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Miine, la Brno, in meci amical

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
ÎNTÎLNESTE SELECȚIONATA CEHOSLOVACIEI

PETRU KUKInoștri au sosit 
la Bmo • 
Cămătarii, in 
incerți • For- 

campioană

® Jucătorii 
ieri seară 
Crițan și 
continuare
majia gazdă, 
europeană, pregătește cu 
atenție „campania italia
nă'’ • Meciul începe la 
ora 18 (ora României) și 
va fi condus de o brigadă 
de arbitri din R. D. Ger

mană
SSXx\\\\VMM? 

echipa r.a- 
susține un

Mîine, la Brno. 
țională a României _ _
nou meci-test in vederea pre
liminariilor campionatului mon
dial, întîlnind reprezentativa 
Cehoslovaciei, campioana euro
peană a ultimei ediții (1976 — 
Belgrad).

Fotbaliștii români au plecat 
ieri dimineața pe ruta Bucu-

CEHOSLOVACIA IO AN POP
Netoficka

Barmos Ondrus lixirerr... Gogh

Kozak Panenka larusek

Masnț Nehoda Vizele

Arbitri : L Hermann — W. Henning, K. Kulicke 
(R.D. Germană)

Bal aci

Bă Ioni

Munteanu .11

A. lonescu

A. Nicolae

Ștefănescu

lordache

rești— Budapesta — Praga (cu 
avionul), din capitala Ceho
slovaciei ei continuîndu-și dru
mul (250 km). cu autocarul 
spre Brno, unde au ajuns cu 
mare întîrziere. Din acest

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ
AL ATLETILOR SENIORI

Gabriela lonescu a sărit recent 6,56 m, cel 
mai bun

l

desfășurarea con
cursului republi
can de primăvară 
al seniorilor (ce
lelalte competiții 
vor avea loc la 
31 mai — 1 iu
nie „internațio
nalele" și la 28-29 
iunie etapa a Il-a 
a „Cupei Româ
niei").

In actualitate 
se află, deci, con
cursul de primă
vară al seniorilor 
care reunește pe 
Stadionul Repu
blicii, astăzi de la 
ora 16,30 și mîine 
de la ora 16, în
treaga elită a a- 
tletismului 
tru, pe cei
mulți dintre can- 
didații pentru O- 
limpiada a XXII- 

de a-

nos- 
moi

rezultat din cariera sa sportivă
■ Foto : Dragoș NEAGU

Pină la
programul . ... — _  „
tleților noștri fruntași figurea
ză 4 concursuri, de amploare, 
Pe teren propriu, și alte cîte
va starturi peste hotare. Seria 
Întrecerilor 
caracter 
cu puține 
ma etapă 
continuă,

Jocurile Olimpice, In 
competițional al a-

de anvergură, cu 
național, inaugurată 
zile în urmă de pri- 
a „Cupei României" 
astăzi și mîine, cu

a. Tocmai 
ceea sint de aș
teptat noi perfor
manțe de valoare, 
poate chiar noi 
recorduri națio
nale Ia mai multe 
probe,.
discul 
rența 
băieți i 
sulița 

Zorgo-Raduly, Cristina 
noiu, Corina Gârbea), 
țimea băieți (Adrian Proteasa, 
Sorin Matei, Daniel Albu, Li- 
viu Maftei), greutatea fete (Mi- 
haela Loghin). Este, de ase
menea, interesantă de urmă
rit evoluția lui Hori» Toboc, 
Gabriela lonescu, Nicolae Bîn- 
dar, Mihaela Dumitrescu, Doi
na Beșliu, Hie Floroiu, Tudo- 
rel Pîrvu etc.

între care 
fete (Flo- 

Țacu) și 
(Ioslf 

fete
Nagy). 

(Eva 
Dobri- 
inălți-

M. Răducanu

Țicleanu

Someș Lică

ROMÂNIA
motiv s-a renunțat la antrena
mentul de ieri. Pentru astăzi, 
conducerea tehnică a lotului 
nostru a prevăzut o ședință de 
pregătire pe stadionul care va 
găzdui meciul de mîine. Iată 
jucătorii care au făcut deplasa
rea: Iordache, Cristian, Lică, Sa- 
meș. Ștefănescn, Munteanu II, 
Țicleanu, Nicolae, Boloni, Stoica,

(Continuare in pag. a 3-a)

Ieri, in sala Floreasca din 
Capitală, au fost desemnați 
ultimii doi campioni naționali 
de scrimă pe acest an, sabre- 
rul Ioan Pop și floretistul Pe
tru Kuki, ambii reprezentanți 
ai clubului Steaua.

în întrecere, pe planșe, s-au 
aflat în faza finală a celor 
două arme cite 12 cor.curenți. 
în proba masculină de flore
tă, Petru Kuki iese neînvins 
din confruntarea cu noii săi 
coechipieri de la Steaua (5—1 
cu Țiu, 5—4 Petru?. 5—3 Ro
ca, acest ultim asalt fiind o 
mostră de scrimă tehnică), 
ceea ce însemna, implicit, o 
serioasă opțiune pentru titlul 
de campion. în partea cealal
tă a tabloului, un lider ne
scontat, mezinul finalei, Fer
nando Bucur, de la Viitorul 
București, tînărul floretist (18 
ani) „forțînd" intrarea în plu
tonul fruntaș, pentru a culege 
roadele pregătirii sale din ul
tima vreme in cadrul lotului 
reprezentativ. încercarea sa
are un debut fericit, el între- 
cîndu-1 pe Petruș, titular al
echipei naționale, cu 5—2. în
asaltul următor, însă, cu flo-
retistul nostru nr. 1, Petru

Kuki, „outsider“-ul pierde net,' 
0—5. Iată „radiografia" asaltu
lui : paradă-ripostă și 1—0 
pentru Kuki ; atac-direct Kuki 
și 2—0. acțiunea se repetă, 
3—0 ; atacă Bucur, dar nu 
prinde suprafața valabila, în 
timp ce Kuki punctează, 4—0; 
din nou atacă Bucur, dar ad
versarul evită și încheie victo
rios. După această înfrîngero 
Bucur cedează psihic și mal 
pierde în fața lui Țiu, Roca 
și Szentkiralyi, această ultimă 
înfr îngere adudndu-1 în cla
samentul final pe locul 3, la 
tușaveraj, în urma hri Maro 
vart Oricum, o frumoasă șt 
promițătoare comportare a ce
lui mai tînăr component al lo
tului reprezentativ.

Cu un singur „scurtcircuit* 
(4—5 la Marcvart), Petru Kuld 
s-a dovedit a fi un campion 
merituos, ceea ce trebuie să 
însemne pentm el imboldul 
hoiăritor pentru afirmarea sa 
deplină în elita floretei inter-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag a T-a)

Tirgoviște in circuitul gimnasticii

AZI Șl MIINE, TRIUNGHIULARUL ROMANIA
Un nou oraș intră în aria 

competițională a gimnasticii 
noastre ! Este vorba de munici
piul Tirgoviște. gazdă, astăzi 
și mîine, a unui important con
curs internațional în care sînt 
angajate echipele reprezentati
ve masculine ale României, Cu
bei și Poloniei. E mai presus 
de orice îndoială că această 
confruntare . .
interes de tîrgovișteni, cărora 
li se oferă 
prilejul de 
ei, direct, un concurs de gim
nastică, deiridicată ținută teh
nică.

este așteptată cu

pentru prima oară 
a urmări, acasă la

Simbătă (de la ora 17,00, e- 
xerciții impuse) și duminică (de 
la ora 10,00, exerciții liber ale
se) cele trei reprezentative iși 
vor etala întreaga gamă a cu
noștințelor tehnfce și a măies
triei sportive intr-un spectacol 
care reunește nume consacrate 
ale gimnasticii internaționale. 
Să menționăm, între alții, pe 
campionul absolut al țării noas
tre, Kurt Szilier, pe Sorin Ce- 
poi și Nicolae Oprescu, pe Ro
mulus Bucuroiu, Gabriel Po
pescu și Radu Branea, gim- 
naști care în numeroase rînduri 
au apărat culorile țări la cam-

CUBA-POLONIA
pionate mondiale, Jocuri Olim
pice sau campionate mondiale 
universitare.

Echipele oaspete se' află șt 
ele la Tirgoviște de cîteva zile, 
unde s-au antrenat, împreună 
cu gimnaștii români, la Sala 
polivalentă din localitate. An
trenorii cubanezi au deplasat 
același lot care a evoluat ta 
precedentele campionate mon
diale, cu Roberto Ricarda, 
Jorse Roche, Mario Castro, Ca- 
simiro Suarez, în timp ce'' din 
selecționata poloneză se deta
șează multiplul campion An
drzej Szajna.

Pregătirile popicarilor români pentru C.M.

TITULARIZĂRILOR^
S-A ÎNCHEIAT

Dacă la ultima ediție de la 
Lucerna (1978) au fost pre- 
zenți sportivi din 10 țări, par
ticiparea la apropiatele cam
pionate mondiale de popice, 
care vor începe la 24 mai la 
Mangalia-Nord, va fi mai nu
meroasă, alături de reprezen
tativele Austriei, Elveției, 
Franței, R.F. Germania, Iugo
slaviei, Italiei, Poloniei, Sue
diei, Ungariei și României, re- 
apărind în arena ,.mondiale
lor" jucătoarele și jucătorii

MECIUL DINAMO-R.C. GRIVIȚA ROȘIE DOMINĂ ETAPA DE MllNE LA RUGBY
parteneri incomozi pentru 
stănțenL Echilibrată pare 
nirea dintre „universitarii- 
R.C. Sportul studențesc șt 
Timișoara, ta vreme ce I,__ ...
Petroșani șl CJIJW. Sibiu — care 
joacă „acasă* cu Rulmentul Blr- 
lad și, respectiv. Politehnica Iași 
— sînt favorite.

Avlnd în vedere faptul că echi
pele R.C. Sportul studențesc șl 
Vulcan sînt sancționate cu scă
derea unul punct, înaintea eta
pei de mîine atașamentul arată 
astfel]

Etapa a 22-a din campionatul 
primei divizii rugbystlce se dis
pută duminică, cel mal Interesant 
meci al zilei anunțîndu-se Dinamo 
— R.C. Grivița Roșie, rezultatul 
său puțind influența în bună mă
sură lupta pentru locurile de ffe 
„podium". Lidera, Steaua, se de
plasează la Brașov, unde nu-șl 
face multe griji în fața proaspe
tei deținătoare a „lanternei" 
C.F.K. Performera etapei pre
cedente, Vulcan, susține un foar
te dificil joc In deplasare, la Bala 
Mare. Farul este gazda Rapidu
lui, dar feroviarii au fost mereu

con- 
întfl- 

' de la
„VȘtiința

1. STEAUA 21 19 1 1 742-122 60
2. Dinamo 21 18 0 3 576-105 57
3. Farul 21 10 1 4 465-173 54
4. Grivița R. 21 15 2 4 284-130 53
5. Șt. Baia M. 21 12 1 8 280-198 46
4. Șt Petroșani 21 11 1 9 233-236 44
7. Polii, lași 21 8 3 10 161-320 40
I. C.S.M. Sibiu 21 8 3 10 173-267 40
9. „U* Timiș. 21 9 0 12 199-193 39

10. Sp. Stud. 21 6 2 13 225-274 34
11. Rul. Btrlod 21 0 1 14 96-359 34
12. Rapid 21 5 0 18 175-428 31
13. Vulcan 21 3 1 17 109-415 27
14. C.F.R. Brașov 21 2 2 17 95-593 27

cehoslovaci, ceea ce va mări 
cota valorică a întrecerilor.

Fără doar și poate că, în a- 
cest context, misiunea sporti
vilor români — care și-au cu
cerit un binemeritat prestigiu 
— este mai dificilă ca oricînd, 
mai cu seamă că ei și-au pro
pus ambițiosul țel de a depăși 
bilanțul (7 medalii — 2 de 
aur, 3 de argint și 2 de bronz) 
realizat cu doi ani în urmă la 
Lucerna. Conștienți că obține
rea unor rezultate superioare 
impune mai multă muncă, 
componenții celor două loturi 
reprezentative s-au angajat cu 
fermitate într-un intens proces 
de instruire și perfecționare, 
dovedind o mai mare mobili
zare și dăruire în meciurile 
de verificare susținute în com
pania unor redutabile selecțio
nate de peste hotare. în ur
ma acestor edificatoare teste, 
antrenorii Constantin Negu- 
țoiu, Crista Szocs (la fete), 
Roger Cernat și Ion Petru (la 
băieți) au definitivat urmă
toarele loturi din care vor fi

Troian IOANIȚESCU
Ana Petrescu, căpitanul echH 

pei feminine a României ,(Continuare în pag. a 6-a)



——SPORTURI—

in actualitatea radioamatorismului

Muzeul sportului din România

9000 DE EXPONATE, „ISTORIA"
UNEI ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN PUN AVÎNT

„CUPELE" PENTRU TINERET
LA RADEOGONIOMETRIE

Radiogoniometria pentru ama
tori („vînătoarea de vulpi") atra
ge un număr tot mal mare de 
tineri și tinere din întreaga țară. 
Pentru angrenarea lor în cit mai 
multe întreceri, alături de cam
pionatul republican, au fost ini
țiate cele cinci competiții zonale 
destinate tineretului — băieți si 
fete, între 12 șl 18 ani : „Cupa 
Munteniei", „Cupa Moldovei*. 
„Cupa Maramureșului", „Cupa 
Transilvaniei* și „Cupa Banatu
lui*. întrecerile care se desfă
șoară pe frecvența de 3,5 mHz 
(mai accesibilă tineretului din 
toate punctele de vedere) au Joc 
în această lună, constituind pri
lejuri de selecție pentru partici
parea la campionatul republican. 
Pentru a da posibilitate sporti
vilor din fiecare județ să parti
cipe nu numai La întrecerile ce
lui mai apropiat centru, ci sl la 
altele, dacă doresc, anufl acesta 
concursurile au fost programate 
în două serii. Pînă în prezent au 
avut loc două din aceste eom pe
tiții : „Cupa Munteniei* șl „Cupa 
Banatului", avînd fiecare efte 
două etape.

★
în Pădurea Trivale, de lingă 

Pitești, a avut loc, în organiza
rea Radloclubului județean Ar
geș, „Cupa Munteniei*, destinată 
Juniorilor mari șl juniorilor mic*. 
Ja care au participat 98 de spor
tivi — băieți șl fete — din ju
dețele : Prahova. Hunedoara. Mu
nicipiul București, Galați, Vflcea, 
Dolj, Brasov șl Argeș. In prima

etapă (4 mai) competiția s-a 
desfășurat pe o vreme frumoasă, 
dar în cea de a doua (11 mai) c 
ploaie torențială Însoțită de grin
dină a pus la grea încercare atit 
aparatura cit șl rezistența parti - 
cipanților. Cu toate acestea în
trecerile nu s-au oprit șl mal 
bine de 80 la sută dintre partici
pant au realizat normele cerute 
de regulament, mulți dintre ei 
obținind chiar rezultate foarte 
bune. Cupa a revenit selecționa
tei Radloclubului județean Ga
lați. formată din sportivii Ga
briela Blrleanu. Lăcrămioara Bla- 
ga, Florin Jugănaru și Manuel 
Radu.

★
întrecerile pentru „Cupa Bana

tului* au fost organizate de ra- 
dtoclubul județean Timiș în Pă
durea Verde, din apropierea co
munei Dumbrăvița. Au hiat parte 
40 de sportivi din Județele Arad. 
Hunedoara, Satu Mare șl Timiș. 
Ploaia din timpul primei etape 
nu a împiedicat desfășurarea 
probelor. Din păcate nid ultima 
etapă n-a beneficiat de o vreme 
mai bună. Trofeul a tost cîștigat 
de reprezentativa Radioclubului 
Timiș, ecunpusă din sportivii : 
Valerica Joldfș, Mariana Bungău, 
Mihai Sîrbu si Levent Lany.

Duminică 18 mal și dumnftcâ 
25 mai. la Galați. Cluj-Napoca și 
Bala Mare vor avea loc întrecerile 
pentru desemnarea câștigătorilor 
la cupele Moldovei, Transilvanie: 
fi Maramureșului.

Ion HOÂBAN

OLIMPIADA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Recent, în masivul Bucegl, pe 

o vreme ploioasă șl rece, a avut 
loc prima etapă a Alpiniadel Mu
nicipiului București la care au 
participat 57 de sportivi fruntași 
din asociațiile : Universitatea, Grl- 
vița Roșie, I.TJB. și Electro Sf.

9

Gheorghe, Alphtișd eu par
curs trasee de la gradul 2 A pină 
la gradul 5 B de dificultate, re- 
marcîndu-se în mod deosebit Ioa
na Constantin și Tercza Pupeza 
(I.T.B.), Grigore Golgota (Electro 
Sf. Gheorghe) șl V?orel Nicolaes- 
cu (Grivița Roșie București).

în emisiunea De Ia A la.,i in
finit, colegii de la televiziune au 
făcut o anchetă-fulger, întrebîn- 
du-1 pe oamenii de pe stradă 
dară știu unde se află Muzeul 
de Istorie a municipiului Bucu
rești. Și nu de puține ori, deși 
doar gardul îi despărțea în mo
mentul interviului, unii nu cu
noșteau sediul prestigioasei insti
tuții de cultură. Ne-am adus a- 
minte de acest lucru cînd ne-am 
propus să scriem despre Muzeul 
sportului din România și ne-a 
venit în minte aceeași întrebare : 
eiți dintre sportivi, în special, 
știu ande se află Muzeul spor
tului 7 Drept să spunem, după 
numărul vizitatorilor — puțini.

Iată de ce, în Ziua internațio
nală a muzeelor, ne-am propus 
să dedicăm aceste rinduri Mu
zeului sportului. In anul ce va 
urma, muzeul acesta, care și-a 
propus să siringă in sălile lui 
mărturii ale activității sportive 
de pe meleagurile țării noastre, 
pe cit posibil de la începuturile 
el. va împlini un deceniu de 
activitate. A fost înființat în 
1971 și. deși la o virstă atit de 
fragedă, el cuprinde azi aproxi
mativ 9 000 de exponate, dintre 
care 1 000 au fost aduse în ulti
mii doi ani. Deci, mereu e ceva 
nou ce văzut. Muzeul se afla în 
clădirea principală de la tribuna 
I a stadionului ,,23 August* din 
Capitală. Pentru început locul a 
fost adecvat, dar odată cu dez-

0 nouă

TRIBULAȚIILE
premieră in teatrul sportiv

ILV1LU1 „AS CUIUL

voltarea muzeului 1 s-ar cuveni 
acestui lăcaș un spațiu prin zona 
centrală a Capitalei.

Dar să-1 vizităm, unde el „s-a 
născut" și unde de cum îi treci 
pragul te simți într-o ambianță 
plăcută, în mijlocul unor expo
nate care trezesc interesul nu 
numai omului de sport. Ne-a 
fost ghid directorul Nicolae Șer- 
bănescu, un tînăr profesor de is
torie, îndrăgostit de sport încă 
din anii de liceu, pe etnd făcea 
atletism la Progresul. Istoria mu
zeului începe cu... începutul 
sportului de performanță de la 
noi, influențat, bineînțeles, în 
creșterea lui de dezvoltarea eco
nomică a țării in anumite peri
oade. Primele trofee, sau cele 
mai multe dintre acestea, ce 
mări urisesc d es pr e primei e lz- 
bînzi ale sportului românesc 
peste hotarele țării, se leagă de 
numele unor pionieri cum au 
fost Al. Frim sau Al. Beri eseu, 
primul încununat cu laurii cam
pionatului mondial de bob, al 
doilea cu Diploma pentru Jocul 
2. obținut la raliul Monte Carto. 
Lingă acestea stă medalia de 
bronz adusă de echipa de rugby 
de la J.O. de la Paris. Este vor
ba de perioada anilor 1924—1934. 
începuturi.

După Eliberare, colecția de 
trofee avea să se mărească ne
contenit. Sportivii de talent al 
noii Românii au urcat an de an 
noi trepte în Ierarhia sportului 
mondial. Un drum al cărui în
ceput e dominat de strălucirea 
primei medalii olimpice de aur 
a sportului românesc, obținută 
de Iosif Sîrbu la J.O. din 1952, 
de la Helsinki. De atunci, trece
rea anilor își are repere tot mai 
dese în splendidele trofee. Mu- 
zeul are azi colecții de medalii 
olimpice, mondiale și europene

(un adevărat record, Gh. Ber- 
ceanu — 9 medalii, dintre care 
7 de aur !). Pe care să le reții 7 
Spațiul nu ne permite să le 
amintim. Alături de ele se află 
numele multor sportivi de mare 
performanță din România. de 
care avea să se vorbească în în
treaga lume. Să amintim de succe
sele atletelor, gimnastelor si ale 
luptătorilor, ale „flotilei de aur", 
ale jucătoarelor noastre de tenis 
de masă, ale boxerilor, handba- 
liștitor, voleibaliștilor, boberilor. 
Fotbalul, sportul acesta atît de 
iubit, se prezintă în muzeu cu 
două documente mișcătoare : 
„actul de naștere" al federației, 
de acum 50 de ani, și pașaportul 
colectiv al echipei naționale, 
prezentă la primul campionat 
mondial, tocmai peste mări si 
țări, la Montevideo — 1930. în 
anii regimului nostru, sportul a 
făcut pași uriași. O atestă miș
carea de educație fizică și galeria 
marilor sportivi, campioni olim
pici, mondiali șl europeni, care, 
parcă, îi privesc din fotografii pe 
vizitatori. - Printre ultimele piese 
ale muzeului, două de valoare 
mondială : racheta cu autograf 
a marelui campion Bjorn Borg, 
dăruită muzeului, după meciul 
cu Ilie Năstase, din „Cupa 
Davis* — 1979 ; mânușile (tot cu 
autograf) supercampionului olim
pic șl mondial, boxerul cubanez 
Teofilo Stevenson.

în cartea sa de aur, muzeul 
«portului din România are de 
acum semnături ale unor perso
nalități marcante ale vieții spor
tive din Mexic, Spania. Lsrael, 
Zair, ale unor membri al C.I.O. 
Rămîne doar — e dorință a di
rectorului acestui muzeu și nu 
numai a lui — să sporească nu
mărul vizitatorilor din rîndurile 
sportivilor noștri, ale școlarilor, 
ale pionierilor. Mulți copii veniți 
în București, în excursii, au oco
lit acest muzeu (nu din vina 
tor, ci a celor ce au răspuns de 
excursiile acestea) în mod inex
plicabil. La Muzeul sportului 
trebuie să vină fiecare echipă 
ce poposește în Capitală. Pentru 
aceasta și Muzeul sportului tre
buie mai bine popularizat, mal 
des prezent pe micul ecran, în 
programele de actualități ale ci
nematografelor. Se intenționează, 
ca în zilele ce vor urma. sub 
cupola? muzeului să se strîngă. 
pentru o perioadă de timp, si 
importantele trofee care se află 
în prezent în vitrinele Cluburilor 
bucureștene. Se încearcă și orga
nizarea unor acțiuni cultural- 
educative, adică pași spre apro
pierea muzeului de sportivi. E 
nevoie desigur și de aportul clu
burilor în acest sens.

Să-i facem pe sportivii noștri 
să vină la muzeul lor. Mai mulți 
și mai des. Si nu numai pe 
sportiv: !

Constantin ALEXE

La a doua ta piesă de teatru 
(după „Centrul înaintaș s-a năs
cut la miezul nopții"), colegul 
nostru Mircea M. Ionescu oferă 
lumii sportului o nouă mostră a 
pasiunii sale extra-sportive, Iar

lecție de aluzii ți subtilități care 
incită spectatorul ca la un meci 
de fotbal adevărat. Autorul reu
șește să ne poarte cu el prin 
ficțiune, prin realitatea nouă, ar
tistică, pe care a ereat-o, fo-

copiii de duminica ai orașului*In culisele echipei ,,AJ5. Cuiul* 
(cum spune autorul)

Foto : Ion LICIU (Petroșani)
dacă actul artistic pe eare-l să- 
vărșește se întoarce în zona 
sportului, atunci avem temeiuri 
să susținem — închiztnd cercul 
că jocul devine cultură, așa cum 
cultura este joc pentru Huizinga.

Totul pare transfigurare în 
proaspăta comedie a lui M.M.l. 
El însuși se lasă ispitit de vagi 
momente de viață, pe care —■ 
flltrindu-le — ni le redă, cu 
imaginație, într-o viziune perso
nala, nu lipsită de forță artis
tică. El însuși se joacă, durînd 
schelăria piesei, eliberînd în 
text facultăți creative, închipuind 
scene aproape obsedante. Cuvîn- 
tul din urmă nu e ales întîm- 
nlător, pentru că lumea fotbalu
lui e pentru autor „plinea cea de 
toate zilele". Așa se face că 
după debutul împovărat de ex
cese juvenile, la distanță de nu
mai un an, evident maturizat în 
planul creației, acceptînd sugestia 
criticii, Mircea M. Ionescu can
tonează noul său exercițiu dra
maturgie exclusiv în problema
tica fotbalului.

„Pete șl caii verzi* este o co-

losind elementele eotidianuluL 
„Directorul" de întreprindere po
sedat de morbul balonului ro
tund pînă la grava neglijare a 
sarcinilor de producție, tau „că
pitanul de echipă Gogoneață". 
venal, îmbătrinit în rele, sau 
„responsabilul cultural-artistic

Zambilă", devenit peste noapte 
expert in fotbal și confundind 
ciuleandra cu driblingul — ase
menea personaje populează o 
piesă premeditat moralizatoare 
prin însăși ființa ei. Sigur, tex
tul operează vitriolant și prin 
șarjele orale pline de haz, pe 
care spectatorii le urmăresc nu 
numai cu rîsul spontan, ci ?i cu 
o intimă participare comprehen
sivă. La premiera absolută, in 
sala Teatrului de stat „Valea 
Jiului* din Petroșani, un vecin 
de stal întreba cu naivitate dacă 
nu cumva tribulațiile team-ului 
„A.S. Cuiul" vor supăra pe 
cineva din public... Compliment 
(brut, pe cit de autentic) cum nu 
se putea mai potrivit pentru 
efectul piesei l

M.M.I. a avut norocul unei 
distribuții de elită, în care stră
lucește talentul protagonistului 
Mihai Clita, - spumos, dezinvolt, 
răsplătind faptul că e generos 
servit de text. Dau un excelent 
cadru mimetic scenelor : Florin 
Plaur, Francisca Ionașcu, Corvin 
Alexe, Miruna Ghețu. Slujesc cu 
credință actoricească textul : 
Dinu Apetrei, Mircea Pâinișoară, 
Virgil Flonda, Mioara Mirea, Iile 
Ștefan și Rosmarin Delica. Tînă- 
rul regizor Florin Fătulescu or- 
donează cu mină sigură mișcarea 
scenică, punind accentele nece
sare într-o scenografie stabilă. 
In tratarea liniară (fără umbre) 
a subiectului, nu ne-ar fi sur
prins un final cu repetiție de 
rondel. In sfirșit, pentru Mircea 
M. “ *
de

Ionescu, autorul, un buchet 
aplauze, ca la teatru !

Victor BÂNClULESCU

Sportul

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Cele 4 medalii cucerite de Ecate- 
rina Szabo, La campionatele 
europene de junioare, confirmă 
strălucita afirmare a gimnasticii 
noastre feminine :

stadionul „23 August
tală. In formația din Bacău apă
reau, printre alții. O ai da și Cor
nel Popa. Dar iata si „unspre- 
zecele* C.C.A.-ului : Voinescu — 
Zavoda II, Apolzan, Dumitrescu 
— Onisie, Bone — Cacoveanu, 
Btikossi, Alexandrescu, Ivănescu, 
Tătaru. La campionatul acela 
participau 13 echipe. C.C.A. se 
afla pe locul 1, iar Dinamo Ba
cău pe locul.... 11 !

ANDREI CRAC1UNESCU, BUCU
REȘTI. Din moment ce a 
organizat un concurs

fost 
între-

Prin cuvinte-ncîntătoare 
Nu doresc să le dezmierd.
Dar Ia fete, mi se pare, 
Că excepția-i cînd... pierd î

ION AFRETOAIA, BACÂU.
1956, în campionatul Diviziei -A, 
Dinamo Bacău a reușit „perfor
manța* neverosimilă de a pierde 
pe teren. propriu meciul cu 
C.C.A. cu 8—0 I In schimb, lucru 
la fel de neverosimil — dacă la 
fotbal există ceva neverosimil ! 
— în retur la București —, Dina
mo Bacău a învins cu 1—0. După 
24 de ani, vreți să știți cine a În
scris golul victoriei. Oricum, ați 
cîștigat rămășagul. Golul a fost 
înscris de Hulea, în min. 23. Să 
vă spun — dacă tot facem is
torie — ri cînd s-a jucat parti
da : la 30 septembrie 1956, pe

DOUA EXPOZIȚII FILATELICE
DEDICATE OLIMPIADEI

începe să intre in tradiție or
ganizarea unor expoziții filate
lice dedicate celui mai însemnat 
dintre momentele sportului mon
dial — Olimpiada. Faptul este 
cum nu se poate mai firesc, de 
vreme ce aceste două la fel de 
frumoase și folositoare preocu
pări ale omului modem — spor
tul și filatelia — stau, prin esen
ța tor, sub semnul olimplsmului, 
al ideii olimpice de pace, priete
nie și colaborare între popoare.

în ordine cronologică, prima 
va fi „EXPOLIMP ’80“ organiza
tă, în colaborare cu Comitetul 
Olimpic Român, de către Cercul

filatelic municipal Timișoara, cu 
sprijinul filialei AFR Timiș. În
scrisă sub genericul festivalului 
național „Cin tarea României", 
manifestarea din orașul de pe 
malul Begăi se va desfășura 
între 17 și 25 mai, fiind invitați 
să participe colecționari din În
treaga țară. în ziua de 18 mai 
va avea loc primul simpozion de 
filatelie olimpică.

Capitala va găzdui, la rindul 
său, o expoziție cu participare 
republicană „OLIMPIADA ’80", 
organizatori fiind Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică șl 
Sport, Comitetul Olimpic Român

și, bineînțeles, Asociația Fllate- 
liștilor din România, prin filiala 
București. Expoziția va fi des
chisă la 5 iulie șl va dura pînă 
la 12 iulie, la clasa competitivă 
urmînd a participa 121 de expo
zanți. In fapt, manifestarea va 
avea o deschidere largă, tematica 
nefiind numai ohm pică, ci, în 
general, sportivă. Sînt în curs - 
de tipărire cele patru plicuri 
ocazionale ce vor fi puse în 
circulație cu prilejul expoziției, 
dedicate flăcării olimpice, gim
nasticii, imnului olimpic și, res
pectiv, aniversării a 100 de ani 
de presă sportivă tn România,

bărl referitoare la Jocurile Olim
pice, evident că n-ar fi tocmai 
indicat să ‘ *
ajutîndu-i 
în dauna 
ces, fără 
Poșta.șu !

ȘTEFAN
Nu-mi vine să cred că persoana 
cu care v-ați contrazis este un 
arbitru din - • - 
este, păcat

intervin în concurs, 
pe unii din concurenți, 
altora. Vă doresc suc- 

concursul lui... Ion
BURLACU, LIPOVA.

totul B. Dacă așa 
că nu-i dați numele.

vorba aceea, ca să știm cine ne..Z 
arbitrează. Dv. cunoașteți mai 
bine regulamentul. Dacă la o 
fază de joc portarul a prins, min
gea și a degajat-o, iar aceasta 
s-a lovit de arbitru și a ricoșat 
înapoi în poartă, este gol, arbi
trul „fă cin d parte din joc".

Ilustrații : N. CLAUDIU



Milne, la Brno, 
în meri amical

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE SELECȚIONATA CEHOSLOVACIEI
(Urmare din vag l)

Cimpeanu II, Marcel Răducanu. 
Adrian Ionescu, Bălăci, Crișan. 
Cămătaru și FI. Grigore.

Cei doi jucători craioveni, 
Crișan șl Cămătaru, care au a- 
cuzat întinderi musculare in 
timpul jocului de la Plopeni, 
continuă tratamentul și pro
babil, vor participa la antre
namentul de sîmbătâ.

La solicitările reprezentanți
lor presei, antrenorii Ștefan 
Covaci și Valentin Stănesca 
le-au furnizat acestora, echipa 
care va începe jocul cu Ceho
slovacia : Iordache — Li că, Sa- 
meș. Ștefânescu, Munteann II.
— Țicieanu, AL Nieolae, Boloni
— Marcel Răducanu, A. Iones
cu. Bălăci. Rezerve: Cristian. 
Stoica, Cimpeaau II, Crișan. 
Cămătaru și FL Grigore.

Și-acum. vești din tabăra 
cehoslovacă. Selecționerul re
prezentativei, J. Venglos, a 
convocat la Bmo un lot de 18 
jucători. Iată-i pe selecționați : 
PORTARI : Netelieka (Dukla 
Praga), Semăn (Lokomotiv Ko
sice) ; FUNDAȘI : Barmos (In
ter Bratislava), Ondrus (Slovan 
Bratislava), Jurkemik (Inter), 
Vozacek (Banik Ostrava). Gohn

Mi ine, la Perugia,

SELECȚIONATA DE TINERET- 
ÎNTiLNEȘTE FORMAȚIA LOCALĂ

Miine, la Perugia,, reprezen
tativa noastră de tineret (sub 
titulatura de ROMÂNIA B) va 
întilni echipa locală cu același 
nume, care a încheiat recent 
campionatul italian pe locul 10. 
printr-o frumoasă victorie în 
deplasare, 2—1, cu Cagliari. 
Iată lotul deplasat : Boldici, 
Toma (portari); Vlad, Andrei- 
<u|, C. Solomon, Mărginean, 
Mincu, Dumitrașcu (fundași); 
Fl. Pop, Sucîu, Badea, Mure- 
șan, Bozeșan (mijlocași); Geol-

ȘTIRI... ȘTIRI...» •
• „U“ CLUJ-NAPOCA — GLO

RIA BISTRIȚA 3—0 (1—0). Net
superiori, clujenii au punctat prin 
Mânu (min. 37), Florescu (min. 
62) șl Răduță (min. 86). (I. Les- 
puc-coresp.).
• METALUL SIGHIȘOARA —

VORWARTS FRANKFURT PE 
ODER (R.D.G.) 1—2 (0—2). Oas
peții, care activează în prima ligă 
a campionatului din RJD. Ger
mană, au învins divizionara. C 
din Sighișoara prin golurile mar
cate de Petzh (min. 12 și 36), 
pentru gazde înscriind Cramer 
(min. 35). (L T tir jan-cores?).

• S APT AMIN A VIITOARE, LA 
CLUJ-NAPOCA, TURNEUL FI
NAL AL CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN AL JUNIORILOR, 
în perioada 20—24 mai se va 
desfășura la Cluj-Napoca turneul 
final al campionatului republicau 
al juniorilor la care vor partici
pa 8 echipe, câștigătoarele celor 
8 serii. S-au calificat: S. C. Ba
cău (seria I), Metalul București 
(II), Dinamo București (UD.

Am primit spre publicare din partea fotbalistului
Mircea Damian de la echipa C.S. Gloria Bistrița 

următoarea
Cu foarte mare surprindere am 

luat cunoștință de articolul 
„De ce te ascunzi Mircea Da
mian" apărut în ziarul „Sportul" 
nr. 9394, din 9 februarie 1980, la 
rubrica „Un minut de etică*. 
Deoarece sînt total în afara acu
zațiilor ce rezultă din scrisoarea 
semnată de Kelp Friederich din 
orașul Agnita (fapt ce-l de
monstrez prin cele ce urmează) 
vă rog să binevoiți a dispune 
publicarea acestor rînduri în zia
rul dv. : subsemnatul Mircea 
Damian, născut și domiciliat în 
municipiul Bistrița mă consider 
— pe linie fotbalistică și profe
sională (in acest an voi absolvi 
cursurile serale de subingineri 
ale Facultății de Mecanică din 
Cluj-Napoca) — produsul clubu
lui Gloria și al forurilor locale 
care m-au ajutat enorm în acest 
sens ; mi-am întemeiat o fami
lie, respect și cred că sînt res-

Debut victorios a! juniorilor noștri In Turnau! U.E.F.A.

ROMANIA - FINLANDA 2-1 (0-0)
(Slovan) ; MIJLOCAȘI : Kadi- 
meo (Ostrava), Fiala (Dukla 
Praga), Panenka (Bohemians 
Praga), Kozak (Lok. Kosice), 
Jarusek (Zbrojovka Brno), Do- 
bias (Bohemians) ; ATACANȚI: 
Masny (Slovan), Vizek (Dukla), 
Janecka (Brno), Nehoda (Du
kla), Gajdusek (Dukla).

Echipa Cehoslovaciei — actu
ala campioană a Europei — 
pregătește apropiata .campanie

MECIUL
Mai întii, de ce partida nr. 315 

a „tricolorilor- ? fn mod firesc 
ar fl urmat meciul nr. 314. dar 
iată câ m publicația oficială a 
Federației internaționale de fotbal 
(„F.I.F.A. News*) pe .luna fe
bruarie lâ». partida dintre selec
ționatele divizionare ale Româ
niei și Ungariei, dsputatâ la U 
ianuarie IMB tn cadrul turneului 
internațional din Columbia și în
cheiată la egalitate (2—2), este 
trecutâ la meciuri internaționale 
Intre reprezentative de țâri. Pen
tru acest motiv, ea a fost intro
duși în palmares ele celor douâ 
țâri

Dacă în palmaresul național 
partida de la Bmo este cea de-a 
315-a, în succesiunea meciurilor 
dintre cele două reprezentative 
ea este cea de-a 21-a. în cele S7 
de Jocuri anterioare, cifrele sînt 
favorabile partenerilor noștri de 
Joc care au cîștigat de 13 ori, au 

gău, Terheș, Dudu Georges
cu, Ciobanu (înaintași).

Din efectivul care s-a aflat 
miercuri la Pemik, unde a dat 
replică „tineretului" din Bul
garia, lipsește Klein, reținut de 
echipa sa de club (Corvinul 
Hunedoara), pentru etapa de 
duminică a Diviziei B. Se a- 
nunță reintrarea fundașului 
Vlad, recuperat după o acci
dentare, printr-un tratament 
energic efectuat de dr. Florin 
Brătilă. Se mai observă selec
ționarea lui D. Georgescu.

ȘTIRI... ȘTIRI...• •
C.S.S. Timișoara (IV), F.C. Argeș 
(V), C.S.S. Sighet (VI). C.S.S. 
Brașovia (VII) $1 Corvinul Hune
doara (VIII). Cele 8 echipe vor 
fl împărțite (prin tragere la 
sorți) în două serii a cîte 4 echi
pe. Cîștigătoarele celor două se
rii urmează să-și dispute finala, 
la 1 iunie, la București în des
chidere la finala ..Cupei Româ
niei". Meciurile de la Cluj-Na
poca se vor disputa in zilele de 
20, 22 și 24 mai, după sistemul 
turneu (fiecare cu fiecare). La 
acest turneu final au drept de 
joc șl juniorii care au fost îm
prumutați echipei Luceafărul.

• AZI, LA TÎRGOVIȘTE va 
avea loc o atractivi partidă 
amicală. Este vorba de meciul 
dintre divizionarele «A“ C, S. 
Tirgoviște și F.C. Argeș, progra
mat Pe stadionul Municipal la ora 
15,30.
• AFLAM CU ADtNCA MlH- 

NIRE câ a încetat din viață dr. 
ION ȘUȘTREANU, medic princi
pal — medicina culturii fizice — cu 
activitate îndelungată 1a loturile 
de ciclism și atletism, fost arbitru 
și jucător de fotbal.

scrisoare:
pectat în relațiile cu cei ce mă 
înconjoară zi de zi. In asemenea 
împrejurări scrisoarea apărută 
în coloanele ziarului „Sportul" 
îmi face serioase deservirii, de- 
nigrîndu-mi întreaga mea activi
tate. Personal nu am fost în nici 
o împrejurare în Poiana Brașov 
(nici măcar ca turist), nu l-am 
cunoscut în viața mea pe cel 
care semnează Kelp Friederich 
și care afirmă că mi-ar fi îm
prumutat o sumă de bani nere- 
turnată pînă acum ; in perioada 
la care se fac referirile la adre
sa mea vă fac dovada că sub
semnatul se afla prezent la pre
gătirile zilnice cu echipa de fot
bal Gloria sau la activități pro
fesionale (cursuri sau examene). 
Mai mult, fiind cu echipa la Si
biu cu prilejul meciului disputat 
în „Cupa României", cu concursul 
C.J.E.F.S. — Sibiu și in prezența 
echipierilor mei, a conducerii 

italianâ“, în care își va apăra 
titlul. Ultimele rezultate dove
desc o creștere a formei elevi
lor lui Venglos : 2—2 cu echipa 
Spaniei în deplasare și 1—0 cu 
cea a Ungariei, pe teren pro
priu.

Partida de la Brno va începe 
la ora 17 (18, ora Bucureștiului) 
și va fi transmisă in Întregime 
pe posturile noastre de radio 
(programul I).

Nr. 515
pierdut • partide, t fiind înche
iate la egalitate ; golaverajul : 
56—49 tn favoarea actualei cam
pioane a Europei.

Fotbaliștii români au eiștlgat 
primul lor joc în fața celor ceho
slovaci m 1941, cu 2—1, prin go
lurile reușite de E- Iordache tn 
min. n si de regretatul Carol 
Bartha, din lovi-urâ liberă, tn 
mm. 9», respectiv Sraea (mm. 
77). Dm cele șase m tunici dispu
tate pini atunci, râd au fost 
pierdute, cel de-al șaselea înche- 
iadu-se La egalitate (1—1), Bucu
rești. 1337). Din IM» echipa noas
tră s-a impus mal des !n țața 
viitorilor campioni ai Europei : 
două egalități (2—» șl 1—1). am
bele la Praga. m 1351 și U73 : vic
torii la București m L»âS (3—1). 
1365 (1—t) șl 1371 (1—1). cele mal 
importante fiind aceea reușită la 
* iunie 137», la Guadalajara, m 
turneul final al C. M. dm Mexic:
2— 1 prin golurile lui Neagu șl 
Dumitrache și cea de la Bucu
rești (C.E.) — 19 noiembrie 1371 

— (S—1) prin golurile lui Dem- 
brovschi și Dobrin. In sfîrșit, să 
amintim de frumoasa victorie a 
fotbaliștilor români asupra cam
pionilor Europeni reușită la 14 au
gust 1977, la Rabat (Maroc), în 
finala .Cupei Mohamed al V-lea“:
3— 1. Dudu Georgescu (de două 
ori) și Iordănescu au punctat 
pentru România, Nehoda pentru 
Cehoslovacia.

DIVIZIA B: CLASAMENTELE PUNCTELOR 
ACASĂ Șl IN DEPLASARE 

SERIA I S**1* 0 n‘°

1. F.C.M. Bv.
2. F.C C-ța
3. C.S. Botoșani
4. Delta Tulcea
5. Unirea Fc
6. Vik. Vaslui
7. F.C. Brăila
8. Gheorgheni
9. Nitram. Fâg.

10. Minerul G.H.
11. CSM Suceava
12. Cimentul Med.
13. Progr. Brăila
14. Tractorul Bv.
15. I.C.I.M. Bv.
16. Muscelul
17. Energia
18. Portul C-ța

14 - 1 14 +19 +45 +18
13- 4 14 +11 +24 + 7
14- 313+ 5+10+ 2 
14-1 14+3+8+2 
14-1 13+ 2+16+ 1
13- 2 14+ 3+ 5+1
14- 313+3+1 0
13-4 14+ 4-6 0
13 - 5 14 + 5-12 0
13- 514+5-17 0
14- 5 13+ 4+ 3-1
13- 3 14 + 2-12- 1
13- 4 14+ 2-4-1
13- 5 14+ 3-4-2
14- 7 13+ 3+ 2-4
14 - 5 13 + 1-11—4
14 - 7 13 + 1 -18 6
14- 13 13 + 2-30-11

Etapă intermediară In Divizia C,
seria bucureșteană

Etapa itermediară, a XXIXÎ-a, 
a seriei a V-a, „bucu
reșteană", din Divizia C, se va 
disputa joi 22 mai, și nu pe n 
cum a fost anunțată anterior. 
Cap de Afiș al etapei este meciul 
derby dintre Sirena și Automa
tica, echipe aflate pe locurile 1 
și, respectiv, 3 In clasament. în 
celeLalte meciuri se vor întilni 
formațiile : Abatorul — Dunărea 
Călărași, T2VIJB. — FEROM Ur- 
ziceui, Flacăra roșie — Ș^L Ol
tenița, I.C.S.LM. — Voința, Vii
torul Chirnogi — Aotomecanîca, 
Danubiana — Vîscoza și Electro
nica — Luceafărul.

tehnice și administrative a clu
bului Gloria, s-a procedat la o 
confruntare intre mine și Kelp 
Friederich, la care acesta din 
urmă și-a declinat afirmația fă
cută in scrisoarea publicată, din- 
du-și seama că „acuzatul său 
Mircea Damian nu este unul și 
același cu sportivul Mircea Da
mian de la Gloria Bistrița", recu- 
noscînd astfel că el a fosi victi
ma unei excrocherii (anexez în 
original declarația lui Kelp Frie
derich). In speranța că inadver
tența cu privire la persoana mea 
a fost suficient demonstrată vă 
rog să fiu ajutat să mă disculp 
public.

Cu respectuoase mulțumiri,
MIRCEA DAMIAN — sportiv al 

C.S. Gloria Bistrița
N.R. Tov. Friederich Kelp a 

trimis o nouă scrisoare redacției 
noastre revenind asupra primei 
scrisori care a furnizat datele 
pentru nota „De ce te ascunzi 
Mircea Damian ?“ apărută în zia
rul „Sportul", arătînd că .,nu a 
fost vorba de fotbalistul Mircea 
Damian de la Gloria Bistrița, ci 
de un alt fotbalist cu același 
nume care, în luna ianuarie-fe- 
bruarie 1978. făcea antrenamente 
în Poiana Brașov". Facem cuve
nita rectificare.

WOLFEN, ÎS (prin telefon). 
Aproximativ 5.000 de specta
tori au urmărit pe stadionul 
Iahnstrasse din localitate, par
tida din grupa C a Turneului 
U.E.F.A. care a opus repre
zentativei noastre de juniori 
pe aceea similară a Finlandei. 
La capătul unei partide în care 
fotbaliștii români au fost mai 
buni, impunîndu-se pe toate 
planurile, victoria le-a revenit 
cu scorul de 2—1 (0—0).

Prima repriză s-a caracteri
zat printr-o dominare netă a 
reprezentativei României, care 
in ciuda numeroaselor ocazii 
de gol create nu reușește să 
înscrie în poarta apărată cu 
succes, dar și cu oarecare șan
să, de Pennanen. Citeva din 
situațiile în care am fost foarte 
aproape de deschiderea scoru
lui s-au consumat tn minutele 
15, 21 și 37, de fiecare dată 
insă spunindu-și ultimul cu
vin» imprecizia șuturilor lui 
Gabor sau D. Zamfir După 
pauză, jucătorii noștri intră pe 
teren ceva mai deciși și reu
șesc ca după numai două mi
nute de la reluare să marche
ze, prin C. Die, care- bine lan
sat in adindme. a șutat de la 
marginea careului de 16 m. fără 
speranțe pentru portarul fin
landez Pennanen. în continua
re inițiativa în joc aparține tot 
fotbaliștilor noștri, ei avînd in 
min. 50 o bună ocazie să ma
joreze soorul. dar șutul lui Ga
bor, la capătul unei frumoase 
combinații de atac, trece de 
puțin peste bara transversală a 
porții adverse. în min. 57 este 
rindul fundașului Viscreanu să 
rateze o bună ocazie, el șutind 
de puțin pe lingă bară, după 
un frumos schimb de pase cu 
C. Hie. Urmează apoi o pe
rioadă în care jocul scade ca 
ritm și spectaculozitate. Pe a- 
cest fond, fotbaliștii finlandezi 
profită de un moment de ezi

6
6
4
3
2
2
1
1
0 
0 
0 
0
1
3
3
3 

0-17-5

1. RAPID BUC. 14 - 2 12 +8 +21 + 
13 - 2 13 +8 +13 +
13 013+4+13 +
14 - 2 14 +5 + 9 + 
13- 5 14 +7 + 7 +
14 0 14 +2 + 5 + 
13 - 5 14 +6 +13 +
13-2 14 +3 -13 +
15 - 4 12 +4 +11 
13- 4 14 +< + 6 
13 - 2 13 +2 + 2
13- 4 14 +4 -15 
13-614+5-1-
13- 314+2-9- 
14 - 5 13 +2 - 6 - 
14 - 6 14 +3 -14 -
14- 5 13

2. Progr. Vulcan
3. Petrolul PI.
4. Metalul Buc.
5. Met. Plopeni
6. Poiana Cîmp.
7. Autobuzul
8. Șoimii Sibiu
9. Rulmen. Alex.

10. Chimica Tîrn.
11. Gaz metan
12. Pandurii
13. Mecanică fină
14. Chimia Tr. M,
15. Flacâra Moreni
16. Energia
17. Car pa ți
18. F.C.M.

Mirșa
Giurgiu 13 -13 13 +1 -25 -12

SERIA a II l-a

1. CORVINUL
2. F.C. Bihor
3. U.TA.
4. Gloria B.-țc
5. Aurul Brad
6. F.C.M. Reșița
7. Minerul Cavnic
8. Metalurg. Cugir
9. Minerul Anina

10. Ind. s. C.T.s.
11. U.M.T.
12. Dacia Orăștie
13. Mmerui M N.
14. C.F.R. Q.-Np.
15. Someșul S.M.
16. Infr. Oradea
17. Strungul A'cd
18. Unirea Al. I.

13 0 14 +15 +38 +15
.................... - • — • 9

6
5
1 
0

6— 1
8- 1

0-11- 1

14 -1 13 +10 +28 + 
14-2 13+8 +20 +
14 -2 13 + 7 +33 +
13 -3 14 + 4 +12+

14 -2 13 + 2 +19 
13-3 14 + 2 - ‘
14 -4 13+ 3-
13 -114
13-3 14 + 1 - 1 - 2 
13-3 14 + 1-15-2
14 -4 13 + 
14 -4 13 + 
14 -5 13 + 
13-4 14
13 -5 14
13-5 14
14 -5 13

1-13-3 
1-15-3 
1-8-4 
0 -20 - 4 
0-7-5 
0 -16 - 5 ' 
0-30-5

Notă : coloana I : jocuri disputate 
aoasâ ; a It-c : puncte pierdute a- 
oasâ ; a IH-a : meciuri disputate în 
deplasare ; a IV-a : puncte cîști- 
gete în deplasare ; a V-a : golave
raj ; a VI-a media punctelor.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACĂ ASTĂZI, 

MIINE POATE CÎȘTIGA I
• La tragerea specială PBO- 

NOEXPRES — OLIMPIC de mîi- 
ne, 18 mal lâ80, particlpanții au 
șanse sporite de a obține AU
TOTURISME „Dacia 1300“, EX
CURSII la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, precum și ClȘTIGURI 
IN BANI de 50.000, 25.000, 10.000 
lei etc. Nu pierdeți prilejul dea 
vă număra printre marii cîștigă- 
tori ! (Tragerea va avea loc la 
ora 16,30 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 ; numerele 
cîștlgâtoare urmează a fl anun
țate la radio șl televiziune în 
cursul serii) • Tot miine, ama
torii de pronosticuri sportive au 
posibilitatea de a obține frumoase 
satisfacții, într-un concurs Pro
nosport deosebit de atractiv, șl, 
după toate probabilitățile, aducă
tor de mari cîștigurl. MAI MUL
TE VARIANTE JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE SUCCES 1

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 11 MAI 1980
Categoria 1 : 1 variantă 25’/« 

= autoturism Dacia 1300 ; cat. 
2: 1 variantă 100% a 40.849 

tare a apărării noastre, la un 
corner executat de Nironen, șl 
reușesc, împotriva cursului jo
cului, să egaleze, în min. 70, 
prin Salomaa, care a trimiș cu 
capul în plasa porții lui Ale
xa. Replica jucătorilor noștri 
este însă promptă și după nu
mai două minute tabela de 
marcaj se modifică din nou 
în favoarea lor, Gabor înscri
ind golul victoriei, reluînd în 
plasă mingea respinsă de Penna
nen la șutul lui Iliescu. în min. 
77 Csordasz este foarte aproa
pe de a mări diferența la două 
goluri.

Arbitrul Mafqes Pires (Por
tugalia) a condus bine urmă
toarele formații: ROMANIA — 
Alexa — Viscreanu, Balint, Ma
rinescu. Rednic — Niță, Fi- 
șic (min. 63 Iliescu), C. Ilie — 
D. Zamfir, Csordasz, Gabor | 
FINLANDA — Pennanen — 
Kallio, Paukku, Siira, Ojela — 
Pekonen, Nironen, Rasimus — 
Tissari, Salomaa. Parikka (min. 
67 Talvio).

Jocul următor al echipei noas
tre va avea loc duminică, la 
Meerane, în compania forma
ției Poloniei.

Laurențiu DUMITRESCU

Alte rezultate : Polonia _
R. F. Germania 3—2 (2—1) |
Italia — Spania 1—0 (1—0) ț
Ungaria — Norvegia 0—0 ; Bul
garia — R. D. Germană 1—0 
(1—0) ; Olanda — Franța 2—0 
(0—0) ; Anglia — Irlanda de 
Nord 1—0 (0—0) ; Iugoslavia — 
Portugalia 1—1 (0—0).

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE MIINE 

A DIVIZIEI B
SERL4. I • F.C. Constanța —. 

C.S.M. Suceava : M. Niculescu 
(București), Viitorul Gheorgheni — 
Unirea Focșani : M. Borcan 
(București). Minerul Gura Humo
rului — C.S. Botoșani : I. Honing 
(Arad), Delta Tulcea — F.C. 
Brăila : A. Hie (Craiova), Trac
torul Brașov — Cimentul Medgi
dia : E. Feldmaa (Baia Mare), 
Nitramonia Făgăraș — I.C.LM. 
Brașov : G. Avram (p. Neamț), 
Viitorul Vaslui — Portul Constan
ța • R. Matei (București), F.C.M. 
Brașov — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej : M. Stoica (ineu), Pro
gresul Brăila — Muscelul Cîmpu- 
lung : M. Morarii (Ploiești).

SERIA A Il-a : Pandurii Tg. 
Jiu — Carpați Mir șa : I. Bung&a 
(Timișoara), Flacăra Moreni — 
Luceafărul București — amîna^ 
Energia Slatina •— Rulmentul 
Alexandria : Gh. Cotormani (Pe
troșani), Autobuzul București — 
Gaz metan Mediaș : P. Căpriță 
(B-răila), Petrolul Ploiești — 
Progresul Vulcan București • V. 
Tătar (Hunedoara), Rapid Bucu
rești — Metalul Plopeni : D. O- 
logeanu (Arad), Poiana Cîmpina
— Chimia Tr. Măgurele : L
Medveș (Oradea). F.C.M. Giurgiu
— Mecanică fină București : N. 
Poșa (Galați), Metalul București
— Chimica Tîrnăveni : T. Bala- 
novici (iași).

SERIA A III-a : Strungul Arad
— Minerul Moldova Nouă : C. 
Mateescu (București), Minerul 
Cavnic — U.T. Arad • V. Roșu 
(București). Aurul Brad — F. C. 
Bihor Oradea : I. Pop (București), 
înfrățirea Oradea — Dacia Orăș- 
tie : C. Teodorescu (Tirgoviște),’ 
Someșul Satu Mare — Unirea 
Alba Iulia : Gh. Retezau (Bucu
rești), ^Corvinul Hunedoara — 
C.F.R, Cluj-Napoca : S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin), Minerul 
Anina — Gloria Bistrița : R. Șer- 
ban (Craiova). U.M. Timișoara —; 
Metalurgistul Cugir : T. Alexan
dres cu (București), ind. sîrmel C. 
Turzii — F.C.M. Reșița ? S. Bur
la cu (Gh. Gheorghiu-Dej).

lei și 5 variante 25% a 10.212 
lei ; cat. 3 : 8,75 a 10.504 lei; 
cat. 4 : 76,50 a 1.201 lei ; cat 
5 : 181,50 a 200 lei ; cat. 6 5 
1656.25 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 75.182 
lei.

Autoturismul Dacia 1300 a 
fost objinut de VERA SCE- 
TIN din Cluj-Napoca, iar cîș- 
tigul de 40.849 lei de DUMI
TRU MARIN din București.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 1G MAI 1980

EXTRAGEREA I : 31 64 33 
74 1 32 37 86 58

EXTRAGEREA a H-a : 20
42 62 73 44 34 16 78 9.

Fond total de cîștigurl 
1.046.433 lei din care 259.383 
lei report la categoria 1.
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SE JOACE.

NOTE BUNE Șl PENTRU REALIZĂRILE
efort

unele

/

TINERII

CEL MAE IMPORTANT
COPIII SA

țiunil

obținem 
la învă- 
aceleași 

le dorim

organizații U.T.C. de 
școli desfășoară o 
sporadică, rezumîn- 

mult doar la parti- 
competițiile din ca-

bună 
vilor

încă, 
Vom 
bine 
spre

ele dovedind, 
și pasivitate.

PERNEȘ, prim-sc- 
Comitetului județean

Sub genericul competiției naționale „DAC IAD A"

O MAI LARGA CUPRINDERE A TINERET
IN ACȚIUNILE SPORTIVE Șl TURIȘTI

A tund cînd se aduce în discuție modul de 
petrecere a timpului liber de către tî- 
năra generație (și nu numai de către 

ea) un punct asupra căruia se insistă este 
contribuția sportului, educației fizice, drume
țiilor ți turismului la crearea unui cadru optim 
de relaxare, de reconfortare, de întărire a să- 

- nătății, dar și de educare prin mijloacele sale 
specifice.

Era, deci, firesc, ca ți la Forumul tineretului, 
desfășurat recent în Capitală, această problemă 
de importanță socială să facă obiectul unor 
largi dezbateri, ele constituindu-se într-o tri
bună a experienței, intr-un mijloc de a găsi 
noi căi pentru a stimula inițiativele, pentru a 
organiza cît mai bine timpul liber al copiilor 
și tineretului, avînd ca amplu și eficient cadru 
de exprimare competiția națională „Dociada".

In cadrul Programului unitar privind educa
rea comunistă, revoluționară, prin muncă și 
pentru muncă o tinerei generații, adoptat de 
Forum, se menționează : „Organizațiile de ti
neret ți copii vor extinde acțiunile in cadrul 
competiției sportive naționale „Daciada" me
nite să asigure dezvoltarea și îmbunătățirea 
conținutului educației fizice ți sportului de 
masă, atragerea tuturor copiilor și tinerilor de 
la orașe ți sote Ia practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice, sportului ți turismului, in ve
derea creșterii unor generații sănătoase, te
meinic pregătite pentru muncă și viață .. Uruu-

nea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, Organizația 
Fionierilor, organismul specializat - Biroul de 
Turism pentru Tineret - vor acționa pentru creș
terea gradului de cuprindere a copiilor și ti
nerilor in excursii, drumeții, expediții, tabere, la 
acțiuni și manifestări cu conținut evocator, or
ganizate la obiective industriale și social-cul- 
turale. Se va urmări îmbunătățirea continuă a 
conținutului instructiv-educativ al tuturor acțiu
nilor organizate la sfirșit de săptămină, in va
canțe și concedii, lărgirea formelor de activi
tate, adecvarea acestora la particularitățile di
feritelor categorii și grupuri de tineri". Așadar, 
sarcini precise pe care Forumul le-a pus în 
fața organizațiilor de tineret, ținind seama că 
mai sînt multe de făcut in acest 
vieții sociale, lor revenindu-le, și 
direcție, un rol însemnat.

Pornind de la aceste cerințe,
reprezentanților unor județe răspunsul 
întrebări : ce inițiative s-au evidențiat in acti
vitatea sportivă din zona unde activați ?, care 
sînt direcțiile prioritare de acțiune ?, ce credeți 
că nu s-a realizat pină acum ?, ce vă pro
puneți pentru perioada următoare ? Răspunsu
rile nu au doar un interes limitat, ele consti
tuind un util schimb de experiență, o posibi
litate de a se reflecta la propria activitate 
sportivă și turistică, un mijloc de a stimula 
inițiativele.

domeniu ai 
in aceasta

am solicitat 
la citeva

EDUCAȚIA ȘOIMILOR PATRIEI
Șl PRIN EXERCIȚIUL

ELENA PETRIHAN, educa
toare la Grădinița de copii din 
cartierul Ostroveni II, munici
piul Rm. Vîlcea :

„Conștiente de foloasele miș
cării, exercițiului fizic, noi, edu
catoarele, am inițiat tot mai 
multe Ieșiri cu copiii in aer 
liber, am inițiat jocuri cu mingi, 
corzi, concursuri de triciclete și 
trotinete. Toate. sub egida „Da
ciadei".

Sigur, 
copiilor, 
numără 
activități de mișcare, în acțiuni 
sportive de masă care să răs
pundă gusturilor lor și posibili
tăților pe care le avem, rămine 
una din direcțiile prioritate ale 
muncii noastre. In sprijinul a- 
cestui obiectiv ne vom îngriji 
să amenajăm, chiar în această 
primăvară, în curtea grădiniței,

cuprinderea tuturor 
cei aproape 250 cîți 
unitatea noastră, în

DE LA „BATERIILE" DE

SE REALIZEAZĂ
FIZIC...

de spațioasă, diferite 
joacă și sport, acțiune

suficient 
zone de _ 
în care comitetul cetățenesc de 
părinți, dealtfel Întotdeauna 
alături de noi, s-a angajat să 
ne ajute, să ne sprijine.. în 
primul rînd unitatea de pionieri 
a Școlii generale nr. 9, aflată 
în același cartier, unitate de 
lnvățămînt în care, mîine, o 
parte dintre copiii noștri vor 
urma cursurile ciclului I.

Ne reproșăm faptul că n-am 
reușit — așa cum ne-am pro
pus în toamnă — să punem 
bazele unui ansamblu de gim
nastică ritmică, acțiune aflată 
in curs de finalizare, pînă la 1 
Iunie, Ziua internațională a co
pilului, eveniment în întîmpi- 
narea căruia organizăm o serie 
de întreceri 
trotinete și

sportive la atletism, 
triciclete".

TESTARE LA TALENTE

PENTRU PERFORMANTA!
Prof. GH. NICOLAE 

LIAN, prim-viccpreședinte 
C.M.E.F.S. Călărași, 
Ialomița :

„Printre inițiativele 
rești care .s-au bucurat 
larg interes din partea 
torilor cravatelor roșii cu tri
color aș aminti : divizia de cros, 
campionatul pionieresc de mini- 
fotbal și o întrecere pe muni
cipiu la handbal, în toate ca
zurile cu participarea școlilor 
generale, nu mai puțin de 11. 
Trei competiții care angajează 
permanent — ele desfâșurîn- 
du-se tur—toamna și' retur—pri
măvara — sute de copii școlari.

Pentru că dorim ca munici
piul nostru să rămînă o pepi
nieră în performanța ialomițea- 
nă, una din direcțiile prioritare 
ale activității noastre rămîne 
cea de testare non-stop a tutu
ror copiilor de vîrstă școlară 
și chiar preșcolară. în toamnă, 
„bateriile" de testare au cuprins 
nu mai puțin de 8 000 de copii. 
Anul acesta operația va fi re
luată. Cu experiența cîștigată, 
nădăjduim să cuprindem în 
testare cu 50 Ia sută mai mulți 
copii. Se înțelege că dintr-o 
asemenea masă impresionantă 
vom fi în măsură să desco
perim multe talente pentru 
aportul de performanță. în a- 
cest efort, ne bazăm pe apor
tul tuturor cadrelor didactice 
de specialitate, al organizați
ilor de pionieri.

Considerăm că s-ar fi putut 
realiza mai mult pentru angre
narea în activitatea sportivă de 
masă a tuturor copiilor din șco
lile generale. Au existat, e 
drept, în unele școli, acțiuni de

lU- 
al 

județul

pionie- 
de un 
purtă-

amploare, dar altele s-au rezu
mat la lecțiile de educație fizi
că și rar la cite o participare 
în întrecerile pe municipiu, ini
țiate de Consiliul organizației 
pionierilor, în colaborare cu 
C.M.E.F.S. De aceea, ne propu
nem să asigurăm nu numai o 
mai bună legătură cu cadrele 
didactice de specialitate, ci și 
cu cele de alte specialități, cu 
directorii de școli pentru ca, 
prin acest efort conjugat, să 
realizăm dezideratul cel mai 
important pentru noi, pedagogii, 
educatorii tinerei generații : 
exercițiul fizic să devină, real
mente, un bun al tuturor copii
lor...".

Crosurile, așa cum au dovedit-o recent și finalele „Crosului pionierilor" - ji^ ./lros 
constituie o formă la indemincr tuturor de mișcare in aer liber

DIN COMUNE MAI ACTIV IMPLICAȚI 
ÎN ACTIVITATEA DE MASĂ

SILVIA 
cretar al 
Sălaj al U.T.C. :

„în organizația noastră acti
vează cu bune rezultate 36 000 
de tineri, ceea ce presupune 
organizarea, alături de alte ma
nifestări, și a unor acțiuni a- 
■tractive, de larg interes în ceea 
ce privește petrecerea plăcută

ÎN OBIECTIV IMEDIAT - 0 BAZĂ SPORTIVĂ PENTRU
TOȚI CEI 8000 DE VIITORI CONSTRUCTORI!

LEONTINA MA- 
RIEȘ, studentă, vi
cepreședinte al Aso
ciației studenților 
comuniști a Insti
tutului de construc
ții din București :

„Două inițiative 
vizează continua 
dezvoltare a activi
tății sportive de 
masă în toate facul
tățile institutului 
nostru — „Cupa 
anilor I" și tradițio
nala „Cupă Anghel 
Saligny" — iar alta 
cea de performan
ță. Se știe, „Con
strucțiile" sînt le
gate... sufletește de 
rugby, de diviziona
ra „A” R.C. Sportul 
studențesc, în prin
cipal. Dorim ca 
rezerva activă 
rugbyștilor de 
„Sportul" să

în 
a 

la 
.. . avem
tot mai mulți stu
denți constructori.

Principala direc-

ție de muncă rămî- 
ne pentru noi cu
prinderea intr-o 
proporție și mai 
mare a celor aproa
pe 8 000 de studenți 
și studente din in
stitut. A studentelor 
in mod 
căror 
sportul 
rămine 
simbolic, 
studenților 
niști de la 
strucții" va

deosebit, al 
procent, în 

de masă, 
mai mult 

Asociația 
comu- 
„Con- 
căuta, 

în acest sens, să 
colaboreze și mai 
strîns cu conduce
rea institutului, cu 
facultățile și, desi
gur, cu colectivul 
catedrei de educa
ție fizică și sport 
cu care, dealtfel, 
avem statornicită o 
legătură directă și 
rodnică.

N-am reușit să ne 
asigurăm o bază 
materială adecvată.

Indrumăm studenții 
să practice cît mai 
mult activitățile 
sportive în aer li
ber. Parcul Tei ră- 
mîne o invitație 
permanentă, la fel 
ca și Complexul 
studențesc din ve
cinătate, dar există 
perioade, iama, de 
pildă, cînd unii do
resc să practice 
gimnastica sau bas
chetul. Ne gîndim, 
de aceea, la pers
pectiva creării unei 
baze sportive pro
prii. Pe undeva este 
Și un paradox : noi 
construim pentru al
ții și, în schimb, nu 
reușim să ne asigu
răm noi înșine un 
spațiu pentru sport. 
Și cîtă nevoie au 
de sport — pentru 
a se căli și a-și în
tări organismul — 
mulți dintre viitorii 
constructori !“

și utilă a timpului liber, în 
care sportul și turismul ocupă 
un loc de prim-ordin. Realiza
rea unor noi baze sportive — 
sala polivalentă, 25 terenuri di
verse ș.a. —, la ridicarea cărora 
și tinerii și-au adus un sub
stanțial aport, a permis desfă
șurarea a numeroase acțiuni, 
care s-au bucurat de o largă 
participare. în momentul de 
față, ne concentrăm atenția 
spre impulsionarea activității la 
nivelul comunelor, pe de o 
parte prin înființarea a cel 
puțin două echipe — deocam
dată de fotbal și volei — for
mații care să constituie punctul 
de polarizare, iar pe de alta — 
de realizare in fiecare locali
tate rurală a unei baze sporti
ve. dotată cu materialele și 
echipamentul necesar unei bu
ne funcționări. De asemenea, 
dorim să atragem un număr 
mai mare de fete la acțiunile 
sportive,....................................
reticențe 
urmări și îndruma mai 
pașii tinerilor talentați _r_ _ 
performanță, ținind seama că 
și în județul nostru se află su
ficiente elemente care pot obți
ne rezultate foarte bune în 
sportul de performanță".

MOISA NI 
secretar al Co 
Suplacu de Bar

„Petroliștii 
numai ei — sîn
de competițiile 
mulți dintre el 
niți pe teren 
Dintre cele 
menționez
și „Festivalul 
care au luat 
tineri care lucr 
ci și numeroși 
menea, trebuie 
activitatea cicl 
cului comunal, 
numai inter 
țară — în 
etc. — dar și 
Polonia, Austri 
slovacia. S-ai 
lucruri, dar n; 
dorința noastră 
pe toți tineri 
sportivă, trebui 
colaborarea ca 
cu atribuții, t 
în așa fel 
să pornească d< 
litrelor și, apoi 
cel al comune 
acestea trebuie, 
tă muraă mai 
vitate și spirit 

LUCRU^EST

O MAI BUNĂ COLABORARE ÎNTRE TOȚI FACTORII
NICOLAE FRĂȚILESCU, se

cretar al Comitetului județean 
Gorj al U.T.C. :

„înscrise organic în activita
tea politico-organizatorică de 
educare a tineretului, sportul, 
educația fizică au constituit 
unul din obiectivele principale 
care au stat în atenția noastră. 
De un larg ecou și participare 
s-au bucurat acțiunile din ca
drul „Daciadei", la startul că
rora s-au prezentat peste 42 000

Acțiunile ciclo-turistice se bucură de o participare din ce in ce 
mai largă, ele atrăgind numeroși tineri și tinere.

Foto : S. BACKSY

de tineri, printre cele mai reu
șite manifestări fiind „Festiva
lul cultural-sportiv al tineretu
lui muncitor", „Olimpiada tine
retului muncitoresc", „Festiva
lul fetelor gorjene" ș.a. Desigur, 
nu sîntem pe deplin mulțumiți. 
Numeroase 
la sate și 
activitate 
du-se mai 
ciparea Ia _ _______ __ ___
lendarul județean, fără a des
fășura o muncă continuă, ele 
neavînd un program propriu 
de acțiune, prin care să se 
asigure săptămînal tuturor ce
lor interesați posibilitatea de a 
petrece o parte din timpul liber 
în compania sportului preferat. 
De aceea, în perioada următoa
re dorim ca să orientăm acti
vitatea organizațiilor noastre cu 
precădere în direcția sprijinirii 

consistență a 
sportive din școli, 
pentru realizarea 

cuprinse în Progra- 
Dar, pentru aceasta

cu mai multă 
asociațiilor 
din comune 
obiectivelor 
mul unitar,
este necesară și o mai bună 
conlucrare cu ceilalți factori, 
cu profesorii de specialitate, cei 
din urmă putîndu-și aduce un 
aport mai substanțial. In ceea 
ce privește acțiunile din peri
oada următoare, as aminti doar 
concursul „Cea mai bună bază 
sportivă", menit să impulsione
ze realizarea unor terenuri și, 
Implicit, să permită organizarea 
mai multor acțiuni".

Prof. NATAȘA DAMIAN, președinta Consiliului 
niceni—Iași al Organizației pionierilor.

„Trei inițiative, le-aș socoti de excepție, s-au 
pionierilor noștri, dealtfel inspirate chiar de 
rețul" pentru pionierii de la sate, „Festivalul de 
mică modernă", care a reunit copii lncepînd 
triei și „Festivalul sporturilor de iarnă" de la Gr 
prioritară a muncii noastre ? Aceea de a facilit 
bilitatca să se joace, să se afle cît mai mul 
liber, bucurîndu-se de frumusețea mișcării. Un d 
mai important cu cît mai sînt copii — poate n 
care nu știu să se joace, h-au căpătat încă de 
alerga, de a face mișcare. In această privință 
de muncit ! Noi, profesorii de educație fizică, va 

educatoarele dingem pe toți învățătorii, toate ___________
oarece deprinderea de mișcare se formează 

milor patriei...
Neajunsuri ? Din păcate, mai sînt. Lecțiiie“"de’ 

sînt încă monotone, pe alocuri, nu toți copiii 
tivitățile extrașcolare. Unora dintre noi, cadre _ 
sește imaginația, fantezia, atunci cînd este vorba 
activități cu copiii. Și este atit de frumos să 
mici 1

M-am gîndit — și exprim, dealtfel punctul d 
altor activiști de pionieri și profesori — că s-ar 
nizarea unui campionat republican, Ia toate dis 
pice, și pentru copii între 10-12 am. Ar stimula 
ria lor de a face sport. Iar pentru unele zone g 
o posibilitate de a descoperi noi talente.

MARCELA GROZA 
elevă, secretar al 
Comitetului U.T.C. 
de la Liceul indus
trial „Clujeana" :

„Așa cum. ne stră
duim să 
note bune 
lătură, tot 
calificative 
și pentru activitatea 
sportivă. Iată de ce, 
am încercat să des
fășurăm o activitate 
cît mai bună, să 
răspundem preferin
țelor colegilor noștri. 
Alături de discipli
nele de larg interes 
am căutat să intro
ducem și altele, cum 
ar fi gimnastica 
modernă, pentru a

mări gradul de a- 
tractivitate al acțiu
nilor noastre. Dova
dă că în această di
recție am muncit 
bine, sînt și diplo
mele obținute cu 
prilejul diverselor 
concursuri desfășu
rate în cadrul com
petiției naționale 
«Daciada». Cu toate 
strădaniile noastre 
n-am reușit tncă să 
atragem pe toți ele
vii la acțiunile spor
tive organizate de 
școala noastră, ceea 
ce înseamnă că tre
buie

solici 
aj 
speci 
tier ea 
zareasă depunem

Grupaj realizat d 
Emanuel FANTANEANU și



Consiliile județene 

pentru educație 

fizică și sport

Chemate să aplice cu hotărire politica partidului și 
statului nostru in domeniul educației fizice și spor
tului, consiliile județene pentru educație fizică și spori 

organizează, coordonează și răspund de activitatea sportivă 
de masă și de performanță in județele respective, fiind a- 
jirtate și cooperind strins, in primul rind, cu consiliile ju
dețene ale sindicatelor, comitetele județene ale U.T.C, cu 
inspectoratele școlare județene și cu alte organe cu sar
cini și atribuții in domeniul sportului.

in decursul anilor, aceste consilii au repurtat frumoase 
rezultate, bucurindu-se de im larg sprijin al activului ob
ștesc — format din oameni de specialitate, instructori volun
tari, foști sportivi și alți iubitori ai sportului — au promovat 
sportul județean, ridicindu-l pe trepte superioare. Numeroase 
talente sportive, descoperite și selecționate in județe, au 
luat calea secțiilor de performanță ale cluburilor și asocia
țiilor, unele reprezentînd cu cinste culorile patriei in marile 
competiții internaționale. Desfășurind o activitate de propa
gandă susținută in județe, consiliile respective au reușit să 
atragă tineretul, oamenii muncii la competițiile „Daciadei'.

De un real succes s-au bucurat activitățile desfășurate de 
unele consilii în amenajarea de baze sportive, terenuri sim
ple, în orașe și comune, creind astfel suportul material al 
competițiilor de masă și de performanță.

In această pagină, redactori ai ziarului nostru au spicuit 
citeva aspecte ale activității consiliilor pentru educație fizică 
și sport din unele județe, punctind succese și lipsuri, in ideeo 
de a oferi utile elemente de schimb de experiențăI mecanic, 

lui comunal 
Li u.t.c. : 
[oi — gi nu 
fctant atrași 
Kive, foarte 
hd fi lntil- 
I „Daciadei". 
bite acțiuni 
fetrolistului" 
[istului", la 
I nu numai 
lin ramură, 
Iți. De ase- 
I menționez 
Itică a cer- 
Eanizînd nu 
[excursii în 
Lreș, Bihor 
| hotare — 
caria, Ceho- 
|cut multe 
[ciente. în 
L-i cuprinde 
[ activitatea 
[ntensificăm 
alte organe 
| să facem 
lafS^sțiune 
nivelul ate- 

ajungă Ia 
[ntru toate 
, mai mul
tă receati- ‘ 
nițiativă".

A TOȚI

„SECRETUL44 CONTINUITĂȚII -
ACȚIUNI CARE SĂ PLACĂ OAMENILOR

într-o recentă analiză a acti
vității sportive de masă făcută 
la Comitetul județean Gorj al 
P.C.R. se aprecia, printre alte
le, că una din principalele rea
lizări obținute în acest dome
niu, în ultima vreme, este lăr
girea ariei de cuprindere a ti
neretului și oamenilor muncii 
la practicarea exercițiului fizic, 
calitatea și permanentizarea 
acțiunilor organizate. Lărgirea 
ariei > de cuprindere și perma
nentizarea — deziderate de 
primă importanță. Notațiile po
zitive pe această temă suscită

ATUURILE TELEORMĂNENILOR -
INIȚIATIVA SI HĂRNICIA

Lunal Stol-

I in atenția 
I „Cupa Si- 
taastică rit- 
Lmi ai pa- 
lța. Direcția 
ipiilor posl- 
fcp în aer 
krat cu atit 
Ri crede — 
Berea de a 
[avem mult 
r-i să atra- 
|dinițe, de- 
| virsta șoi- 
[ -cT.e* fizică 
Lpă la ac- 
[ice, le lip- 
a organiza 

[ezi cu cei

Mere si al 
[pune orga- 
pnele olim- 
krea, bucu- 
afice, ar fi

PORTIVE
mai intense 
stă direcție, 
arizarea ac- 
noastre, in 

area eficien- 
supra sănă- 
reconfortării 
ului. Pen- 
utea depăși 
eutăți, pen- 
laliza o cu- 

cît mai 
tuturor ele- 
te, de ase- 
necesar să 

mai mult 
cadrelor de 

ite. în ini- 
i materiali- 
or acțiuni".

riu STAMA
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Un trofeu acordat de Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport („Pentru ini
tiative și realizări valoroase 
în amenajarea de baze spor
tive cu mijloace locale"), după 
prima ediție a „Daciadei", stă 
mărturie că la Alexandria te 
afli într-un județ fruntaș, pri
mul pe țară în materie de 
„spirit gospodăresc". De re 
tocmai Teleormanul a obținut 
acest trofeu ?

Pentru că acest județ, care 
a moștenit o situație precară 
la capitolul amenajării de baze 
materiale simple, a ajuns as
tăzi, prin hărnicia oamenilor, 
prin dragostea lor pentru 
sport și cu înțelegerea nemij
locită a organelor și organiza
țiilor locale de partid și de 
stat, la o situație de-a dreptul 
de invidiat : 4 stadioane oră
șenești și 8 bazine ; două po
ligoane de tir (inclusiv pentru 
arme cu glonț) ; 18 «ăli de
sport de interes didactic, din
tre care 5 de tipul 28x16 m ; 
8 zone complexe de agrement; 
o sală de atletism la „Rova" ; 
75 de platforme din bitum 
pentru jocuri sportive ; 43 de 
baze sportive împrejmuite, 
majoritatea în mediul rural; 
o pistă pentru carting-auto- 
mobilism ; 315 baze sportive 
simple (cifră în care se in
clud și arenele de popice în 
aer liber) amenajate in între
prinderi, școli, la sate ; extin
deri și modernizări la toate sta
dioanele (ceea ce vrea să în
semne piste și sectoare pentru 
atletism, amenajări-anexă, tri
bune etc.). Și ca un corolar, o 
încununare a tot ceea ce s-a 
realizat pînă acum la capitolul 
„bază materială pentru sport", 
Sala polivalentă cu 1000 de 
locuri din orașul Alexandria.

Este foarte mult, în raport 
cu ceea ce avea, cîndva, Te
leormanul. Este încă puțin, a- 
fiirmă, însă, activiștii sportivi 
din acest județ, dornici să nu 
se oprească aici. Cei care 
ne-au dat să înțelegem că vor

FACTlllll-CHIII ÎN lll/VOI IAIFI A CONTINUĂ 
A ACTIVITĂȚI OF MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ

CONLUCRAREA FRUCTUOASĂ - PÎRGHIE PUTERNICĂ
ÎN OBȚINEREA REZULTATELOR SUPERIOARE

interes, mai ales că este vor
ba de un județ în care istoria 
sportului de masă s-a scris, cu 
adevărat, în anii noștri.

— Cum ați reușit să sporiți 
numărul iubitorilor sportului, 
tovarășe Nicolae Secotă. prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.? Ce 
căi ați folosit?

— Oamenii Gorjului îndră
gesc natura, mișcarea in aer 
liber sint mindri de obirșia lor 
și dornici să se facă cunoscuți 
în lume. Aceasta și prin sport. 
Știind acest lucru, finind sea
ma de preferințele lor, de obi

să realizeze și mai mult (si
gur, valorificând, în continuare, 
resursele locale) sint ing. M. 
Florea, directorul întreprin
derii de rulmenți din Alexan
dria, ing. Gh. Sas de la Rova 
Roșiori, prof. I. Motoc, direc
torul Grupului școlar de' chi
mie din Tr. Măgurele, Stefan 
Mucheci, maistru la C.A-P. 
Drăgănești-Vlașca, Ion Napară, 
directorul Atelierului mecanic 
din comuna Frăsinet, prof. 
Marcel Gherghiceanu, direc
torul Școlii generale din com. 
Țigănești, Stelian Dimancea. 
președintele asociației sportive 
Unirea Peretu. Adică, o mică 
parte din cei care au pus 
umărul (și inima !) la înfăp
tuirea obiectivelor de care am 
amintit mai sus...

ACEȘTI INIMOȘI Șl ENTUZIAȘTI
Daniel Chirilă, prim-vicepre- 

pedinte al C.J.E.F.S. Alba, de
clară categoric : „Fără sprijinul 
larg, întotdeauna prompt și in- 
suflețit, al activului nostru vo
luntar, n-am fi reușit să reali
zăm tot ceea ce ne-am propus 
în marea competiție sportivă 
națională „Daciada".

Iată un punct de vedere, 
ferm, exprimat de un activist 
sportiv cu o bogată experiență.

Pe câțiva dintre activiștii spor
tivi din județul Alba am avut 
prilejul să-i vedem la lucru. 
Ne-a lăsat o impresie excelen
tă, de pildă, prof. Viorel Fle- 
șeriu, din Zlatna. N-a fost con
curs, în „Daciada", care să nu 
poarte, într-un fel, și ampren
ta muncii sale organizatorice. 
Pentru a fi cit mai convingă
tor, el a ținut să pledeze pen
tru frumusețea întrecerilor adu- 
cind la start, iarna în con
cursuri de schi, iar acum, pri
măvara, în competiții de cros 
și în general de atletism, chiar 
propriile-l odrasle. Sigur, în jii-

— Nu este nevoie, cred, să 
mai spun și eu ceea ce este de 
mult cunoscut : Consiliul jude
țean sau orășenesc pentru edu
cație fizică și sport nu-și poate 
realiza sarcinile, dacă nu este 
ajutat de factorii cu atribuții 
în activitatea sportivă. Cu alte 
cuvinte, fără sprijinul sindica
telor. U.T.C.-ului, organizației 
pionierilor, inspectoratului șco
lar. uniunii județene a C.A.P.- 
urilor și a cooperativelor meș
teșugărești...

Cu aceste cuvinte a început 
discuția noastră cu tovarășul 
Constantin Scuiaru, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. Sucea
va.

— In acest an, la noi, compe
tițiile .Daciadei" de iarnă au 

ceiuri și tradiții, am inițiat o 
seamă de acțiuni, organizate 
sub genericul „Daciadei", care 
să-i atragă prin insăși numele 
și caracterul lor.

— De curînd am urmărit o 
competiție care și-a cîștigat o 
mare popularitate: „Cupa fete
lor gorjene". Vă referiți și la 
ea?

— Și la aceasta, și la altele 
asemănătoare : „Cupa panduri
lor gorjeni", „Festivalul cultu
ral sportiv al tineretului de pe 
Jiu", organizat de Consiliul ju
dețean al sindicatelor, „Cupa 
de toamnă a tineretului gor- 
jean", alte acțiuni locale cu 
denumiri îndrăgite de tineret. 
Am constatat că este o mîndrie 
pentru ei să participe Ia o 
competiție care amintește că 
sînt gorjeni, și cu atit mai 
mult să ciștige un trofeu la 
aceasta.

— Și continuitatea?
— Chiar modul cum sint or

ganizate acțiunile asigură acest 
lucru. Ele încep cu etape pe 
clasă, atelier, asociație și ajung 
pinâ ia finală pe județ. In 
acest mod, abia se încheie o fi
nală că și începe altă com
petiție, astfel că la unitățile de 
bază se încheagă o activitate 
non-stop. Din păcate, încă 
n-am reușit ca toate asocia
țiile să participe la aceste ac
țiuni. îndeosebi cele din între
prinderi și de Ia sate, dar efor
turile noastre sini îndreptate 
in această direcție. „Daciada" 
ne oferă, dealtfel, și alte nu
meroase căi pentru realizarea 
unei permanențe in participa
rea tineretului și oamenilor 
muncii la activitatea sportivă 
de masă. Rămine să le valori
ficăm ața eum se cuvine.

dețul Alba prof. Fleșeriu nu 
este unicul care procedează 
astfel.»

Oamenii din Cîmpeni au în
totdeauna cuvinte de laudă la 
adresa a doi tineri medici, Ti- 
beriu Chișu și Ti beri u Ordeanu, 
mari animatori ai activității 
sportive de masă. Consultațiile 
lor medicale cuprind și sfaturi 
privind mișcarea in aer liber, 
adresate .pacienților lor, mai a- 
les celor care, ducind o viață 
sedentară, tind să ia... propor
ții. In timpul lor liber — dră
muit cum este — i-am revăzut, 
fie pe pirtiile Cim penilor, cu co
piii, cu tineretul, fie pe cărările 
Apusenilor, In acțiuni turistice 
de masă, demonstrind, prin pro
priul exemplu, valoarea inesti
mabilă a mișcării pentru sănă
tate și robustețe fizică. Și dacă 
sportul a ajuns astăzi tot mai 
aproape de preocupările oame
nilor din Cimpeni. acest fru
mos oraș din „Țara de Piatră", 
meritul aparține într-o bună 
măsură și acestor înflăcărați iu
bitori ai exercițiului fizic. 

mers bine, a continuat dinsul, 
datorită — in primul rind — 
conlucrării fructuoase dintre a- 
cești factori. Tovarășul Petre 
Știrbu. președintele Comisiei 
sport-turism de la Consiliul 
județean al sindicatelor, a mo
bilizai oamenii muncii să par
ticipe la acțiunile sportive pe 
județ- Dar sindicatele au orga
nizat si competiții proprii la 
schi fond și sanie : .Cupa 
Rarău" și „Cupa Lactoza" (la 
Vatra Damei). Toi sindicatele 
s-au ocupat de gimnastica la 
locul de muncă, practicată il
eum in 14 întreprinderi, iar pină 
la sfirșitul anului se va intro
duce și in alte șase unități de 
producție.

Despre conlucrarea cu orga
nizația județeană ne-a vorbit 
tovarășul Dragoș Macovei, se
cretar al C.J.E.F.S. Suceava, 
care a lucrat înainte la comite
tul județean al U.T.C.

— Sportul este, in primul 
rind, al tineretului. De aceea, 
la noi, U.T.C.-ul se ocupă in
tens de organizarea unor com
petiții proprii, de masă, ca 
„Festivalul sporturilor de iar
nă", găzduit anual de Cimpu- 
lung Moldovenesc, „Serbările 
zăpezii", de Ia Vatra Domei și, 
mai ales, de „Cupa sportului 
sătesc". In desfășurarea compe
tițiilor, tovarășul Ion Comeț-

SPORTUL DE PERFORMANTĂ- 
PREOCUPARE DE PRIM ORDIN

Consiliile județene pentru e- 
ducație fizică și sport răspund 
— printre altele —, direct de 
sportul de performantă. Despre 
felul în care se preocupă de 
această problemă C.J.E.F.S. 
Prahova ani avut o convorbire 
cu tovarășul Alexandru Bruk- 
ner, secretar al consiliului.

— Pentru noi, ca și pentru 
toate consiliile județene din ța
ra noastră, principalul obiectiv 
pe linia sportului de perfor
manță a fost în ultima perioadă, 
pregătirea intensă pentru J. O. 
de la Moscova, ne-a spun in
terlocutorul. în ceea ce ne pri
vește, am urmărit îndeaproape 
planurile individuale de pregă
tire pentru sportivii nominali
zați in loturile olimpice, s-au 
fixat — de comun acord cu 
duhurile și asociațiile, cu an
trenorii și sportivii — obiecti
vele de pregătire și de concurs, 
calendarul sportiv, analizin- 
du-se, periodic, stadiul înde
plinirii acestora. Am acționat 
pentru selecționarea mai judi
cioasă a mijloacelor de pregă-

««
Pe Mihai Breazu și Emil Su- 

flețcl, ambii din Alba Iulia, 
i-am cunoscut, de asemenea, în 
ipostaze diferite, dar toate ser
vind aceluiași scop : atragerea 
tineretului în sport, prin „Da- 
ciadă". Primul este nemijlocit 
legat de organizarea activității 
șahiste din județ, cel de-al doi
lea, de cea de tenis de masă. 
Veșnic neobositul șahist Mihai 
Breazu și-a găsit o... copie, în 
Elemer Hossu din Aiud, și, la 
rlndul său, Emil Suflețel în 
Nicolae Motorga, din Cugir.

Din rindul celor peste 500 de 
activiști sportivi voluntari „ciți 
numără județul Alba, nu-1 pu
tem omite pe Dionisie Heljoni, 
primarul Blajului, omul care 
dorind din toată inima să se 
continue bogata tradiție cultu
rală a orașului de la confluen
ța celor două Tîmave îndeam
nă la practicarea și încurajează 
necontenit sportul. Și este fi
resc să se comporte astfel, spor
tul fiind, cum se subliniază 
adesea, șl un aet de cultură. 

chi, secretar cu problemele de 
sport, colaborează strins cu to
varășul Nicolae Brandis, de la 
Consiliul județean al organiza
ției pionierilor. Pionierii parti
cipă, de la an la an, la tot mai 
multe competiții de prestigiu în 
sportul bucovinean : la „Cupa 
Oușorul", de la Dorna Candre- 
nilor, la „Săgeata zăpezii", din 
satul Botuș, la „Cupa clubului 
sportiv școlar" din Vatra Dor- 
nei, la competițiile din comu
nele Crucea, Brodina și altele. 
Trebuie să spunem că nici 
V-J.C.A.P.-ul nu se lasă mai 
prejos. Tovarășul Petru Mora- 
ru, care răspunde de sport, a 
organizat 15 centre sătești de 
lupte libere, iar cel din Ră
dăuți a devenit cunoscut în 
toată (ara, datorită rezultatelor 
sale...

Relatările celor doi tovarăși 
au fost succinte. Noi, însă, care 
în acest an am fost martorii 
unor acțiuni sportive deosebite 
și de mare cuprindere a tine
retului în Bucovina, putem 
trage o concluzie dară : conlu
crarea bună dintre C.J.E.F.S. și 
factorii cu răspundere în sport 
a dus la o efervescență deose
bită în localitățile Județului,’ 
astfel că Suceava și-a cîștigat,' 
pe bună dreptate, primul loc 
între județele țării, în ceea ce 
privește participarea tineretului 
la sportul de masă.

tire, folosirea de metode noi,' 
moderne, mărirea numărullui 
orelor și a intensității antre
namentelor, am adaptat, de la 
sportiv la sportiv, calendarul 
competițional.

— Ați constatat, desigur, și 
unele lipsuri...

— Evident. Nu totdeauna a 
stat în atenția întregului colec
tiv al C.J.E.F.S. pregătirea 
sportivilor de performanță. Une
ori ne-au preocupat rezultatele 
imediate și mai puțin cele de 
perspectivă olimpică. Sînt încă 
cluburi și asociații care mai au 
încă sportivi fără valoare, care 
nu reprezintă „talente de viitor" 
iar noi, cei de la C.J.E.F.S., nu 
am acționat pentru împrospă
tarea loturilor și eliminarea ce
lor care nu corespund. De aceea, 
de pildă, secțiile de atletism, 
călărie, lupte libere sau scrimă 
de la C.S. Petrolul, de biatlon 
de la C.S.O. Sinaia, de atletism 
de la Plopeni, de bob de la Si
naia, atletism și înot de la 
C.S.Ș. Cimpina sau box și scri
mă de la C.S.Ș. Ploiești nu au 
dat elemente reprezentative 
pentru marea performanță. Sînt 
ramuri de sport care bat pasul 
pe loc (atletism, handbal, lupte 
greco-romane, scrimă), iar al
tele în declin (schi, haltere și 
fotbal). Avem, însă și unele re
zultate bune.

— Vă rugăm să amintiți cî- 
ieva.

— Sportivii prahoveni au fă
cut parte dirj reprezentativele 
României la mondialele de bob, 
lupte, șah, la campionatele eu
ropene de bob, înot, șah, cit și 
la J. O. de iarnă, ca boberii 
Constantin Iancu, Dorel Cristu- 
dor și Sandu Mitrofan. La sa
nie — Elena Stan și Maria Ma
iorii. Alți sportivi, ca Irinel 
Pănulescu, la înot, Gheorghe 
Zaharia la atletism, Constantin 
Căruțașu la ciclism, Victor Stă- 
nescu la tir cu arcul au cuce
rit anul trecut multe titluri de 
campioni naționali, sportivii 
prahoveni stabilind 57 de re
corduri ale României... Nu sîn- 
tem pe deplin, mulțumiți de ac
tivitatea noastră de conducere 
și îndrumare a sportului de 
performanță și, tocmai, de a- 
ceea, ne propunem să facem 
mai mult in această direcție.

Grupai realizat de 
Sever NORAN 

ii Viorel TONCEANU



DOAR JUCĂTOARE AMBIȚIOASE Șl CU CAII TAȚI ATLETICE
POT REVITALIZA ECHIPA NAȚIONALĂ DE BASCHET!

De la început dorim să pre
cizăm că valoarea medie (apre
ciată astfel prin prisma rezul
tatelor obținute în întrecerile 
oficiale din ultimii ani) a re
prezentativei feminine de bas
chet a României acorda aces
teia șanse de a participa la 
Jocurile Olimpice cu condiția 
însă a unei comportări foarte 
bune la turneul de calificare de 
Ia Varna. Din păcate, lucrurile 
nu s-au petrecut astfel și echi
pa țării noastre a ratat califi
carea încă din preliminarii, du
pă prestații slabe în meciurile 
cu Italia (56—63, într-o partidă 
considerată decisivă) și cu R.F. 
Germania (61—52, victorie obți
nută, cu destulă dificultate, in 
fața unei formații modeste) și 
sub orice critică în întîlnirea cu 
Canada (66—96, într-un joc in 
care era de așteptat să se lupte 
cu toată ardoarea pentru apă
rarea ultimei șanse).

• • După mai mult de un an și 
jumătate de pregătire (asi- 

! gurată de colectivul de tehni
cieni format din George Chi- 
raleu — antrenor coordonator, 
Traian Constantinescu — antre
nor principal, Gheorghe Roșu

întregime valoarea. Au deza
măgit și Elena Filip și, în mai 
mică măsură (datorită aportu
lui ei la recuperări), Magdale
na Pal, sportive tinere, de la 
care se aștepta mai mult (Pal, 
fiind junioară, ar putea invo
ca scuza vîrstei fragede, dar 
baschetbaliste tot de 17 ani 
sînt jucătoare de nădejde în 
formațiile altor țări), iar Ko- 
dica Goian și Ștefania Borș au 
avut și ele prestații modeste, 
deși au făcut eforturi vădite 
pentru a se ridica la nivelul 
cerințelor unor meciuri inter
naționale. In ceea ce privește 
pe Gheorghița Bolovan, Tatia
na Popescu și Judith Gross, in
troducerea lor în teren s-a do
vedit o simplă formalitate, spor
tivele neridicindu-se nici măcar 
la nivelul arătat în campionatul 
țării. Singura care a corespuns 
integral a fost Nina Chiraleu, 
un exemplu de dăruire pentru 
colegele ei mai tinere, comba
tivă, lucidă. incisivă. A fost, 
dealtfel, singura jucătoare care 
a obținut un număr satisfăcă
tor de aruncări libere, ceea ce 
demonstrează capacitatea ei la 
un capitol la care ar fi trebuit

APORTUL JUCĂTOARELOR IN DATE STATISTICE
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Maria Roșianu M 34-11 32», 4- 4 It»*, • 13
Rodica Goian 76 17- 4 S3», 3- 1 ST*, 22 2
Diana Balaș 70 20- 7 3S‘, 1- ) 0*, • 4
Magdalena Pal 60 ÎS- 2 13% 4— 4 1W*. 24 4
Nina Chiraleu 71 27-13 40% 14-12 44’, • 4
Elena Filip 23 4- 0 V. 4- 3 75=, • 2
Mariana Bădinici 94 31-17 55s , 6- 6 100’, 26 1
Judith Gross 2 — *
Gheorghița Bolovan 14 2- 1 50s, 1- 0 0*. 2 1
Doina Prăxaru-Mate 20 10- 3 30’, * S •
Ștefania Borș 64 24—11 44% 2- 2 100» , 1» 7
Tatiana Popescu 16 4- 1 17% - 3 -

TOTAL: 172-73 37s, 34-33 125 51

UN BUCHET DE VICTORII- 
RĂSPLATA MUNCII IN PERSPECTIVĂ

■— antrenor secund, Tudor Mi- 
nescu — medic), perioadă in 
care federația de specialitate 
s-a străduit să asigure compo
nentelor lotului condiții optime 
de antrenament (după opinia 
noastră, intenția a fost concre
tizată în cea mai mare măsură) 
și întilniri de verificare (în ța
ră și peste hotare), a urmat 
momentul adevărului : turneul 
de la Varna.

S-a văzut acum că sportive 
ca Maria Roșianu, Diana Balaș 
și Doina Frăzaru-Mate, consi
derate componente de bază ale 
lotului, care au dat satisfacție 
in meciuri amicale, au fost ce
le mai slabe jucătoare ale echi
pei în partidele oficiale de la 
Varna, adică tocmai atunci cind 
ele trebuiau să-și în

exceleze coechipierele cuta- 
înaltă. Dintre acestea, Ma-

să 
lie ._______
riana Bădinici a avut o pres
tație satisfăcătoare, totuși, sub 
nivelul aceleia care i-a adus, 
în două rinduri. selecționarea in 
reprezentativa Europei. Maria
na Bădinici a realizat oe-e mai 
multe recuperări, a avut peri
oade in care a înscris coșuri 
prețioase, dar faptul că nu a 
acționat sub panoul advers a 
impiedicat-o să obțină aruncări 
libere și a provocat aglomera
rea spațiului din zona celor 3 
secunde.

A căuta motive speciale pen
tru eșecul de la Vama, ar fi 
inutil, deoarece, în realitate, el 
se situează pe linia rezultate
lor din ultimii ani ale selecțio
natei țării, înregistrate la com-

CURSA TITULARIZĂRILOR"et
(Urmare din pag. I)

alcătuite cele două echipe na
ționale : Elena Andreescu, Ana 
Petrescu, Elena Pană. Vasilica 
Pințea, Elisabeta Albert. Ma
ria Iosif-Nichifor, Elisabeta 
Badea, Margareta Cătineanu, 
Silvia Berinde — la feminin, 
Iosif Tismănar, Gheorghe Sil
vestru, luliu Bice, Alexandru 
Cătineanu, Ilie Băiaș, Gheor
ghe Schoitez, Alexandru Tu
dor, Ilie IIosu și Alexandru 
Naszodi — la masculin.

Deși au fost definitivate lo
turile și se cunoaște in bună 
măsură structura celor 
echipe, cursa pentru 
zare nu s-a încheiat 
Ilie Băiaș, Alexandru _____
Alexandru Naszodi șl Gheor
ghe Scholtes, urmind a se a- 
iege „deschizătorul pîrtiei" in 
formația masculină, iar Elisa
beta Albert, Z_ _
chifor, Silvia Berinde și Elisa
beta Badea candidează, 
șanse egale, ’Z __Z Z___ ____
lea schimb al selecționatei fe
minine. majoritatea sportivilor 
menționați fiind debutanți la 
C.M. Căpitanii echipelor re
prezentative au fost desem
nați în persoana campionului 
mondial Iosif Tismănar și a 
fostei multiple campioane mon
diale Ana Petrescu, iar vete
ranii Margareta Cătineanu și 

au 
o

vor 
De 

Andreescu, 
Pințea,

neanu și tinărul Die Hosq in
spiră tehnicienilor multă în
credere. avind pînă în prezent 
o evoluție ascendentă și 
loroasâ.

Peste două zile, loturile 
publicane se vor deplasa 
Constanța, unde vor 
marți și miercuri, pe arena cu 
patru piste din localitate, 
jocuri-școală, după care se va 
stabili componența celor două 
reprezentative.

va-

re
ia 

efectua

două 
titulari- 

dintre 
Tudor,

Maria Iosif-Ni-

cu
la cel de-al doi

Gheorghe Silvestru care 
rămas aceiași sportivi cu 
reală clasă internațională, 
evolua în posturile-cheie. 
asemenea. Elena
Elena Pană, Vasilica Fîuțca, 
luliu Bice. Alexandru Cătinea-

■—TOT—

Sportul

petițiile oficiale (Ia campiona
tele europene : locul 9 în 1976, 
locul 8 In 1978), ca urmare 
a calităților fizice, tehnico- 
tactice și psihice modeste, 
în special, ale baschetbalis
telor care au cucerit apre
cieri în Divizia A, în meciuri 
internaționale amicale, dar ca
re au dezamăgit mereu în par
tidele oficiale, prin acestea în- 
țelegind campionatele europene, 
Balcaniadele și recentul turneu 
de calificare pentru Jocurile 
Olimpice.

împrospătarea lotului repre
zentativ cu jucătoare tinere — 
chiar junioare — dotate cu ca
lități atletice și dornice să se 
pregătească la nivelul parame
trilor internaționali, selecționa
rea unor sportive cu calități 
psihice adecvate marilor com
petiții au devenit o necesitate 
acută și nu ne îndoim că diri
guitorii baschetului vor proceda 
— măcar acum — în consecin
ță ! Baschetul nostru feminin 
are rezerve care trebuie folosi
te cu îndrăzneală și perseve
rență, ținîndu-se seama, în mai 
mare măsură decit pînă acum, 
de progresul general al basche
tului feminin internațional, in 
special în privința pregătirii 
atletice și a celei tehnico-tacti- 
ce individuale. Insuccesul de la 
Varna mebuie să provoace în 
activitatea acestui sport o co
titură care să ducă la formarea 
unui lot reprezentativ puternic, 
capabil să obțină performanțe 
superioare în competițiile inter
naționale oficiale, așa cum au 
făcut între anii 1962 și 1972, 
alte generații de baschetbaliste 
fruntașe.

Dumitru STÂNCULESCU

Echipa ciștigătoare a ,Cupei României" : Steaua

Cind s-a consumat ultima se
cundă a minutului 60, din fi
nala „Cupei României", a căzut 
cortina peste un sezon hocheis- 
tic lung și bogat în evenimen
te campetiționale, marcate de 
participarea onorabilă la J. O. 
de iarnă a echipei noastre re
prezentative și de disputarea a 
nu mai puțin de 12 concursuri 
interne atractive, deschise tu
turor categoriilor de virată 
(element foarte important !), în- 
cepînd de la jucătorii de 10—12 
ani și pînă la seniori.

Este cunoscut acum faptul că 
ultima întrecere a sezonului a 
dat cîștig de cauză formației 
clubului Steaua (antrenori Z. 
Czaka și N. Zografi), care con
firmă astfel performanța de a- 
nul trecut, cind, de asemenea, 
a câștigat „Cupa României*. 
Acest succes, adăugat la victo
ria netă din campionat și la 
frumoasa performanță realizată 
de echipa Steaua (antrenor A-

Foto : Dragoș NEAGU

Iexandru Kalamar) în campio
natul republican de juniori I, 
în care a ocupat, la fel, primul 
loc, ne îndreptățește să afirmăm 
că secția de hochei a clubului 
militar este cea mai bună din 
țară și că aceste rezultate, în 
cele mai importante trei com- 
petiții ale calendarului interni 
răsplătesc o muncă intensă, des
fășurată, de mai multă vrem» Z. 
la toate eșaloanele.

An de an, în prima echipă a 
clubului Steaua au fost promo
vați jucători cu certe calități 
doniță, Netedu, Justinian, Hă- 
lăucă, Cazaca, Popescu și, re
cent, Udrea), crescuți și formați 
în secțiile de juniori și copH 
ale clubului.

Este un exemplu concret care 
dovedește că munca serioasă, 
în perspectivă, dusă cu perse
verență și încredere, dă rezul
tate frumoase.

Călin ANTONESCU

Dupâ eșecul fle Id Bdlcaniadâ și In perspectiva C. E. de talere

OBIECTIVUL ANTRENORILOR: AFIRMAREA ECHIPEI NAȚIONALE,
NU NUMAI A PROPRIILOR SPORTIVI I

— Tovarășe George Flores- 
cu, i-ați însoțit, in calitate de 
conducător al delegației, pe ta- 
leriștii români la Balcaniada 
de la Atena. Bilanțul â fost 
defavorabil : de la 4 titluri 
cucerite anul trecut, sportivii 
noștri n-au mai reușit să ob
țină decit unul singur, 
juniorul Ștefan 
clasat pe locul 
la skeet, din 4 
se în concursul 
seși rezultatele 
o curbă descendentă, îngrijo
rătoare. întrucit dumneavoas
tră sinteți. din partea federa
ției de specialitate, responsabil 
cu aceste probe olimpice, vă 
rugăm să treceți în revistă 
cauzele care au condus la 
contraperformanțele amintite.

— Consider că diferența 
dintre rezultatele realizate a- 
nul trecut și cele de anul a- 
cesta se datorește, in primul 
rind. amplasamentului poligo
nului atenian, invers decit în 
mod obișnuit, trăgîndu-se con- 
tre-jour. La trap cifrele au 
fost mai scăzute în cazul tu
turor participanților. Rezulta
tele românilor au fost foarte 
slabe la skeet.

— Oare comportarea foarte

prin
Egri ; ne-am 

3 la trap și 4 
formații inscri- 
pe echipe ; în- 
au înregistrat

slabă a taleriștilor seniori poa
te fi explicată numai prin o- 
rien tarea poligonului Ț
rămine. atunci, cu faptul 
taleriștii turci au reușit 
nou record balcanic pe echipe 
la skeet 1 Pe același poligon! 
în aceeași întrecere !

— Explicația nn constă nn- 
mai in așezarea poligonului. 
La Atena au ieșit in evidență 
o seamă de deficiențe tehni
ce ale trăgătorilor, imperfec
țiuni care s-au vădit 
seamă intr-o întrecere 
ză, într-un concurs de 
pentru Olimpiadă.

— Aceste greșeli de 
existau, fără îndoială, 
te de deplasarea la 
N-au fost ele cunoscute ?

— In parte, da. De 
cele săvîrșite in mod 
de Sabin Popa și de 
Ion.

— Și nu ați recomandat, în 
calitatea dumneavoastră de 
factor coordonator, antrenori
lor care s-au ocupat în mod 
nemijlocit de pregătirea spor
tivilor, remedierea acestor de
ficiențe ?

— Ba da. Se vede însă că 
antrenorii n-au făcut acest

Cum 
că 
un

mii cu 
cu mi- 
selecție

tehnică 
dinain- 
Atena.

pildă, 
curent 
Ionică

CINCI TINERI PUGILIȘTI ROMÂNI
LA „EUROPENELE" DE LA RIMINI

Fruntașii boxului juvenil din 
țara noastră se află in fața u- 
nui important examen interna
țional — campionatele euro
pene de tineret, care se vor 
desfășura la Rimini (Italia), in 
perioada 20—23 mai. în ve
derea participării la aceste în
treceri, antrenorii Gheorghe 
Tomescu, Eugen Furesz și Ni- 
colae Negrea au selecționat un 
lot de tineri pugiliști. ocupîn- 
du-se de pregătirea lor.

Referitor la . antrenamentele 
juniorilor români am avut o 
scurtă discuție cu adjunctul 
secretarului F.R. Box, 
Mihai Bădescu, care a 
prezent, timp de citeva 
la Galați, locul unde se pregă
tesc în ultima vreme tinerii 
noștri boxeri. Iată ce ne-a de
clarat : „Campionatele națio
nale de juniori, ca și uncie 
concursuri internaționale Ia 
care au fost prezenți cîțiva 
dintre principalii candidați la 
titularizarea în echipă, ne-au 
edificat asupra posibilităților

prof, 
fost 
zile,

de afirmare a tinerilor noștri 
boxeri. De pildă, la turneul de 
la Schwerin, dinamovistul Ion 
Matei a terminai învingător 
în întrecerea pugiliștilor de 
categorie muscă, iar Petre 
Bornescu (semigrea) s-a clasat 
pe locul secund, amândoi do- 
vedindu-se capabili de a rea
liza succese pe plan interna
țional. Alături de ei se află 
craioveanul • Florian Țîrcom- 
nicu (semiușoară), medaliat Ia 
campionatele mondiale de anul 
trecut, boxer aflat într-un evi
dent progres, cîștigător al mai 
multor turnee internaționale.'

Despre pregătirile din ulti
ma vreme pot spune că ele se 
desfășoară în condiții cores
punzătoare și marea majori
tate a tinerilor selecționați se 
găsește într-o bună dispoziție 
de luptă. Zilele trecute, 
niorii au susținut citeva 
ciuri de antrenament cu 
ponenții lotului național 
seniori, aflați pentru o scurtă 
perioadă de pregătire la Brăi-

ju
ni e— 

com- 
de

la. In mod special ne-a 
presionat comportarea lui 
Matei, care i-a depășit clar pe 
C. Tițoiu ‘ “ - - -
tivi cu o 
periență 
eL S-au 
nea, foarte bine Florian Țîr- 
comnicu și Mihai Niculescu 
(ușoară).

Conducerea forului român 
de specialitate a hotărit ca la 
actuala ediție a competiției 
continentale <Je juniori să par
ticipe o delegație compusă din 
numai cinci boxeri. Aceștia 
sînt : I. Matei (Dinamo), I. 
Stan (Dinamo), Fi. Tîrcomnicu 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova), M. 
Niculescu (Olimpia București), 
P. Bornescu (Dinamo) Acești 
sportivi, însoțiți de antrenorul 
Gh. Tomescu, urmează să ple
ce luni spre Rimini, cu 
rința de a reprezenta 
cinste boxul românesc la 
pionatele continentale.

Mihai TRANCA

im- 
Ion

și Gh. Govicl, spor- 
mult mai bogată ex- 

competițională decît 
«mișcat», de aseme-

do- 
cu 

cam-

lucru pentru că au crezut că 
se pot scoate rezultate și ca 
defecte de tehnică, așa cum 
s-a mai intimplat. și altă da
tă, in întreceri interne. mal 
puțin stressante. îmi găses» 
insă o mare vină în a nu-i fi 
obligat pe antrenori să proce
deze la retnșarea acelor gre
șeli îmi stătea in atribuții s-e 
fae și n-am făcut-o.

— Numai greșeli de tehnică 
s-au ivit la Atena ?

— Nu. Au apărui deficiența 
serioase și la capitolul pregă
tirii psihice. Dacă cele tehni
ce sînt mai ușor de remediat, 
intr-un timp scurt, problemele 
abordării tactice a concursului 
și a rezistenței psihice sin* 
mai grave. După serii bune. 
L Toman și G. Tomoioagă au 
capotat, ieșind din lupta pen
tru titluri. Tomoioagă 
dut și barajul pentru

— Ați recomandat 
rilor efectuarea, la 
mente, a unor teste 
pentru a întări rezistența psi
hică a trăgătorilor 7

— Da. Mi s-a spus că ele 
au fost efectuate și că spor
tivii au rezistat bine. Cred, 
insă, acum, că aceste exerciții 
n-au fost luate în serios.

— în calitate de coordona
tor al pregătirii taleriștilor, ce 
ne mai puteți spune despre 
modul de a munci al antreno
rilor ?

— Atmosfera de lucru nu 
este favorabilă: am consta
tat că există un gen de riva
litate neprincipială între an
trenori, care s-a transmis și 
sportivilor. La Atena, lupta 
sportivă nu s-a dat numai în
tre performerii români și cei 
din celelalte țări balcanice, ci 
și între înșiși reprezentanții 
noștri ! Și asta, în ciuda ape
lului călduros făcut înaintea 
plecării la Atena.

— Ce e de făcut în aceste 
condiții ?

— O analiză 
urgentă cu 
mijloacelor 
să muncim 
altfel decit 
acum, pentru a reuși să re
cuperăm terenul pierdut pînă 
la campionatele europene.

— Vi se pare realizabil un 
astfel de proiect într-un timp 
atîf de scurt ?

— Da, mai ales în privința 
remedierii defectelor de tehni
că. Apoi vom lua și alte mă
suri, mai de profunzime.

a pier- 
locul 2. 

antreno- 
antrena- 
speciale

complexă și 
antrenorii pe tema 
de pregătire. Și 
cu responsabilitate, 
am făcut-o pînă

Radu TIMOFTE



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
in Divizia A Ia handbal feminin 

UN NOU „ASALT" AL ECHIPELOR
AMENINȚATE CU

Penultima etapă a camplonatu- 
lui femnin de handbal, Divizia A, 
programată duminică, cuprinde 
meciuri de mare atracție, In care 
majoritatea echipelor dau un nou 
asalt pentru menținerea pe pri
ma scenă a handbalului româ
nesc Hidrotehnica și TEROM — 
la Constanța, Progresul și Rul
mentul — la București Univer
sitatea șl Confecția — la Timi
șoara, Constructorul și Știința — 
la Baia Mare, iată veritabile der
by uri, în care principalul scop, 
pentru 7 din cele 8 formații, este 
îndepărtarea de zona retrogradă
rii Programul complet este ur
mătorul :

HIDROTEHNICA CONSTANTA— 
TEROM IAȘI

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV (Sala Flo
reasca, ora 11,30)

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
CONFECȚIA BUCUREȘTI

RETROGRADAREA
CONSTRUCTORUL BAIA MA

RE,— ȘTIINȚA BACÂU
Solicităm și de această dată 

F.R.H delegarea celor mai com
petent] arbitri șl a unor observa
tori federali neutri, care să adu
că la cunoștința federației — in 
timp util — situația reală de pe 
teren Altfel se va tatîmpla ca 
la meciul Constructorul Baia Ma
re — Universitatea CIuj-Napoca. 
adică să nu se cunoască nici du
pă 10 zile, din surse obiective, ce 
s-a petrecut la sfîrșitul partidei

în „Cupa de primăvară*, ante- 
penuitima etapă a returului pro
gramează, tot duminici urmă
toarele meciuri :

Steaua — Dinamo București 
(Sala Floreasca, de la ora 10,15); 
C.S.M. Borzești — Dinamo Bra
șov — în seria I ;

Universitatea CIuj-Napoca — 
Gloria Arad ; Independenta Sibiu 
— Politehnica Timișoara — In se
ria a H-a

Azi și miine, în patru orașe 
ÎNTRECERILE ZONALE ALE „CUPEI ROMÂNIEI" 

LA OINĂ
Tradiționala competiție a spor

tului nostru național, „Cupa Ro
mâniei*, a angrenat anul acesta 
un număr sporit de echipe În
trecerile el avînd darul să revl- 
taHzeze activitatea competițională 
din multe județe-

TELEORMAN. 11 formații, ma
joritatea de forte sensibil egale, 
și-au disputat întâietatea sistem 
turneu. Primul loc a revenit 
sportivilor de la „Viata Nouă* 
Olteni. în rîndul cărora joacă a- 
preciațil Gh. Burtică, D. Călin. 
Gh. S tantin ș.a.

NEAMȚ. După întreceri viv 
disputate între cele 1# echipe 
participante, formația Laminorul 
Roman va ti reprezentanta aces
tui județ la „zonele* competi
ției

. CONSTANȚA, La faza județeană 
•u luat parte 11 echipe. Meciu
rile s-au Încheiat cu o mare sur

priză, oiniștli de la Recolta Cio- 
banu califictadu-se în etapa ur
mătoare, în dauna cunoscutei 
echipe A.S.A. Constanța.

ARGEȘ. La etapa de masă au 
participat peste 20 de echipe, 4 
dintre ele, care au mers din 
victorie în victorie. întUnindu-se 
pe terenul din comuna Țifeștl. 
Victoria finală a revenit olniștl- 
lor de la Dacia Pitești.

DÎMBOVIȚA, La Tirgovlște s-au 
întrecut I echipe, cea mal bine 
pregătită dovedindu-se a fi cea 
* metalurgiștilor din localitate.
• Astăzi și miine slnt progra

mate „zonele* din cadrul „Cupei 
României* în orașele Mlzfl. Alba 
Falia, SI. Gheorghe șl Tecuci la 
care vor participa primele echipe 
clasate în etape județeană.

„CUPA ROMÂNIEI"
PENTRU PRACTICANJII 

TIRULUI
Săptămina viitoare, o nouă 

competiție de un real interes în 
privința testării valorii șl formei 
de moment ale trăgătorilor noștri 
se va desfășura la București. Este 
vorba despre tradiționalul con
curs dotat. cu „Cupa României*, 
găzduit de poligonul Tunari (pen
tru întrecerile la arme cu glonț 
și talere) și de cel din parcul 
Herăstrău (pentru probele de țir 
cu arcul). Probele de skeet se 
vor desfășura luni. marți șl 
miercuri, cele de trap vineri, sîm- 
bătă și duminică : cele de glonț 
și de tir cu arcul vor avea loc 
joi. vineri, sîmbătă și duminică.

Cu citeva excepții (trăgători din 
loturile olimpice care nu au In
clus m programul de pregătire 
această întrecere). „Cupa Româ
niei" va aduce pe standuri pe cel 
mai valoroși țintași ai momentu
lui.

UN ATRACTIV CONCURS DE MOTOCICLISM

LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI B DE VOLEI
Cu al doilea turneu din turul 

m al Diviziei B (tineret) de vo
lei campionatul 1979—1988 s-e 
încheiat Cu o singură excepție, 
aceste ultime 4 etape nu au pro
dus modificări esențiale în clasa
ment, primele două echipe 
fiecare serie menținîndu-ce 
poziții șl cîștigtad dreptul 
participare la baraj'il pentru 
vizia A (28 mal — 1 Iunie, 
Deva

dta 
t* 
de

Dl- 
. la 

masculin-' șl Tg. Mureș 
— feminin). Iată echipele califi- 
cate pentru baraj : C.S.U. Galați, 
Rapid (Steaua H, clasată pe locul 
secund, nu primește dta princi
piu drept de participare). Dinam» 
Brăila. I.C.IJH. Brașov, A.S.U. 
Oradea și „U* CIuj-Napoca, ia

masculin; Voința București, Pra
hova Ploiești, Flacăra roșie Bucu
rești, C.S.M. Libertatea Sibiu, 
Corvinul Dada Deva șl „U* CIuj- 
Napoca, la feminin. Echipele cla
sate pe locul 8 în flecare serie 
au retrogradat în campionatele 
județene. Dar lată clasamentele 
finale :

FEMININ
Seria I

21
21
21
21
21

21

BUG

DIVIZIA DE JUNIORI
• Fruntașele diviziei naționale 

de Juniori șl școlari își dispută, 
taceptad de miine, turneele fi
nale pentru desemnarea camptoa-

VEȘTI DIN AUTO 
Șl KARTING

• începe sezonul oficial 
karting. Astăzi și mîine. la 
lăți, se desfășoară prima < 
(din cinci) a campionatului repu
blican de viteză pe circuit la 
karting, competiție care atrage 
an de an numeroși Iubitori — 
majoritatea tineri — al acestui 
spectaculos sport tehnico-apllca- 
tiv. Nu vor lipsi de la start 
sportivii unor echipe cunoscute 
cum sînt : Unirea Tricolor Bucu
rești, Universitatea Brașov, Cibl- 

Pescă- 
Călă-

de 
i Gi- 
etapă

nium Sibiu, Pegas Arad, 
rușul Constanța, Danubiu 
ra$l ș.a.

slm- 
prima

• Săptămina viitoare 
bâtă 24 mai — are loc 
etapă (din cinci) a campionatului 
dc viteză pe circuit la automo
bilism. Este vorba de o întrecere, 
la mal multe clase, ce șe v* 
desfășura la București șl va fi 
dotată cu „Cupa Jean Caicianu*.
• După cum se știe, între ! sl 

I iunie în țara noastră se orga
nizează „Raliul Dunării* — eta
pă ta Campionatul european de 
raliuri, campionatul republican 
șl Cupa Păcii si Prieteniei.

1. VOINȚA
2. PRAHOVA PL
3. Sper toc Buc.
4. Peniciline II )ș.
5. Bralconf Brăila
4. Ceahlăul P. N.
7. C.S.Ș. Suceava 21
8. C.S.Ș. Med. 21

20 1 62: 9 41
12 9 45:33 33
11 10 45:41 32
11 10 40:44 32
9 12 33:46 30
9 12 37:43 30
7 14 31:47 28
5 16 25:55 25 (1)

$1 ȘCOLARI LA VOLEI
nelar. La fete, turneul este pro
gramat la București (sala Olim
pia). Participă : CSȘ Lie. Dlmi- 
trie Cantemir Buc., Viitorul Bac, 
CSȘ Sibiu, CSȘ Constanța, CSȘ 
Hm. Vtlcea și Lie. N. Titulescu 
Craiova. La băieți, turneul 
găzduit de sala Victoria 
Ploiești. Participă : Lie. M. 
teazu ploiești. Steaua Buc., 
Sibiu, CSȘ Tg. Mureș, Lie. 
Titulescu Craiova șl CSȘ Timi
șoara.

este 
din
VI- 

csș
N.

• Au retrogradat din Divizia 
juniorilor și școlarilor echipele :. 
CSȘ Gh. Gheorghiu-Dej, CSȘ 
Brăila, CSȘ Tg. Jiu, CSȘ Or. Dr. 
P. Groza. CSȘ Slghet (fi, CSȘ 
Focșani, -Viitorul Pitești, CSȘ 1 
Bua, CSȘ Alba Talia șl CSȘ To
pii ța (m).

Seria a
1. FL ROȘIE BUG
2. C.S.M. SIBIU
3. Albatros C-ța
4. “ ' “
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. 
2.
3.
4.
5.
4.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Confecție Buc. 
A.S.Ș.U. CraEoec 
Dock: Pitești 
Chimic Rm. VI. 
C.P. București

Seria a
CORVINUL DEVA 
,.U* CJ.-NAPOCA 
G.I.G.C.L. Brașov 
C.5. Zalău 
Textile Gsnădle 
Metalot Tg M.
Cor.str. Arad 
A-mătura Zalău

QS.U. 
Steaua
RAPID 
Retonul 
Constr. 
Electra 
Polit. Ieși
Metalul Sv

H-a
21
21
21
21
21
21
21
21

0 63: 5 42
5 52:24 37

33
38
29
28
27
24

9 40:37
10 41:39
13 29:44

28:46
29:49
17:55

14
15
18

16 
15 
11
10
9
9
8
6

50:275
4 53:21

40:41
42:40
35:43
35:40
34:40
28:51

10 
11
12
12
13
15

37
36
32
31
30
30
29
27

Pe un traseu ales ta centrul 
municipiului Tg. Mureș se va 
desfășura mîine etapa a treia a 
„Cupei F.RJf.* la viteză. Parti
cipă peste o sută de «.ergăteri 

București. Ploiești. Brașov.dta

Zămeștl, Timișoara. Reșița. Ora
dea și alte centre. în 
figurează curse la 7 clase 
motociclete. Primul start 
da la ora 9.30.

VITEZISTUL ION GEORGE VICTORIOS

program 
de 

se va21
14
12
11
•
7
4
3

m-a
21
21
21
21
21
21
21
21

MASCULIN
I
21
21
21
21
21
21
21
21

Seria 
GALAȚI 

H

Sâv. 
Brâiic 
Buc.

Seria a
DINAMO BRAILA 
I.C.I.M. BRAȘOV 
SARO Tirgovițte 
Progresul Buc 
I.O.R. Buc. 
Electroputere Cv. 
PECO ~ ‘
Mc rine

Ploiești
C-țo

Seria a 
ORADEA

20
14
14
8
8
8
8
4

n-a
21
21
21
21
21
21
21
21

17
14
15
13
8
4
« 15
3

m-a
21

1 62:12
7 47:27
7 47:35

13 36:49
13 37:46
13 32:44

34:4913
17

41
35
35
29
29
29
29

25:56 25

13
15

54:27
57:19
49:32

A.S.U.
„U* CJ.-NAPOCA 21 
Electromureș Tg. M. 21 
Voința A. hjlio 

5-4. Voința Zalău
Motorul B. Mare 

7. Constr. Arad 
«. „7 Nov.* Sibiu

ie

4
5
6
8 49:31

34:45
26:52
25:52
19:57

3e
37
36
34
29
27
27
24

21
21
21
21
21

17
13
11
9
9
9
9
7

4
8

10
59:24 
47:43 
43:41 

12 40:42
12 39:42 
12 39:42 
12 36:46 
14 29:52

36
34
32
30
30
30
30
28

Pe velodromul Dinamo din 
Capitală a avut loc prima in- 
tilnire internațională a anului. 
S-au întîlnit reprezentativele 
României și Bulgariei, întrece
rile fiind valoroase nu atît prin 
prisma rezultatelor, cit mai a- 
les prin aceea a dîrzeniei dis
putelor. Remarcabilă este vic
toria talentatului 
tard Ion George 
Dan Budișteanu) 
butul în actualul 
purtat o frumoasă victorie 
proba de viteză. Notabil este, 
de asemenea, succesul lui O- 
limpiu Celea în cursa cu adi- 
țiune de puncte.

Iată rezultatele tehnice :
Viteză : 1. ION GEORGE 

(Roțjiânia) ; 2. Ticiomir Iva
nov’ (Bulgaria) ; 3. Georgian 
Marinescu (România) ; 4. Iu
lian Gache (România). Cel mai 
bun timp al concursului a fost 
realizat în sferturi de finale 
de Iulian Gache : 12,2 ; adițiu- - 
ne de puncte (51 de ture, 
sprint la fiecare trei ture) : 1. 
OLIMPIU CELEA (România) 
34 puncte și 1 tur avans ; 2. 
Valentin Markov (Bulgaria) 
33 p ; 3. Nicoiae Tone 
nia) 14 p ; 4. Dorel

nostru pis- 
(antrenor : 

care, 1a de- 
sezon. a re- 

în

Petruș 
toți și 

6. Vasile Mi- 
. . urmă- 

1. DIMITĂR 
2. Ovidiu

3. Vese-
4. Va- 

Cel 
concursului

PETRU KUKI Șl IOAN POP (STEAUA), CAMPIONI NAȚIONALI LA FLORETĂ Șl
(Urmare din pag. 1)

naționale. Proximul prilej — 
J.O. Prin această prismă, mult 
sub așteptări alți doi compo- 
nenți ai lotului olimpic. Petre 
Buricea și Sorin Roca, clasați 
pe locuri periferice.

Finala sabrerilor a adus in 
prim-plan pe liderul echipei 
naționale, Ioan Pop, și un tră
gător care a „cochetat" cu lo
tul reprezentativ de-a lungul 
ultimilor ani, în prezent el 
fiind doar în rol de „sparring- 
partner". Este vorba de sa-

NERVII HULIGANULUI
Există în confruntarea , spor

tivă — indiferent de nivelul 
competițional la care se des
fășoară — momente de ten
siune maximă. Tocmai în a- 
ceste clipe sportivul adevărat 
știe să se stăpînească, Ișl păs
trează calmul șl, prin aceas
ta, potențialul de a susține 
cu șanse disputa. El porneș
te de la faptul că opinia sa 
este subiectivă, că arbitrul es
te singurul care privește în
trecerea cu impar
țialitate, de pe po
ziții neutre. Cel ca
re se enervează,
cei care protestează își sub
minează cu bună știință șan
sele : transmit o stare nefa
vorabilă colegilor și își atrag 
sancțiuni meritate din partea 
conducătorilor jocului.

Am reamintit toate acestea 
pentru că deunăzi am avui 
ocazia să constatăm, din nou, 
urmările lipsei de stăpînlrede 
sine. La meciul de handbal 
masculin dintre Dîmbovița și 
Gloria, echipe care activează 
tn campionatul municipiului 
București, la categoria „Onoa
re II“, unul dintre Jucătorii 
formației gazdă a fost elimi
nat pentru două 
tru proteste la 
zillor arbitrului 
peanu. Vrînd să 
că „coleg bun*, 
a aruncat cu mingea în con-

minute pen- 
adresa decl- 
Alex. Vîrto 
se dovedeas- 
Ștefan Oprea

ducătorul partidei. Eliminat 
definitiv pentru ieșirea sa, 
handbalistul de la Dîmbovița 
a dat frîu liber instinctelor 
sale huliganice șl l-a lovit pe 
arbitru mal întii cu capul șl. 
apoi, cu pumnul. Sigur, primul 
vinovat esțe ștefan Oprea, 
sportiv cu un bogat „palma
res* de eliminări șl suspen
dări (ultima pe 6 luni), om 
— am scris cu stringere de 
Inimă acest cuvint — care 

n-are ce căuta pe 
terenul de «aport. 
Sperăm că organele 
în ‘ "

depărta din 
tru a nu 
parte arena 
Dar, firească _ _ 
trebarea : cum au acționat a- 
soclația sportivă Dîmbovița șl 
antrenorul formației de-a lun
gul timpului, cunoscînd apu
căturile acestui huligan ? Cum 
și pentru ce a fost păstrat în 
echipă dacă se știa — din an
tecedente — că Ștefan Oprea 
este un veritabil campion al 
actelor nesportive ?

Așteptăm, desigur, hotărîrea 
celor în drept — asociație; 
C.M.B.E.F.S. și F.R.H. — in 
privința acestui caz, cu spe
ranța că sancțiunea va putea 
să însemne un semnal de a- 
larmă pentru toți 
confundă terenul de 
maidanul,

Hrîstoche

drept îl vor în- 
handbal, pen- 

întina mal de- 
acestul sport, 

este șl ta-

cel care 
sport cu

NAUM

(Româ- 
Badea

SABIE

(România) 9 p ; 5. 
Mitu (România) 9 p — 
un tur avans ; 
trache (România) 18 p 
rire individuală : 1 
RADEV (Bulgaria) 
Țepurică (România) ; 
lin Petkov (Bulgaria) , 
sile Mitrache (România), 
mai bun timp al 
a fost realizat de Dimităr Ra- 
dev în. serii : 5:23,3 ; 1 000 _m 
eu start de pe loc : 
CIOMIR 
1:13,0; 2.
(România) 
Ânghelov 
eliminare : 
KOV (Bulgaria); 2. Stoian An- 
ghelov (Bulgaria) ; 3. Ticiomir 
Ivanov (Bulgaria) ; urmărire 
pe echipe : 1. Bulgaria 5:11,5 ; 
2. România 5:16,6.

1. TI-
IVÂNOV (Bulgaria) 
Georgian Marinescu 

Stoian 
1:14,3 ;

1:13,7 ; 3.
(Bulgaria)
1. VESELIN PET-

SiMBATA
ATLETISM, 

publicii, 
cursul 
vară al

___ Stadionul Re
de la ora l«,30 : Con- 
republlcan de primă- 
seniorllor.

Arenu „Timpuri noi'

brerul dinamovist Mihai Frun
ză, talentat trăgător, dar foar
te irascibil ți fluctuant, motiv, 
dealtfel, pentru eare alți i 
breri i-au fost preferați in 
ehipa națională; Iată, insă, 
atunci tind se concentrează 
evoluează eu calm, Frunză 
poate impune. Faptul că el i 
înclinat în ultimul asalt, pier
zând la... Mustață (la propriu 
și la figurat I) demonstrează 
aceasta. Finala s-a decis 
tr-tm dublu duel Steaua 
Dinamo care a adus față 
față în ultimele asalturi 
Pop și Mustață (de la Steaua) 
cu Pantelimonescu și, respec
tiv. Frunză (de la Dinamo), 
Pop și Frunză fiind singurii 
rămași doar cu o înfringere. 
Impunindu-se în ambele asal
turi, reprezentanții clubului 
Steaua au reușit să ocupe pri
mele două locuri ,.aruncîndu-l" 
pe Frunză pe locul 3. pe baza 
tușaverajuluL

Și la această armă se ridică 
cu acuitate problema celui de 
al patrulea component al e- 
chipei naționale, intrucit Pan
telimonescu și Oancea, compo
nent ai lotului reprezentativ, 
au avut o comportare ștearsă.

sa- 
e- 
ea 

- Și
se 

s-a

tri

în 
pe

iar Nilca este încă nerefăcut, 
în timp ce FL Păunescu nici 
măcar 
nală.

Iată 
floretă 
KUKI _______ _ . ... .
național; 2. A. Marcvart (Pro
gresul) 7 v (+6) ; 3. F. Bucur 
(Viitorul) 7 v (+4) ; 4. T. Pe- 
țruș (Steaua) 6 v (+8) ; 5. E. 
Mătușan (Poli Iași) 6 v (+2) ;
6. N. Iile (C.T.A.S.) 6 v (—2) ;
7. P. Buricea (Dinamo) 5 v 
(+5) ; 8. M. Țiu (Steaua) 5 v 
(0) ; 9. S. Roca (Steaua) 5 v 
(0) ; 10. G. Oancea (1.E.F.SJ 
4 v (—8). 11. Și. Szentkiralyi 
(C.S. S. Mare) 4 v (—1) ; 12. 
C. Niculescu (I.E.F.S.) 1 v; 
eabie — 1. IOAN POP (Steaua) 
10 v. campion național ; 2. M. 
Mustață (Steaua) 9 v (+18) ; 
3. M. Frunză (Dinamo) 9 v 
(+15) ; 4. C. Marin (Steaua) 
8 v ; 5. Em. Nuță (Progresul) 
6 v (—2) ; 6. Al. Chiculiță 
(Progresul) 6 v (—2) ; 7. Al. 
Nilca (Steaua) 5 v (+7) ; 8. 
E. Oancea (Steaua) 5 v (—7) ; 
9. I. Pantelimonescu (Dinamo) 
4 V ; 10. L. - Filipoiu (C.S.Ș. 
Slobozia) 3 v ; 11. M. Iancu 
(Progresul) 1 v. 12. FL Stă- 
nescu (Progresul) 0 v.

BOX.
de la ora 17 : finalele „Cupei 
URBIS-4.

nu s-a calificat în fi-

clasamentele finale: 
masculin — 1. PETRU 
(Steaua) 10 v, campion

CICLISM. Șoseaua Olteniței, 
km, 13,500. de la ora 15,30 : 
Campionatele Municipiului
București. în proba de fond.

RUGBY. Stadionul Tineretu
lui II, ora 17 : Știința Bucu
rești — 
țese n ; 
ora 17 : 
(meciuri

R.C. Sportul studen- 
Stadionul Olimpia.
Olimpia — Gloria 

de Divizia B).

DUMIN1CA
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, ora 16 : Concursul re
publican de primăvară 
niorilor.

al se-

LITORALUL VĂ AȘTEAPTĂ ÎN TINA MAI
• 57 lei pe zi (cazare și masa)

2
V)
2D

□ &

Stațiunile Eforie Sud, Eforie Nord, Mangalia, Mamaia, 
Neptun, Jupiter, Venus-Aurora, Saturn așteaptă în acest 
an aproximativ 2 milioane de oaspeți. Pentru a vă bucura 
din nou de binefacerile soarelui și apei, oficiile județene 
de turism din întreaga țară și filialele I.T-H.R. București 
vă oferă posibilitatea de a vă petrece vacanța sau efectua 
cura balneară în condiții mai avantajoase decît în plin se
zon. în tariful de 57 Iei pe zi de persoană sînt incluse 
cazarea și masa in hoteluri și restaurante de categoria I.

Biletele se pot procura și pentru un sejur mai mic decît 
seriile complete de 12 zile.

Posesorii biletelor beneficiază de o reducere de 25% la 
tariful biletelor pe C.F.R.

Auto- 
A’ito- 

____ _______ _   metan 
Mediaș (Divizia B) : stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul
București — Chimica Tîmă- 
venl (Divizia B) ; stadionul. 
33 August, ora 11 : Rapid
București — Metalul Plopenl 
(Divizia B) ; stadionul Voința, 
ora 11 : Voința București — 
T.M. București (Divizia C) ; 
stadionul Automatica, ora 11: 
Vîscoza București — Automa
tica București (Divizia C) .
stadionul Laromet, ora 11 :
Tehnometal București — Au- 
tomecanlca București (Divizia 
C) ; stadionul Danubiana, ora 
11 : Danubiana București — 
Electronica București (Divizia 
C) ; stadionul 23 August, te
ren IV. ora 11 : C.F. Lucea
fărul București — Abatorul 
București (Divizia C).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 10.15 : Steaua — Dinamo 
București (în „Cupa de Pri
măvară") și 11,30 : Progresul 
București' — Rulmentul Bra
șov (Divizia A, feminin).

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
ora 10,30 : Dinamo — R- C. 
Grivita Rosie: teren Tei, ora 9: 
R.C. Sportul studențesc — 
Universitatea Timișoara (me
ciuri ta Divizia A).

FOTBAL. Stadionul 
buzul, de La ora 10,30 : 
buzul București — Gaz

Sportul[ Paga 7-a



MECIURI ATRACTIVE IN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA BRAȘOV

BRAȘOV, 16 (prin telefon).
— Concursul internațional de 
tenis dotat cu „Cupa Dinamo" 
a programat vineri — după în
cheierea probelor feminine 
(determinată de plecarea echi
pei române la Berlinul Occi
dental, pentru „Cupa Federa
ției") — alte partide de sim
plu și de dublu de pe tablou
rile masculine. Pînă în mo
mentul în care au rămas 6 ju
cători români în cursă, faza 
premergătoare optimilor de fi
nală a oferit cîteva intîlniri 
extrem de atractive, notabile 
fiind cele în care au fost eli
minați favoriții din R.P. Chi
neză, cu nr. 2 — Ma Che Gin 
(întrecut de brașoveanul Iosif 
Kerekes) și cu nr. 6 — Li Shu 
Huan (întrecut de tînărul Bog
dan Toma). Turul imediat ur
mător, adică optimile de fina
lă, s-a încheiat cu rezultate 
în general scontate, notă apar
te făcînd doar partida dintre 
ex-campionul român Dumitru 
Hărădău și tînărul jucător bul
gar Iulian Stamatov. Spre sur
prinderea spectatorilor, deși 
conducea cu 5—1, Hărădău a 
cedat primul set cu 5—7 ! Abia 
pe urmă, evoluînd la adevărata 
sa valoare, jucătorul român 
și-a adjudecat meciul cu scorul 
final de 5—7, 6—3, 6—2. Alte 
rezultate din această fază : 
Kerekes — Pană 6—3, 2—6,
6—3; Bîrcu — Xie Zhao (R.P. 
Chineză) 6—3, 0—6, 7—5; Tr. 
Marcu —Popovici 6—2, 6—3 ; 
Dîrzu — Ștefănescu 6—4, -6—1; 
M. Mirza — B. Toma 6—3, 
2—6, 7—6; Csepai (Ungaria) — 
.Vîlcioiu 3—6, 6—0, 7—5;, Li 
Shu Chen (R.P. Chineză) — 
Șovar 3—6, 7—6, 6—4.

Dintre partidele sferturilor 
de finală, cea în care s-au în- 
tîlnit A. Dîrzu și M. Mirza a 
fost cea mai atractivă. De astă 
dată, Dîrzu și-a făcut complet 
jocul, decisive fiind incursiuni
le sale la fileu, din care a 
punctat foarte mult. Dîrzu a 
cîștigat cu 6—2, 6—1. Celelalte 
rezultate : Hărădău — Kerekes 
6—1, 7—5, Marcu — Bîrcu 4—6, 
6—1, 6—2, Li Shu Chen. (R.P. 
Chineză) — Csepai (Ungaria) 
2—6, 6—3, 6—4.

Foarte frumoase meciuri a 
oferit concursul de dublu mas
culin. Iată cîteva din primele 
rezultate mai importante : Tr. 
Marcu, D. Hărădău — Nicu- 
lescu. Stănescu 3—6, 6—3, 6—2, 
Curcă, Nisiparu — Cojan, Mu- 
raru 6—1. 6—1 ; M. Mirza, 
J. Bîrcu, — Copăceanu, Girea 
6—7, 6—3, 6—3; Ma Che Gin, 
Liu Shu Hua (R.P. Chineză) 
— Miciov, Stamatov (Bulgaria) 
6-4, 3—6, 6—3; Li Shu Chen, 
Xie Zhao (R.P. Chineză) — 
Kerekes, Ștefănescu 6—4, 0—6,
6— 3 (în cel mai frumos meci 
al zilei !); Pană, Tăbăraș — 
Vovea, Oltean 6—0, 6—2; Cse
pai (Ungaria), Garlinski (Po
lonia), — Țiței, Pavel 6—2, 4—6,
7— 6; Dîrzu, Vîlcioiu — Niță, 
Antonescu 6—1, 6—0.

Turneul continuă pînă du
minică (inclusiv), ultima zi 
fiind rezervată finalelor la 
simplu și dublu masculin.

Ion GAVRILESCU

în cea de a doua zi a Campionatelor europene de judo

MIRCEA FRĂȚICĂ A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ
VIENA, 16 (prin telefon). în 

ziua a doua a Campionatelor 
europene de judo, în care au 
fost programate întrecerile la 
categoriile semimijlocie și 
mijlocie, o frumoasă comporta
re a avut sportivul român Mir
cea Frățică. Debutant la com
petiția continentală, semimijlo- 
ciul M. Frățică, elev al antre
norului ing. Gheorghe Gujbă 
(Nitramonia Făgăraș), a urcat 
treptele podiumului de onoa
re, cucerind medalia de bronz, 
în primul meci, M. Frățică l-a 
Intilnit pe bulgarul S. Petrov, 
un sportiv cu alură de halte
rofil. Atent, urmărind fiecare 
mișcare a adversarului, repre
zentantul țării noastre a execu
tat bine cîteva atacuri și în 
final a obținut victoria la 
puncte. A urmat meciul cu 
sportivul țării gazdă, O. Ha- 
asmann, susținut frenetic de 
numeroșii austrieci aflați în 
tribune. Dar, M. Frățică n-a 
stat mult pe gloduri și în mi
nutul 2 a finalizat ippon-ul.

TURNEE
In turneul marilor maeștri 

de la Zamardi (Ungaria), după 
14 runde, conduce Dorfman 
(U.R.S.S.) cu 8*/j p (1), urmat 
de Hausner (Cehoslovacia) —

în continuare, el a luptat cu 
englezul N. Adams, cel care 
avea să devină campionul eu
ropean al categoriei. în fața 
acestuia, deși șl-a încercat șan
sele cu mult curaj, M. Frățică

MIRCEA FRAȚICA

în ultimele 15 secunde a fost 
învins. Concurind în recalifi
cări, sportivul nostru a dispus.

luni, în „cupa fcflcranci" 
Ia tenis:

ROMÂNIA - IRLANDA
începînd de luni, pe tere

nurile clubului „Rot-Weiss" 
din Berlinul Occidental, debu
tează competiția feminină de 
tenis „Cupa Federației", care 
întrunește la start 32 de echi
pe naționale, împărțite în 4 
grupe de cite 8 formații. Echi
pa României figurează in gru
pa 2 și joacă primul meci îm
potriva Irlandei. în caz de vic
torie, jucătoarele noastre vor 
întîlni marți cîștigătoarea par
tidei Elveția — Danemarca

Din echipa României vor fa
ce parte Virginia Ruzici. Lu
cia Romanov și Florența Mi
hai.

PE AGENDA
• în cursul acestei săptă- 

mîni, reprezentativa masculină 
a țării noastre, care intre 27 
mai și 1 iunie va participa la 
„Trofeul Carpați" găzduit de 
Sala sporturilor din Oradea, a 
susținut trei partide de antre
nament în compania formației 
divizionare iugoslave Dinamo 
Pancevo. în partida de la 
Arad, handbaliștii noștri au 
cîștigat cu 31—15, în cea de 
la Timișoara cu 30—18, iar în 
ultima evoluție, la Oradea, 
scorul a fost de 31—18, de a- 
semenea în favoarea sportivi
lor români.

• Selecționata de handbal 
feminin a R.S.S. Azerbaidjene 
a întreprins, după cum ne in
formează corespondentul nos
tru Vasile Neniță, un turneu 
de trei jocuri in țara noastră. 
Handbalistele sovietice au pier
dut primul meci — 21—23 — 
cu selecționata municipiului 
Bacău, cîștigîndu-le pe urmă-

HANDBALULUI
toarele două : 24—13 cu Rezo
nul Piatra Neamț și 19—17 cu 
Știința Bacău.

• Marți și joi, campioana 
țării noastre. Steaua, și-a sus
ținut la Bacău cele două me
ciuri restanță din cadrul „Cu
pei de primăvară", competiție 
care, așa după cum am anun
țat, angajează echipele din Di
vizia. A. în meciul de marți, 
Steaua a întrecut pe C.S.M. 
Borzești cu 27—25 (14—13),
cele mai multe goluri fiind 
marcate de Blaș 7, G. Berbe- 
caru 6 și Badea 6 — pentru 
C.S.M., Tpdosie 6, Croitoru 5, 
Kicsid 5 Și Roșu 5 pentru 
Steaua. Joi, Știința Bacău a 
întrecut pe Steaua cu 27—23 
(11—14). Victoria băcăuanilor 
se datorează jocului excelent 
din repriza a II-a. Principalii 
realizatori : Nicolescu 9, Dea- 
cu 7 pentru Știința, Neagu 6 
pentru Steaua.

DE ȘAH
8 p (1), Uhlmann (R.D. Ger
mană) — 8 p, Makropopoulos 
(Grecia) — 7*/j p (1), Theodor 
Ghițescu (România) — 7*/j p, 
Kristiansen (Danemarca), Gar
cia (Cuba), Spiridonov (Bulga
ria), Szekely (Ungaria), cite 
6'/i p etc. In concursul rezer
vat maeștrilor, după 15 runde, 
pe primul loc se află Lanc 
(Cehoslovacia) — 11 p, urmat 
de compatrioții săi Mista — 
lO'/j p și Mokry — 9 p, Emil 
Ungureanu (România) — 81/, 
p, Belczyk (Polonia) — 7*/j p.

mai tatii, la puncte de A. Naști 
(Italia) și apoi, tot la puncte, 
de G. Missalla (R.F.G.). Clasa
mentul categoriei semimijlocie: 
1. Neil Adams (Anglia), 2. H. 
Heinke (R.D.G.), 3. Mîrcea Fră
țică (România) și M. Tchoullou- 
yan (Franța). La mijlocie, tî
nărul Ștefan Toma. debutant și 
el la „europene", a fost elimi
nat după primele tururi. Cla
samentul : 1. Aleksandr Iașke- 
vici (U.R.S.S.), 2.. V. Eisenba- 
cher (Austria), 3. G. Ultsch 
(R.D.G.) și J. Donnely (Anglia). 
Pe primele locuri la categoria 
grea (confruntările s-au înche
iat joi seara tîrziu) : 1. Alek
sandr Tiurin (U.R.S.S.), 2. X. 
Varga (Ungaria), 3. O. Adelaar 
(Olanda) și A. Parisi (Franța).

DUMITRU SPÎRLEA
PE LOCUL 5

BUDAPESTA, 16 (Agerpres). 
Concursul de pentatlon modern 
de la Budapesta a fost cîștigat 
de Evgheni Lipaev (U.R.S.S.) 
cu 5 401 p, urmat de Sandow 
(R.F. Germania) — 5 375 p șl 
Bellman (R.F. Germania) cu 
5 329 p. Locul 4 a revenit lui 
Kurucz (Ungaria) — 5 317 p, 
iar pe locul 5 s-a clasat Du
mitru Spîrlea (România) cu 
5 314 p. Proba de cros s-a în
cheiat cu victoria lui Taraszo 
(Ungaria) cu 1267 p. în clasa
mentul general pe echipe pa 
primul loc s-a situat R. F. 
Germania cu 15 916 p, urmată 
de Ungaria — 15 757 p și
U.R.S.S. — 15 721 p. Echipa 
României a ocupat locul 11 eu 
14 992 p.

Al doilea succes Iu ..Cupa țărilor latine șl Greciei**:

C. ȚÎRLOIU, ÎNVINGĂTOR LA PISTOL 10 m

Rabsztyn, Bielczyk, Langer, Perka, Rabsztp...

LA 100 mg. TITLUL OLIMPIC 
SE DECIDE IN... POLONIA!

Grazyna Rabsztyn a fost, țâră 
îndoială, cea mai valoroasă aler
gătoare de 100 mg a perioadei 
care a urmat retragerii campioa
nei olimpice din 1971 Annelie 
Ehrhardt. Atleta poloneză a în
cheiat de cinci ori consecutiv in 
fruntea listei anuale sezoanele ca
re s-au scurs de la jumătatea de
ceniului trecut, a doborit tn 1978 
recordul „monument" al sporti
vei din R. D. Germană (12,59) 
ducîndu-1 la 12,48, a alergat, !n 
ultimii doi ani, de 5 ori sub ve
chiul record, iar anul trecut șl-a 
egalat — lucru rar In cronome
trajul „la sutimi" — propria per
formanță maximă.

In ciuda acestei cărți de vi
zită, Grazyna (născută la 20 sep
tembrie 1952, 1,72 m înălțime,
61 kg) n-a reușit să ciștige nici 
un titlu important, mal mult, n-a 
reușit nici măcar să urce pe po
dium la Jocurile Olimpice sau 
campionatele europene. Finalistă 
la Munchen. în 1972 (locul 8), ea 
a fost, în 1976, la Montreal, prin
cipala favorită, dar nu a sosit 
declt a 5-a. La campionatele con
tinentului, în 1974, la Roma a o- 
cupat ultimul loc în finală, iar 
în 1978, la Praga, cînd era din 
nou marea favorită, a căzut, tn- 
tr-un moment în care nu mal 
avea nici o șansă la victorie.

Va reuși Grazyna să obțină 
titlul olimpic la Moscova, titlu

fără de care orice carieră atletică 
nu poate ti considerată pe de
plin împlinită t Este posibil, dar—

Ce înseamnă acest „dar* ? în
seamnă că, deocamdată, record
mana lumii nu șl-a cîștigat locul 
în delegația olimpică a Poloniei! 
Intr-adevăr, tn fața selecționeri
lor echipei poloneze de atletism 
proba de 10# mg pare o proble
mă cucinci necunoscute. Iar 
locurile pentru J. O. nu sînt de
clt trei I Iar dacă rarorhe-ana 
are argumentele sale, trebuie să 
ținem seama că trei din cele pa
tru colege care revendică, la rin- 
du-le. pașaportul olimpic, ocu
pă locurile 2, 3 șl 4 în Ierarhia 
mondială a sezonului preolimpic! 
Cine sînt ele 7 .

Ar fi, mal fatfi. Zofia Bielczyk 
(născută Filip, căsătorită cu *- 

runcătorul de suliță botrt Bielc
zyk). tn vtrstâ de 23 de ani. Atle
tă de planul secund pînă tn 197», 
ea a reușit anul trecut 12,63, ocu- 
ptnd locul 3 în rar.kingul mon
dial. Mal Important însă declt a- 
cest rezultat este progresul extra
ordinar înregistrat în iarnă. Bielc
zyk a cîștigat titlul continental 
de sală la Sindelfingen pe 60 mg 
cu o performanță uimitoare, 7,71, 
cu 3 sutimi sub recordul stabilit 
cu o săptămină înaintea „europe
nelor" de... Rabsztyn, întreeînd-o 
fără drept de apel pe Grazyna. 
Specialiștii apreciază că acest 7,77 
echivalează cu 12,30 pe 100 mg 
și o consideră acum pe Bielczyk 
prima favorită.
O creștere însemnată a înregistrat 

în intervalul olimpic Lucyna Lan
ger (născută la 9 ianuarie 1956, 
1,67 m înălțime, 54 kg) : 1978 — 
13,82, 1977 — 13,27, 1978 — 12,89, 
1879 — 12,62, cu care ocupă lo
cul doi în topul sezonului pre- 
ollmplc, între Rabsztyn șl Bielc
zyk. Ea a atins, după cum se 
vede, un bun nivel internațional 
în 1978, cînd, la C.E. de la Praga 
s-a clasat prima dintre alergă to a-

rele poloneze (locul 6 cu 12,98).
Asemănătoare este traiectoria 

Danutel Perka, colegă de gene
rație cu Langer : 13,36 — 13,13, 
— 12,74. — 12,65 bl 1979, locul 4 
tn lume, locul 4 in... Polonia I

In sfirșit, ultimul obstacol po
tențial în calea Grazynei se află 
chiar In... familia recordmanei : 
mezina Elzbieta (născută la 25 
august 1956, 1,76 m înălțime și 
56 kg), care, de la 14,41 m 1976 
a ajuns la 12,98 in 1978 $1 12,96 
anul trecuț. Elzbieta a concurat 
alătur! de Bielczyk șl Grazyna 
la Sindelfingen și s-a clasat a 
patra, la numai o sutime de se
cundă de medaliata cu bronz, so
vietica Natalia Lebedeva (8,04 — 
8,05).

Așadar, deocamdată nici Gra
zyna Rabsztyn — pentru cea mai 
bună specialistă a ultimilor ani 
Moscova reprezintă, probabil, ul
tima șansă olimpică — șl nici 
una din celelalte „adversare" In
terne nu au locul asigurat, deși 
oricare din ele poate deveni cam
pioană olimpică I Greu de ales, 
dar să recunoaștem că este o 
„greutate" plăcută ...

Vladimir MORARU

SEVILLA, 16 (prin telefon). 
Au continuat întrecerile „Cupei 
țărilor latine și Greciei" la tir. 
Tînărul nostru reprezentant, 
Constantin Țirloiu a realizat o 
frumoasă victorie în proba de 
pistol 10 m, seniori, cu 385 p, 
rezultat care-i deschide frumoa
se perspective și în Întrecerea 
de pistol liber. Menționăm că 
Țirloiu este încă junior, și că 
a cîștigat la baraj, în fața 
foarte experimentatului țintaș 
francez Jean Faggion, care acu
mulase același punctaj. în în
trecerea de pușcă standard 60 
f.c. senioare, pe primele 3 locuri 
s-au clasat, în ordine : 1. O. 
Meutter (Belgia) 594 p, X K. 
Mitropolou (Grecia) 591 p, X 
B. Snault (Franța) 591 p. Du
mitra Matei n-a reușit dedt

586 p, cifră care a plasat-o pe 
poziția a 7-a a clasamentului 
general Iată șl sportivele care 
au urcat pe podium la pistol 
10 m, senioare: L A. Goffin 
(Belgia) 378 p. 1 P. Sentucq 
(Franța) 374 p, 3. Anișoara Ma
tei (România) 373 p.

S-a desfășurat și prima man
șă a probei de pistol viteză. 
Marin Stan conduce cu 298 p, 
urmat de 3 trăgători, printre 
care șl Cornelia Ion, toți cu 
295 p. Constantin Țirloiu a trai 
294 p. Mîine (nr. azi) se des
fășoară manșa a doua. La ora 
convorbirii telefonice, Întrece
rea de pușcă liberă 3X40 f nu 
luase sfirșit.

ROMÂNIA Pf LOCUL II

„CURSA PĂCII"
BERLIN, 16 (Agerpres).— Etapa 

a 6-a a „Cursei Păcii" (Forst — 
Berlin) a fost, în general, calmă. 
La sprintul final s-a prezentat 
un pluton compact de 60 de aler
gători, victoria revenind lui OLat 
Ludwig din R.D. Germană (în
registrat pe 197 km în 4h 47:23,0), 
urmat, cu același timp, de za- 
gretdinov (U.R.S.S.). Gaiik (Ceho
slovacia) , Sczepkowskl (Polonia), 
Rua (Portugalia), Petermann 
(R.D.G.), Costică Bone’ll (Româ
nia), Cieslak (Polonia) și Ho- 
gervorts (Olanda). Cu primul 
pluton au sosit, de asemenea, 
cicliștii români N. Savu, T. Slr- 
bu, M. Romașcanu șl C. Căru
țașii. In clasamentul general in
dividual conduce Iuri Barinov 
(UJl.S.Să. M. Romașoanu ocupă 
locul 21, la 2:22. Pe echipe con
duce UJt.S.S.

IN TURNEUL DE POLO
DE EA CAGLIARI

16 (prin telex, 
revistei Guerin 

tatemațio-

BOLOGNA, 
de la redacția 
Sportivo). Turneul 
nai de polo de la Cagliari s-a 
încheiat cu victoria primei re
prezentative a Italiei. Selecțio
nata României s-a clasat pe 
locul secund. Iată rezultatele 
înregistrate: Australia — Cuba 
6—5; Italia — România 7—4 ; 
Cuba — România 5—5; Italia 
— Australia 12—7; România — 
Australia 8—5; Italia 
6—X “ - -
lia 5 
Cuba 
lia 2

Cuba 
Clasament final : 1. Ita- 
p; 2. România 3 p; X 
2 p (16—17); 4. Austra- 

p (18—25).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • „Marele 

premiu al Romei", cursă de for
mula 2 a fost cîștigată de engle
zul Brian Henton (Toleman Hart), 
care a parcurs 208 km în 1 h 
15:56, cu o viteză medie de 
164,351 km/oră. în clasamentul 
campionatului european conduce 
Henton cu 30 p, urmat de italia
nul Fabi, cu 18 p.

FOTBAL • In meci amical, la 
Mulhouse : S.V. Hamburg — R.C. 
Strasbourg 3—2 (1—0) • In semi
finalele Cupei Franței s-au califi
cat echipele Montpellier, F. C. 
Paris, Orleans și Monaco. Pri
mele trei activează în divizia B !

MOTOCICLISM • Concursul 
desfășurat în orașul cehoslovac 
Holice pentru campionatul mon
dial la clasa 250 cmc a fost cîști

gat de ceholsvacul Jaroslav Fal
ta. El conduce În clasamentul 
general cu 38 p, urmat de Jobe 
(Belgia) 34 p și Dieffenbach 
(R.F.G.) 28 p.

RUGBY • La Lodz, în cadrul 
campionatului european, pentru 
Cupa F.I.R.A., Franța a întrecut 
Polonia cu 42—0 (22—0). Dumini
ca, rugbyștii francezi joacă La 
Moscova, cu U.R.S.S.

TENIS • în finala de dublu,' 
la Tokio : McEnroe, Fitxak — 
Teacher, Amaya 3—6, 6—3, 7—5
• La Hamburg, la campionatele 
internaționale ale R. F. Germa
nia : Vilas — Bedel 6—1, 6—2, 
Taroczy — Manson 6—4, 6— L 
Teltscher — Smidt 6—3, 5—7, 6—3, 
Orantes — siozil 6—4, 7—5, Solo
mon — Geering 6—1, 3—6, 6—3.
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