni — competițiile s-au 
ținut lanț.

Știam de multă vreme că în 
orașele de pe văile Moldovei și 
Bistriței se desfășoară, în fiecare 
sezon rece, competiții tradiționa
le : „Festivalul sporturilor de 
iarnă44 la Cîmpulung Moldove
nesc, „Cupa Lactoza44 și „Serbă
rile zăpezii44 la Vatra Dornel. o 
altă competiție la Gura Humoru

disputate, bine organizate (de că
tre cele trei asociații sportive din 
comună) concursurile de săniuțe 
și de schi, la care participă 
„prichindei- de 5—6 ani, dar și 
adulți de 30—50 de ani. Spre ha
zul celor mulți, aflați pe margi
nile „locului de concurs44, se des
fășoară jocuri distractive. Apoi 
demonstrații ale unor sportivi 
care au atins performanța.

Nu contează că gerul șfichiuie 
obrajii, că timpul trece. Carna
valul oferă bună dispoziție și 
veselie pînă după lăsarea întu
nericului cînd, la marginea co
munei, s-a făcut un foc mare 
de tabără șl s-au declanșat 
jocuri de artificii. Albul zăpezii 
strălucea galben portocaliu In 
vîlvătaia focului, în fel de fel 
de culori împrumutate de la ar
tificiile ce brăzdau cerul. Spec
tacol sportiv minunat, care a 
umplut de bucurie și fericire su
fletele oamenilor.

★
Un instantaneu, din sutele, din 

miile, despre care s-ar putea 
scrie. Fiindcă în această iarnă, 
pretutindeni în țară, în Dîmbo
vița sau Maramureș. în Suceava 
sau Vrancea, s-au organizat ase
menea serbări, concursuri sporti
ve în cadrul „Daciadei albe*.  Ac
țiuni care au dovedit că sportul 
a pătruns adînc și în viața sate
lor noastre.

Modesto FERRARINI

lui. Dar n-am bănuit amploarea 
pe care aveau să o capete com
petițiile sportive de iarnă în în
treg județul Suceava.

De la orașe competițiile au co- 
borît la nivelul comunelor și sa
telor. Astfel, La Botuș, un sat din 
comuna Fundu Moldovei, s-a 
desfășurat în acest an concursul 
„Săgeata zăpezii44, organizat de 
școala generală din localitate. La 
Dorna Candrenilor — o nouă e- 
diție a „Cupei Oușorul44, care și-a 
luat numele de la muntele Oușorul, 
la poalele căruia se află comuna. 
La Ciocănești s-a desfășurat „Cu
pa Suhard44. La Crucea, Dorna 
Arini și la Brodina —- primele e- 
diții ale unor concursuri rezer
vate pionierilor și școlarilor din 
mediul sătesc. La toate acestea 
trebuie adăugate „feeriile pe

O SEARA DE NEUITAT... UNA DINTRE
Ningea cu fulgi mari, ca 

niște fluturi albi și geana în
serării cobora peste văile Bir- 
gaelor. în Prundu. insă, in 
centrul comunei, domnea o a- 
nimație cum oamenii nu mai 
văzuseră de multă vreme. De 
pe marginea drumului, o bătrî- 
nică întreba minunindu-se : 
„Vai, draga mătușii. dar de 
unde s-o stins atîta copil 
aici ?“ „Din tăt județul, mătu
șă. Sint oaspeți la Prundu, cu 
„Daciada*.

Peste 150 de copii din satele 
județului Bistrița Năsăud erau 
oaspeți la Prundu. în cadrul 
„Zilelor schiului pentru tine
ret*,  acțiune organizată de 
C.J.E.F.S. De ce oaspeți ? 
Pentru că organizatorii au avut 
o idee care s-a dovedit deose
bit de valoroasă. Prin școlile 
din Prundu au fost întrebați 
copiii localnici — și prin 
ei părinții : „Cine vrea să 
găzduiască un copil-doi care 
vor veni la întreceri Iar
răspunsul a fost cel așteptat de 
la acești oameni de munte, cu 
inimi deschise, cu vorbă așe
zată, prietenoasă. „D-apăi, 
cum să nu-i găzduim ? Cu 
bucurie, că poate și copiii noș
tri s-or duce Ia ei. Să vină, 
dragă, să vină !...“

Și veniseră peste 150 de spor
tivi, cu profesorii lor, urcaseră 
la Piatra Fîntînele, unde s-au 
întrecut toată ziua, apoi au co- 
borît la Prundu. Și, în fapt de

In acest an, zăpada abundentă a oferit condiții pentru schi 
și săniuș și in București. Iată o mărturie. Foto : V. BAGEAC

Se reamintește organelor sportive locale ți celor cu atribuții în do
meniul sportului câ, potrivit prevederilor calendarului sportiv pe anul 
1980, datele de desfășurare a etapelor „Crosului pionierilor*  șl „Cro 
sulul tineretului*  — care trebuie riguros respectate — sint următoarele î

etapa pe asociație 
etiapa pe localitate 
etapa pe Județ 
finala

„Crosul pionierilor" 
pină la 9 aprilie 
pinâ la 14 aprilie 
pină la 23 aprilie

CHIAR Șl
Spre deosebire de alți ani, spor

tivii teleormăneni n-au mai dus 
dorul zăpezii, care a acoperit 
pămîntul luni de-a rînduL Bucu
ria oamenilor cimpulul (fiindcă 
zăpada, se știe, este vestitoarea 
recoltelor bogate !) s-a asociat cu 
aceea a tineretului, care a avut... 
pîrtie liberă către pasionante în
treceri în cadrul etapei de iarnă 
a „Daciadei44.

„N-am făcut încă bilanțul ge
neral al participanților — ne spu
neau activiștii de la C.J.E.F.S., 
Teleorman, dar dorim să sublini
em cu toată convingerea că pre
tutindeni în județ tineretul a 
răspuns*  în proporții cu adevă
rat de masă, acțiunilor întreprin- 

gheață44 din multe localități, com- 
petiții-spectacol în care a exce
lat Școala generală nr. 4 din 
Cîmpulung Moldovenesc.

— La fiecare dintre aceste 
competiții au participat zeci și 
zeci de pionieri și școlari, ne-a 
spus tovarășul Dragoș Macovei, 
secretar al C.J.E.F.S. Suceava. 
Dar, în afara acestor concursuri 
de importanță județeană, în nu
meroase comune și sate au avut 
loc, în fiecare săptămînă, con
cursuri de schi și sanie. Azi, 
mulți săteni oferă copiilor lor, 
drept cadou, schiuri sau sănii 
de concurs, în loc de jucării...

Participarea maselor de tineret 
și de școlari, în această iarnă la 
concursurile din „Dulcea Buco
vină44 s-a datorat atît NUMĂRU
LUI MARE de competiții cît și 

seară, in centrul comunei, co
piii-gazde îi primeau pe co- 
piii-oaspeți. „N-ați văzut 
pe cei din Romuli ?” — ne-a 
întrebat o fetiță îmbujorată de 
frig și de emoție. Nu-i văzu
sem, dar am pornit împreună 
să-i căutăm. Am aflat că mica 
școlăriță se numește Elena De- 
blea, că are de primit pe Lo- 
cica Sima și pe Doina Bulz, 
eleve la școala din Romuli.

„Doinița, Lucica...*.  Elena 
Dablea își găsise prietenele, 
s-au sărutat și... „Putem pleca, 
tovarășe profesor ? Ne așteaptă 
mămica cu cina...*

Reporterul n-a rezistat ten
tației de a afla cum vor fi pri
mite cele două fetițe din Ro
muli in familia Dablea. Și am 
plecat toți patru pe jos, spre 
satul Suseni, „cam cit sare 0 
așchie de la butuc*,  cum spu
nea Elena.

In casă era cald, lelea Silvia, 
mama, deschisese șl ușa de la 
odaia de oaspeți, „să fie cul
cușul incălzit bine*.  Plutea 
aromă de lapte fierbinte, de 
cîrnați prăjiți, de plăcinte. 
Și copiii povesteau cum a fost 
sus, pe pîrtii, cum s-au între
cut, cum au cîștigat cei din 
Bistrița Bîrgăului. „Dar cu 
„Daciada*  cum îi, Nuțica ?“, a 
întrebat lelea Silvia. „Asta-i 
„Daciada”, mamă. întrecerile, 
vizita fetelor, vizita noastră la 
ele...*

Viorel TONCEANU

„Crosul tineretului*  
pînă la 6 aprilie 
pinâ la 13 aprilie 
pinâ la 20 aprilie

INTR-UN JUDEȚ
se In cadrul „Daciadei*  și in 
multe locuri s-au tăcut simțite 
inițiative locale. Niciodată etapa 
de iarnă a marii competiții spor
tive naționale nu s-a bucurai de 

o asemenea reușită tatr-un județ 
de șes, ca al nostru*.
In Alexandria, orașul de reșe

dință a județului, întrecerile 
..Daciadei*  au punctat aproape 
fiecare sfîrșlt de săptămînă. In 
zona rîului Vedea și pe dealurile 
cu pantă lină din jurul orașului 
amatorii de schi șl săniuș s-au 
numărat de flecare dată cu sute
le. Printre cel mal activi, elevii 
școlilor generale nr. 3 și 6, tine
rii de la Liceul de matematlcă- 
fizlcă și de la Liceul industrial 

înlănțuirii lor, DESFĂȘURĂRII 
LOR NEÎNTRERUPTE. Competi
torii cel mal buni, din Iacobeni, 
Straja, Ciocănești, Pojorîta, Cîr- 
libaba, Vatra Dornei, Gura Hu
morului, Fundu Moldovei sav 
Cîmpulung Moldovenesc, erau 
mereu... pe drumuri la sfîrșit de 
săptămînă, pentru a se întrece 
cu adversari de talia lor, 
pentru a cîștiga cupele sau 
premiile oferite. Și. așa cum 
spunea elevul Ion Alexandriu, 
cîștigător la schi alpin în cadrul 
„Festivalului sporturilor de iarnă44 
de la Cîmpulung Moldovenesc. 
„Important este că facem mișca
re, că ni-i drag sportul*.

Sever NORAN

CELE MULTE
Fără îndoială că in 

cadrul „Daciadei albe*  
din acest an au existat 
multe initiative locale, 
menite să sporească nu
mărul participanților la 
acțiunile sportive. să 
creeze emulație și dîr- 
zenie în rindurile concu- 
renților dar. mai ales, o 
largă diversificare a com
petițiilor. creșterea cali
tății lor.

Iată una dintre multe
le inițiative. Ea aparține 
harghitenilor.

— Am văzut, în 1979, 
recordul de participare 
al sibienilor la orientarea 
turistică, ne-a spus to
varășul Aurel Nan. șeful 
comisiei de specialitate a 
C.J.E.F.S. Harghita. Nu-i 
ușor să organizezi un 
concurs la care să parti
cipe aproape 20000 de 
oameni intr-o zi. ..Dar 
noi, ce am putea face ?“

INITIATIVE
ne-arn întrebat. Și am 
găsit răspunsul: „Putem 
încerca un record de

la un con- 
masă PE 
Ceva in

participare 
curs de 
SCHIURI.
genul alergării suedezi
lor, la competiția lor 
denumită Vasalopet". Am 
ales traseul — în apro
piere de Băile Tușnad — 
și am mobilizat tineretul 
și oamenii muncii din 
județ, să participe. Am 
avut aproape 1000 de 
participanți !

— Trebuie să adaug, a 
intervenit tovarășul Beta 
Kovacs, șeful Comisiei 
sport-turism de la Consi
liul județean al sindica
telor, că proba n-a fost 
simplă. Distanta — in
tre 15 și 30 de kilometri 
— a cerut concurenților 
un efort deosebit. în a- 
fară de găsirea puncte
lor de control, am intro
dus și o probă de tras 
cu pușca — deci un în
ceput pentru... biatlon — 
apoi i-am obligat să ghi
cească (vorba vine „să 
ghicească", că trebuie să 
cunoști pădurea) de la 
ce copaci sau tufe pro
veneau crenguțele cu 
muguri prezentate de 
juriu. Așadar, o probă 
complexă, interesantă și 
instructivă care ne-a 
dus și la un rezultat de 
excepție : datorită a- 
cestei competiții, in acest 
an am obținut două ti
tluri de campioni națio
nali la orientare turisti
că. (S. N.)

DE ȘES...
Rulmentul, cei de la asociația 
sportivă Automatica.

interesul față de întrecerile 
„Daciadei- de iarnă a cuprins 
in aceeași măsură și pe tinerii 
din celelalte localități teleormă- 
nene. La Turnu Măgurele am în- 
tilnit (nu o dată) în concursuri 
de schi, organizate cu întregul 
colectiv, pe prof. Nicolae Mohanu 
cu elevii Grupului școlar de chi
mie ; la Roșiorii de Vede — în 
întreceri de schi și săniuș, tineri, 
și tinere de la asociațiile sportive 
Rova și Textila. Chiar și la 
Zimnicea, localitate care se re*  
construiește vertiginos, copiii, ti
neretul au fost deosebit de recep
tivi la toate acțiunile sportive în 
aer liber. O mențiune specială 
pentru colectivul de laminoriști 
de la noua întreprindere de țevi 
sudate.

Simțim nevoia totodată să re-’ 
marcăm prezența La „Daciadă*,  
la schi și săniuș îndeosebi și a 
tinerilor din mediul rural, din 
Cringenl, de pildă, unde prof. 
Matei Nedelea a făcut adevărate 
„minuni44 (a se înțelege partici
parea cu toți copiii din școli șl 
cu tineretul din C.A.P.), apoi din 
Virtoapele, prin capacitatea de 
mobilizare a prof. Ion Bratu. In
tr-un clasament sui-generis pe 
care îl întocmește C.J.E.F.S. Te
leorman, pe locuri fruntașe se 
vor afla și comunele Frăsinet, 
Băbăița (doi oameni inimoși, ca 
prof. Gh. Enache și Ștefan Ghi- 
miș, au fost inițiatorii a zeci de 
acțiuni). Smîrdîoâsa și Lița, acolo 
unde prof. Dorel Popescu a 
pregătit, de fapt, terenul de se
lecție pentru sportul cu balonul 
oval, prin concursuri de schi și 
sanie. Ceea ce este foarte bine 1

Tîberîu ST AMA



imnastica masculină românească se 
află din nou în fața unui examen ho- 
tăritor, examen care trebuie să-i 

ateste valoarea competiționalp, să-i stabi
lească locul în ierarhia mondială. Este vorba, 
desigur, de Jocurile Olimpice de la Moscova, 
obiectiv prioritar al anului 1980. Am numit 
decisiv examenul olimpic din acest an pentru 
câ, ajunsă la o maturitate competițională ri
dicată, omogenizată de-a lungul multor în
treceri de anvergură, echipa reprezentativă 
masculină a țării noastre iși propune, pentru 
luna iulie, clasarea printre primele șase se-

lecționate ale lumii. Un obiectiv justificat, în 
mare măsură, de valoarea atinsă in ultimii 
ani de gimnaștii noștri fruntași 
de dorința lor de autodepășire 
re a unor rezultate prestigioase 
românească de gimnastică.

Despre modul cum este pregătit concursul 
de la Moscova, despre șansele pe care le 
au sportivii noștri la Jocurile Olimpice, despre 
unele din problemele de bază ale gimnasticii 
masculine românești, iată cîteva opinii și 
aprecieri - în pagina de față.

și, deopotrivă, 
și de obține- 
pentru școala

ÎN CE STADIU SE AFLĂ
LOTULUI REPREZENTATIV,

OBIECTIVELE PENTRU ETAPA URM
CAR

PRE

STA IN POTERILE NOASTRE
ii c dcdarâ Dan Grecu, Hurt

SĂ NE ATINGEM ȚELURILE
Szilicr $1 Ion Checicheș

QY(acă 
rotundă

După campionatele mondiale 
baza concluziilor trase în urma 
tre masculine, a 
care să se ocupe 
lor lotului olimpic, 
Adrian Stoica - 
Vasile Coșariu -
ciaiiști le-am adresat două întrebări :

I-am solicitat să-și spună 
părerea în legătură cu șansele 
pe care le au la viitoarea O- 
îimpiadă, cu ceea ce trebuie 
făcut ca echipa noastră repre
zentativă să se situeze pe un 
loc fruntaș, pe trei dintre gim- 
naștii care vor duce, probabil, 
greul la viitoarele 
limpice.

DAN GRECU : 
vom îmbunătăți 
exercițiile impuse . 
tea alcătui o selecționată omo
genă valoric la liber alese, a- 
tunci va fi posibil să ne atin
gem obiectivul propus, clasarea 
printre primele șase echipe 
ale lumii. Specializarea noastră 
la inele este un lucru cunoscut 
și apreciat ca atare pe plan 
mondial. Este necesar ca toți 
componența formației noastre 
să aibă exerciții valoroase la 
acest aparat, pentru că astfel 
ne vom spori șansele la cîști
garea de medalii in finala a- 
cestei probe, tn plus, consider 
că trebuie atacate cu încredere 
și curaj și alte probe în care 
băieții noștri au șanse de a se 
clasifica pe poziții fruntașe, 
in ce mă privește, voi lupta 
pentru medalia de aur la inele, 
pentru că întrecerile de la Fort 
Worth mi-au arătat că am 
dreptul să mă număr printre 
cei mai buni gimnaști ai lumii 
la inele. Mă pregătesc, ca ata
re, cu toată seriozitatea pentru 
aceasta".

KURT SZILIER : „Avem
datoria de a ne pregăti astfel 
Incit să nu mai ratăm nici un 
exercițiu, așa cum s-a intim
plat, din păcate, la competiții 
anterioare. Cred că acesta 
este micul... secret al bunei

întreceri o-

„Dacă ne 
considerabil 

și vom pu-

In ultimii 7 ani. Dan Grecu s-a impus constant la inele, probă 
in care a fost campion mondial, european, campion mondial 

universitar și medaliat olimpic
mai mari șanse. Echipa noas
tră trebuie să dea dovadă de 
mai multă încredere in posibi
litățile sale și să lupte cu toa
te forțele pentru o bună clasare 
in ierarhia internațională".

clasări a echipei noastre la vi
itoarea Olimpiadă. Personal, 
mi pregătesc pentru o bună 
clasare generală și, deopotrivă, 
țintesc calificarea pentru finale 
la unele dintre probele în care 
și pină acum am dovedit că- 
am atins un bun nivel valoric, 
competitiv pe plan internațio
nal. Am șanse, mai ales, la cal, 
paralele și bară".

ION CHECICHEȘ : „Mă pre
gătesc asiduu, pentru ca la 
Moscova să nu mai ratez cali
ficarea in finale, cum mi s-a 
intimplat la Fort Worth;"anul 
trecut. Mă voi pregăti pentru 
toate probele, dar voi insista 
la antrenamente mai ales pe 
acele aparate in care am cele

A

PINĂ CÎND SE VA MAI CONTA
DOAR PE DOUA CLUBURI BUCURESTENE ?

Mai mult, poate, decît în alte 
discipline, in gimnastica noastră 
masculină de ani $1 ani titlurile 
de campioni — atit pe echipe, cit 
și cele individuale — au revenit. 
Invariabil, sportivilor bucureștenl. 
De rapt, pentru o și mai rigu
roasă precizare — celor de la clu
burile Dinamo și Steaua. Parcă 
pentru a accentua supremația Ca
pitalei, în ultimii doi ani Întrece
rea maeștrilor a dat de fiecare 
dată cite doi campioni în clasa
mentul individual compus, firește, 
tot din rîndurile glmnaștilor bucu- 
reștenl. Dacă vom extinde aria 
investigației șl la nivelul echipei 
reprezentative a țării, vom con
stata că situația este aceeași, 
pentru că ani buni componenții 
Iotului național au fost selecțio
nați, cu regularitate, numai din 
rtodurile formațiilor Dinamo si 
Steaua.

O primă concluzie care se poate 
trage din acest tablou ar fi aceea 
că aceste două echipe de dub 
sînt foarte puternice, deci în a- 
lara oricărei concurente pe plan 
național. Și trebuie să spunem că, 
Intr-adevăr, cel puțin în parte, 
afirmația este reală. In sensul că 
cele două cluburi bucureștene, 
beneficiind de cadre competente, 
de condiții materiale corespunză
toare si <1 Is plinind de săli dotate 
cu aparatura necesară, și-au for
mat de-a lungul anilor o frumoa
să tradiție in depistarea și for
marea de gimnaști valoroși, 
cu o măiestrie ridicată, capabili 
să lupte pentru supremație la ni
vel național. In mod fiaesc, însă, 
apare și o altă Întrebare, deter
minată de situația mai înainte 
amintită : Ia ce nivel se pre
zintă celelalte echipe din țară, 
care este aportul secțiilor de spe
cialitate ale cluburilor de pe te
ritoriu la ridicarea necontenită a 
ștachetei valorice a gimnasticii 
noastre masculine 7

Din păcate, bilanțul glmnaștitor 
din perimetrul situat în afara Ca
pitalei s-a aflat timp de mujțl 
ani la o cotă extrem de scăzută. 
Si nu s-ar putea spune câ în sec
țiile de performantă din țară nu 
activează antrenori competent!, cu 

capabili să tin
dea un curs nou, 
gimnasticii noas- 
Dar. multumln- 
puțin. multi teh- 

fără pasiune.

bunâ calificare, 
pulstoneze si să 
mart competitiv, 
tre masculine, 
dti-se cu foarte . 
nârieni au lucrat

fără tragere de inimă, iar rezul
tatele au fost și ele pe măsură.

Iată însă Că in ultimii ani, sub 
impulsul succeselor gimnasticii 
noastre feminine, lucrurile par să 
la o altă turnură si în gimnastica 
masculină. Chiar dacă pozițiile 
cîștlgate și deținute de decenii de 
gimnastica masculină bucurestea- 
nă nu sînt încă puternic amenin
țate, există semne vizibile că 
„ceva se întîmplă" to provincie, 
nu mal surprinde acum pe ni
meni faptul că, mai ales la lotu
rile de tineret și juniori, 
adesea solicitați și gimnaști 
au apărut și au făcut primii 
ta perfecționarea măiestriei 
la secțiile unor asociații și 
buri din afara Capitalei.

Astfel, se cuvine să amintim că 
la Arad (antrenor Mihai Breș- 
tean), Sibiu (Adrian Stan), Bra
șov (Ghearghe Blaj), Reșița (Ion 
Albu), Bistrița (Mircea Singeor- 
zan) sau Gheorgheni (Francisc 
Hofman) gimnastica masculină se 
situează acum în centrul atenției 
organelor locale sportive, cu reale 
perspective ca ta viitor echipele 
provenite dta aceste secții să de
vină competitive pe plan național 
și, ca o consecință firească, să 
constituie un Inepuizabil rezervor 
de talente și valori pentru lotul 
nostru reprezentattiv. în acest 
context, nu putem decît să ne 
exprimăm regretul pentru semne
le de constantă stagnare șl chiar 
regres de care dau dovadă Ti
mișoara — care ctodva alimenta 
echipa națională cu gimnaști 
buni —, șl BuzăuL centru care 
s-a lansat ta ultimii ani cu cîteva 
rezultate notabile, dar care prea 
repede a început să dispară din 
vizorul actualității.

In condițiile ta care, acum, stat 
programate anual competiții de 
anvergură, responsabilitatea for
mării unor echipe puternice, de 
ridicată valoare tehnică este din 
Ce ta ce mal mare, asigurarea u- 
nul flux continuu de cadre ta
lentate spre totul național devine 
<Hn ce ta ce mai imperioasă. Iată 
de ce, federația de specialitate 
trebuie să vegheze șl să acorde 
tot sprijinul acestor noi nuclee 
ale gimnasticii noastre masculine, 
pentru ca ele să-și aducă o con
tribuție substanțială la ridicarea 
pe o treaptă superioară a gim
nasticii noastre masculine.

stat 
care 
pași 

lor 
clu-

Echipa reprezentativă mascu
lină a țării noastre, așa cum 
se conturează ea acum — pe 
baza testelor de verificare și de 
selecție care au loc cu regula
ritate în cadrul lotului olimpic 
și a valorii intrinsece a celor 
mai buni sportivi de care dis
punem la această oră — pre
zintă cîteva particularități care 
se cer a fi menționate. Primul 
fapt sesizabil chiar de la pri
ma vedere este acela că în 
fruntea selecționatei noastre se 
află un sportiv care -și-a do
vedit cu prisosință clasa ridi
cată, cîștigînd medalii de aur, 
argint și bronz în toate 
competiții organizate de 
rația internațională — 
Olimpice, campionate 
diale, campionate europene,
Jocuri mondiale universita
re. Sînt, iată, zece ani de cînd 
cronicile consemnează debutul 
acestui sportiv în echipa națio
nală. Este, desigur, vorba de 
Dan Grecu, a cărui longevitate 
sportivă și ale cărui perfor
manțe stîrnesc admirație în în
treaga lume. La vîrsta de 30 
de ani, multiplul nostru cam
pion rămîne, în continuare, 
liderul echipei, cel de la 
care se așteaptă, în primul 
rînd, cîștigarea de- medalii 
la Olimpiada ’80. Să mai adău
găm și prezența in echipa na
țională a lui Nicolae Oprescu

marile 
Fede- 
Jocuri 
mon

de la Fort 
analizei e’ 

un colectivfost alcătuit
de planificarea și desfăș 
în vederea participării la 
antrenor coordonator, G 
antrenori, losif Hidi

1. Considerați că poate fi îmbunătățită poziția pe care o deține 
noastră masculină în ierarhia mondială f

2. In ce stadiu se află pregătirile și ce trebuie să se 
pentru o evoluție bună la Jocurile Olimpice ?

Cum la prima întrebare toți cei 
solicitați au răspuns afirmativ, 
subitoitodu-se că la Moscova gim- 
naștii noștri se pot situa pe unul 
din primele șase locuri ale da- 
secmentului pe echipe, redăm mai 
jos opiniile legate de unele pro
bleme de actualitate și. In egală 
măsură, de ceea ce trebuie în
treprins de aici înainte pentru 
atingerea telului propus.

ADRIAN STOICA : tn cadrul 
lotului este o atmosferă bună de 
lucru, gimnaștii fiind hotărîți să 
obțină la Olimpiadă cele mai 
bune rezultate din întreaga lor 
carieră sportivă. Din păcate, a- 
vem de luptat cu o mentalitate 
dăunătoare bunei pregătiri : gim
naștii nu au prea fost obișnuiți, 
cum se spune, să apese pe pe
dala accelerației tot timpul, iar 
acum, cînd Ie cerem un volum 
și o intensitate mai mare tn ca
drul antrenamentelor, unii dau 
vizibile semne de oboseală. Tre
buie, de asemenea, să ținem sea
ma de o realitate obiectivă : mai

mult de jumătate din componenții 
lotului sint sportivi cu ani înde
lungați de activitate competițio
nală, oboseala psihică și fizică, ce 
mai apare din cînd în cînd, fiind 
cu totul de înțeles. în momen
tul de față, pregătirea lotului o- 
limpic se află într-o fază avan
sată, comparativ cu alți ani, și 
sîntem mulțumiți de nivelul la 
care se prezintă toți componenții 
lotului. Am lucrat foarte mult e- 
xercițiile impuse, cu serioase ciș- 
tiguri la nivelul lor tehnic, iar 
fiecare gimnast a avut sarcina să 
introducă elemente noi, de mare 
dificultate și spectaculozitate în 
compoziția exercițiilor liber ale
se. Sperăm ca apropiatele cam
pionate internaționale ale țării 
noastre, cu prima apariție publi
că a lotului nostru, să ne ofere 
prilejul prezentării unora din ele
mentele pe care le pregătim. Ne 
străduim ca Kurt Szilier să cîș- 
tige mai multă Încredere în for
țele proprii, pentru a-și valorifica 
Integral șansele mari pe care Ie 
are de a fi prezent in lupta pen
tru medalii.

intreprin

GHEOrT! 
vem patru 
Ion Checicl 
relian Geor 
un solid cv 
pei noastre 
sportivi eo 
finaJă^ol 
mare măști 
posibilitate 
realitate. D 
tapa următ 
trebuie să 
a două a.< 
siguranța 1 
rea element 
cent în ex 
derația ar 
mal tnd 
planurilor 
nă cu mai 
înlăturarea 
survin uneo 
țel medical 
paratura n 
asemenea, 
lotul ar av 
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(din 1972), Mihai Borș (din 
1974), Sorin Cepoi și Ion Checi- 
cheș (din 1976), sportivi care 
aspiră și în prezent cu 
șanse îndreptățite la selec
ția în sextetul pe care il vom 
alinia la Jocurile Olimpice de 
la Moscova și vom înțelege 
prea bine că ne aflăm în fața 
unei formații mature, cu o bo
gată experiență 
lă, dar și uzată 
multe întreceri 
gură.

In modul cel
această situație oglindește nea
junsuri serioase la nivelul 
cluburilor fruntașe în direc
ția selectării și pregătirii me
todice a unor tineri gimnaști 
valoroși, cu un înalt nivel de 
măiestrie sportivă, care să poa
tă face față exigențelor mereu 
sporite ale marilor concursuri 
Internaționale și care să asigu
re, într-un flux continuu, pri
menirea cadrelor echipei repre
zentative a țării. Firește, pen
tru apropiatul mare examen 
nu mai este posibil să se ope
reze acum modificări structura
le în componența echipei. Dar, 
este absolut necesar ca federa
ția noastră de specialitate, in 
strînsă colaborare cu cluburile 
din Capitală și din țară, să ac
ționeze cu mai multă eficiență 
și hotărire în direcția asigură
rii cadrelor de miine ale gim-

competiționa- 
în

de
grele și 

anver-
mai elocvent,

nasticii noastre masculine, a 
căror lipsă este acum resimțită 
mai mult decît orieînd.

Curba sinuoasă a echipei 
noastre masculine în ierarhia 
marilor competiții organizate 
în ultimul deceniu și pierderea 
continuă de „altitudine" în ul
timii ani (1970 — locul 8 la 
campionatele mondiale de la 
Liubliana, 1972 
Jocurile Olimpice de 
chen, 1974 — locul 6 
pionatele mondiale 
Varna, 1976 — locul 6 
rile Olimpice de
1978 — locul 7 la 
mondiale de la
1979 — locul 8 la 
mondiale de la 
indică, fără putință 
gadă, concurența din ce -în ce 
mai aprigă la nivelul elitei 
mondiale și olimpice, situație 
care impune o maximă respon
sabilitate în abordarea 
gătililor pentru 
întreceri olimpice, 
partea antrenorilor, 
sportivilor înșiși, 
buie să fie mai mult decît ori
eînd pătrunși de marea cinste 
și răspundere pe care o au a- 
tunci cînd îmbracă tricourile 
cu tricolor și luptă pentru 
prestigiul internațional 
României socialiste.
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Pină la Jocurile Olimpice de la Moscova au rămas mai 
puțin de patru luni ! O perioadă extrem de scurtă pentru 
reorganizări și restructurări de exerciții, dar suficient de lungă 

pentru retușuri și finisări, pentru punerea la punct a tuturor 
detaliilor care ar putea, intr-o mai mică sau mai mare măsură, 
să concure la realizarea unei pregătiri corespunzătoare in ve
derea- principalului examen internațional al acestui an.

Desigur, concurența la virf este astăzi foarte puternică, in 
unele țări s-au 'înregistrat in ultimii ani progrese remarcabile 
și ar fi exagerat să pretindem reprezentativei noastre să as
pire la podiumul olimpic. Echipele U.R.S.S., Japoniei și R.D, 
Germane au atins un asemenea nivel incit este greu să fie 
întrecute. In imediata lor apropiere se află selecționatele S.U.A. 
și R.P. Chineze, care s-au remarcat, cu deosebire, la „mondia
lele*  de la Fort Worth. Pentru locul 6, gimnaștii români tre
buie să se întreacă cu cei din Ungaria și R.F. Germania și 
vor putea învinge echipele acestor țări numai printr-o evoluție 
fără fisuri, situație in care un accent deosebit trebuie să se 
pună, mai ales, pe valorificarea integrală a șanselor pe apa
rate.

Prin cel mai autorizat reprezentant al său, 
nastica masculină românească s-a impus at< 
blice sportive internaționale la inele, aparat 
din anul 1973, gimnaștii români au ciștigat 
argint și bronz. Colectivul de antrenori de 
olimpic trebuie să ia toate măsurile care s 
ca și la Moscova să se continue frumoasa tr 
ticii masculine românești. Nu numai Dan Grecu, 
pa noastră va trebui să fie foarte bine pr 
aparat. De asemenea, in raport cu profilarer 
alte țâri pe unele probe, va trebui să fie ona 
a aborda pozițiile fruntașe și la alte aparat 
calificarea in finale, iar in continuare - obtir 
sau situarea pe primele șase locuri. Dan Gr 
Ion Checicheș, Aurelian Georgescu, ca pri™ 
echipei noastre, trebuie să se mobilizeze Xexerr 
următoare, să-și îndeplinească integral sarcTr 
meat, astfel incit la Moscova să obțină rozul

Gn 
Const
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Rezultatele de prestigiu obținu
te de-a lungul anilor de generații 
succesive de performeri așează 
caiacul și canoea între discipli
nele în care reprezentarea olim
pică românească a fost privită și 
așteptată cu optimism, cu speran
țe. iar rezultatele s-au situat, 
constant, în perimetrul satisfac
țiilor, contribuind la afirmarea y 
la consolidarea prestigiului spor
tiv al României. Caiaciștli și ca- 
noiș-til noștri și-au cîștigat un 
frumos și binemeritat renume, 
cuprins atît de simbolic în ape
lativul „flotila de aur a caiacului 
și canoei".

Flotila noastră va susține în iu
lie, pe apele canalului olimpic 
de la Krîlatskoe un nou exa
men, mai dificil decît toate cele 
precedente. Mai dificil pentru că 
aria de practicare a acestui sport 
s-a extins continuu, în special în 
deceniul în care a trecut, mai di
ficil pentru că, așa cum s-au pe
trecut și la noi lucrurile odini
oară, tot mal multe națiuni au 
început să privească această dis
ciplină ca o posibilitate de a-fir- 
mare în arena olimpică, ' ‘ ' 
măsuri în consecință.

La noi s-a împământenit 
că la caiac-canoe „trebuie" 
vem succese, că în acest 
„se face * ”" 
dent un 
nării, de 
pentru a 
veni, pe___ ___ _ _____ _____ _
după 2—3 ani de pregătire.

Dacă ideea a fost valabilă când
va, dacă unele din cuvintele de 
mai sus pot fi acceptate și astăzi 
— la lot se muncește cu seriozi
tate și răspundere. Delta trebuie 
să rămână principalul izvor al va
lorilor acestui sport etc. — a ac
cepta pe de-a-ntregul această con
cepție ar reprezenta o mare gre
șeală, similară cu refuzul de ali
niere la cerințele moderne ale 
sportului de mare performanță.

Ce se află dincolo de străluci
rea blazonului flotilei ? iată o în
trebare care poate genera altele, 
la fel de importante pentru vii
torul acestui sport : cine va lua 
mâine locul lui Ivan Patzaichin 
(eau al lui Dâba, sau al fraților 
Slmionov), cine va „trage" în vii
tor alături de Ion Bîrlădeanu î 
Care este preocuparea pentru asi
gurarea schimbului de generații T 
$i ce valoare are acest ,«schimb

lulnd

ideea 
să a- 
sport 
BUfl-treabă", că este___

raid pe un braț al Du- 
la Tul ce a la Sulina, 
găsi cîțiva tineri zdra- 

care să-i faci campioni

de miine" 7

Intre Montreal 
și Moscova,

puține nume noi
in lotul olimpic
Punând față în față echipa 

care „flotila- a aliniat-o cu patru 
ani în urmă, la Montreal, cu cea 
pe care o vom alinia, probabil, 
la Moscova, putem constata pu
ține modificări esențiale. Chiar 
dacă în lot există unele nume n<oi, 
trebuie să recunoaștem că singu
ra promovare impusă de o va
loare deosebită este cea a caia- 
cdstului Ion Bîrlădeanu. Chiar 
dacă un Patzaichin sau un Dîba 
nu se nasc în fiecare zi, și chiar 
dacă nădăjduim ca Bîrlădeanu să 
se afirme la Moscova asa cum a 
făcut-o Dîba la Montreal, nd sc 
pare prea puțin ca intr-un inter
val de patru ani să câștigăm o 
singură nouă certitudine. Sport 
de uzură, de efort fizic intens, 
caiacul-cano ea respinge, în ge
neral, carierele longevive. Patzai- 
chin este o excepție nu numai la 
nod, ci pentru întreaga lume a 
acestui sport. Foarte puțind dintre 
ajdversarii pe care sportivii noș
tri i-au întâlnit în 1976 pe cana
lul de la Nâtre Dame vor fi pre- 
zenți și la Krîlatskoe (între el 
câteva valori de excepție, sportivi

care în 1976 erau foarte tineri)
Chiar in loturile aliniate in vara 
trecută la Duisburg de echipele 
UJLS.S., R.D. Germane și Unga
riei — adică forțele cu care ne 
aflăm în luptă- directă pentru su
premație — numărul olimpicilor 
era foarte mic. Vladimir Parfino- 
vid, Peter Hempel, Luben Lube- 
nov, Ros with a Eberl, pentru a 
cita câteva dintre cele mai sem
nificative nume, sînt apariții ale 
ciclului olimpic care se va în
cheia la Krîlatskoe. Schimbările 
sînt firești, valorile noi s-au im
pus — întîi pe plan local — în 
luptă directă cu cele vechi, le-au 
luat locul. Noi așteptăm victorii 
și medalii tot de la Patzakrhln 
(chiar dacă marele campion l-a 
luat alături pe Capusta). de la 
Dîba (sperind în revenirea lui), 
de la Gheorghe Simionov (care 
l-a schimbat pe Danilov cu fra
tele său Toma). Și de la Bîrlă- 
deanu...
Poate că în lunile viitoare ti

nerii intrați în ultimii 2—3 ani pe 
porțile lotului — Elisabeta Bâ- 
beanu, Nas tas ia Buri, Tecla Bor- 
cănea. Marian Ciobanu. Anghel

Un sprijin substanțial
o bază de masă largă

Ceman. Marian Dineu, Alexandru 
Glura, Ion Geantă, Gheorghe Titu, 
Dobre Nencin — vor face un 
mare salt calitativ sl vor deveni 
nu numai titulari pentru întrece
rea olimpică, ci sl autentici pur
tători al speranțelor pentru... 
<aum. Poate... Cert este insă 
pină acum, ei. adică cel mai 
torosi reprezentanți al tinerel 
nerații, nu s-au impus !n fața 
cililor titulari. Și este, totuți. i 
tul de greu de crezut că o 
putea face în cele eiteva 
care au mal rămas pină la 
startului olimpic. De ce 7

Este suficient să privim puțin 
In urmă, la rezultatele pe care 
■portivil citați mal sus — care 
stnt, la urma-urmet, cert mal buni 
repre.'entanțl ai generațiilor ttoe- 
re respective — le-au obținut ta 
vremea junioratului tn cele mal 
tanportante competiții ale categc- 
rhlor de virstâ. In cele două 
campionate europene de juniori 
desfășurate ta 1977 CVichy) și 1979 
(Tampere) cartaciștii sl canodstll 
noștri au cîștigat doar patru me
dalii — una de argint si trei de 
bronz. Coborind în timp, putem 
vedea că în 1975 (Albanc) sau 
1973 (Walcz) recoltele au 
fel de sărace. Pentru a 
tima victorie românească 
de juniori trebuie să 
pină ta... 1971 (Snagov) ! 
diționaleie concursuri 
performanțele noastre se situează. 
Si nu de azi — de ieri, la o ootă 
nesatisfăcătoare. La fel ta tatH- 
nirile-patrtAater cu formațiile Po
loniei, Ungariei rl R.D. Germane, 
unde victoriile start foarte rare, 
iar clasările codase sistematice.

Șl atunci cum să sperăm că la 
vîrsta senloratului, etnd vor a- 
junge titulari ta echipa națională, 
juniorii noștri H vor întrece pe 
cel pe care nu-4 pot învinge 
acum 7 Rămtne ca răsturnarea 
valorilor, menținerea prestigiului 
flotilei să rămtaă o problemă a 
cărei rezolvare să depindă, ca în- 
tr-o veritabilă alchimie a perfor
manței, numai de măiestria tehni
cienilor lotului mare... Este din 
ce ta ce mai greu, azi, va de
veni aproape imposibil, miine I
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Cauză a slabei afluente
■lotul mare, fragilitatea cronică a 
„schimbului de miine- este, in a- 
celașl timp, efect ai unor slăbi
ciuni și deficiente ale activității 
interne. Cu cei aproape 1 800 de 
sportivi legitimați (inglobind toa
te categoriile de virstâ șl clasifi
care) calacul-caDoea este departe 
de a avea o bază (cit de cit) de 
masă. Lipsa unei mase Indestulă- 
lătoare de practicant! nu poate 
asigura secții valoroase sl nici o 
concurență internă puternică, din 
care să răsară adevăratele valori. 
Cu excepția Tujcel (prin meritele 
pasionatului Igor Llpațit) aportul 
celorlalte orașe șl secții este in
suficient. calitativ si cantitativ. 
Orice s-ar spune. performanțele 
de rezonanță ale caiacistUor Fi 
canoiștllor noștri se datorează u- 
nel munci de laborator, fără a fi 
lr. concordanță cu dezvoltarea 
reală a acestui sport pe plan in
tern.

Cauzele acestei stări de lucruri 
pot fi aflate atît !n activitatea fe
derației, cit si în cea a organelor 
sportive locale, a factorilor cu a- 
tribuții în domeniul educației fizi
ce și sportului, a tehnicienilor din 
secții. Grijulie cu îndeplinirea o- 
biectiveloc de moment — exigen
te și importante —. federația a 
pierdut " 
cată de 
spectivă 
gurarea 
selecției _____ ___ _____  _ _
riadul, de federație șl implicit de 
către tehnicieni. $1 abia după 
Jocurile Olimpice de la Montreal 
ea a fost așezată acolo unde în
semnătatea ei o îndrituieste să 
stea — la baza preocupărilor (cel 
puțin ale federației...). Nerezolva
tă a rămas și problema asigurării 
unui număr suficient de tehnici
eni. Lumea caiacului este închisă 
șl mică. Cine li pregătește pe vii
torii campioni 7 înainte de a vor
bi de .schimbul de miine" al 
sportivilor de azi ar trebui, poa
te, să ne gîndim la .schimbul de 
miine al antrenorilor*.  Am avut 
atlția sl atiția mMi campioni, dar 
numărul odor care au devenit 
antrenor-, la încheierea carierei 
este foarte mic. Ar trebui să ne 
glndim șl la modalitățile de per
fecționare a cunoștințelor tehni
cienilor noștri. Federația a făcut, 
este drept, cursuri de perfecțio
nare, dar numărul materialelor 
teoretice elaborate este insuficient. 
Cunoștințele și experiența antre
norilor noștri de notorietate mon
dială nu s-au materializat, pină 
acum, ta nici o lucrare 1

La nivel local, caiacul-can cea. 
prilej de euforie eolectivă, de 
mlndrie după oricare ediție a 
J.O. sau a campionatelor mon
diale, nu reușește să depășească, 
In multe locuri tn viața de fle
care zi, condiția de cenușăreasă. 
Sprijinul celor chemați, sau al 
celor care au posibilitatea să-j 
dea nu este la nivelul cerințelor 
și pretențiilor față de acest sport. 
Cu eforturi nu prea mari, dar cu 
bunăvoință, cu dorința de a pune, 
Intr-adevăr, umărul în sprijinirea 
acestui sport care ne-a adus atî- 
tea satisfacții se pot crea condiții 
mtalmafle de practicare a caiacu
lui și canoed, se poate lărgi baza 
de care, iartă, vîrful are imperi
oasă nevoie I

performanțele
viitoare

condiții pentru

trenorul Nagy și soții Zorgo-Raduly

...PENTRU UN LOC 
PE PODIUMUL OLIMPIC!

din vedere, o bună bu- 
vreme, obiectivele de per

și măsurile pentru asi- 
îndeplinirii k>r. Problema 
a fost neglijată ani de-a

Vladimir MORARU

I-a plăcut sulița, dar pentru 
că n-avea „corp de aruncător" 
clujeanul Petru Pavel Nagy a 
devenit... alergător de fond, pe 
pistele atletice și pe pîrtiile de 
schi. In 1957, după terminarea 
studiilor universitare, proaspă
tul absolvent al I.E.F.S. a re
venit la Cluj-Napoca, în ora
șul natal, hotarit să facă o 
treabă de calitate. Și cum pri
ma dragoste nu se uită nicio
dată, „Peter", specialist în curse 
lungi, a revenit acolo de unde 
plecase, adică la sectorul de 
aruncare a suliței. Așa ciim 
însuși declară, ca student, la 
București, avusese șansa de a 
fi lucrat alături de' profesorul 
Titus Tatu, unul dintre repu
tații noștri tehnicieni la aceas
tă probă, și de... studenții Ale
xandru Bizim și Gheorghe Po
pescu, multipli campioni națio
nali și balcanici, aruncători de 
80 m. Intr-atît i-a plăcut sulița 
lui Nagy Incît, în atelierul de 
tîmplărie al I.E.F.S., și-a con
fecționat mai multe bucăți, du
pă toate legile zborului, aerodi
namicii și portanței.

Pasiunea pentru această pro
bă, priceperea acumulată de-a 
lungul anilor și-au găsit ex
primarea, poate cea mai bună, 
în rezultatele elevei sale Eva 
Zorg6-Raduly, a doua sulițașă 
a lumii In anul 1979. Dealtfel, 
tocmai datorită rezultatelor a- 
cesteia, antrenorul Nagy a fost 
considerat, și pe bună dreptate, 
ca unul dintre cei mai valoroși 
specialiști români ai anului tre
cut.

— De Eva mă ocup din a- 
nul 1970 — spune antrenorul 
Nagy — dar pentru prima oară 
am văzut-o în 1967, la Sighi- ’ 
șoara, la un concurs pentru 
juniorii mici. A cîștigat sări
tura în înălțime și în lungime, 
arătîndu-se o tînâră plină de 
forță și îndemînatică. Profesoa
ra ei, Florica Gorgoi, ea însăși 
fostă atletă, mi-a vorbit foarte 
frumos despre Eva care, în 
treacăt fie spus, este fata Ell- 
sabetei Tampa, cu ani in urmă 
campioană națională de schi I 
Aveam s-o revăd pe acea zvîr- 
lugă blondă, plină de tempe
rament în 1968, cînd Eva de
venise campioană națională 
școlară la aruncarea suliței și 
la pentatlon.

Din 1970, cum am spus, mă 
ocup direct de pregătirea Evei

■

în obiectiv eficiența cluburilor

Așa
unui concurs de selecție...

arată zona terenurilor de la Tenis Club București înaintea 
Foto : Dragoș NEAGU

Trecjuse doar un am de la 
înființare, perioadă care a fost 
folosită pentru a se amenaja 17 
terenuri de zgură, cînd a început 
să se contureze ceea ce este azi 
Tenis Club București : o unitate 
care se autofinanțează în toate 
compartimentele, veniturile anua
le fiind astfel chibzuite, îneît să 
ajungă și pentru cheltuielile im
puse de activitatea de performan
ță. Sumele provin din cotizațiile 
-a*mbrilor,  din contribuția celor 
peste 200 de abonați al clubului, 
cu alte cuvinte din prestările e- 
fectuate către populație. Cu tim
pul, baza materială a clubului a 
crescut considerabil. S-au ame
najat cabane, vestiare, s-au con
fecționat cușete pentru echipa
ment, s-au asfaltat aleile inte
rioare etc.

în sfîrșit, se putea trece la zi
direa performanței. La început, 
doi antrenori pricepuți, Vasile 
Șer ester și Alexandru Burcea 
(acesta din urmă are meritul de 
a-1 fi descoperit și format pe E. 
Hnat, I. Darie și D. Caragață) au 
inițiat o acțiune de selecție prin 
școlile învecinate, punind bazele

performanța, în gene- 
mai poate vorbi des- 
românesc, ca și des-

sportive

T.C.B. SAU DE LA PLEZIRISM LA PERFORMANTĂ
Cu șapte ani în urmă, cînd se 

înființa — lingă Opera Română, 
pe locul fostului club ,,Doherty" 
— Tenis Club București, ldeea 
inițială a fost de a brea condiții 
de joc In acest leagăn al apor
tului alb" din Capitală, celor ca
re doreau să-și petreacă în mod 
plăcut șl utU timpul liber. Venit 
la conducerea clubului, ca bun 
gospodar, Iile Turcu a intuit că 
o astfel de unitate (dealtfel 
singurul club de tenis din țară)

nu se poate limita la activitatea 
tenisistâcă de plezărism. «Fără a-1 
neglija pe amatorii de a juca 
tenis după orele de muncă — 
ne spune președintele clubului, 
Iile Turcu — ne-am gindit că ar 
trebui făcut ceva șl pentru for
marea unor performeri pe tere
nurile noastre. Așa s-a născut 1- 
deea coroborării celor două părți 
distincte de activitate, cea de 
masă și cea de performanță, una 
venind in sprijinul celeilalte".

a
unei echipe de copil. Formați cu 
pasiune și profesionalltate, foștii 
copil au devenit campionii de 
azi Apoi soarta activității de 
performanță la Tenis Club Bucu
rești a fost preluată de un teh
nician de marcă, antrenorul e- 
merit Tudorel Bădin, ajutat de 
Gheorghe Chltan (pentru perfec
ționarea copiilor) și Virgil Roșia- 
nu (pentru inițiere). Azi, după 
șapte ani, clubul este prosper din 
multe puncte de vedere. In ceea

ce privește 
ral, nu se 
pre tenisul ___ . „ _ ___
pre cel bucureștean, fără referire 
la T.c.B. Aceasta pentru simplul 
motiv că reprezentanți ai clubu
lui au cîștigat în 1979 — pentru 
a nu ne referi la trecutul mal în
depărtat — mal multe titluri de 
campioni de juniori al țării (Cos- 
mlna Popescu, deținătoarea a 
trei titluri — simplu, dublu și 
dublu mixt, Andrei Mirza și alții). 
In plus, echipa de juniori a clu
bului deține titlul de campioană 
a țării, membrii acesteia : Riz
van Constantinescu, Emil Hnat, 
loan Florin Darie, Dan Caragață 
formînd șl osatura echipei re
prezentative a României, antrenor 
fiind, lucru firesc, Tudorel Bă
din. Să notăm, în sfîrșit, că e- 
xistă preocupare și pentru creș
terea generației care urmează ac
tualilor juniori. Este vorba des
pre copiii-performeri 
Savu, Nicolae Manuel, 
Popovici, Traian Badiu, 
Nistor, precum șl despre Mih- 
nea Năstase șl Ileana Trocan, a- 
ceștla doi din urmă fiind șl ciști- 
gătorl al concursului republican 
de copii pe anul 1979.

„Așteptăm acum — ne 
antrenorul Tudorel Bădin 
chiderea noului sezon în 
ber. Chiar la începutul 
verii vom organiza 
competiție dotată cu «Cupa 
T.C.B.», la care iau parte, de o- 
blcel, peste 300 de copii. Apoi — 
tot ca în fiecare an — vom orga
niza un mare concurs de selec
ție, în principal printre copiii de 
la școlile generale nr. 198, 204 șl 
232-,

Iată, așadar, o bună experiență a unui club de tenis. Aid s-a 
îmbinat activitatea de performan
ță cu cea de masă, roadele fiind 
foarte bune șl pentru una și 
pentru cealaltă.

Ion GAVRILESCU

Manuel 
Adrian 
Mircea

spunea
— des- 
aer li- 
primă- 

tradiționala 
cu

Zorgo. De la bun început m-a 
impresionat seriozitatea cu care 
se antrena, pasiunea ei pen
tru aruncarea suliței, dorința 
de a obține rezultate cît mai 
înalte. S-a întîmplat însă ca 
rezultatele valoroase să se lase 
foarte greu cucerite. De-a lun
gul anilor, nu o dată ne-am 
mai și poticnit, dar am găsit 
tăria să reluăm totul cu șî mai 
multă ambiție, cu mai multă 
hotărîre. Rezultatele au crescutj 
știți bine, de la un an la altul, 
dar abia în ultimii doi ani, în 
1978 și mai ales în 1979, ele 
au marcat un salt de calitate 
deosebit. , 
trarea celor 
iată cum au 
elevei sale : 
1970 —* 50.10 
1972 — 54,34 m, 1973 — 57,74 
1974 — 58,50 m, 1975 — -----
1976 — 59,90 m, 1977 — 
1978 — 63.66 m. 1979 
m).

Acum, cu 67,20 m, Eva Zor- 
go, devenită Raduly, prin că
sătoria cu Carol Raduly, profe
sor de educație fizică, record
man național — s-ar fi putut 
altfel ? — la... aruncarea suli
ței (84,42 m — 1978), a ajuns 
dintr-o aruncătoare „de pluton*  
una dintre cele mai de seamă 
sulițașe ale lumii. La încheie
rea anului competitional 1979» 
cu performanța de 67,20 m, ob
ținută pe stadionul olimpic din 
Ciudad de Mexico, la Univer
siadă, Eva noastră a fost a 
doua aruncătoare a sezonului 
și a treia din istoria acestei 
probe, fiind precedată de Ruth 
Fuchs (R.D. Germană) 69,52 m 
— 1979 și Katrin Smith (S.U.A4 
69,32 m — 1977.

— Saltul de calitate — a— 
proape 7 metri în primii 3 ani 
ai ciclului olimpic Montreal- 
Moscova — continuă Petre 
Nagy, se explică înainte de 
toate prin seriozitatea cu care 
Eva s-a pregătit, zi de zi. Dar 
atîta doar încă n-ar fi fost su
ficient. De aceea, trebuie să 
vorbesc despre remarcabilele-! 
calități fizice și psihice, despre 
puterea uriașă de munca și des
pre ambiția nemăsurată de a 
realiza ceva cu totul deosebit.. 
Dealtfel, în tot ceea ce a în
treprins, fata aceasta a fost că
lăuzită de dorința de a face 
ceva deosebit. Așa se și explică’ 
faptul că, de exemplu, și-a în
cheiat studiile cu media 10,’ 
ceea ce desigur spune foarte 
mult, după cum, tot așa, își 
practică profesiunea (psiholog 
la Școala ajutătoare din Gilău) 
cu respect si deplin atașament. 
Deși are zilnic un program 
foarte încărcat, cu tot felul de 
treburi, trebuie să știți că n-a— 
pasat nici una, că pe toate se 
străduiește să le rezolve eum 
se cuvine. Vă pot spune, de 
pildă, că n-a lipsit niciodată, 
nemotivat, de la vreo lecție de 
antrenament. Sînt pur și sim
plu impresionat de felul în 
care se pregătește acum să 
participe la marile întreceri ale 
competiției olimpice din capi
tala Uniunii Sovietice. Am con
vingerea că dacă toți cei care 
practică atletismul în țara noas
tră s-ar pregăti și s-ar com
porta ca Eva Zorgo-Raduly am 
avea, cu adevărat, un atletism 
puternic, cu zeci și zeci de 
mari performeri dintre juniori 
și seniori.

Experiența ultimilor ani stă 
la baza muncii pe care o des
fășurăm, în prezent, pentru se
zonul de concursuri al anului 
1980, pentru J.O., astfel ca la 
Moscova Eva să fie în cea mai 
bună formă sportivă, competi
tivă, ca să poată lupta pentru 
obținerea unui loc pe podium, 
deci pentru o medalie și pentru 
obținerea unei performanțe cît 
mai bune, superioară actualu
lui record național. In acest 
sens, așteptăm cu nerăbdare 
zilele călduroase ale primăverii 
pentru a putea arunca altfel 
decît o face acum, încotoșmă- 
nată cu 2 treninguri... —

(N. R. Pentru ilus- 
spuse de P. Nagy, 
evoluat rezultatele 

1969 — 45,78 
m, 1971 — 52,36

59,60
60,24

m. 
IDr m, 
m, 

67.20

Romeo VI LARA



• CAMPIONATE • COMPETIȚII •

MÎINE, START IN NOUL SEZON OFICIAL DE HANDBAL
Sezonul competițional oficial 

’80 ai Handbalului nostru începe 
mîine. Simultan, iau startul atît 
formațiile feminine, cit și cele 
masculine din prima divizie.

Fetele iși vor disputa returul 
Diviziei A. Lupta pentru cuceri
rea titlului de campioană a Ro
mâniei, care se anunță deosebit 
de aprigă, are in frunte pe cam
pioana ,en titre". Știința Bacău. 
Dar locul său este „vinat“ de 
Constructorul Baia Mare, forma
ție care nu se mai mulțumește 
cu locul doi... (Să ne reamintim 
că atît în campionat, cît și în 
„Cupa Româoiei". băimărencele 
s-au clasat pe locul secund. în 
urma băcăuancelor). încă și mai 
fierbinte este situația în disputa 
pentru evitarea retrogradării. Nu 
mai puțin de opt echipe (!) sînt 
angajate intr-o luptă fără mena
jamente. S-ar putea ca desnodă- 
mîntul să fie neplăcut pentru 
Capitală, ultimele sale două for
mații supraviețuitoare în A aflin- 
du-se pe locurile 9 și 10... Iată 
cum arăta clasamentul la sfârși
tul turului :

• Timișoara : UNIVERSITATEA 
— CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE.

în disputa care, sîntem con- 
vinșl, va cunoaște accente dra
matice, este nevoie ca arbitrii să 
fie realmente impărțitori de drep
tate, să favorizeze handbalul ade
vărat. In recenta plenară a Co
mitetului federal, numeroși eu 
fost cei care au solicitat observa
tori la meciurile Diviziei A. Fe
derația are datoria să satisfacă 
aceste cereri îndreptățite, contri
buind astfel la corecta desfășurare 
a partidelor programate de retu
rul Diviziei feminine A. Să spe
răm că victoria va fi de partea 
echipelor intr-adevăr mal bune.

Universitatea Cluj-Napoca Iată 
și programul primei etape, pro
gramată mîine :

Seria I : știința Bacău — C.S.M. 
Borzești și Dkiamo București — 
Dinamo Brașov ;

Seria a U-a : H.C. Minaur Baia 
Mane — independența Sibiu și 
Gloria Arad — Politehnica Timi
șoara.

• Programul meciurilor din Ca
pitală este următorul: Sala Flo- 
reasca, de la ora 17, Progresul — 
Confecția București (feminin, Di
vizia A) : de la ora 18,15, Dinamo 
București — Dinamo Brașov fma?- 
culin .Cupa primăverii").

La compclifia continentali organizată de F.I.R.A.

„TINERII NOSERI VOR ÎNCERCA 
SĂ ADUCĂ AL TREILEA TITLU IA BUCUREȘTI" 

de vorbă cu cei doi antrenori ai rugbyștilor juniori

1. ȘTIINȚA BC. 9
2. Constr. B. M. 9
3. Univ. Tim. 9
4. Rulmentul Bv. 9

9
9 
9
9

9. Confecția Buc. 9 
M. Prog. Buc.

5. Mureșul
8. .,U“ Cluj-N.
7. Hidro C-ța
8. TEROM lași

8 0
5 2
5 0
4
4
4
3
3
2

112 6

1
1
1
1
1
3

1
2
4
4
4
4
3
5
4

152-101 
112-107 
116-107 
124-121 
136-138
111- 125
112- 111 
129-144 
106-100 
74- 90

16
12
II
I
I
I
7
7
7
4

• Lipsite de jucătorii selecțio
nați în lotul olimpic. echipele 
masculine de Divizia A vor fl 
angajate în „Cupa primăverii". 
Competiția — menită să favorizeze 
promovarea tineretului — se des
fășoară in cadrul a două serii — 
L Știința Bacău. C.S.M. Borzești, 
Dinamo București. Dinamo Brașov 
și Steaua : IL H.C. Minaur Baia 
Mary, independența Sibiu. Gloria 
Arad, Politehnica Timișoara si

• Astăzi pleacă in Portugalia 
echipa masculină de tineret a 
țării noastre care. începlnd de la 
1 aprilie, va participa la tradițio
nala competiție ..Cupa țărilor la
tine-.

• La Baia Mare s-a desfășurat 
meciul de handbal masculin din
tre Minaur șl formația Csdmdr 
(Ungaria) încheiat cu scorul de 
21—11 (1»—7) tn favoarea gazdelor. 
(V. SASARANU — coresp.).

IN DERBYUL DIVIZIEI A LA HOCHEI STEAUA ÎNVINGE 
PE DINAMO (4-3), MARINDU-ȘI AVANSUL

Prima etapă 
a X-a a celei 
campionatului 
A, programează mîine următoa
rele întîlnirl :

a returului, cea de 
de a 22-a ediții a 
feminin de Divizia

• Brașov : RULMENTUL
TEROM LAȘI

Ieri s-au disputat meciurile 
etapei a 24-a a campionatului 
Diviziei A de hochei, avlnd la 
prim-plan derbyul de tradiție de 
la București. Rezultatul consem
nat in această partidă 
Steaua să 
puncte In

se detașeze 
clasament.

face ca 
la patru

• Constanta : HIDROTEHNICA
— UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA

— DLNAMO
Meci de mare atracție

4-1 (6—1,

o eliminare a lui Nuțescu, Jus
tinian &â Înscrie ultimul gol, al 
victoriei.

Bun arbitrajul lui A. Balint rM. 
Ciuc), chiar dacă a lăsat uneori 
jocul cam prea liber, ajutat 
linii de N.
Szaoo M. 
NES CU).

__ __ _ . _ ia
Enache (Galații și T. 
Ciuc). (Călin ANTO-

Doi sînt responsabilii reprezen- 
tativei rugby ui ui juvenil româ
nesc, doi vor fi și interlocutorii 
noștri. Subiect : competiția orga
nizați de F.I.R.A. pentru „spe
ranțele*  europene, dar cu o des
chidere mal largâ. însăși gazda 
ediției 1980 — Tunisia — fiind de 
dincolo de limitele bătrînului 
continent.

— Așadar, miercuri au loc pri
mele partide. Ce pronostic dați, 
tovarășe Constantin Vasile ?

— Să Începem cu meciul care 
ne interesează direct. Adversara 
echipei noastre va fi formația I- 
taliei, antrenată de internaționa
lul francez Villepreux, binecu
noscut și spectatorilor români. 
Din cite sin tem informați, ea • 
făcut recent un turneu in Fran
ța. Va fi un joc dificil, tinerii 
„azzurri" numărîndu-se de regu
lă printre protagoniștii compe
tiției. Firește, cred in șansa bă
ieților noștri ! Franța — Învingă
toare» selecționatei de juniori a 
Țării Galilor, cu doi jucători din 
prima divizie — nu-și poate face 
decit probleme de scor in intîl- 
nirea cu Maroc, după cum 
U.R.S.S. și Spania sînt, la rin- 
du-le, mari favorite tn partidele 
cu Portugalia și, respectiv, R.F.G. 
Se poate vedea ușor că dintre 
candidatele Ia podium reprezen
tativa României are cea mai di
ficilă misiune.

— Preparativele «înt practic în
cheiate. Ce puteți spune, tovarășe 
Alexandru Pop, despre posibili
tățile echipei noastre T

— Ea are o pregătire fizică 
foarte bună. Pachetul de înain

tași este echilibrat : pilier! pu
ternici, taloneri buni, prinzători 
de valoare, o linie a treia cu 
mare rază de circulație. în spa
tele acestei înaintări care poate 
ciștiga suficiente baloane, mijlo
cașii noștri sint capabili să le 
exploateze, avlnd și o pasă con
venabilă. La uvertură, experi
mentatul Bezușcu, bun chiar pen
tru loturile mai mari. în fine, 
linia de atac este un comparti
ment cu destule posibilități, iar 
fundașul are predilecție pentru 
Intercalări, fiind sigur și în apă
rare. Avem, prin urmare, o e- 
chipă capabilă să aspire chiar la 
titlu. Pentru aceasta, trebuie ca 
absolut toți jucătorii să se su
bordoneze ideii tactice, după 
cum totul depinde de felul cum 
vor reuși ei să se angajeze fizic. 
Avem suport pentru aspirații : 
am rodat lotul in meciurile — 
din toamna trecută sau din a- 
ceastă lună — cu Cehoslovacia, 
U.R.S.S. sau Polonia, cu diferite 
divizionare B de frunte (Gloria, 
Olimpia, Dunărea) ; mulți dintre 
actualii titulari au participat și 
la ediția trecută a Întrecerii ; li
nii au făcut turneul de anul tre
cut, cu R. C. Grivița Roșie, ia 
Anglia. Dacă doctorul Wilhelm 
Wagner va da aviz favorabil șl 
celor cițiva in situația de „ne- 
restabilire completă" după acci
dentări, vom putea alinia la Tu
nis o formație puternică. în stare 
să obțină al treilea succes in 
competiția continentală !

Interviu realizat de
Geo RAEȚCHI

• București : PROGRESUL 
CONFECȚIA BUCUREȘTI.

• Tg. Mureș : MUREȘUL 
ȘTIINȚA BAC AU

„CUPA PRIMĂVERII 
LA MARȘ

Cea de a doua etapă a „Cupei 
primăverii" la marș, desfășurată 
duminică în Capitală pe traseul 
din str. Maior Coravu, s-a în
cheiat cu următoarele rezultate : 
copii începători — 3 km : M. 
Petrache (P.T.T.) 10:33 ; începă
tori — 3 km : Al. Dancu (Olim
pia) 14:35 ; juniori III 
V. Ilinca (P.T.T.) 1' 
n — 5 km : Gh. ___________
(P.T.T.) 22:52 : juniori I — 5 km: 
I. Păun (Olimpia) 22:19,4. C. Șo- 
Iran (P.T.T.) 22:29.0. V. Stubeanu 
(C.S.S. Suceava) 23:55,0 ; seniori 
— 20 km : L. Pescaru (C.S.M. 
Pitești) 1.26:40,8. C. Pa-ușinschl 
(Olimpia) 1.28:39.4, C. Staicu 
(P.T.T.) 1.31:28,8 ; seniori — M
' c. Stan

Ioniță
N.
(Ion

__  3 km :
14:28 ; juniori 

Frecățeanu

km : 
St.
2.21:35,0, 
2.24:47,8.
— coresp).

(Steaua) 2.11 ^7,4. 
(C.S.U. Suceava) 
Maxim (Olimpia) 
PARASCHIVESCU

STEAUA 
»—1, 1—1). 
la patmoarui Z3 August, unde au 
fost prezenp peste 59M de bucu- 
reșceni. Victoria a revenit liderei, 
la capătul unui loc destul de lent. 
Este o victorie meritată, deși ob
ținută ta Urnită. Steaua acțlo- 
nlnd parcă ceva mai legat, mai 
organ izat în atac, cu toate că. in 
general, prestația sa a test sub 
valoarea obișnuită. Jucătorii săi 
au acționat fără nerv în prima 
repriză, mal bine In următoa
rele, comițlnd Insă unele erori de 
apărare. Dinamo a luptat cu dă
ruire, dar — avlnd o formație 
„subțire-, cu citeva improvizații, 
o pereche de fundași fiind, de 
pildă, alcătuită din atacantU 
Axlnte și Tureanu 1 — n-a putut 
face mal mult.

Scorul a fost deschis de Di
namo, prin Pisăru (min. 8), la o 
bîlbîială în defensiva adversă. 
La începutul reprizei a doua, tot 
ea are o mare posibilitate de a 
se detașa, avlnd timp de șase 
minute consecutiv superioritate 
numerică rin două minute chiar 
cinci contra trei), dar nu fruc
tifică. Steaua Ișl va reveni apoi, 
egaltnd prin Gheorghiu (mia 
29) și ulnd avantaj prin Prakab 
(min. 31). Intr-un moment clnd 
Axlnte era eliminat. In min. M 
este eliminat Oienici șl Moroșaa 
egalează (2— a, pentru ca tn ul
timul minut al reprizei Hălâucâ 
să aducă din nou în avantaj pe 
Steaua. In ultimele 30 de minute. 
Coste» egalează din nou (min. 
M), pentru ca in min. 55. după

METALUL SF. GHEOBGHE — 
METALUL RĂDĂUȚI 9—ă (2—4, 
4—4, 3—1). in meciul inaugural al 
cuplaj ulm de 11 M. duc, echipa 
din Rădăuți a făcut o primă 
repriză bună, după care a cedat, 
mai ales fizic. Au marcat Vlad 3, 
Both 2. Csedo, Sarosi, Gherman. 
Kemenes pentru Învingători, res
pectiv Firici 2. SfichL Harand și 
Halos.

S.C. M. CIUC — DUNĂREA 
GALAȚI 12—2 (6—1, 4—0. 2—1).

- Formația locală a prestai în pri
mele două reprize jocul bun cu 
care și-a obișnuit In ultima vre
me sus țină torit Realizatori :

Horvath. Szentes, Peter. BariaUs 
— cite 2. Gereb, E. Antal, L Antal, 
Miklos, respectiv Gherghlșan șj 
Dumitrache. Arbitri : M. Lupașcu 
(Rădăuți), Gh. Lupu — 
și Z. Roth (M. Ciuc). 
CANU, coresp.).

Fundaș : Bălan (Unirea Iași)

Linia de trelsferturi, aripi : 
Leoca (Viitorul Cluj-Napoca), 
Badea (Triumf București), Sol
ea (Locomotiva București) : 
centri : NicoLae (H.C. Grivița 
Roșie). Giura (Viitorul). David 
(Liceul industrial metalurgic 
Lași) — acesta puțind fi folo
sit șl în linia a treia ;

Mijlocaș la deschidere : Be- 
sușcu (Steaua)

Mijlocași la grămadă : Co

rn an (Locomotiva), Mărginean 
(Viitorul).

Linia a treia ; Șug.ar (Viito
rul,) Berende, Moraru — căpi
tanul echipei, Duță (toți de la 
R. C. Grivița Roșie).

Linia a doua ; L. Constantin, 
Cantoneru (ambii Locomotiva). 
Pongracz (R.C. Grivița Roșie)

Linia I, pilieri : Colibă
(L.I.M. Lași). Văsluianu (Uni
rea lași), Benguș (R.C. Gri
vița Roșie) ; taloneri : Ariașu 
(Locomotiva), Ciută (R.C. trti- 

• vița Roșie).

(București) 
(V. PAȘ-

reran,â : laAzi an loc partidele ____ ,____
București meciul Începe la ora 
17, iar La M. Ciuc euplajul debu
tează la ora 14,45.

A ÎNCEPUT TURNEUL DE 
BASCHET JUNIOARE 

DE LA ORADEA

Azi pe „Tei“ (de la ora 10,30)

CRISTINA TIMAR Șl ISABELA BERCARU ÎNVINGĂTOARE 
LA TRAMBULINA 1 M

Speranțele săriturilor din țara 
noastră, juniori și junioare, de 
categoriile I și n și-au început 
ieri, la bazinul „23 August" din 
Capitală, disputele din cadrul ce
lei mal importante competiții in
terne în bazin acoperit, concursul 
republican.

Proba inaugurală — trambulină 
1 m — a prilejuit o întrecere e- 
chilibrată și unele salturi exce
lent executate așa cum a făcut, 
de pildă, Cristina Timar un salt 
și jumătate contra trambulinei în 
echer. Cristina Timar a cîștigat, 
dealtfel, proba reeditînd perfor
manța obținută anul trecut tot 
la categoria junioare LL

La junioare mari., Isabela Ber
caru șl Anca Bereș s-au distanțat 
de la primele sărituri de parte
nerele lor de întrecere și au dat, 
în continuare, o luptă echilibrată, 

— nivel tehnic destul de ri- 
Pînă la urmă victoria a re- 
Isabelei Bercaru datorită 
plus de eleganță șl slgu- 
în executarea săriturilor

libere. Clasamente : j^moarf n : 
L Cristina Timar (C.S.Ș. Triumf) 
345,55 p. 2. Luiza Nicolaescu (Pro
gresul) 314,30 p. 3. Cristina Sza-

— p ; junioare 
Bercaru (C.S.Ș.

345.10 p, 2. Anca Bereș 
Cluj-Napoca) 342,90 p, 2.

Buflea (C.S.Ș. Triumf)

kacs (Crișul) 301.45 
I : L Isabela 
Triumf) 
(C.S.M.
Ștefanla
270,25 o.

ORADEA, 28 (prin telefon). 
Sala ' ■' ‘ ‘
tate a 
ciurile 
neului 
la care iau parte selecționatele 
de junioare ale Bulgariei, Un
gariei și României, precum și 
echipa de cadete 
a tării noastre.

Rezultatele 
România (j) —
89—65 (40—33). Ungaria — Bul
garia 69—65 (32—37). Simbătâ. 
de la ora 17. au loc jocurile 
România (c) — Ungaria și
România (j) — Bulgaria.

Hie GHIȘA

sporturilor din locali- 
găzduit vineri seară me- 
etapei inaugurale a tur- 
internațional de baschet

(junioare IO

înregistrate : 
România (c)

coresp.

PRIMUL MECI-TEST AL
Pentru iubitorii sportului cu ba

lonul oval, prima jumătate 8 lunii 
aprilie reține atenția. în principal, 
prin două Importante confruntări 
sportive internaționale pe care le 
vor susține rugbyștii noștri frun
tași, mai întîl, „patrulaterul" stu
dențesc Franța, Italia, Polonia, 
România, a cărui primă ediție 
este programată la Milano (între 
3—5.IV) și după aceea meciul 
Italia — România, de la Aquila 
(13.IV), din cadrul Campionatului 
european F.I.R.A., ediția 1979/1980.

Pregătirile în vederea acestor 
importante examene sportive de
butează simbătâ. etnd component ii 
cedor două loturi (cel divizionar 
și cel studențesc) se vor întîlni 
— pe terenul de la Complexul 
studențesc TeL orele 10.30 — în- 
tr-o inedită partidă de verificare.

La acest prim test. prof. Va- 
leriu Irimescu, antrenorul federal, 
și antrenorul Ad. Ma tees cu au 
convocat următorii jucători sus
ceptibili să facă parte din XV-le 
pentru meciul cu „.squadra azzu- 
rra“ : Bucan, Scarlat, Gh. Corne- 
liu (pilieri), Munteanu, O. Corne- 
iiu (taloneri). Borș. Caragea, Du
mitru. Pintea (linia a 2-a și „nr. 
8"), Murariu, Marin Ionescu, Stoi-
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ca (linia a 3-a), Paraschiv, Sucin 
(mijlocași la grămadă), Podăres- 
cu, D. Alexandru (mijlocași la 
deschidere), I. Constantin, Ad. 
Lungu, Holban (centri). Aldea, 
Chiricencu, Motrescu (aripi), Bu- 
cos, Codoi (fundași). Rezerve : 
Cioarec, D. Florea, Al. Rădulescu, 
M. Voicu, Fui cu. Al. Marin, Gli- 
gor, Tudose.

Lotul studențesc al țării noastre 
(ale cărui pregătiri sînt conduse 
de antrenorii Mitică Antonescu si 
Constantin Fugigi) are în compo
nență, printre alții, jucători de la 
Știința Cemin Baia Mare (Urdea, 
Moț, Cantea, Ion Vasile), știința 
Petroșani (Șt. Constantin, ion 
Florentin), R.C. Sportul studen
țesc (Ctiiciu, D. șl St. Căinam, 
Paraschivescu) și Universitatea 
Timișoara (Matei).

• Ieri, meci jucat anticipat tn 
cadrul Cupei F.R.R. : C.F.R. Bra
șov — știința Petroșani 10—12 
(0—9). Au marcat : Istrate — 3 
încercări, una transformată de 
Pirțog pentru gazde, respectiv 
Mii că — 2 1. p., Fl. Dumitru — 
încercare transformată de Gh. 
Dinu. Arbitru : I. Bănică. (C. 
GRUIA — coresp).

ETAPA A 20-A A „CUPEI ROMÂNIEI*  LA VOLEI

la un 
dicat. 
venit 
unul 
ranță

PE PLANȘELE DE SCRIMA 
IN LUNA APRILIE

Campionatele republicane 
copii la scrimă, care urmau să se 
desfășoare între 5 si 8 aprilie, 
la Ploiești, au fost amînate pen
tru luna iunie, la o dată ce va 
fi anunțată ulterior.

Tradiționalul concurs Internatio
nal de sabie dotat cu „Trofeul 
Carpațl" va avea Joc între 12 și 
13 aprilie, la Brasov.

Divizia națională A și B la flo
retă feminin (etapa I). Drecum și 
prima fază a campionatului na
țional individual la această armă 
vor reuni floretistele din întreaga 
țară la Satu Mare. între 25 șl 27 
aprilie.

de

Sportul

„Cupa României" la volei se 
apropie de sîirșit. Duminică este 
programată etapa a 2v-a, ante- 
penultima, în care aproape jumă
tate dintre parude au loc în Ca
pitală. Dar. atit Ia fete, cit și la 
băieți, meciurile principale se 
desfășoară in provincie. Astfel, 
deși Steaua nu folosește jucătorii 
de lot. inulmrea ei de la Baia 
Mare cu Explorări, lidera clasa
mentului. reține atenția, intre ce
le două echipe existind o tradi
țională și frumoasă rivalitate 
sportivă. Această intilnire este 
urmată ia cota interesului de 
confruntările Tractorul Brașbv — 
Politehnica Timișoara și Dinamo 
— Universitatea Craiova (sala 
Dinamo, ora 11). Celelalte me
ciuri : C.S.M. Suceava — C.SJH. 
Delta Tuicea, Calculatorul Bucu
rești — Petrolul Ploiești (sala O- 
limpia. ora 10). Viitorul Bacău — 
Silvania Șimleu SUvaniei. La fe
te, cinci partide în care gazdele 
au o misiune foarte grea. Olim
pia Oradea înțîlnește pe lideră, 
C.S.U. Galați, care poate să-și 
adauge o nouă victorie ; la Iași. 
Penicilina primește replica unei 
echipe, Chimpex Constanța, care 
nu se sfiește să ia două puncte 
afară ; la Baia Mare. Maratex 
este vizitată de Farul, de aseme
nea obișnuită cu victorii în de
plasare ; la București, Universita
tea nu prea are speranțe în fața 
•omonimei sale din Craiova, după 
cum Dinamo (fără jucătoarele 
de lot) nu poate fi sigură de vic
torie împotriva Științei Bacău 
(ambele meciuri au loc în sala 
Dinamo, de la ora 9). Doar 8a-

pid nu-șî face probleme pentru 
meciul eu- Universitatea Timișoa
ra
Oi

(sala Giulești. ora 10.31). Iată 
clasamentele :

FEMININ

L CS.U. Galați 19 17 2 53:16 36
2. Univ. Craiova 19 13 6 41:26 32
3. Chimpex C-ța 19 13 6 41:28 32
4. Dinamo 19 12 7 42:28 31
5. Farul C-ța 18 11 7 42:23 29
6. Știința Bc. 19 10 9 36:33 29
7. Penicilina Iași 19 9 10 34:37 28
8. Rapid 19 9 16 34:40 28
9. Maratex B. M. 19 6 13 31:45 25

10. Olimpia Od. u 7 11 30:39 25
11. Univ. Buc. 19 6 13 27:44 25
12. Univ. Tim. 19 0

MASCULIN

19 5:57 19

1. Explorări B. M. 19 16 3 50:18 35
2. PolL Tim. 19 14 5 46:27 33
3. Univ. Craiova 19 13 6 44:28 32
4. C.S.M. Sv. 19 13 6 43:32 32
5. Steaua 19 12' 7 44:29 31
6. Dinamo 19 11 8 42:31 30
7. Silvania Șim. 19 9 10 39:35 28
8. Delta Tuicea 13 B 11 35:39 27
9. Tractorul Bv. 19 6 13 28:45 25

10. Calculatorul 19 6 13 28:46 25
11. Viit. Bacău 19 5 14 22:46 24
12. Petrolul PI. 19 1 18 11:56 20

al antre-
Zelinschl>

• Colegiul municipal 
norilor (președinte M. 
organizează luni (ora 16) la se
diul C.M.B.E.F.S. din Piața Am- 
zei un lectorat cu tema : „Docu
mentele de planificare șl aplica
bilitatea conținutului lor". Sînt 
invitați toți antrenorii din Capi
tală.

SÎMBÂTÂ
HOCHEI. Patinoarul ,^3 

August-, ora 17 : Steaua — 
Dinamo (Div. A. seria I).

POPICE. Arena Giulești. o- 
ra 14 : Rapid București — 
Gloria București ; arena La- 
romet, ora 14 : Laromet — 
Voința Constanta ; arena O- 
limpia, ora 14 : Olimpia
București — Metro m Brașov. 
Partide din campionatul fe
minin. Divizia A.

RUGBY. Teren Tei, ora 
10,38 : Selecționata diviziona
ră — Selecționata universita
ră ; stadion Steaua, ora 14,30 : 
Steaua — Dinamo (Cupa 
F.R.R.) ; stadion Parcul Co
pilului, teren n, ora 15 : R.C. 
Grivița Roșie n — Știința 
București (Div. B).

SĂRITURI ÎN APA. Bazinul 
„23 August", de la ora 10 și 
de la ora IC : concursul re
publican pentru juniori.

DUMINICA
CANOTAJ. Lacul Herăstrău, 

de la ora 8 : „Cupa Triumf", 
concurs de fond organizat de 
C. S. Școlar.

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 10 : Autobuzul — 
Progresul (Div. B), ora 11,45 : 
Rapid — Metalul (Div. B) : 
teren Abatorul, ora 11 : Aba
torul — Tehnometal (Div. C); 
teren Automatica, ora 13 :

Viscoza — Automecanica (Div 
C) ; teren „23 August" v, o- 
ra 11 : C. F. Luceafărul Bucu
rești — FEROM Urziceni 
(Div. C) ; teren Flacăra roșie, 
ora 11 : Flacăra roșie — Vii
torul Chirnogi (Div, C) ; te
ren V&lnța, ora 11 : Voința
— Sirena (Div. C) ; teren 
Danubiana, ora 11 : Danubia
na — ICSIM (Div. C) ; teren 
Automatica, ora 11 : Automa
tica — Electronica (Div. C).

POPICE. Arena Voința, ora
8.30 : Voința — Flacăra Bra
șov (Div. A, m).

RUGBY. Teren Tei, ora 10:
R. C. Sportul studențesc — 
Rapid (Cupa F.R.R.) ; stadion 
Olimpia, ora 10,30 : Olimpia
— Petrochimistul Pitești (Div. 
B) ; stadion Tineretului, te
ren IV, ora 11 : R. C. Sportul 
studențesc — Dunărea Giurgiu 
(Div. B).

SĂRITURI ÎN APA. Bazinul 
„23 August", de Ia ora 10 și 
de la ora 16 : concursul re
publican pentru juniori.

VOLEI. Sala Dinamo, de ia 
ora 9 : Universitatea Bucu
rești — Universitatea Craiova 
(A, f) ; Dinamo — Știința 
Bacău (A, f) ; Dinamo — U- 
niversitatea Craiova (A, m.) ; 
Sala Olimpia, ora 10 : Calcu
latorul — Petrolul Ploiești 
(A, m.> ; Sala Giulești. ora
10.30 : Rapid — Universitatea 
Timișoara (A, f.).



MÎINE, LA BELGRAD, IUGOSLAVIA - ROMÂNIA
ÎN PRIMA MANȘĂ A DUBLEI FINALE BALCANICE
# Dobrin, in centrul liniei de atac # Formația iugoslavă, cu 
cinci jucători de la Hajduk # Meciul va începe la ora 14,30 

și va fi transmis la rodio și televiziune

Mîine, Ic Belgrad, se disputa prime manșă a dublei finale pentru Cupa 
Balcanică. Față in față, echipele Iugoslaviei și României :

IUGOSLAVIA

Zor. Vuiovici
Tukrov

Petro viei

Arbitri : N. Osbirgul — O. Emin, I. Juriuk (toți din Turcia)

D. Nicotoe Dobrin
Mutțescu Bdloni 

(Augustin) 
Munteanu Ștefânescu

lordache

Din cercetarea acestor două for
mații constatăm câ ambele echipe 
sir.t alcătuite din jucători aparținind 
unui număr egal de cluburi : 6. E- 
chipa României contează pe trei ju
cători de la Steaua, tot atîția de la 
Universitatea Craiova, doi de la F.C. 
Argeș și cite unul de la Sportul stu
dențesc. A.S.A. Tg. Mureș și Dino- 
mo. Echipa Iugoslaviei, toț cu 6 du
huri, se deosebește prin cceec câ 
nu mai puțin de 5 jucători provin 
de la Hajduk (frații Vuiovid, Primo- 
poț, Rojici și Tukrov, ceea ce, după 
cum se poate remarca, asigura o 
anume omogenitate liniei de fund). 
In afara celor de la Hajduk, levin 
și Petrov ici sini de la Steaua roșie, 
in timp ce Partizan, Velej, Sarajevo 
și Radnicki sînt reprezentate pria 
ICJincearski, Slișkovici, Sușici și porta
lul Ponte lici.

Dacă cercetăm palmaresul româno- 
Bu go slav, constatăm un echilibru re
marcabil. indiferent de forma de 
moment, intikiirile au fost întotdeauna 
disputate și, nu de puține ori. ou 
infirmat calculul de moment el por
telor, așa cum s-a in ti mp lat, de pil
dă, la Zagreb, in 1977, cind echipa 
noastră a ciștigat cu 2—0 și așa cum 
avea să se intîmple, din păcate. In 
toamna aceluiași an, cind „tricolori* * 
cu pierdut cu 4—6, pe teren pro-

INCERCAȚI-VA ȘANSELE !
• Agențiile Loto-Pronosport vă 

mai stau doar astăzi la dispoziție 
pentru a vă procura bilete cu 
numerele preferate la tragerea 
Loto 2 de mîine, 30 martie 1980. 
Simple și avantajoase, aceste tra
geri se bucură de o tot mai 
largă popularitate, datorită nu
meroaselor cîștiguri în autoturis
me și importante sume de bani. 
Nu pierdeți prilejul de a vă nu
măra și dv. mîine printre marii 
cîștigători 1 (Tragerea va avea 
loc la ora 16,30 în sala Clubului 
sportiv Progresul din București,

MECIUL NR. 312
Așadar, un nou meci Intre reprezentativele României șl Iugosla

viei, al 37-lea din palmaresul celor două echipe, palmares favorabS 
naționalei noastre care are un avantaj de 3 victorii :

35 17 5 14 59—58.
Partida de mîine se dispută în cadrul celei de-a 10-a ediții a Cupei 

Balcanice, fiind prima manșă a finalei (returul, la ZI august, la 
București). Sâ reamintim că tn această ediție România a fost intr-o 
grupă preliminară cu Turcia ți Bulgaria. In urma meciurilor jucate 
clasamentul grupei s-a prezentat astfel :

1. România 4 a 2 • 8—2 6
2. Turcia. 4 î 1 4—6 3
3. Bulgaria 4 î 1 1 4—6 3

• iugoslavia șl Grecia au alcătuit grupa a 2-a, „plavH" califictndu-se 
In finală In urma egalității de la Salonic ți a victoriei de la Belgrad 

Naționalele României și Iugoslaviei s-au mai IntSnlt pinâ acum de
8 ari în Cupa Balcanică, pentru prima dată cu mal bine de o Ju
mătate de secol în urmă, la 6 octombrie 1929, la București. Atunci 
„tricolorii- au ciștigat cu 3—1 prin golurile marcate de Sepi n șl 
Ciolac, în timp ce pentru oaspeți a înscris Marianovlcl. Șl au mai 
urmat aite și alte partide In Cupa Balcanică, ridicînd la 8 numârui 
întRniirilar româno-iugoslave disputate In această competiție :

8 4 0 4 15—16.
Să sperăm că și rezultatul de mîine va intra în categoria reușite

lor noastre la Belgrad.
înaintea partidei de duminică, palmaresul general al României 

arată astfel : 311 127 75 109 583—505.
lată, în continuare, vîrstă șl numărul de selecții ale jucătorilor ro

mâni selecționați pentru această Intfflnlre : Iordache 30 ani, 4 selec
ții, Cristian I 24 — 9 (portari) ; Tilihoi 24 — 5, Sameș 29 — 31, Ștc- 
fănescu 29 — 14, Al. Nicolae 24 — 3, Munteanu H 25 — 4, Stănescu 
M ani, debutant (fundași) ; fideaua 20 — 1, Boloni 27 — 37, Mul- 
țescu 29 — 10, Augustin 25 — 4 (mijlocași) ; M. Răducanu 26 — 8, 
M. Sandu 28 — 9, Dobrin 32 — 46, Balad 24 — 30, Doru Nicolae 
28 — 5 (atacanți).

0 CUPĂ (băcăuană) CU 14 CANDIDAȚI...
Ciubtil sportiv școlar Bacău 

a organizat, anul trecut, în 
vacanța de primăvară a ele
vilor, prima ediție a Cupei 
H1 Mai”, competiție rezervată 
unor echipe de copii născuți 
după 1 august 1966 (o grupă) 
ți după 1 august 1968 (altă 
grupă). Noutăți privind ediția 
a doua ne-a oferit prof. D. 
Varodin. directorul clubului 
băcăuan. Iată-le, punctate, în 
rîndurile care urmează : •
întrecerea, organizată împreu
nă cu Inspectoratul școlar, 
C.J.E.F.S. Bacău și Consiliul 
municipal al Organizației Pio
nierilor, se va desfășura între 
9 și 12 aprilie • Vor participa 
următoarele 14 cluburi : C.S.Ș. 
Piatra Neamț, Politehnica Iași. 
CB.Ș. Gloria Arad, Liceul nr. 
2 Iași, C.S.Ș. „Șoimii44 Sibiu, 
F.CM. Galați, C.S.Ș. Pitești, 
F.C Argeș, C.S.Ș. Brașovia, 
Dinamo București, C. S. Tîr- 
goviște. S.C. Bacău, Automeca- 
nica Mediaș și, bineînțeles, 
C.S.Ș. Bacău • Interesant este 
modul cum se vor desfășura 
jocurile. Astfel, s-a hotăzît ca 
schimbările de jucători să se 
efectueze ca la handbal. Mai 
mult, un jucător eliminat poa
te fi înlocuit cu o rezervă, dar 
va fi suspendat automat o eta
pă. Durata meciurilor va fi de 
60 de minute • Echipele câș
tigătoare. la cele două crupe 
de vîrstă vor primi trofeele 
puse în joc. acordindu-se, de 
asemenea, premii jucătorilor 
care se vor evidenția pe par-

Pan feliei
Primoraț Rojici lovin
Slițkovici Kiincearski

ZI. Vuiovici Sușici

M. Râducanu
ficleanu

Someș Tilihoi

ROMÂNIA -----------------------
prki, parcă pentru a menține echi
librul istoric.

Sigur că această jurisprudanțâ a 
Rezulta telex strînse este legată in 
primul r|nd, de stilurile apropiate 
ale echipelor noastre. Nu • mai 
puțin adevărat, insă, câ fiecare meci 
are propria Ivi istorie. In cadrul echi
pei noastre s-a păstrat apărarea ime- 
drată in formula de la Nea pole. Linia 
de mijloc, lipsita de aportul lui Dinu, 
ar putea fi o linie mai rapidă și 
mai tinără in formula cu Augustin, 
de asemenea o soluție In extrem», 
legată de indisponibilitatea de ultim 
moment a lui Bolad, core a Impus 
mutări forțate. In cazul odoptării 
formulei cu Mufțescu (legato și ea 
de recuperarea fostului conducător 
de joc din Valea Jiului), flotele pro
blemei se schimba, in sfirșît, nouta
tea cea mare a „11"4ui pentru Bel
grad este prezența iui Dobrin în 
centrul Itaîei de otoc, o prezență 
menită, evident, să pună in valoare 
cofiță ți le celor două extreme șl să 
lege In același timp o linie de mij
loc teoretic eterogenă. Să sperăm 
că această asamblare de ultim mo 
meat va asigura un codru de joc 
superior celui cu „virf de atac" de 
meserie, dar care ar fi impietat și 
moi muM asupra cursivității jocului.

La Belgrad, meciul Iugoslavia —

cursul competiției (celui mai 
tehnic, golgeterului etc.).

„înscrisă în amplul program 
al competiției naționale „Da- 
eiada” — afirmă prof. D. Va
rodin — cupa noastră s-a 
bucurat de un frumos succes 
la debutul ei, anul trecut. Am 
primit multe solicitări pentru 
ediția a Il-a. O dovadă că, la 
respectivele categorii de vîrstă, 
copiilor li se oferă puține pri
lejuri de a juca, de a parti
cipa la întreceri pasionante. 
De ia acest deziderat au pornit 
acele atît de mult căutate tur
nee de minifotbal organizate 
în săli, ca și competiția noas
tră în „Îl44, programată, nu 
intîmplător, în vacanța de pri
măvară a elevilor. Cind aceș
tia au DESTUL TIMP la dis
poziție ca SA JOACE FOT
BAL44. (L.D.)

România este așteptat, așa cum n® 
transmite corespondentul nostru Dușan 
Bugarin, cu mult interes. Căpitanul 
echipei iugoslave, Petrovici, ii decla
ra aseară : „Pentru nai e întotdeauna 
greu cu fotbaliștii români. încep sâ 
cred câ și in fotbal unele lucruri se 
moștenesc. Eu am aflat asta de ia 
Geaici, acesta a aflat-o de la 
Raiko Mitici și probabil câ tradiția 
meciurilor noastre strinse urca pinâ 
ia Timanici și Vuiadinovrci*.  In ceea 
ce-l privește pe selecționerul Milja- 
nici, el a făcut sinteza meciurilor 
româno-iugoslave. Pentru mine, ro
mânii tint oaspeți, prieteni și cei 
mai dragi rivali".

In tabăra noastră, meciul este aș
teptat cu încredere. Dobrin spunea 
tot aseară : „Trebuie sâ jucam de 
parca meciul s-ar disputa pe stadio
nul „23 August". Dacă tot știm câ 
exista o tradiție a jocurilor echili
brate, sâ ne comportăm ca atare, 
manifestînd inițiativâ în joc". Antre
norul Cernăiânu ne declara : „Iugo
slavia este o echipa puternică, are 
la activul sâu 8 victorii consecutive, 
ceea ce a și determinat revista fran- 
cezâ France Football sâ o situeze 
pe locul I în clasamentul european 
1979, dar echipa noastră se va stră
dui sâ joace mai bine decit la Kos- 
sovska Mitrovița, fumizind un joc 
bun și un rezultat care sâ confirme 
tradiția meciurilor strinse cu prietenii 
noștri de peste Dunăre".

loan CHIRilA

MÎINE, ÎN
Mîine, o duminică fără Di

vizia A, însă cu o etapă, a 
21-a, a eșalonului secund, care 
anunță multe meciuri intere
sante. Dacă problema șefiei 
este rezolvată în seria I (F.C.M. 
Brașov cu avansul substanțial 
de puncte pe care îl are față 
de următoarele clasate își pre
gătește revenirea în „A"), în 
schimb pentru „supraviețuire" 
luptă nu mai puțin de 10 e- 
chipe ! Așa câ gazdele vor în
cerca să valorifice din plin a- 
vantajul terenului. Nu același 
lucru putem spune despre par
tidele din seria a II-a, unde 
în centrul atenției se află cu
plajul inter-bucureștean (pe 
Stadionul Republicii, de la ora 
10). Trei dintre cele patru for
mații, Progresul Vulcan, Rapid 
și Metalul, sînt angajate direct 
în lupta pentru cîștigarda se
riei și, firesc, fiecare va încer
ca să încline balanța în favoa
rea sa, cu speranța de a lua 
măcar un avans minim fața de 
celelalte pretendente. Să spe
răm că în prim-planul dispu
telor va sta dorința echipelor 
respective de a oferi specta
torilor și jocuri de bună cali
tate ! Tot în această serie, o 
altă echipă dorește să rămină 
în pluton, Petrolul Ploiești, 
care după victoria de duminica 
trecută în fața Rapidului este 
hotărîtă ca mîine, la Sibiu, să 
confirme evoluția sa bună. Dar 
Șoimii, învingători și ei ai fe
roviarilor, fac multe cal
cule (avînd un mic bagaj de 
puncte și un golaveraj nega
tiv) pentru ca în toamnă sli 
joace tot în „B“. De aceea, 
credem că acest meci trebuie 
judecat prin prisma unei „tri
ple"... Cu gîndul rămînerii în 
eșalonul secund vor începe mîi
ne jocurile și Pandurii Tg. Jiu, 
Carpați Mirșa, Chimia Tr. Mă
gurele, care evoluează pe pro
priile terenuri.

Se pare că în seria a IlI-a 
va fi o rundă calmă, gazdele 
fiind favorite. In întrecerea 
pentru cîștigarea seriei parti-

EXCURSIILE PRIM ĂVERII
Prilej de odihnă, 

relaxare și cunoaș
tere, „excursiile 
primăverii" oferă 
amatorilor de turism 
din Capitală nume
roase satisfacții.

între 30 aprilie și 
4 mai a.c., filialele 
Întreprinderii de 
Turism, Hoteluri și 
Restaurante Bucu
rești invită spre 
toate zonele turistice 
ale țării : din Delta 
Dunării pînă în Ma
ramureș, din Olte
nia de sub munte 
pînă-n Nordul Mol
dovei, de pe litora
lul românesc al 
Mării Negre pînă 
în orașele medie
vale ale Transilva
niei.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
str. dr. stalcovici nr. 42 ; nume
rele câștigătoare vor fi anunțate 
in cursul serii prin nadio și te
leviziune) .

• Astăzi este ultima zi de par
ticipare șl la atractivul concurs 
Pronosport de duminică. 30 mar
tie a.c., care se anunță deose
bit de avantajos pentru cei mai 
Inspirați participant!. Incerca- 
ți-vă și dv. șansele !

• NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 28 MAR
TIE 1380. EXTRAGEREA I : 28

Astăzi, la ora 16, pe Stadionul Republicii. In meci de verificare

LOTUL DE THIBET - LANDSKRONA BOYS (SUEDIA)
După cum se știe, echipa 

noastră reprezentativă de tine
ret va întilni în ziua de 2 a- 
prilie selecționata olimpică a 
R.D. Germane. Meci pretențios, 
al cărui grad de dificultate va 
putea testa clar capacitatea 
„noului val" din fotbalul nos
tru. In vederea acestei întîl- 
niri, antrenorii C. Drăgușin si 
I. Voica vor alinia astăzi dupa- 
amiază echipa națională de ti
neret în fața unui partener din 
Suedia, Landskrona Boys.

Convocați de joi în Capitală, 
membrii lotului de tineret (cu 
excepția băimărer.ilor Mureșan 
și Terheș, neprezentați încă, 
din motive obiective), au urmat 
obișnuitul program de recupe- 
rare-antrenament, care a mai 
prevăzut și o ședință teoretică 
pe marginea ultimei acțiuni a 
lotului (19 martie), cînd s-a ju
cat „în familie", pentru o trie
re valorică care sâ reducă nu
mărul selecționabililor de la 31 
la 17. Ținînd seama de faptul

DIVIZIA B
dele. de mîine anunță derbyul 
de săptămîna viitoare, dintre 
Corvinul și F.C. Bihor. In rest, 
meciuri care pot spulbera mul
tora ultimele speranțe de ră- 
minere în Divizia B.
PROGRAMUL Șl ARBITRI! ETAPEI

seria I : Viitorul Gheorghenl
— cimentul Medgidia : V. Ciocan 
(Bistrița), Minerul Gura Humoru
lui — Muscelul Cimpulung : N. 
Suciu (București), Progresul Bră
ila — C.S. Botoșani : C. Ionescu 
(București), F.C.M. Brașov — 
Viitorul Vaslui : SI. Adam (Cluj- 
Napoca), Delta Tulcea — Unirea 
Focșani : D. Iordache (București), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
I.C.I.M. Brașov : D. Predescu 
(București), F.C. Constanța — 
F.C. Brăila : FI. Cenea (Caracal), 
Nitramonia Făgăraș — Tractorul 
Brașov : V. To pan (CIuj-Napoca), 
C.S.M. Suceava — Portul Con
stanța : D. Ologeanu (Arad).

SERIA A H-a : Metalul Plo- 
peni — Gaz metan Mediaș : G. 
Gocnea (Arad) — se dispută azi, 
de la ora 15,30, Chimia Tr. Mă
gurele — Energia Slatina : E.
Călinescu (Reșița), Rapid Bucu
rești — Metalul București : N. 
Rainea (Bîrlad) — Stadionul Re
publicii, de la ora 11,45, Pandurii 
Tg. Jiu — Chimica Tirnăveni : 
C. Lăcraru (Oradea), Șoimii Sibiu
— Petrolul Ploiești : M. Salomîr 
(duj-Napoca), Rulmentul Ale
xandria — Flacăra Moreni : C. 
Coman (Buzău), Autobuzul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești : C. Bărbuleseu (Bucu
rești) — Stadionul Republicii, de la 
ora 10, Carpați Mirșa — Poiana 
Ctmpina : S. Drăgullci (Drobeta 
Tr. Severin), Mecanică fină Bucu
rești — Luceafărul București — 
aminat.

SERIA A III-a : Aurul Brad — 
Dacia Orăștie : G. Arhlre (Su
ceava), Corvinul Hunedoara — 
F.CM. Reșița : Gh. Ispas (Con
stanța), U.T.A. — strungul Arad: 
A. Milaru (Rm. Vîlcea). U.M. Ti
mișoara — Gloria Bistrița : R. 
Piatoș (București), F.C. Bihor 
Oradea — înfrățirea Oradea : 
O. Ștrcng (Oradea), Someșul Satu 
Mare — Minerul Moldova Nouă : 
C. Făgaș (Tg. Jiu), C.F.B. Cluj- 
Napoca — Ind. sirmei C. Turzii : 
M. Constantines cu (București), 
Unirea Alba Iulia — Metalurgis
tul Cugir : E. Păunescu (Craiova), 
Minerul Cavnic — Minerul Ani
na : Mihai Cruțescu (București).

AMĂNUNTE — INFORMAȚII — CON
SULTAREA PROGRAMELOR la filialele 
din Str. Mendeleev nr. 14, Bd Republicii 
nr. 68, Bd. 1848 nr. 4 și Bd. N. Bălcescu 
nr. 35.

43 48 16 85 61 59 69 83. EXTRA-
GEREA a n-a : 42 38 58 23 18 
5 2 72 50. Fond total de cîștiguri: 
1.110.365 lei din care 160.750 lei, 
report la categoria 1.

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 26 MARTIE 
1980. Categoria 1 (13 rezultate) 
54,25 variante a 2.499 lei, categoria 
2 (12 rezultate) 1.181,25 variante a 
268 lei. Ciștigul de categoria a 3-a 
fiind sub plafonul minim de 40 
lei, fondul acestei categorii, con
form regulamentului, a fost atri
buit celorlalte două. 

că divizionarii „B” Toma, Du- 
mitrașcu și Klein se vor ală
tura Iotului după disputarea e- 
tapei de duminică din eșalonul 
secund, se pare că „ll“-le fo
losit astăzi va fi următorul: 
Boldici — Lică, Mărginean. C. 
Solomon, Mincu — Badea (Mu
reșan), Bozeșan, Suciu — Geol- 
gău, Kaîea (Terheș), Ciobanu.

Despre Landskrona Boys deți
nem informații care o măgu
lesc. Sub conducerea antreno
rului englez Kcyth Spurchon, a 
terminat ultima ediție a cam
pionatului suedez pe locul șa
se. Piesele grele ale formației 
sînt socotite a fi internaționalii 
Nielsen, Magnusson, Larson, 
de asemenea. Stuart Baxter, 
transferat din campionatul en
glez

întîlnirea Lotul de tineret — 
Landskrona Boys se dispută, 
de la ora 16, pe Stadionul „Re
publicii". Va arbitra brigada 
hucureșteană I. Pop — G. Dra- 
gomîr și C. Jurja (I. C.).

PREGĂTIRILE 
LOTULUI

DE JUNIORI
După cum am mai anunțat, 

miercuri 2 aprilie, la Hune
doara, selecționata de juniori 
va susține partida retur, 
din preliminariile Turneului 
U.E.F.A., cu echipa Turciei. Iri 
aceste zile, juniorii noștri se 
află la Hunedoara unde — sub 
conducerea antrenorilor Ion 
Nunweiller și Gheorghe Cosma 
— urmează un program intens 
de pregătire, privind cu mare 
seriozitate întîlnirea retur, pe 
care vor s-o abordeze în așa 
fel îneît „nici un moment să 
nu ne gindim că la Izmit am 
ciștigat cu 1—0", cum ne-a de
clarat antrenorul principal, I. 
Nunweiller. în programul pre
gătirilor a fost inclus și un 
meci de verificare cu lidera 
seriei a III-a a Diviziei B, Cor
vinul, disputat la mijlocul a- 
cestei săptâmîni. Victoria a re
venit divizionarei B cu 3—2 
(2—1), prin golurile marcate de 
Lucescu și Văetuș (2), respectiv 
Gabor și Matei. Iată și forma
ția aliniată de Selecționata 
U.E.F.A. ’80 : Alcxa — Viscrea- 
nu, Iliescu (Tătăran), Marines
cu, Rednic — Niță, Fîșic (Ef- 
timie), Ilie — Gabor (Boeru), 
Bolba, Matei. Duminică va a- 
vea loc un joc-școală cu o e- 
chipâ de juniori din Hunedoara.'

DE LA COMISIA
DE DISCIPLINĂ

In ședința de joi seara, Co
misia de disciplină a F.R.F. a 
decis suspendarea pe 3 etape 
a lui Petcu (Rapid București), 
eliminat de pe teren în meciul 
de duminica trecută cu Petro
lul, pentru joc brutal.

în același timp. Comisia a 
atras atenția conducătorilor lui 
F. C. Constanța să intensifice 
munca de educare a spectato
rilor — folosind programele și 
stația de amplificare — pen
tru a evita (avertismentul se 
adresează și altor echipe) ca
zuri ca acela de Ia meciul cu 
F.C.M. Brașov, cînd un anume 
Marcel Sodrîngă a intenționat 
să arunce cu o sticlă în teren. 
Totuși el a fost amendat cu 
1.000 de lei. Se știe însă că 
F.R.F. sancționează grav ase
menea abateri, cînd ele sînt 
materializate (adică, cînd inten
ția devine faptă), așa-zișii „su
porteri" făcînd cel mai mare 
rău — prin actele lor incon
știente — echipelor favorite, t

ȘTIRI
• BILETELE de intrare pen

tru meciul de fotbal România 
— R.D. Germană, programat la 
2 aprilie pe stadionul „23 Au
gust", se pun în vînzare, cu 
începere de luni, Ia casele o- 
bișnuite.
• AZI la Satu Mare, de la 

ora 16,30, Olimpia va juca un 
meci amical cu F.C. Baia Mare.

• MECANICA FINA — DI
NAMO, o atractivă partidă a- 
micală, programată astăzi, la 
ora 16, pe terenul divizionarei 
B, Mecanică Fină din șos. Că- 
țelu (tramvai 28; autobuzele 
65, 42 barat și 122 rapid).
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Etapă animată în „Cupa F. R. Ciclism1* A Xll-a ediție a campionatului balcanic de schi

ÎN SFÎRȘIT, ALERGĂTORII NOȘTRI 
LA ÎNĂLȚIMEA VALOROȘILOR RUTIERI OASPEȚI I

CONSTANȚA, 28 (prin telefon). 
Un pluton de 100 de alergători, 
în care se găsesc campioni mon
diali (Hartnick, Drogan, Peter- 
mann) șl campioni olimpici 
(Kaminski), precum și tineri can
didați la gloria sportului cu pe
dale, un pluton peste care, în 
sfîrșit, soarele își revarsă, chiar 
și numai pentru cîteva clipe, 
razele, punînd în valoare culo
rile vii ale tricouri!or, este ceva 
fermecător, esența pasiunii unui 
om al ciclismului, obișnuit al 
caravanei, iată în cîteva cuvinte 
simțămintele care ne-au animat 
vineri după-amiază. în etapa a 
6-a a Cupei F.R. Ciclism, dispu
tată pe șoselele care unesc sta
țiunile litoralului.

Cursa, pornită la amiază și 
desfășurată de-a lungul a 93 km, 
a fost, de fapt, o nesfirșită sultă 
de acțiuni, o luptă continuă în
tre pluton și grupurile de avan
gardă. în Mamaia, la km 18, se 
desprind Mircea Romașcanu, 
Costică Bonciu, Thomas Barth și 
Serghei Kadațkl. Ei forțează, dar

plutonul condus de Klasa, Kone- 
cny și colegii lor îi obligă — 
după 17 km de vînătoare — la 
joncțiune. Alte și alte acțiuni se 
risipesc sub. suflarea de gigant 
a grupului masiv. Așa se întâm
plă cu evadarea tînărului Cornel 
Nicolae, începută la kilometrul 70 
și încheiată la kilometrul 79. 
Doar cu 10 km înainte de finiș 
sorții de izbîndă surîd curajoși
lor. Bonciu (stelistul a muncit 
astăzi enorm, etalîndu-ne încă o 
dată calitățile sale de ruleur 
combativ), Klasa Leadov, Skoda, 
Drogan și Szemety pornesc — a- 
jutați de vîntul din spate — cu 
60—65 km/h și se detașează vă- 
zînd cu ochii. Szemety rămîne, 
istovit de ritm, în timp ce cei
lalți se bat pînă la ultima pică
tură de energie. Sprintul pluto
nului — sosit la diferență de opt 
secunde — este cîștigat de Teo
dor Vaslle. Am văzut, în sfîrșit, 
o etapă în care alergătorii noștri 
au fost la înălțimea valoroșilor 
rutieri oaspeți. Sperăm că este 
doar începutul...

O competiție așteptată cu mult interes

A Hlll-a IDITIi A CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ AIE ROMÂNIEI

După „Cupa Americii" 
concursurile internaționale 
la Moscova și Riga, în care 
fost angajate și gimnaste Și 

, gimnaști români, iată că pen
tru luna aprilie este rîndul ță
rii noastre să găzduiască una 
dintre acele mari întreceri anua
le care se bucură de interesul 
multor federații de specialitate. 
Este vorba de tradiționala în
trecere dotată cu „Cupa Gheor
ghe Moceantî", competiție in
ternațională aflată, în acest 
an la cea de-a 23-a ediție.

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României au 
In acest an o importanță ma
joră atît pentru loturile noas
tre reprezentative, cît și pen
tru ceilalți participanți la con
curs. Și aceasta pentru că ele 
reprezintă o binevenită și 
utilă verificare înaintea Jocu
rilor Olimpice de la Moscova. 
Poate că acesta este și motivul 
pentru care au răspuns invita
ției adresată de Federația

Și 
de 
au

română de gimnastică 18 fede
rații similare din Europa, Asia 
și America. Astfel, au confir- > 
mat participarea la campiona
tele noastre internaționale gim
naste și gimnaști din Anglia, 
Bulgaria, Canada, R. P. Chine
ză, Cehoslovacia, Cuba, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Iugoslavia, Mexic, 
Norvegia, Polonia, Spania, Un
garia, U.R.S.S. și S.U.A.

Bineînțeles, federația noas- 
calitate de organi- 
va prezenta în con- 
număr mai mare de 
și sportivi, 

componențiîor

, tră, în 
zatoare, 
curs un 
sportive 
majoritatea 
turilor olimpice.

Competiția va avea loc în 
lele de 18, 19 și 20 aprilie, 
exerciții liber alese.

Dintre cei care și-au anun
țat prezența, remarcăm parti
ciparea campioanei mondiale 
la paralele din 1979, gimnasta 
americancă Marcia Frederick.

practic 
lo-

zi- 
cu

Deși formațiile R. D. Germane 
și Uniunii Sovietice sînt cele mai 
omogene, cu cele mai multe va
lori individuale, alergătorii ceho
slovaci conduși de fostul rutier 
Dolezal se impun prin acțiuni 
tactice foarte bine gîndite și 
printr-un sprint final care, de 
multe ori, nu lasă nici o spe
ranță adversarilor. Așa a fost 
și în această etapă, pe care Jiri 
Skoda a cîștigat-o clar, deși 
Bernd Drogan a făcut eforturi 
supraomenești pentru a termina 
învingător.

Clasamentul zilei : 1. Jiri Skoda 
(Cehoslovacia) a parcurs 93 km 
în 2 h 14:00 (medie orară: 41,640 
km) ; 2, Bernd Drogan (R.D.G.)
— același timp ; 3. Michael Kla
sa (Cehoslovacia) 2h 14:05 ; 4.
Costică Bc«iciu (Steaua) — ace
lași timp ; 5. Oleg Leadov
(U.R.S.S.) 2h 14:08; 6. Teodor 
Vasile (Dinamo București) 2h 
14:16 ; 7. Andreas Petermann
(R.D.G.), 8. Hans-Joachim Hart
nick (R.D.G.), 9. Hans Joachim 
Meisch (R.D.G.) — același timp.

Programul ultimelor două etape 
ale celei de-a 23-a ediții a Cupei 
F. R. Ciclism este următorul : 
slmbătă, etapa a 7-a, Constanța
— O limp — Jupiter — Mangalia
— Jupiter — O limp — Mangalia
— Constanța (123 km) ; duminică 
etapa a 8-a, circuit pe bulevar
dul Aurel VI al cu (Constanța, car
tierul Tomis Nord), 50 km.

Hristache NAUM

SPORTIVI ROMÂNI
FLORIN SEGARCEANU IN 
SFERTURI DE FINALA LA 

SASSARI (ITALIA)
Tinerii tenis mani români Florin 

Scgărceanu și Andrei Dirzu (în
soțiți de antrenorul emerit Gheor
ghe Viziru) au Început cu succes 
circuitul de tuznee Internaționale 
din Italia. Jucând la Sassari (Sar
dinia), ei au trecut cu bine faza 
calificărilor și au promovai pe 
tabloul principal. După ce a în
vins, In Calificări, pe Sanchez 
(Spania) cu 6—2, 6—0 ; Poitiers
(Franța) cu 6—3, 6—7, 7—5 sl pe 
Bellini (Italia) cu 6—3, 6—3, An
drei Dirzu a întrecut In primul 
tur pe italianul Massimo Dl Do
menico cu 0—6, 6—3. 6—3 șl a fost 
învins tn optimi de americanul 
Bruce Foxworth cu 0—6. 4—0.
Florin Segărccanu continuă cursa 
pe tabloul principal, după ce ta 
calificări trecuse de L. Johnson 
(S.U.A.) cu 6—2, 6—1 șl Armelinl 
(Italia) cu 5—7, 5—4, 1—5 (după 
3 ore de JoC). El a tavtaă chiar

DUPĂ 17 ANI, ANGLIA RECÎȘT1GÂ SUPREMAȚIA iN RUGBY

CU 
cel

Lansat in 1910, Turneul celor
5 națiuni s-a consacrat drept 
cea mai prestigioasă competiție 
a rugbyului. Anul acesta s-a 
disputat o ediție jubiliară, îm- 
plinindu-se exact 70 de ani de 
cînd Anglia — tot ea ! — cîș- 
tiga prima întrecere a celor 5, 
adică Anglia, Scoția, Irlanda, 
Tara Galilor, Franța, citate in 
ordinea intrării lor în concer
tul internațional.

După 17 ani (ultima sa vic
torie în 1963), iată din nou 
XV-le „Albionului" în postura 
de cîștigător al Turneului celor
6 națiuni și catapultat totodată
pe poziția de vîrf (cel puțin 
teoretic) în ierarhia europeană. 

•Fără reținere se poate afirma 
că rugbyștii care în acest an au 
îmbrăcat tricourile albe
trandafir roșu au fost
mai buni. Cui datorează ei 
marele lor succes 7 în primul 
rînd forței extraordinare a 
grămezii, condusă admirabil de 
căpitanul ei, Willy Beaumont, 
cel care poartă un nume cu re
zonanță... franceză. Nimeni și 
nimic nu Ie-a rezistat englezi
lor în 1980 : 24—9 cu Irlanda : 
17—13 cu Franța, la Paris !; 
9—8 cu Țara Galilor și, in apo
teoză, 30—18 cu Scoția la Edin
burgh ! Palmares excelent. Șl 
chiar dacă nu s-au ridicat la 
nivelul fanteziei „cavaleriei 
ușoare" franceze (așa este nu
mită linia de treisferturi a 
„cocoșilor") sau al puterii de 
penetrație a rugbyștilor galezi, 
se poate spune că englezii au 
găsit un perfect echilibru între 
grămada lor și liniile dinapoi, 
comandate de o „uvertură" de 
mare clasă, John Horton, des
pre care se spune că va face o 
lungă carieră internațională. 
Munca în adincime, care are 
în vedere o foarte mare masă 
de elevi și studenți din cole
giile și universitățile engleze, 
ca și o bază materială de prim 
ordin, au fost temelie solidă la 
acest succes englez binemeritat.

Mulți se întreabă, Hesigur, ce 
s-a întîmpiat cu faimosul 
„XV" al Tării Galilor, cel 
care în ultimii 5 ani a cîștigat

de 4 ori Turneul. Se pare că 
„diavolii roșii" (numiți astfel 
după echipamentul lor) acuză 
din plin retragerea din activi
tate a unor vedete de talia Iul 
J.P.R. Williams, fundașul-doc- 
tor, Phill Bennett, tehnicianul 
inegalabil, Gareth Edwards, 
Terry Cobner. Derek Quinnell 
etc. E drept, puterea de luptă 
a galezilor a rămas intactă, dar 
fără „virfuri", succesul — se 
vede — nu vine de la sine. Și 
apoi nu toată lumea gustă 
rugbyul în forță al „welșiloc", 
dovadă că înaintașul loc Paul 
Ringer s-a situat în postura, 
deloc onorabilă, de a fi fost 
primul jucător eliminat vreo
dată pe Twickenham !

Echipa Irlandei (pe care rug- 
byștii noștri o vor întîlni în 
octombrie) a jucat și ea ex
celent, fiind într-un fel reve
lația Turneului, pe chipul 
și asemănarea lui Tony Ward, 
jucătorul său „nr. 1", deoarece 
prin șuturile sale a devenit un 
foarte mare realizator. Scoția,

L
2.
3.
4.
5.

Anglia 
Irlanda
Țara Galilor 
Scoția 
Franța

CLASAMENT
0
2
2
3
3

4
4
4
4
4

4
2
2
1
1

0 
0
0
0
0

80-43
70—65
50—45
61—83
55—75

8
4
4
2
2

al rugbyștiloccelălalt adversar ___
români din această toamnă, 
s-a prezentat și ea în progres, 
victoria sa asupra Franței 
(22—14) fiind edificatoare... Dar 
Franța 7 „XV-lui“ ei, cel mal 
puternic pe continent, 1 s-a a- 
tribuit anul acesta nedorita-. 
„lingură de lemn". O singură 
victorie, la Paris, In ultima sa 
apariție pe Parc des Princes, 
la „fotografie" (19—18 cu Ir
landa) i-a salvat, in extremis, 
onoarea, lăsînd impresia că 
după victoria „istorică" de la 
Auckland, asupra Noii Zeelan- 
de, rugbyștii francezi au trăit 
o prea îndelungată perioadă de 
euforie.

Dimitrie CALLIMACH1

• ATENȚIE MUNE LA PRIMORAȚ... 
Fundașul internațional al campioanei Iu
goslaviei, HajduK Split, a parcurs în ulti
mele zile drumul între ridicol șl sublim. 
In meciul retur cu S. V. Hamburg, din 
C.C.E., de miercurea trecută, l-a pasat min
gea în min. 2 adversarului său Hrubesh, 
care a deschis scorul, a ratat apoi un pe
nalty în min. 23, pentru a aduce ta final 
(totuși 1) victoria echipei sale (3—2). Du
minică, în meciul echipei Iugoslaviei cu 
reprezentativa Uruguayului, in min. 88 (!) 
a înscris un... autogol, pentru ca miercuri, 
în meciul echipei slimpice a Iugoslaviei, de 
la Mostar, cu „olimpicii*  italieni. Primoraț 
să înscrie două goluri din cele 5 marcate de 
plavi. Va înscrie oare din nou fundașul 
Iugoslav în partida de mîine cu echipa Ro
mâniei 7 Și în care poartă 7... • CU UN 
TRIPLU SALT (triplă buclă), pe gheața de 
la Dortmund — în timp ce antrenoarea lui, 
Iutta Miiller, ridica pumnul în semn de 
victorie fără d-ubil (campionul olimpic Ro
bin Cousins, „patinatorul-coregraf*  11 ta
tonase periculos' — Jan Hoffman, patina- 
torul-„programat*.  tșl lua adio de la activi
tatea competlțională obținînd al doilea ti
tlu mondial din cariera sa. Carieră Începută 
la J.O. de La Grenoble '68. etnd avea 12 
ani șl jumătate. Celebrul patinator se va 
dedica acum tn exclusivitate studiilor de 
medicină (la Karl Marx-Stadt), ca șl un alt

SCHIORI DE MARE VALOARE 
LA ÎNTRECERILE DIN POIANA BRASOV

>

Printre concurenți: Bojan Krizaj și Petar Popanghelov, protagoniști 
ai J. 0. de iarnă și ai „Cupei Mondiale"!

De mîine, cunoscuta noastră 
stațiune montană de la poalele 
Postăvarului va trăi din nou 
animația caracteristică marilor 
evenimente sportive. Aici se va 
desfășura cea de a XII-a edi
ție a campionatului balcanic de 
schi, la care vor fl prezenți 
sportivi și sportive din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia și Româ
nia.

Interesul major stîrnit de a- 
ceastă competiție este datorat 
și faptului că in formațiile Bul
gariei și Iugoslaviei se află 
schiori de mare valoare inter
națională, protagoniști ai unor 
întreceri de anvergură. La Jo
curile Olimpice de la Lake 
Placid iugoslavul Bojan Krizaj 
a ocupat locul 4 la slalom u- 
riaș, doar la cîteva miimi de 
cîștigătorii de medalii, iar Pe
tar Popanghelov (Bulgaria), si
tuat pe locul 6 la slalomul spe
cial, a fost permanent In lupta 
pentru primele locuri. La ulti
mul concurs din cadrul „Cupei 
Mondiale", desfășurat nu de 
mult la Saalbach (Austria), la 
care au fost prezenți campio
nul olimpic Ingemar Stenmark 
și cîștigătorul „Cupei Mondia

PESTE HOTARE
primul tur pe favoritul nr. 1 
circuitul id italian, australianul

in
al ___________... . ..
Terry Rocavert (locul 114 în cla
samentul computerizat) cu 7—5, 
7—5, după un med de mare spec
tacol, apoi, în optimi, pe cunos
cutul jucător cehoslovac Vladimir 
Zedndk cu 5—7, 6—3, 6—0. urmlnd 
să-și dispute sferturile de finală 
cu francezul Henri Gauvin.

FLORIN GHEORGHIU PE 
LOCUL 3 IN CALIFORNIA

NEW YORK, 28 (Agerpres). — 
In turneul de șah de la Lone 
Pine (California), desfășurat tn 
„sistem elvețian" pe locul tatu 
s-a situat Dzlndzlașvilt (Israel), 
cu 7 p. din 9 posibile.

Pe locurile următoare s-au cla
sat Anthony Mlles (Anglia) — 
6,5 p, Florin Gheorghiu (Româ
nia), Bent Larsen (Danemarca), 
Lev Alburt (S.U.A.), Eflm Gheller 
?i luzi Balașov (ambii U.R.S.S.), 
cu cîte 6 puncte. La turneu au 
participat 43 de Jucători (între 
care 22 de mari maeștri din 12 
țări).

BELGRAD, 28 (Agerpres). — 
După ( runde, în „Cupa Europei*  
la șah pentru junioare conduc 
Agneszka Brusztman (Polonia) șl 
Renata Zahorovska (Cehoslova
cia!), cu cîte 4,5 p. Maestra ro
mâncă Marina Pogorevlci, oare 
în runda a 6-a a întrerupt în po
ziție favorabilă partida cu Meyer, 
se află pe locul 7, cu 2 p și un 

mal puțin disputat.
POPICARII PARTICIPA 

CAMPIONATUL EUROPEAN 
FEROVIAR

feroviară 
României va participa 
de 31 martie — 2 a- 
campionatul european 
care se va desfășura 
Din lotul de popicari

joc

LA

deSelecționata 
popice a 
în zilele 
prilie la 
feroviar, 
la Sofia, 
care se deplasează azi în capi
tala bulgară fac parte, printre

REAL MADRID A CUCERIT
Desfășurată în Berlinul 

Occidental, în fața a peste 8 000 
de spectatori, finala Cupei 
campionilor europeni la bas
chet masculin a oferit echipei 
Real Madrid prilejul de a cu
ceri, pentru a 7-a oară, trofeul, 
în meciul cu Maccabi Tel Aviv,

mare performer al ghețil, campionul olim
pic Eric Heiden, și el student medicinist. 
Anul 1980, anul marilor retrageri din spor
turile ghețil • ȘTIȚI DE CE FRANZ KLAM
MER N-A MAI AVUT SUCCES 1 Pentru că 
— ne asigură, cu toată seriozitatea, un eco
log austriac — cunoscutul campion de schi 
odată mutat, acum doi ani, in noua sa to-

culnță de la Mooswald, aflată intr-o zonă 
de perturbări geologice, a suferit influența 
unor... radiații negative. Ce să-l faci cu 
criza asta de spațiu locativ 1 • „TROFEUL 
DE AUR", decernat anual celui mai bun 
halterofil din lume, a revenit bulgarului 
Andon/Rusev (nou record mondial — 332,5 
kg, stabilit la C.M. de la Salonic, la cat. 
67,5 kg). Șl acest an olimpic a debutat In 
haltere senzațional, cu un nou record mon
dial la cat. 56 kg, tînărul concurent sovie
tic Sarkisian aducind recordul la 272,5 kg,

le", Andreas Wenzel, proba de 
slalom uriaș a fost cîștigată de 
Stenmark, Wenzel a sosit p» 
locul 14, în timp ce Krizaj s-a 
situat al 7-lea, iar Popanghelov 
al 10-lea. De remarcat că in 
cursa respectivă și alți schiori 
iugoslavi au avut prestații no
tabile, astfel : Strei (locul 6 !), 
Kuralt (15), Oberstar (29). Fran
ko (32), Benedik (46). Simpla 
trecere în revistă a acestor nu
me oferă o garanție pentru a- 
tractivitatea curselor de slalom 
special și uriaș ce vor avea 
loc în Poiana Brașov.

Schiorii români s-au pregătit 
cu mare atenție în ultima pe
rioadă. Antrenorul lotului nos
tru, Kurt Gohn, va înscrie in 
competiție 8 sportivi seniori, 
printre care se vor afla Ion 
Cavași, Alin Năstase, Alexan
dru Manta, Vili Podaru, Carol 
Adorjan ș.a., care vor face tot 
ce le stă în puteri pentru a fi 
la înălțimea valoroșilor lor par
teneri de concurs din țării» 
balcanice.

întreceri extrem de intere
sante se anunță și în cursele 
de fond. j

Paul IOVAN

alții, V. Popa (de la C.F.R. 
Constanța), I. Frigea (C.F.R. 
Timișoara), V. Uiorcan (Loco
motiva București) și Al. Vrin- 
ceanu (C.F.R. Ploiești).
BOXERI IN R D. GERMANA..
în cadrul turneului de box ds 

la Halle, pugilistul român Mihai 
Clubotaru (căit. semi mijlocie) l-a 
învins la puncte pe Olaf Schnei
der (R.D. Germană). La căit. mus
că, Gheorghe Brumă a pierdut Ia 
puncte în fața lui Jo Ren SUC 
(R.P.D. Coreeană).

...$l LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE ALE 

FRANȚEI
Campionatele internaționale da 

box ale Franței au programat tn 
orașul Satates meciurile celei 
de-a doua reuniuni a semifinale
lor. Rezultatele Înregistrate da 
boxerii români : semimuscă: AM 
Sadem b.p. Alberti (Italia) ; 
cocoș : Maghenia (Franța) b.p. 
Gh. Negolță. ; semlușoarâ : Tlbe- 
riu Cucu b. ab. rep. II pe Silva 
(Portugalia) ; mijlocie : Valentin 
Silaghl b.p. Moukori (Franța) J 
grea : VasHlevici (Iugoslavia) ta 
Reprezentare (accidentat) pe T. 
Pîrjol. Finalele vor avea toc astă- 
seară la Perigueuy.

DOUĂ VICTORII ALE 
POLOIȘTILOR LA f

MAASTRICHT (OLANDA)
A Început turneul internațional 

de poto pe apă de la Maastricht 
(Olanda). Echipa României a ta- 
vins ta primul meci cu 11—8 se
lecționata Cehoslovaciei sl a în
trecut apoi cu 10—3 echipa Sue
diei. Alte rezultate : Olanda — 
Cehoslovacia 11—8 ; Canada — 
Grecia 7—6 ; Olanda — Grecia 
15—5 ; R.F. Germania — Suedia 
10—4.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA NISA

tn turneul feminin de tenis da 
la Nisa, în turul II Hanna Stra-. 
chonova (Cehoslovacia) — Ma
riana Simion eseu (România) 6—% 
0—6, 6—2.

C.C.E. LA BASCHET (m)
formația spaniolă a cîștigat cu
89—85 (48—40). Au înscris : 
Rullan 27, Meister 21, Szczer- 
byak 16, Brabender 12, Car- 

balan 9, Quirerjeta 2, Llo- 
rente 2. respectiv Williams 31,' 
Boatwright 22, Perry 22, Ber- 
covici 10.

cu 10 kg mal mult ca acum un an. • SE 
SPUNE CA PAOLO ROSSI se gindea mai 
mult, în timpul Jocului cu Uruguay, de pe 
stadionul Giuseppe Meazza (fost San Siro 
din Milano), la afacerea meciurilor aranjate 
declt la „Europeo ’80", In pregătirea căruia 
Enzo Bearzot angajase acest meci-test. A- 
vocatul iul Federcalcio a cerut, dupâ cum 
s-a anunțat, o lungâ suspendare pentru 
cunoscutul atacant al „Squadrei azzurra*.  
Implicat serios ta meciurile trucate O PEN
TRU A 18-a OARA CAMPIOANA, perfor
manță realizată de echipa sovietică de bas
chet Ț.S.K.A. Moscova. Șl dacă amintim că 
antrenorul echipei este Însuși antrenorul 
reprezentativei Uniunii Sovietice, Aleksandr 
Gomelski, șl că din echipă fac parte ase
meni Internaționali ca Belov, Erenin Milo- 
serdov, Mîșkin, Lopatov, Zarmuhamedov, 
care alcătuiesc osatura selecționatei 
U.R.S.S. pentru J.O., ne dăm seama că 
nu • a fost prea greu să cîștlge duelul cu 
principalele contracandidate. Jalgiris Kau
nas și Dinamo Moscova • MUHAMMAD 
ALI POATE MURI PE RING ! Este avertis
mentul pe care i l-a dat fostului campion 
mondial doctorul acestuia. Ferdie Pacheco, 
susținlnd că AII prezintă acum' grave tul
burări de vorbire, tn urma grelelor lovituri 
primite. Va mal reveni, atunci, pe ring 
Cassius Clay î

Paul SLAVESCU
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