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Sportul românesc — gazda

unei noi competiții de anvergură

CAMPIONATELE MONDIALE
poriu

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE.

DE POPICE
• După București (i960), acum Mangalia

Nord • Astăzi, icsliiitatca dc Inaugurare • De
mi inc, pini la 30 mal. întreceri atractive
la 3 probe • La startul celei dc a 13 a ediții:
300 de sportivi din II țări • Echipele României
i$i apără pozițiile fruntașe li clasamentul

(în
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întreceri pasionante în „Regata Snagov“
M

CINCI VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMANI
• loi Birlădeanu continuă să lie ncinuns • fibeorghe Iilu, o plăcută surpriză

pe medalii
pog. 4—5, o amplă prezentare □ întrecerii celor mai 

buni popicari din iume)

• Nciciu Simienei iBaiitca campionilor lumii «Azi, finalele la 1000 m
Atmosferă de mare concurs Apropierea Olimpiadei ridică 

ieri, la Snagov, fai ziua a doua pulsul oricărei competiții și 
a tradiționalei regate interna- acest lucru l-am simțit in tim-

Diba care a lăsat, la rîndu-i, 
o bună impresie. Cei doi s-au 
detașat net de restul compe-

ECHIPE DIN ELITA HANDBALULUI MONDIAL 
LA STARTUL „TROFEULUI CARPAȚI"

Aflate în ultima linie dreap
tă a preparativelor pentru Jo
curile Olimpice de la Moscova^ 
echipele de handbal calificate 
își caută parteneri și competiții 
pentru verificarea formațiilor 
de bază. Este și motivul pen
tru care „Trofeul Carpați”, a- 
flat la a XlX-a ediție, compe
tiție internațională de tradiție, 
se va disputa anul acesta în
tre 27 mai și 1 iunie, in Sala 
sporturilor din Oradea, și nu 
în toamnă așa cum se obișnuia.

întrecerea," de importanță 
deosebită, reunește la start se
lecționatele R. F. Germania, 
campioană mondială, R.D. Ger
mane — locul III la ultima e- 
diție a C.M., Spaniei. Ceho
slovaciei și României (repre
zentată de prima formație și 
de echipa de tineret). Așa după 
cum se știe, patru din cele 
șase reprezentative sînt califi
cate pentru turneul final al

PROGRAMUL JOCURILOR
GĂZDUITE DE SALA SPORTURILOR DțN ORADEA

Marț», 27 mai: ora 16 — festhrifctea da deschidere; 16,25: România 
A — România tineret; 17.45: R.D. Germană - Spania; 1935; R.F. 
Germania — Cehoslovacia;

Miercuri, 28 roai: 16,25, România tineret - Spania; 17,45: România 
A — Cehoslovacia; 19: R.F. Germania — R.D. Germană;

3oi, 29 mai: 16,25, România tineret — R.F. Germania; 17,45: 
ina A — Spania; 19: R.D. Germana — Cehoslovac a;

Vineri, 30 mai, zi de odihna;
Simbâtă, 31 mai; 16,25, România tineret — Cehoslovacia; 

România A — R.D. Germană; 19: R.F. Germania — Spania;
Duminică, 1 iunie: 16,25, .România tineret — R.D. Germană 

România A — R.F. Germania, 19: Spania — Cehoslovacia; 
festivitatea da închidere.

La acest temau vor oficia următoarele cuphrn de arbitri:
OM«r Frrteehi - ~

JersmyT (Suedia). Pândele Cârlig ea nu 
Ștefan Șerban și Theodor Curelea

Româ-

17.45:

: 17.45:
20,20 -

Aogust Meyer (Elveția). O. Carl Nilsson — E. Lars 
. ..... , _ Romeo lamandi, Marin Marin —
____ ________— Vladimir Cojocaru (România).

J.O. Semnificația acestei între
ceri este subliniată nu numai 
de marele număr de ziariști de

pește hotare acreditați (chiar 
și din țările care nu sînt re
prezentate în competiție), de 
faptul că meciurile vor fi 
transmise Ia radio și la televi
ziune, ci — mai ales — de grupul 
masiv de tehnicieni care și-au 
anunțat sosirea pentru a vi
ziona și înregistra evoluțiile 
partantelor.

Organizatorii au pregătit, ac- 
ționind cu multă vreme în ur
mă, pînă la ultimul detaliu a- 
ceastă competiție de amploare, 
dorind să contribuie efectiv la 
desăvîrșirea veritabilei sărbă
tori sportive pe care o găzdu
iesc.

Prima reprezentativă de 
handbal a României și-a conti
nuat fără răgaz, sub conduce
rea antrenorilor loan Kunst- 
Ghermănescu, Nicolae Nedef și

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 4—5)

Radu Voina, căpitanul reprezentativei României, șutind la 
poartă după o curajoasă pătrundere pe semicerc

ÎNTRECERI spectaculoase 
In „CUPA PRIETENIA" LA DIRT-TRACK■ i« I,---------------  . -----------------------------

ARAD, 23 (prin telefon). — 
Vineri dimineață, cind am 
vizitat stadionul C.FJi. din lo
calitate, pista de zgură pe 
care urma să se desfășoare 
dupâ-amiază prima etapă a 
competiției internaționale de 
dirt-track dotată cu „Cupa 
Prietenia”, era acoperită cu 
un strat apreciabil de apă de 
pe urma ploii torențiale că
zute in cursul nopții. Spre lau
da organizatorilor (A.S. Rapid 
Arad și federația de speciali
tate) apa a fost înlăturată și 
după-amiazâ, sub un cer în- 
borit, cei peste 15 000 de spec
tatori prezenți în tribune au 
putut urmări competiția des
fășurată în condiții dintre cele 
mai bune. Timp de aproape 
trei ore, tinerii reprezentanți 
ai celor 7 țări angrenate în 
această tradițională și frumoa
să competiție (Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S., Romă-

nia) au ținut încordată aten
ția spectatorilor. Remarcabilă 
comportarea concurentului ro
mân Ion Pavel care a câștigat 
4 din cele 8 manșe la care a 
participat, iar în două a venit 
pe locul IL Victoria finali la 
individual, după cum s-a des
fășurat cursa, urma să revină 
reprezentantului Poloniei, Ma
rek Kempa. Acesta însă în 
manșa a 19-a, ultima serie 
pentru perechea poloneză, 
prezent la start cu 5 victorii 
și 15 puncte realizate, a jenat 
în turul 2 pe cehoslovacul Jiri 
Sveț și a fost eliminat din 
cursă, pierzînd astfel primul 
loc în clasamentul general in
dividual. Victoria finală a re
venit astfel sportivului din 
Ungaria, Zolian Haidu, care a 
totalizat 17 puncte (5 locuri I

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare în pag, a 6-a)

Sosire strinsă la C-2 — 500 m : 1. Nenciu 
zaichin — Capusta ; 3. Marcov —

pul finalelor probelor de 500 
m desfășurate ieri după-amia
ză. Am asistat la șase curse 
extrem de spectaculoase, dis
putate pînă la ultima picătură 
de energie, soldate, în cîteva 
cazuri, cu sosiri „la fotogra
fie”.

Așa cum era de așteptat, a- 
vînd în vedere că „flotila” 
noastră a aliniat la startul 
competiției tot ce are mai bun, 
sportivii români au fost pro
tagoniștii întrecerilor, termi- 
nînd învingători in cinci din 
cele șase finale. Singura care 
.,le-a scăpat” a fost cea de 
caiac dublu, adjudecată, e 
drept, de un echipaj celebru, 
Nikolai Astapkovici — Vladi
mir Romanovski (campion o- 
limpîc la K2 — 1000 m la 
Montreal), probă pentru care 
tehnicienii noștri se află încă 
in căutarea formulei ideale. 
Dar iată un film al finalelor.

Neînvins în acest sezon, Ion 
Bîrlâdeanu a ciștigat la caiac 
simplu, după ce a condus cea 
mai mare parte a cursei, im- 
punîndu-se în fața unui Vasil e

— Simionov; 2. Pat-
Simiocenco
Foto : Ion MIHAICA

confîrmînd clasa lor 
renumele de care se

titorîtor, 
înaltă și 
bucură.

O surpriză plăcută ne-a ofe
rit Gheorghe Titu la canoe 
simplu, cîștigînd prima cursă 
importantă din cariera sa de 
senior. Să sperăm că talentul, 
care l-a făcut remarcat la 
vîrsta junioratului, va primi, 
mai ferm, suportul ambiției...

La caiac fete, Maria Ștefan 
a condus tot timpul și s-a im
pus clar, manifestînd revenirea 
de formă pe care o așteptam.

în cursa de caiac dublu, așa 
cum spuneam, victorie a mari
lor favonți, dar nu fără o re
zistență prelungită a echipaju
lui nostru Mihai Zafiu — Ale
xandru Giura.

Proba zilei a fost, neîndoios, 
finala de canoe dublu, in 
care trei echipaje românești 
ne-au oferit o cursă electri-

Vladimir MORARU 
Adrian VASILIU

(Continuare fn pag. a 6-a)

Miine, ultima etapă a Diviziei „A“ de fotbal

DERBYUL DE ONOARE, LA CRAIOVA, 
DAR CELE MAI MUL TE GÎNDURI SE ÎNDREAPTĂ

CLASAMENTUL
UNIV. CV.
Steaua
F.C. Argeș 
F.C, B. Mare 
Dinamo
Sp. stud. 
S.C. Bacău 
„Poli* Tim.

33 17 
33 16
33 16
33 17
33 13
33 15
33 12
33 15
33 14
33 12

10 6 65-29
10 7 72-43

6 11 50-37
3 13 56-51
9 11 49-37
5 13 43-34

11 10 40-46
3 15 46-45

44
42
38
37
35
35
35
33

5 14 41-46 33
9 12 26-33 33

11. Poli. Iași S3 15 2 16 42-44 32
12. F.C. OH 33 14 4 15 46-48 32
13. F.C36. Gal. 33 12 8 13 47-56 32
14. „U- CJ.-Nap. 33 13 4 16 39-44 30
15. Olimpia S.M. 33 11 8 14 34-45 34
16. A.S.A. TțțJH. 33 12 5 16 38-46 29
17. C.S. T-viște. 33 11 7 15 43 52 29
18. Gloria Ba. 33 4 7 22 22-60 15

SPRE ZONA RETROGRADĂRII..;
• La Petroșani, Jiul vrea să confirme egalul de pe 

Dinamo, iar F. C. Baia Mare vizează Cupa U.E.F.A. 
• Dinamo știe că la Buzău n-a mai pierdut nimeni de 
la 3 noiembrie anul trecut I • Pe Someș, meci decisiv 
pentru „U“, de ambiție pentru fostul „clujean" C. Teaș- 
că • Universitatea Craiova — Steaua, uvertură (și, poa
te, nu numai atît 1) la semifinala de miercuri • La Pi
tești, Chimia poate „oxida" bronzul argeșenilor... • in 
Dealul Copoului, Olimpia se gîndește la Divizia A, Po

PROGRAMUL
Petroșani : JIUL - F.C. BAIA MARE
Buzău : GLORIA - DINAMO
Cluj-Napoca : „u- - F.C.M. GALAȚI
Craiova : UNIVERSITATEA - STEAUA

Pitești : 
lași : 
București :

(meci te’.exixal)
F.C. ARGEȘ - CH'MLA RM. VlLCEA
POLITEHNICA - OLIMPIA SATU MARE 
SP. STUDENȚESC - S.C. BACĂU

(stadion „23 August”)
A.S.A. - F.C. OLT
CLUBUL SPORTiV - „POLI" TIMIȘOARA

Tg. Mureș i
Tîrgoviște :

Toate meciurile încep la ora 17,15, cu excepția partidei Spor
tul studențesc — S.C. Bacău, programată la ora 13.

se gîndește la Divizia A, Po
litehnica la onoare • 
Sportul studențesc vrea să 
schimbe Cupa balcanică 
în... Cupa U.E.F.A. O vor 
împiedica, oare, S. C. Ba
cău și celelalte rezultate ? 
• La Tg. Mureș și Tîrgo
viște, cursele contratimp 
ale... golaverajului salva
tor I



Pe linia frumoaselor legături dintre sătenii români și sîrbi
Cărți noi

OASPEȚI DRAGI LA „DACIADĂ“
Comuna Pătulele, aflată pe 

malul Dunării, va deveni cu- 
rînd oraș. Și nu unul oare
care, ci un oraș agro-indus- 
trial puternic, datorită hărni
ciei celor aproape 7 000 de 
locuitori.

In ziua în care am poposit 
la Pătulele, sătenii termina
seră însămînțările *și aveau 
oaspeți de peste hotarul de 
apă care desparte România de 
o țară prietenă, Iugoslavia. 
Veniseră la Pătulele, ca în fie
care an, potrivit unor frumoa
se tradiții, agricultorii din Du- 
șanovăț, în frunte cu primarul 
acestei comune, Eftimie Stoi- 
chici, și cu membrii comitetu
lui comunal — unul dintre a- 
ceștia. Mitici Slobodan, mare 
iubitor de sport.

— E un obicei la noi, ne-a 
spus Mitici Slobodan, să ve
nim la vecinii noștri buni, să-i 
Întrebăm de sănătate, de felul 
cum au lucrat pămîntul, să 
fim „goștii" — adică oaspeții 
lor, să ne întrecem în sport și 
într-un festival artistic.

— Legăturile comunei noas
tre cu cei din Dușanovăț, din 
Negotin și din alte comune sîr- 
bești durează de mulți ani, 
ne-a informat primarul din 
Păhilele, Alexandru Daia. Eu 
am fost ales primar de puțin 
timp, dar, precum se vede, nu 
de existența unui anume pri
mar depinde legătura dintre 
comunele noastre. Acum au 
venit ei la noi. Peste citva 
timp ne vom duce noi la Dușa
novăț.

împreună cu primarul Efti
mie Stoichici și cu cel din 
Pătulele am fost mai întîi la 
căminul cultural, unde echi
pele de dansuri naționale din 
cele două comune prietene și 
formațiile corale și-au prezen
tat programele, alături de alți 
artiști amatori, care au recitat 

„Daciada" cucerește tot mai mult masele de studenți

poezii și monologuri despre 
viața lor. Spre surpriza noas
tră. oaspeții vorbeau româ
nește Intr-o sală a căminului 
cultural am urmărit apoi în
trecerile de tenis de masă — 
a ciștigat Dobici Liubișa, de 
la oaspeți — iar în alta unde 
domnea o liniște perfectă, la 
cele de șah, la care mai buni 
s-au dovedit reprezentanții din 
Pătulele (F. Marincu și D. Fi- 
lipescu).

La începutul meciului de fotbal dintre echipele comunelor Pătu
lele și Dușanovăț, tradiționala fotografie a echipelor participante

Am ajuns apoi pe terenul 
de fotbal, unde începuse me
ciul dintre reprezentativele 
celor două comune. Fiecare e- 
chipă primea încurajările sus
ținătorilor eh La fazele fru
moase, însă, aplauda întreaga 
asistență. Pînă Ia urmă au 
cîștigat cei din Pătulele.

— Data viitoare, poate că 
vom învinge noi, ne-a spus 
primarul din Dușanovăț. Dar 
rezultatul pe teren contează 
doar pentru moment Durabil 

este ce avem în suflet. Din 
intilnirile sportive sau cultu
rale cîștigă prietenia noastră, 
a sîrbilor și românilor, senti
mentele trainice care ne leagă.

Spre sfîrșitul meciului, cerul 
— pînă atunci plumburiu, — 
se înseninase.

— Miine va fi zî bună de 
lucru pe ogor, ne-a spus pri
marul din Dușanovăț, așa că 
trebuie să ne gindim la ple

care, să ajungem devreme a- 
casă, să ne odihnim ea să a- 
vem puteri miine. Ne vom 
revedea curind, după strînge- 
rea bucatelor.

— Ne vom intilni cu aceeași 
bucurie, a adăugat primarul 
din Pătulele. Vom veni Ia voi, 
apoi vă vom aștepta iarăși 
aici, să ne fiți oaspeți, ai co
munei și ai— „Daciadei".

Primarul Eftimie Stoichici 
i-a strins mina cu căldură. 
Oaspeții dragi de peste Du
năre fuseseră, în ziua aceea, 
pentru a treia oară și oaspeții 
„Daciadei" noastre.

Sever NORAN

REFLECTOR DINCOLO DE
N-a trecut un an de cînd

loan Chirilă ne incinta cu
„Ar-gen-ti-na" și iată-1 pe
Laboriosul nostru coleg din
nou în vitrinele librăriilor. 
De astă dată, cu o carte de 
cu totul altă factură decît 
cea cu care ne obișnuise, 
„Răsucind fusele orare44, în 
care nu se mai oprește asu
pra unui eveniment (Olimpia
dă, Campionat mondial de 
fotbal) sau erou sportiv 
(,,Nadia“) ci — servindu-se 
de sport doar ca fundal sau, 
dacă vreți, ca pretext — ne 
oferă un excelent jurnal de 
călătorii, note de drum bo
gate, variate, „prinse44 cu un 
admirabil spirit de observa
ție, filtrate cu inteligență și 
transpuse cu un talent care, 
de-acum, îl fixează pe autor 
— dincolo de limitele repor
tajului amplu și colorat, care 
i-a fost totdeauna la-ndemă- 
nă — în planul superior, al 
literaturii în înțelesul deplin 
al cuvîntului.

Acest al 16-lea titlu care ar 
putea figura intr-o eventuală 
rubrică „De același autor44, 
reprezintă o suită de obser
vații pe care loan Chirilă 
le-a făcut, în diverse colțuri 
ale lumii, cu prilejul călăto
riilor ocazionate de competi
țiile sportive pe care le-a ur
mărit. Bineînțeles, nu lip
sesc din paginile cărții „cro
chiuri* ale unor personalități 
ca Die Năstase, Ștefan Co
vaci (ca să nu lungim exem
plele) sau personaje colective 
ca suporterii lui Ajax Am
sterdam, „tifosii44 squadrei 
azzurra sau pătimașii Wim- 
bledonului. Dar noua carte 
a lui Chirilă e o carte de 
sport doar în secundar, am 
zice cu totul în secundar. 
Pentru că cele mai multe • 
pagini sînt secvențe de at
mosferă, galerie de tipuri, 
observații de viață socială, 
fragmente de critică (aviza
tă !) de pictură sau arhitec
tură, reflecții de turist avid 
de cunoaștere, comparație și 
interpretare.

loan Chirilă știe să mane
vreze atît de bine cuvîntul 
și metafora încît noua sa 
carte se citește pe nerăsufla
te, e dinamică și captivantă, 
cuceritoare prin prospețimea 
și puterea de convingere a 
imaginilor, autoritară prin 
fenomenul de cultură pe ca- 
re-1 încorporează. Călătorim

INCINTA STADIONULUI*)

fără să obosim (dimpotrivă, 
așteptînd următorul capitol 
cu mereu mai mult interes, 
într-un crescendo pe care nu 
ne îndoim că autorul l-a 
căutat și l-a calculat), de la 
Munchen-ul Olimpiadei ’72, 
la Orange-ul nord-american 
al unei memorabile finale de 
Cupa Davis, de la Guadala
jara (nimic despre fotbal ; 
lupte de tauri, de cocoși !) 
la Moscova preolimpică, de 
la Roma fierbînd de euforia 
unui calcio victorios la un 
Buenos Aires care trăiește un 
tumultuos „carnaval Kem
pes44, de la Londra fără as- 
tîmpăr a lui „Piccadilly Cir
cus44 la Atena dominată de 
soarele Acropolei, de.
Coasta de Azur, „secția ' te
restră a Paradisului44, la Am
sterdamul unde zăbovim în 
fața „Rondului de noapte44, 
trecem prin Elveția și apoi 
zburăm (zborul cel mai lung, 
spre — după părerea noastră 
— cel mai bun capitol) în 
Australia, unde contemplăm 
ilustrate melbourneze fin 
și sentimental colorate.

Pe scurt, o carte în care 
reporterul și comentatorul 
sportiv, atît de apreciat, face 
pasul spre domeniul și in
strumentele de lucru ale 
scriitorului.

Radu URZICEANU

• „RĂSUCIND FUSELE O- 
RARfc“, de loan Chirilă ; 
Editura Sport-TurLsm, 1930 ; 
270 pagini ; lei 3.

APROAPE 2000 DE PARTICIPANȚI
LA „CUPA CAROL DAVILA44

Inițiată încă din anul 1957, 
„Cupa Carol Davila" a reunit 
anul acesta, la a 24-a ediție, 
aproape 2 000 de studenți și 
studente de la Institutul de 
Medicină și Farmacie din Ca
pitală. Desfășurată sub însem
nele „Daciadei", competiția „a 
reconfirmat interesul tineretu
lui studios de la I.M.F. pentru 
activitatea sportivă de masă 
și, ca de fiecare dată, a oferit 
catedrei de specialitate posi
bilitatea să descopere o serie 
de elemente pentru sportul de 
performanță" după cum sub
linia conf. univ. Octavian Bă- 
nățan, responsabilul colectivu
lui cadrelor didactice de edu
cație fizică și sport din in
stitut

Prezentă la întreceri (ceea 
ce a stimulat și mai mult in
teresul concurenților), condu
cerea I.M.F. — prin prof. dr. 
Ștefan Tămășdan, prorector, și 
o serie de decani — a aplau
dat, împreună cu numeroșii 
spectatori aflați pe baza spor
tivă a institutului, pe frun
tașii întrecerii, cei care au ur
cat pe podium. Iată-i:

FOTBAL : 1. Medicină Gene
rală (anul II, seria a V-a), 2.

• LA „CUPA C.S.Ș. BRĂI
LA" au evoluat 65 de gim
naste de categoria I-IV, din 
Constanta, Piatra Neamț șl 
Brăila. Pe primele locuri, la 
această reușită întrecere de 
gimnastică modernă, s-au cla
sat : Felicia Baltag și Si
mona Tucneanu (C.S.Ș. Bră
ila), ambele cu cîte 25,55 p
— la categ. a rv-a, Daniela 
Saulea (C.S.Ș. Brăila) 36 p
— la categ. a IU-a. Simona 
Iliescu (C.S.Ș. Constanța) 
38 p — la categ. a n-a și 
Mihaela Belciu (C.S.Ș. Piatra 
Neamț) 23 p — la categ. L 
• DINAMO BRAȘOV a orga
nizat un reușit concurs de 
tenis pentru copii, la care pe 
primele locuri s-au clasat: Si
mona Mateescu — categ. 
13—14 ani, B. Mozes — categ 
11—12 ani și E. Halagal — 
categ. 13—14 ani, toți de la 
clubul organizator. M IN 
PAUZA MECIULUI feminin 
de handbal de Ia Tg. Mu
reș. d ntre formația locală 
Mureșul și „U“ Cluj-Napoca, 
a fost sărbătorită, cu ocazia 
retragerii din activitatea 
compe+Pionaiă, RozaHa Butta, 
care timp de 13 ani a jucat 
în forrhația Mureșul. Rozalia 
Butta a prim t o frumoasă 
cupă de cristal din partea 
C.S. Mureșul și fiori de la

Farmacie, 3. Stomatologie la
nul III) ; BASCHET, fete : 1. 
Pediatrie, Z Medicină Gene
rală (H), 3. Medicină Gene
rală (I) ; băieți : 1. Stomatolo
gie (III), 2. Pediatrie (I), 3. 
Medicină Generală (I, seria I). 
HANDBAL (fete): 1. Pedia
trie (I), 2. Medicină Generală 
(II), 3. Farmacie (II). TENIS, 
fete : Sanda Codreanu (Med. 
G-rală II) ; băieți : Liviu Cai
man (Med. G-rală II). TENIS 
DE MASA, fete : Gabriela 
Flencheș (Pediatrie, II) ; bă
ieți : Laurențiu Ene (Med. 
G-rală II, militari). VOLEI, 
fete : 1. Medicină Generală 
(I), 2. Medicină Generală (II), 
3. Medicină Generală (I, seria 
a Il-a) ; băieți : 1. Medicină
Generală (I), 2. Medicină Ge
nerală (ID, 3. Medicină Gene
rală (III).

Ca un element inedit notăm 
participarea la competiție a u- 
nor echipe reprezentînd stu
denți de peste hotare care 
studiază la I.M.F. București. 
O mențiune pentru voleibaliș
tii din Liban, care au lăsat o 
frumoasă impresie, prin ținu
ta sportivă și eficacitate.

cfela 
coHisnmiii 

noștri
fostele ei colege de sport.
• LA ROMAN s-a desfășurat 
cea de a rv-a ediție a „Cu
pei Laminorul" la box, com
petiție organizată sub egida 
Daciadei, la care au partici
pat formațiile Farul Con
stanța, Delta Tulcea, Voința 
Măcln șl, firește, Laminorul. 
Trofeul a revenit pugiliștilor 
de la Laminorul Roman, care 
au ciștigat la patru categorii 
de greutate. La individual 
s-au remarcat : Gh. Boambă 
(Laminorul) — categ. 57 kg, 
N. Petroșanu (Voința Mă
cln) — 63,5 kg și C. Mihai 
(Farul Constanța) — 63,5 kg.
• DOUA NOI ASOCIAȚII 
sportive la Fălticeni : Chi
mia, pe lingă noua întreprin
dere chimică, și Sticla, care 
funcționează la Fabrica de 
sticlă de menaj. Cele două 
noi asociații au peste 1000 de 
membri șl, pentru început, 
secții de șah, tenis de masă, 
radioamatorism, respectiv 
gimnastică, volei și tenis de

La Casa pionierilor fi șoimilor patriei din Tg. Jiu

MlINILE PROFESORULUI VORBESC DESPRE PASIUNEA SA
PENTRU EDUCAREA MICILOR SPORTIVI IN SPIRITUL MUNCH

In inima parcului, pe malul 
apel, destul de departe de oraș, 
pentru a nu deranja pe cel care, 
poate, la aceste ceasuri ale 
după-amiezii de simbătă se 
odihnesc, un adevărat concert 
de... motoare face să vibreze 
văzduhul. Ghicești de departe 
că acolo cel puțin o duzină de 
mașini sînt angajate in cursă, 
că piloțil ambalează la maxi
mum în anumite momente, fără 
îndoială în luptă cu secundele. 
Cotim pe aleea umbrită de frun
ze șl... iată-ne în fața spectaco
lului : pe un circuit de peste 
100 de metri s-a dezlănțuit caval
cada cailor putere — In jur de 
zece karturi — într-o capti
vantă întrecere. Piloțil, băieți și 
fete, și mai mici și mai mari, 
aplecați asupra! volanului își 
etalează toată măiestria, în vre
me ce alte cîteva zeci de copii 
îi încurajează de pe margini. Iar 
pe linia care marchează „por
țiunea de îndemînare", un om 
in puterea vjrstei, unul singur, 
măsoară timpii cu două crono- 
metre, notează grăbit cifre pe-o 
fișă, iar cronometrează... Ne. 
apropiem de el, fără să-l de
ranjăm. Pe mîinl are urmele

masă, e „CENTURA HAR
GHITEI" la box, competiție 
găzduită de Miercurea Ciuc, 
a reunit la cea de a opta 
ediție patru echipe. In fina
lă, Voința M. Ciuc a dispus 
de Bradul Odorhei cu 22—15. 
• PE STADIONUL „23 Au
gust" din Curtea de Argeș, 
in fața a peste 1000 de spec
tatori, s-au disputat meciurile 
finale ale campionatului de 
fotbal ale asociațiilor sportive 
Electroargeș (a avut în com
petiție 12 echipe) șl Porțela
nul (8 formații). Au cîștigat: 
la Electroargeș, Secția Uzinaj 
(3—2 cu Sculăria), respectiv 
Atelierul electric (4—3 cu 
Turnătoria). • CAMPIOANE
ALE JUDEȚULUI TULCEA la 
minibaschet au devenit forma
țiile școlilor generale d,n 
Slava Cercheză (f) șl Mah- 
mudla (b). • ÎN CURTEA 
spitalului militar din Galați 
s-a amenajat un teren de te
nis prin munca patriotică a 
personalului. Printre anima
torii sportului alb, de aici, 
se află medicii Paraschlv 
Popescu și Alexandru Bum
bac.

relatări de la : Tr. 
Enache, C. Gruia, I. Păuș, 

M. Chîriac, L Mîndrescu, V. 
Pașcanu, A. Sterescu, P. 
Comșa T Siriopol. 

lucrului la motoare, pe cap o 
șapcă de mecanic, pe umeri o 
bluză de fîș. Nu aude și nu vede 
nimic în afară de băieții de la 
volan, de mașinile angajate în 
cursă. Cine poate fi? La vîrsta 
sa, la această oră, cine în afară 
de un mare pasionat al acestui 
sport 7 Căutăm amănunte la 
spectatori. E un concurs oficial? 
„Nu. Ne antrenăm și noi 1“ Cine 
e tovarășul care vă supraveghea
ză 7 „Tovarășul profesor Longin 
Condoiu, de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei de aici, din 
Tg. jiu. Profesorul nostru...".

Așa l-am cunoscut pe prof. 
Longin Condoiu, omul care de 
aproape 30 de ani se ocupă de 
educarea tehnică a copiilor șl 
tineretului la Tg. Jiu, dascălul 
pentru care idealul vieții este: 
„Să-i ajut pe ăștia mici să stă
pânească mașinile, să-l învăț să 
le dezlege tainele, să Ie folo
sească pentru progresul tehnic". 
Din 1971 conduce cercul de kar
ting de la Casa pionierilor, îm- 
părțindu-și timpul între atelier 
și pista de conducere. Cit timp, 
tovarășe Condoiu 7 — îl Între
băm. „Cît 7 Păi tot... ! Dacă mă 
vedeți și acum aici I 2 Avem 
peste 200 de copil. Cind stnt ocu
pați unii, sînt liberi alții. Așa 
eă... Datoria noastră, a educato
rilor, este să cultivăm la copii 
pasiunea pentru muncă, o mun
că disciplinată și de calitate. 
Reușita depinde de cit suflet pu
nem la Îndeplinirea acestei mi
siuni".

AU UITAT SCULPTORII 
PLASTICITATEA ACTULUI SPORTIV?

De astă dată, spre dezamăgi
rea noastră, tema sportivă nu 
e prea amplu reprezentată Ia 
Expozijia anuală de pictură și 
sculptură. în incinta sălii Dal
les, din Capitală, am sesizat o 
singură sculptură, In lemn, a 
lui Ion Iancuț, intitulată „Te
merar". înfațișînd un copil în 
ipostaza unui tear visînd aven
turi aeriene. Nu e oare prea 
pu(in, într-un domeniu cu atî- 
tea virtuți dinamice și de plas
ticitate ? în aria picturilor, se
lecția e ceva mai bogată. Dori
an Szăsz nu se dezminte și ne 
oferă tradiționalele sale cro
chiuri de fotbaliști în tonuri 
foncă, zicîndu-i piesei — parcă 
pentru a marca o obsedantă 
reluare a subiectului — „Sport

Privim milnlle acestui om-pro- 
fesor. Are bătăturile muncii in 
palmele asprite de carburanți, 
arse, pe alocuri, de seînteile de 
la sudură. Stînd de vorbă cu re
porterul, face din cind in cind 
semne copiilor șl ei îl înțeleg 
fără vorbe și-1 ascultă întocmai. 
Palmele acestea vorbesc despre 
cît suflet pune prof. Condoii> Uf— 
munca sa. Și ne cuprinde un 
sentiment de respect și prețuire.

Ce ați putea să ne spuneți 
despre satisfacțiile muncii dum
neavoastră, tovarășe profesor 7 
„Cea mai marc : convingerea că 
mulți dintre acești copii vor 
ajunge să spună -nenea Con
doiu mi-a deschis mintea spre 
tehnică, mi-a deprins palmele 
cu munca». Nu-i destul 7 Mulți 
dintre elevii mei au ajuns ingi
neri, alții urmează să dea exa
mene la Politehnică. Toți au de
venit aici specialiști în motoare. 
Și băieți, și fete : Valentin Ivan, 
Marius Fugaciu, Mircea Butaru, 
Victor Dabelea, Daniela Tobă, 
Luminița Sirbu — mulți cam
pioni județeni, interjudețeni sau 
republicani de karting."

...„Și eu, tataie: — intervine 
un puști de o șchioapă. Alerg 
de la 3 ani și jumătate...". Pro
fesorul se face că nu-1 aude. 
Aflăm că este nepoțelul său. 
Bebe Cristea, o speranță a kar- 
tingulul gorjan. „Poate va ti 
schimbul nieu de miine... Dar 
pină atunci am să rămin la da
torie."

Viorel TONCEANU

3480“. Prin contaminare, pro
babil, un alt membru al fami
liei, Ileana Szăsz, prezintă un 
tablou cu titlul „După antre
nament", un grup de sportivi 
odihnindu-se, în treninguri ro
șii, la sunetul calmant al unei 
chitare. Ion Chișu (Sibiu) face, 
în „Cicliștii", un exercițiu geo
metric, într-o repetiție fără 
sfîrșit. în fine, Val Gheorghiu 
(Iași) numește inspirat „Homo 
lud'ens" amalgamul de siluete 
în atitudini de joc, net în ma
niera cu care ne-a obișnuit D. 
Szăsz. Am fi lungit cu plăcere 
acest registru, dar artiștii ac
tului plastic ne-au rămas da
tori la salonul acestei primă
veri. (vib)



i PROPAGANDA SPORTIVA
i INTRE CONȚINUTUL MESAJULUI 
! Șl FORMELE DE EXPRIMARE

• Folosite cum, cit $i cînd trebuie, formele $i mijloacele de propaganda 
devin eficiente •calitatea mesajului-o condiție sine qua nou » Narii 
campioni stimulează pasiuni latente • Organizările sportive de înaltă 
ținută asigură sporirea continuă a participărilor la activitățile d< 
masă • Propaganda făcută în salturi nu este propagandă !• Forma
lismul, improvizația, rutina și inerția minează ciicicn(a propagandei..

Am vrea să subliniem din capul lo
cului adevărul evident că eficiența 
actului propagandistic este in pri

mul rînd dependentă de CONȚINUTUL 
mesajului, de puterea de sugestie și con
vingere pe care o deține, de oportuni
tatea și inspirația în alegerea modalități
lor de exprimare, de temeinicia argumen
telor, de ritmul ei susținut etc. Intr-un cu- 
vint, alături de cantitate, latura CALITA
TIVĂ, a propagandei determină dimen
siunile eficienței ei, măsurată în efectele 
concrete produse asupra societății. Efi
ciența propagandei în favoarea sportului 
— atît ca practică diurnă a fiecărui ins, 
necesară întăririi sănătății, creșterii poten
țialului biologic, refacerii fizice și ner
voase, recreării sale, cit și ca spectacol 
demn de atenția publică — nu se poate 
disocia de aceste cerințe de ordin calita
tiv. Rolul său este de a crea opțiuni, ati
tudini, deprinderi, acțiuni concrete în sco
purile de indubitabilă valoare socială mai 

«uș enunțate, izvorîte din necesitatea de 
a convinge masele largi de oameni ai 
muncii, indiferent de vîrstă sau preocu
pări, de utilitatea practicării exercițiului 
fizic, sportului sau turismului, in forme 
competiționale sau necompetiționale, la 
nivel de masă sau — în cazul tineretului 
— și de performanță, individual sau în co
lectiv.

Este, desigur, demonstrat și fundamentat 
științific efectul pozitiv al acestor practici 
sportiv-recreative în viața omului modern. 
Este, deci, recunoscut și acceptat apor
tul sportului la învingerea efectelor no-

cive ale sedentarismului, la limitarea sau 
amînarea proceselor, firești, de deteriorare 
fizică și intelectuală, la prelungirea vieții 
etc. Dar, asemenea adevăruri și semnifi
cații, cu toate realizările, nu au pătruns 
pe deplin în conștiința tuturor. Nu toți le 
cunosc și le înțeleg, după cum nu toți cei 
ce le înțeleg dau acea indispensabilă 
„luptă cu inerția" pentru a trece și la 
faptă. De aici, și rolul de mare impor
tanță socială ce revine propagandei spor
tive, acela de a implanta în conștiințe 
binefacerile educației fizice și sportului, 
de a îndemna oamenii la practicarea lor 
sistematică, chiar zilnică, roi izvorînd 
din necesitatea atingerii țelurilor nobile 
puse de către partidul nostru în fața miș
cării sportive în documente ce dovedesc 
deopotrivă deplina înțelegere a comanda
mentelor științifice și grija deosebită față

de om. Iar aceste țeluri sint exprimate 
limpede în documentele de partid, în con
tribuțiile valoroase pe care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a adus și în acest domeniu: 
cuprinderea treptată a maselor largi, 
practic a întregii populații, în activități 
sportiv-recreative prin care să se asigure 
cetățenilor țării un înalt grad de sănătate, 
robustețe fizică și morală, vitalitate na
țiunii noastre socialiste.

Cum se desfășoară procesul propagan
distic pentru sport ? In ce condiții și prin 
ce forme și mijloace ? Cu ce rezultate ? 
Ce trebuie făcut pentru O reală creștere 
a eficienței sale ? lată ce am încercat să 
aflăm adresmd mai multor activiști din 
acest domeniu, secretari ai Consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și sport, în
trebările :

1. CE ROL ATRIBUIȚI PROPAGANDEI PENTRU SPORT? CE FOR
ME Șl MIJLOACE PROPAGANDISTICE CREDEȚI CĂ AU MAI MARE
EFICIENȚĂ ?

2. EXISTĂ INIȚIATIVE LOCALE ÎN ACEST DOMENIU ? CU CE
EFECTE ?

37CE DEFICIENȚE CONSIDERAȚI Că DUC LA SLĂBIREA EFICIEN-
ȚEI PROPAGANDEI SPORTIVE ?

*Răspunsurile pe care le publicăm în a- 
ceastă pagină, selectate din cele pe care 
le-am primit (de la aproape toți secretarii de 
consilii județene) se constituie totodată ca

un util schimb de opinii și de experiență 
ce poate sluji și altor activiști care lu
crează în aoest important domeniu al 
propagandei sportive.

D. CONSTANTINESCU (Pra
hova) ; 1. Rolul educativ-for- 
mativ și informativ al pro
pagandei sportive nu cred că 
mai are nevoie de demonstra
ții. Propaganda atrage, mo
bilizează, conștientizează. Cele 
mai eficiente forme și mijloa
ce de propagandă pentru sport 
sînt... toate, cu o singură 
condiție : conținutul mesajului 
propagandistic să fie de cali
tate. Fotomontajele, panouri
le ilustrative, programele, sta
țiile de amplificare, pliantele, 
afișele, kinogramele, cartea 
sportivă, filmul documentar și 
didactic, realizarea cercurilor 
cine-foto și ale artiștilor plas
tici, expozițiile și muzeele, 
concursurile „cine știe, răspun
de", simpozioanele, „mesele 
rotunde" . întilnirile cu spor
tivi și antrenori valoroși, cu 
medici, sportivi și alți specia
liști, sesiunile de referate și 
comunicări, lecțiile și cursu
rile de specialitate, demonstra
țiile sportivilor de performan
ță, organizarea perfectă 
tr-un cadru sărbătoresc 
manifestații sportive de 
sau performanță, presa 
radioul sau televiziunea, 
spectacolele cu conținut 
tiv își pot îndeplini.

leviziune, editarea și difu
zarea unor afișe, pliante, pro
grame și broșuri sint, după pă
rerea mea, mijloacele cele mai 
eficiente. 2. Plantarea unor fo
tomontaje și în holul Casei de 
cultură a sindicatelor din Baia 
Mare, expunerea în vitrinele 
comerciale a unor trofee cuce
rite de sportivii maramure
șeni, amenajarea unor vitrine 
atrăgătoare care să se schimbe 
lunar, oglindind activitatea spor
tivă „la zi“ din județ, turne
ele de popularizare efectuate 
de unele divizionare A din Ba
ia Mare (fotbal, volei, hand
bal) sau de gimnaste și gim- 
naști în județ au determinat 
o mare efervescență sportivă, 
o mai mare afluență spre te
renurile de sporit. 3. Lipsa de 
diversitate a 
pagandistice.

mijloacelor pro-

(Tulcea) : 1. Pro- 
integrează

în- 
a unor 

masă 
scrisă, 
chiar 
spor- 

___    sub 
această condiție, menirea pro
pagandistului. 2. Intre altele, 
dezbateri și analize ale ac
tivității sportive în adunările 
oamenilor muncii, ale orga
nizațiilor U.T.C., de sindicat, 
pionieri ; popularizarea rezul
tatelor din competițiile „Da- 
ciadei" sau ale campionatelor 
interne, precum și a acțiuni
lor din cadrul complexelor 
SUVA și „Sport șl sănătate" ; 
popularizarea regulamentelor 
diverselor discipline sportive; 
organizarea unor centre de 
inițiere pe ramuri de sport și 
a unor centre de gimnastică 
medicală și de întreținere; u- 
tilizarea unor materiale spor
tive și echipament de calitate, 
atrăgătoare ; recurgerea la cîn- 
tece patriotice și marșuri spor
tive, spectacole cultural-spor
tive, biblioteci sportive etc. 
3. Deficiențele în pregătirea 
cadrelor, lipsa unor norme 
financiare pentru acest dome
niu, spațiul limitat în presă, 
lipsa unor materiale metodice, 
precum și a unor lecții 
inițiere la t.v. sau radio.

de

OV. TUDOR (Maramureș) : 
1. De calitatea propagandei 
depinde în mare măsură reu
șita acțiunilor de masă și de 
performanță, formarea deprin
derilor tineretului. oamenilor 
muncii de a practica exerci
țiile fizice, sportul și turis
mul. Popularizarea acțiunilor 
din cadrul „Daciadei", reali
zarea unor fotomontaje în a- 
sociații sportive, cluburi, în 
locurile cele mai frecventate 
din orașe și comune (cu aspec
te din activitatea locală), pro
paganda prin presă, radio, te-

GH. STAN 
paganda se 
scopurilor urmărite de 
nizarea și desfășurarea 
petițiilor de masă și de 
formanță, determinîndu-le 
mare măsură succesul. Dar ea 
are un rol imens în promo
varea unor activități necompe- 
tiționale, mai la îndemîna fie
cărui om (drumeții, excursii, 
gimnastică zilnică, de înviora
re la domiciliu sau școală, la 
locul de muncă etc.). Colțurile 
sportive ale „Daciadei", stații
le de radio de la bazele sporti
ve, din întreprinderi și ins
tituții, panourile mobilizatoa
re, presa locală, vitrinele pen
tru popularizarea celor mai me
rituoși sportivi sau premierea 
campionilor și recordmanilor 
în fața publicului — iată cite- 
va modalități convingătoare, e- 
ficiente, în promovarea ideii de 
sport. 2. Pentru conștientiza
rea maselor asupra binefaceri
lor exercițiului fizic și sportu
lui s-a extins propaganda prin 
conferințe (cu sprijinul Direc
ției sanitare), au fost organi
zate ample serbări sportive 
de masă ca, de pildă : „Sărbă
toarea cultural-sportivă a pes
carilor", devenită tradițională. 
Festivalul sportiv al fetelor 
tulcene, Festivalul sportiv al 
oamenilor muncii din Măcin, 
concursuri de bărci pescărești, 
jocuri sportive nautice și par
tide de pescuit staționar, ac
țiuni care nu numai că de
termină o emulație deosebită, 
dar pentru care masele de par
ticipanți se pregătesc minu
țios, deci fac sport lungi pe
rioade de timp. 3. Propaganda 
neconvingătoare, neatractivă, 
făcută în salturi. Eficiență nu 
poate avea decît o propagandă 
vie, dinamică, continuă.

R. OPREA (Buzău) : 1. De
zideratele mișcării sportive 
nu se pot împlini fără o pro
pagandă susținută. După pă
rerea mea, competiția sporti
vă bine organizată constituie 
una din principalele căi de a-

total 
orga- 
com- 
per- 

în

tragere a oamenilor muncii spre 
activitățile sportiv-recreative, 
atît ca practicanți, cît și cș 
spectatori. în plus, consider 
că eficiență mare au : pro
paganda vizuală (afișe, plian
te, fotomontaje), întilnirile 
sportivilor fruntași cu tinerii 
dornici să facă sport etc., 
dacă aceste mijloace și forme 
au o motivație îndreptată spre 
atingerea unui scop. De aseme
nea, rubricile sportive ale 
presei în general creează o e- 
mulație deosebită. 2. Interesan
te, cu viu ecou se dovedesc 
în județul nostru 
țiile la < 
cesibile 
pauzele 
precum 
tivi de 
comune.
tă învață regulile < 
sporturi, unele detalii 
etc., iar interesul lor 
sport crește. De aici, 
rul din ce în ce mai mare de 
practicanți ai exercițiului fizic, 
de participanți la diverse com
petiții de masă. 3. Pentru a re
aliza o propagandă eficientă, 
noi cei ce ne ocupăm cu aceas
tă activitate — fie în cadrul 
organelor sportive, fie în cele 
ale factorilor cu atribuții — 
trebuie să eliminăm din mun
ca noastră rutina, monotonia 
(în organizarea acțiunilor), să 
contribuim prin cele mai potri
vite forme și mijloace la cre
area unul cadru emoțional 
tens.

dovedesc 
demonstra- 

o serie de sporturi ac- 
maselor, efectuate în 
meciurilor de fotbal, 
șl cele ale unor spor- 
performanță In sate și 

. Astfel, cei ce asis- 
diferitelor 

I tehnice 
pentru 
numă-

A. BIRO (Sata Mare). 
Propaganda sportivă are

În

1.
______ 0 

contribuție deosebită și la dez
voltarea simțului estetic, a 
gustului pentru frumos. Dar ro
lul său primordial este de a 
acționa în direcția promovării 
utilului, necesarului, adică la 
înțelegerea valențelor practicii 
sportiv-recreative. Dacă sint 
bine pregătite, bine folosite și 
cu un conținut bogat și va
riat, toate mijloacele propa
gandei sportive pot fi eficiente.

în județul Satu Mare folosim 
cu prioritate propaganda vi
zuală (afișe, vitrine, panouri), 
dar PERMANENT și cu un 
scop bine determinat. Prin ele 
cîștigăm din ce în ce mai 
mulți prieteni ai sportului, e- 
ducăm sportivii și spectatorii, 
exercităm o eficientă muncă 
de convingere privind binefa
cerile mișcării în general. 2. 
Afișele sînt executate de cu- 
noscuți artiști plastici apropiați 
sportului ca, de pildă, Vasile 
Paulovics. De asemenea, rea
lizăm afișiere mobile sub 
forma unei mingi de fotbal. 
Astfel de forme captează mult 
mai lesne interesul oamenilor, 
îi conving mai ușor. împreună 
cu C.N.E.F.S. am organizat și 
un schimb de experiență pe te
ma propagandei sportive. Ex
periența pozitivă am făcut-o 
cunoscută în tot județul și ast
fel propaganda a prins viață 
pretutindeni : au apărut în în
treprinderi vitrine cu trofee, 
panouri cu sportivi fruntași, 
colțuri sportive etc. Au fost 
popularizați cei mai valoroși 
performeri ai județului. In
tensificarea propagandei a avut 
ca efect foarte multe înscrieri 
la gimnastica de întreținere, la 
învățarea înotului, schiului sau 
patinajului, mulți copii au 
venit la sala de scrimă cu 
gîndul să devină și ei mari 
campioni ca Suzana Ardeleanu, 
Ștefan Haukler, Petru Kuki, 
mulți alții la terenurile de 
fotbal Intr-adevăr, popu
larizarea ■ marilor campioni, 
rezultatele lor de răsu
net creează o puternică e- 
mulație. Să ne gîndim la gim
nastică, la tenis (adică la Na
dia și colegele ei, sau la Die 
Năstase). Cîți copii (și părinții 
lor) n-au bătut la ușile săli
lor, cîți copii, cîți tineri sau 
chiar vîrstnici n-au pus mîna 
pe rachetă? 3. Cel mai dificil 
obstacol pe care-1 întîmpină 
propaganda sportivă este lucrul 
de mîntuială.

M. CONSTANTINESCU (ju
dețul Ilfov): 1. Propaganda
sportivă ar trebui să aibă un 
rol activ atît în formarea gus
tului pentru spectacolul spor
tiv de calitate, cît și în mobi
lizarea și atragerea tineretului 
în practicarea educației fizice 
și sportului. In practică acest 
rol important nu se realizează 
integral, din mai multe moti
ve : conținut sărac, forme în
vechite, unilaterale, lipsă de 1- 
nițiativă locală și de mijloace 
materiale, formalism în acti
vitatea comisiilor de propagan
dă (sau chiar inactivitate), 
calitatea scăzută a spectacolu
lui sportiv în scop propagan
distic. Intre mijloacele mai 
des folosite de noi amintesc: 
emisiuni la stațiile de radio-am- 
plificare (la sate), vitrine spor
tive (în unități de performan
tă), gazete sportive (în școli). 
Se apelează mai rar la forme 
și mijloace de indubitabil efect 
propagandistic, cum ar fi : sim- • 
pozioane pe teme sportive, vi
zite și demonstrații ale unor 
sportivi fruntași, în întreprin
deri sau la sate, filme spor
tive, recenzii de cărți cu su
biect sportiv. 2. In județul 
nostru efecte pozitive au avut, 
de pildă, simpozionul organi
zat în comuna Chirnogi, vitri
nele sportive din Buftea și de 
la asociația Cetatea Giurgiu, 
întilnirile cu sportivi de per
formanță (box, rugby) organi
zate la Oltenița, Giurgiu etc. 3. 
Formalismul, nealegerea mij
loacelor cele mai indicate, im
provizația (nepregătirea cores
punzătoare a acțiunilor), ruti
na și inerția.

L 1AC0B (județul Iași) : 1. 
Rolul propagandei este decisiv 
în atragerea tineretului, a tu
turor oamenilor muncii în acti
vități cu caracter sportiv. O 
educație în acest 
făcută, mai ales 
neretului studios, 
ce diversificate, 
deri și instituții, 
o propagandă eficientă se poa
te realiza prin organizarea unui 
„colț sportiv" prin care să se 
popularizeze diferitele acțiuni, 
programul săptămînal al com
petițiilor, cîștigătorii și rezul
tatele unor întreceri, secțiile 
fruntașe în desfășurarea gim
nasticii la locul de muncă etc. 
Oriunde, folosirea medicului în 
susținerea importanței și nece
sității mișcării, exercițiului fi
zic, activităților recreativ-spoc- 
tive dă rezultate deosebite. Du
pă cum o mare putere de con
vingere o exercită sportivii de 
înaltă performanță, fie prin în- 
tîlnirile cu colective de oameni 
al muncii, fie prin demonstra
ții sportive. Totodată, mi se pa
re necesar să se acorde în ge
neral mai multă atenție pro
pagandei vizuale (a scăzut nu
mărul de afișe editate pe plan 
central, de către toți factorii 
cu răspunderi și atribuții in 
sport I). 2. Pe lingă faptul că 
marile acțiuni sportive sînt 
popularizate prin afișe-pro
gram, precum și prin ziarul 
„Flacăra lașului" și studioul de 
radio Iași, anual se editează 
programul-afiș al Festivalului 
sindicatelor ieșene. De aseme
nea, se realizează pe plan ju
dețean o foaie volantă, iar pro
gramul exercițiilor de gimnas
tică la locul de muncă este în
registrat, pe fond muzical, pe 
bandă de magnetofon, ceea ce 
îl face și mai agreabil. 3. Cel 
mai mare defect al propagan
dei sportive este festivismuL

spirit trebuie 
în rîndul ti- 
prin mijloa- 

In întreprin
de asemenea.

Se desprinde concluzia câ, activiștii 
mișcării noastre sportive sint, in ge
neral, conștienți de rolul însemnat 

care revine propagandei în difuzarea in 
rîndul maselor a argumentelor pentru care 
exercițiul fizic, sportul și turismul se con
stituie ca activități necesare și utile, bine
făcătoare sănătății, educative, recreative. 
Rezultă, de asemenea, că in general sînt 
cunoscute formele și mijloacele prin care 
se exprimă actul propagandistic, (in unele 
județe apar inițiative interesante), majori
tatea participanților la dezbatere arătind 
că oricare dintre acestea poate 
dacă este utilizat cu pricepere.

Dar, în același timp, a reieșit 
ține locuri propaganda exprimă 
nut de calitate, că formele și

fi eficient

că in pu- 
un conți- 
mijloacele

folosite sint sărace, nu întotdeauna adec
vate, atractive, convingătoare, că uneori 
chiar acțiunile și competițiile de masă nu 
conțin, prin calitatea organizării, o nouă 
invitație pe terenurile de sport, in zonele 
montane sau de agrement De asemenea, 
pe alocuri, ineficența propagandei se da
torează caracterului ei discontinuu, forma
lismului, rutinei, inerției, improvizației etc. 
lată de ce considerăm că este de datoria 
celor care coordonează popaganda spor
tivă, a comisiilor locale de propagandă, a 
comisiilor federațiilor și a tuturor organi
zatorilor de competiții de masă și perfor
manță să acționeze concret pentru îmbu
nătățirea calității acestui resort.

Pagină realizată de 
Aurelian BREBEANU



C.S.Ș. Tricolorul Ploiești, campioană națională de
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Pc marginea turneelor finale de volei ale Juniorilor

REZERVA DE TALENTE
TREBUIE LĂRGITĂ

ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A
LA HANDBAL FEMININ DECIDE

CLASAMENTUL PENTRU 9 ECHIPE!
Duminică, punct final în e- 

diția actuală a campionatului 
feminin de handbal, Divizia A. 
Această ultimă etapă, a XVIII- 
a, trebuie să rezolve două pro
bleme : echipele care vor cu
ceri medaliile de argint și de 
bronz și formațiile care vor re
trograda. Să recunoaștem, nu 
este puțin deloc... -Iată pro
gramul partidelor care, toate, 
vor începe la ora 10.

• TEKOM Iași — Construc
torul Baia Mare. Ieșencele își 
joacă marea carte a rămînerii 
în prima divizie, în timp ce 
băimărencele vor să prindă o 
treaptă a podiumului e Știința 
Bacău — Universitatea Timi
șoara. Campioanele vor neapă
rat să le ofere suporterilor o 
victorie © Confecția București 
— Mureșul Tg. Mureș. Ultimele 
speranțe . ale bucureștencelor 
sînt : o victorie și ceva... în
curcături în partidele celelalte 
pentru a obține salvarea in ex-

Cluj-tremis ® Universitatea 
Napoca — Progresul. Este me
ciul care 
Progresului
A (victorie sau meci egal), iar 
clujencelor (la victorie) pri
mele medalii • Rulmentul Bra
șov — Hidrotehnica Constanța. 
Poate cea mai dramatică în- 
tîlnire. Cine pierde joacă, mai 
mult ca sigur, anul viitor în 
Divizia B.

Așadar, o etapă extrem de 
agitată, dar care — sperăm — 
se va disputa în spiritul celei 
mai depline corectitudini.

„Cupa de primăvară", com
petiție a divizionarelor mascu
line A, programează penultima 
etapă a returului: .

Dinamo Brașov 
Dinamo ~
Bacău, în 
Timișoara
Cluj-Napoca și Gloria Arad — 
H.C. Minaur Baia Mare, în se
ria a Il-a.

poate să-i aducă 
supraviețuirea în

Steaua și
București — Știința 
seria I, Politehnica 

— Universitatea

ale
Plc-
Jn-

Turneele finale de volei 
Juniorilor, desfășurate la 
iești șl in Capitală, s-au 
cheiat. Se cunosc acum campi
oanele — C.S.ș. Lie. D. Cante
mir (Buc.) la fete și C.S.Ș. Tri
colorul Ploiești, la băieți. Me
ciurile au fost frumoase, viu 
disputate, campioanele suferind 
și ele cîte o infrîngere, ceea ce 
înseamnă — cum spunea antre- 
noarea Margareta Cristiani, de la 
Viitorul — că „la începutul tur
neelor nici o echipă 
Sigură că va ciștiga 
mișorenii (la băieți) 
(la fete) au obținut 
măr de puncte ca și . 
sați și doar setaverajul a 
cîștlg de cauză campionilor.

Spre deosebire de celelalte 
ediții, la aceasta au ajuns m fi
nale cele mai bune echipe de 
juniori din țară, datorită unui 
sistem competiticnal Îmbunătă
țit : s-a jucat tur-retur, 
primele trei echipe din 
cinci serii s-au intilnit 
semifinală, la Pitești, ocupantele 
locurilor 1—2 (dea in total 6 e- 
chipe) jucind in turneul final.

Turneele au arătat că avem 
elemente de valoare, talentate, 
capabile in scurt timp să îm
prospăteze echipele de divizie B 
și A. O impresie deosebită ne-au 
făcut Nicullna Stânică (o viitoa
re ridicătoare — coordonatoare 
pentru orice echipă de A), 
Georgeta Lur.m și Daniela Dră- 
ghici de la C.S.ș. D. Cantemir. 
Iul ian a Răceanu (cea mai bună 
din sextetul Sibiului) ca si mal 
tinerele ei colege Mirela Po
povic: și Anca Stefan. Foarte 
bună tn toate compartimentele 
a fost craioveanea Anghel Car
men (atenfie la unele ușoare 
manifestări de înfumurare !), cit 
și colega el Eugenia Co tea cu, 
pentru a nu vorbi decit In trea
căt de Ioana Liteanu, selecționa
tă In lotul olimpic, de - - ■ 
Luca șl Paula Păvăloaie, 
trei de la C.S.ș. ~ 
„Viitorul" are cîteva jucătoere 
bune (Elisabeta Marinescu, Vlo-

nu putea fi 
titlul*. Ti- 
și Viitorul 

același nu- 
primil cla- 

dat

apoi 
cele 

tntr-o

Rm.
Li via 
toate 

Vlleea.

rica Niculescu, Severina Tudo- 
rache) iar echipa din Constanta 
pe Corina Costea șl Renata Sa- 
chetti.

Avem, de asemenea, voleiba
liști buni ca Ponoran (Timișoa
ra), D. Pascu (Jucător de excep
ție) șl Mătușoiu (de la Craiova), 
Cazacu și Mindrican (Tricolorul), 
Bujor șl Antonescu (Steaua), 
Daha (Craiova) șl M. Tutelea 
(Sibiu), considerat un jucător 
complet.

Multe meciuri au fost de bună 
valoare tehnică ca de pildă, 
C.S.Ș. Tricolorul — C.S.Ș. N. Ti- 
tulescu, C.S.Ș. Sibiu — C.S.Ș. 
„U* Timișoara (la băieți), C.S.Ș. 
Sibiu — C.S.Ș. D. Cantemir (la 
fete). Serviciile in forță, variația 
combinațiilor la fileu și jocul 
bun pe linia a doua, cu preluare 
în general corectă, au avut da
rul să convingă specialiștii câ la 
nivelul unor cluburi sportive șco
lare se muncește cu pricepere șl 
dăruire.

Unele echipe au dat semne de 
oboseală spre finalul turneului, 
motlvtnd că în această primă
vară au luat parte la prea mul
te turnee și tntUnlrl. fixate prin 
calendarul competiticnal. Obo
seala a intervenit la acele echipe 
care au jucat și în turneele ju
niorilor n, ne spunea observa
torul federal Ion Covaci. Firesc 
este ca la juniori n să joace o 
echipă, iar la juniori mari — 
alta. Antrenorii noștri insă, de 
regulă, merg peste tot cu ace
eași echipă.

— Am făcut un pas serios 
înainte, ne spunea secretarul 
responsabil al federației de spe
cialiste. Maria Petrescu. Avem 
riteva elemente de viitor, dar 
ele au slnt suficiente, iar la du
huri nu se lucrează Încă peste 
tot la parametri pe care ti do
rim. De aceea trebuie >3 Intensi
ficăm activitatea pentru ca re
serve de talente să fie lărgită.

Sever NOIAN
Ion TĂNĂSESCU

„TROFEUL CARPAȚI*
(Urmare din pag 1)

Lascăr Pană, preparativele. E- 
voluțiile în întîlnirile de an
trenament cu echipa iugoslavă 
Dinamo Pancevo au scos în e- 
vidență necesitatea amplificării 
antrenamentelor mai ales în 
faza defensivă, astfel că ulti
mele lecții sînt axate tocmai 
pe această temă. Formația nu 
va beneficia încă de aportul 
lui Mihai Mironiuc, aflat în 
convalescență după accidentul 
din luna ianuarie, dar îl are 
acum în componența sa și pe

Adrian Cosma. După turneele 
din R.F. Germania și meciurile 
cu Bulgaria, competiția de la 
Oradea este primul examen 
forte al sezonului, ei urmîn- 
du-i, la începutul lunii iunie, 
participarea la „Trofeul Spa
nia". Este, deci, firesc, ca toa
tă lumea — sportivi, antrenori 
și suporteri — să aștepte cu 
interes rezultatele acestui test 
de maximă importanță, să 
constate nivelul valoric atins 
de echipa de care se leagă 
spețanța redobîndirii suprema
ției în handbalul mondial.

LOTURILE ECHIPELOR PARTICIPANTE

ROMANIA A : N. Muntecnu, C. Pena, Alex. Buligan — R. Voina,
M, Voînea, C. Durau, Aiex. Fdlker, Șt. Birtalan, V. Stingă, A. Cosma,

-............ t (. Vasilache, M. Grabovschi, M. Dumitru,C. Drăgănițâ. N. Vasilca, 
I. Boroj, W. Stocii;

ROMANIA - tineret: CI.
D. Mihai, S. Bochlț, S. Râdulescu, S. Paraschiv, O. Flangea, C. 
Miele, N. Cencn, Cr. lonescu, V. Croitoru, R. Cojocaru, G. Dogărescu, 
*‘ * , K. Haberpursch;

lonescu, S. Chirilă, C. Petre — A. Omer, 
Radulescu, S. Paraschiv, O. Flangea,

Alex. Arghir,
SPANIA; J.

E. larillo, G.
R. Lean. E. __ ,___  .. __r__ .
Bolcenns, J. Bordonava, J. Serrano;

Pagoago. J. Rubio, A. Fcrnandaz — C. Suarez, 1. Melo, 
Pelayo, J. Manrique, J. Bozterrica, J. Behovide, 1. Albizu, 
Gispert, J. Lopez, V. Sa us, J. Manas, A. Gracia, Fr.

IOSIT NAGY

I
I
I
I
I

POPICAR
CELE MAI MULTE

cei care inca nu au 
realitate neașteptată : 
unor blăni negeluite, 

mai multe ori cu rămășagul pe un butoi
— joc popular de veacuri, mult îndrăgit 
tocești și țărănești — au devenit un s 
sport care nu mai invită doar la plăcut 
pului liber, ci se angajează intr-un ampl 
tițional, cu caracter internațional, de vr 
ajuns la cea de a 13-a ediție a campion

Cu o apreciabilă vechime, atestată de 
pe teritoriul patriei noastre — ba chiar 
„joc distractiv" similar s-ar fi practicat 
tate a sec. 16 în Transilvania și Banat — 
a cunoscut în România o mare dezvolta 
nu o poate demonstra mai potrivit decit 
de jucătoare și jucători 
100.000 de participant la 

Cu asemenea cifre la 
rația română de popice 
ultimii 15 ani, onoarea de a găzdui cam 
(care s-au mai ținut in 1966 la Bucureș 
prestigiul sportului popicelor din tara no 
mult buchetul de splendide performanțe 
torii români — fete și băieți din divers
— care dețin titluri și recorduri conține 
impunindu-se in ochii experților ca sporti

Campionatul lumii care se inaugurează 
lor modeme din stațiunea Mangalia-Nord 
gii baze de masă de care dispune mișcar 
nească) se desfășoară in-^eajma Jocuril 
distinge astfel ca o importantă competiție 
olimpică. Paranteza s-a impus, pentru că 
nu de mult, trecute pe lista sporturilor r 
tre C.I.O. Pe cînd, popicele, in programu 

Pină atunci, cu ocazia competiției mon 
ralul românesc, un cald salut participanțil 
succes !

ată, pentru 
sesizeze, o 
de-a lungul

legitimați, ca și 
întrecerile de m 
temelie, nu e de 
primește, pentr

JUCĂTOAREI S

Beneficiind de condiții bune de pregătire, 
prezentanții țării noastre s-au numărat pri 
principalii favoriți ai marilor competiții, 
monstrînd înalta măiestrie a școlii românești 
popice. Popicarii noștri au înscris succese 
prestigiu în cartea de aur a sportului român 
el ajungînd astăzi în fruntea clasamentului 
medalii în Istoria campionatelor mondiale.

J. Barton, 
J. Kozak, 

Kratochvil;

. . Dreibrcdt, 
Schutte, Wahl,D.

Romeo V1LARA
N.K. tn decursul activității 

sale, Nagy a fost de 12 ori 
campion național și de 5 ori 
campion balcanic.

«.F. GERMANIA: S. Roch. K. Waller, R. Niemeyer - D. Migax, 
H. Ohly, D. Woltke, M. Freizler, P. Meisinger, F. Dammann, H. Spen
gler, G Fey, A. Ehret, U. Klenk. W. Don, A. Meffle;

CEHOSLOVACIA: M. Bardo. J. Gol,vodă, M. Himer - 
P. Bernard, M. Cemy, P. Gotzmcn, J. Homclko, J. Kotrc, 
J. Papiemik, M. PcliĂe, Fr. Stiko, Fr. Sule, J. Simek, Fr.

R.D, GERMANA: K. Voikt. W. Schmidt - G Beyer. 
Gerlach, Gruner, Halt. Kruger, Roit. D. Schmidt, 
Wiegert, Fester, During, Engel, iounich.

ASALTUL RECORDULUI
CONTINUA CA N PRIMA ZI

Viața stadioanelor oferă nu
meroase exemple de tineri 
atleți, plini de talent si cu 
remarcabile calități fizice, care 
ating de timpuriu o anumi
tă valoare pe scara perfor
manței sportive. Din păcate, 
sînt destul cel care, deși in
vestiți eu încredere si în care 
s-au pus mari speranțe, se 
opresc pe drum, cu mult Îna
inte de a se fi împlinit ca 
performeri și dispar din ac
tivitate fără să fi ajuns să 
realizeze rezultatele de care, 
se parc, erau Intr-adevăr ca
pabili...

Slnt însă sl alți atleti, și 
nu putini, cărora le este ne
cesară mal multă vreme pen
tru a se impune cu adevă
rat, dar nu așa. oricum, d 
cu cifre competitive pe 
plan internațional si care, de 
la un an la altul, prosperă 
pe planul performantei șl 
se străduiesc s-o Îmbunătă
țească mereu. Unu] dintre a- 
ceștla este aruncătorul de disc 
Iosif Nagy, de la clubul Stea
ua, unul dintre cei mai vîrst- 
nlcl atleti români aflatl fn 
activitate si. în orice caz, 
cd mai valoros dintre aceș
tia.

Nagy s-a născut la Tg. Mu
reș, la 20 ianuarie 1946, fiind 
deci în vlrstă de 34 ani. 4 de
butat in atletismul competi- 
țional sub îndrumarea pro
fesorului Mircea Buhlea, în 
anul 1961, cînd a aruncat 
39,61 m cu discul de 1,5 kg 
al Juniorilor. Statura sa, a- 
lonla deosebită, celelalte ca
lități fizice cu care era în
zestrat l-au îngăduit tînă-

rului atlet să progre 
pid si sâ ajungă ta 
fruntașilor aruncării discutai 
din țara noastră. In 1964 a 
trecut de 50 m (50.54 m), te 
1971 a depășit granița celor 
60 m cu un rezultat de SC.44 
m, iar in 1579, după o carie
ră sportivă de 19 ani (I), Nagy 
a trecut * ' "

lizlnd la 
un nou 
55,39 m. 
tru cunoscători că la _____
nul* loșka exista o serioasă 
„rezervi de centimetri* si 
câ pentru ei tacă nu venise 
xlua performantei adevăra
te!

Iarna care a trecut a 
semnat pentru ios_f 
prilejul unei activități 
borloase ca nicicir.d 
dată. Spun cel care-1 
de mal multă vreme 
cordmanul nostru, că nu-și a- 
mintesc să-l fi văzut pe a- 
cesta muncind cu atîta se
riozitate, cu atîta perseve
rență si ambiție, ca acum In 
lungile săptăminl de pregă
tire ale sezonului olimpic 1980. 
Mai mult chiar, după cum ne 
spunea antrenorul său, pro
fesorul Dan Serafim, el a 
fost un adevărat model pen
tru întreg lotul aruncătorilor 
noștri, un sportiv care 
dat nici un pas înapoi 
fata nici uneia dintre 
tățlle inerente 
tulul sportiv, _  ___
el l-a stimulat pe toți 
urineze exemplul__

Roadele unei asemenea 
tivităti au apărut încă 
sală, la concursurile ne

ze ră
rind ul

Si de 65 m, rea-
Chania, In Creta, 

record național cj
Era Insă cert pen- 
— - - - .bâtrî-

Tn- 
Nagy
altă- 

cunosc 
pe re-

n-a 
în 

dificul- 
antrenamen- 

ba dimpotrivă, 
să-1

ac- 
din 
te-

ren acoperit La 
teie națicoale, tn 
Nagy a aruncat 
s-a clasat primul _  ____
cerea aruncătorilor de greu
tate, performanța sa 
cînd cu aproape 2 m cel mai 
bun rezultat al său la aceas
tă probă. Sigur, 17,31 m nu 
înseamnă mare lucru pentru 
un aruncător de greutate, dar 
pentru un discobol ea re
prezintă totuși un anumit po
tențial superior. Am fost, 
tocmai de aceea. nerăbdă
tori să-l vedem la lucru, cu 
discul pe Campionul nostru 
care, in treacăt, fie spus, a 
atins. ca dezvoltare fizică 
(191 cm Înălțime si 125 
greutate), parametrii cei 
ridicați.

Primele concursuri ale 
tualulul sezon a-.: fost pe 
plin edificatoare (63,50 m, 63,60 
m șl 63.58 m), dar este clar 
că ei poate Încă si mal mult. 
Șl Intr-adevăr, la sfirțitul 
săptămînil trecute. la Sna- 
gov, Iosif Nagy a aruncat 
62,70 m ți apoi, a doua zi, 
cu 65,78 m și-a îmbunătățit 
recordul național. Este pen
tru a 24-a oară cînd Nagy 
corectează recordul român al 
aruncării discului, ducindu-1 
de la 54,58 m în 1966 la, deo
camdată, 65,78 m. Posibilită
țile sale slnt insă, în mod 
cert, cu mult mai mari...

— Am ferma convingere, 
ne-a spus Iosif Nagy, că in 
acest sezon voi mai obține 
și alte performante bune, noi 
recorduri. As vrea ca ziua 
mea cea mare să fie la O- 
limplada de la Moscova, pcu-

cam pion a- 
februarie, 

17,31 
In

m s> 
lntre-

între-

tru care fac tot ceea ce fac 
și mă pregătesc așa cum mă 
pregătesc, adică fără preget, 
cu pasiune și seriozitate !

Așa cum II cunoaștem noi 
pe Iosil Nagy, avem toate mo
tivele să credem că așa va 
fi l

Din 1953, cînd la Belgrad au 
avut loc întrecerile inaugurate, 
campionatele mondiate de po
pice s-au desfășurat pînă in 
1974, la cea de a 10-a ediție 
de la Eppelheim (R.F.G.), nu-‘ 
mai în săli cu piste de asfalt, 
perioadă în care s-au corectat 
numeroase recorduri mondiale 
la toate probele.

Apariția în activitatea 
petițională, a pistelor 
celor și bilelor din 
rial plastic, care prin 
poziția lor au înlăturat 
ce urmă de accidental în obți
nerea rezultatelor superioare, a 
determinat forul suprem inter
național să introducă obliga
tivitatea ca din 1976, începînd 
cu C.M. de la Viena, întrece
rile marii competiții să se des
fășoare pe arene cu piste și 
materiale de joc din plastic. Și 
în aceste condiții, sportivii ro
mâni s-au numărat printre 
principalii realizatori ai recor
durilor.

PISTE DE ASFALT

com- 
popi- 

mate- 
com- 
ori-

Echipe feminine — ROMA
NIA (Elena Trandafir — 468, 
Cornelia Petrușcă — 417, Ana 
Petrescu — 429, Crista Szocs
— 436, Florica Neguțoiu — 411, 
Ildiko Grozăvescu — 407) — 
2568 p.d. (Split, 1972).

Echipe masculine — R. D. 
GERMANĂ 5581 p.d. (Split, 
1972).

Perechi feminine — Schmidt
— Engelmann (R.D.G.) 912 p d 
(Split, 1972).

Perechi
— Holzman 
(Split, 1972).

Individual
— 1X100 bil 
Trandafir 4

Iosif Tismăn 
mii, căpitanu

bile
(R.D.C

bile

2X100 
Lidner 
1968).

3X100
Petrușcă 132< 
1970).

Individual 1 
1X200 bile

LAUREAflI €. M. DE LA LUCERNA
Echipe (f) — R.F. Germania 2 519 p d ; 

(m) — România (I. Tismănar, Gh. Silves
tru, I. Bice, G. Marin, I. Băiaș, Al. Tudor) 
5 520.

Perechi : Liuba Tkalcici — Pavița Salo^ 
șevici (Iugoslavia) 874 și Dieter Zieher- 
Theo Holzmann (R.F. Germania) 1851.

Individual : Szuzsa Kristyân (Ungaria) 
1 347 și Iosif Tismănar 2 847.



OMÂNI DIN NOU ÎN LUPTĂ PENTRU SUPREMAȚIA MONDIALĂ
Jucătoare și jucători din 11 fări la startul întrecerilor

\jul să o 
pc banal, 

de cele 
popicele 

b munci- 
lărat, un 
b a tim- 
[ compe- 
Icum s-a 
Ldiale.
I de ani 
le că un 
La jumă- 
fcopicelor 
re nimic 
lor 33.500 
lor peste 
laciadei“. 
Lâ Fede- 
I oară in 
Inondiaie 
le că la 
fcntribuit 
■e jucă- 
Lle țării 
kondialp, 
E înaltă. 
L: piste- 
I a târ
lă romă- 
te se 
lata) no
tau fost, 
1 de că-

be Lito- 
rare de

ICĂTORII

NUMEROASE AFIRMĂRI ALE ȘCOLII ROMANEȘTI DE POPICE
La 10 din cele 12 ediții ale 

C.M., sportivii români au avut 
o comportare remarcabilă, din 
totalul celor 62 de titluri de
cernate pînă în prezent, repre
zentanții noștri cucerind 15. 
„Deschizător de pîrtie" a fost 
cunoscutul popicar Ion Mico- 
roiu, care nici acum, la 56 de 
ani, n-a spus adio sportului pe 
care-1 practică de mai bine de 
trei decenii, numele lui figu- 
rînd în echipa divizionară Me
talul Hunedoara. La Viena, în 
1957, la cea de a 3-a ediție a 
C.M., Micoroiu a devenit cam
pion al lumii. Rezultatul lui, 
877 p.d., a fost considerat, pe 
vremea aceea ca o performan
ță extrem de valoroasă. A ur
mat ediția românească a „mon
dialelor" — București 1966 — 
care i-a adus în prim plan pe 
sportivii noștri, câștigători a 6 
«Iii, dintre care 3 de aur 

pe femei și bărbați și la 
perechi .prin Petre Purge și 
Constantin Rădulescu). începind 
din 1966, trei ediții la rind ro
mâncele au dominat copios a- 
rena marii competiții mondia
le, cucerind de fiecare dată 
cea mai strălucitoare medalie 
pe echipe, la Linz — 1968, la

PROGRAMUL DE ASTAZI Șl MIINE

NOȘTRI
ii

yjVniTii iui!
Aur Argint Bronz

România 15 13 11
Iugoslavia 13 15 6
t. D. Germană 13 9 15
[. F. Germania 6 6 10
[ngaria 5 10 9
tehoslovacia 5 6 5
lustria 5 3 4
luedia •“- *“• 1

I DEȚIN
RDURI MONDIALE

- Zieher
1905 p.d.

— Elena 
plit 1972).

Brautigam (R.D.G.) 998 p d
(Split, 1972).

2 X 200 bile mixte — Horst 
Brautingam 1953 p d (Split, 
1Ș72).

3X200 bile mixte — Nikola 
Dragas (Iugoslavia) 2901 p d 
(Split, 1972).

——--------->
Bolzano — 1970 și 
la Split — 1972. 
La aceste între
ceri, jucătoarele 
noastre au trium
fat și la probele 
de perechi și in
dividual. Corne
lia Petrușcă a ob
ținut la Bolzano 
„aurul" atît la in
dividual cit și la 
perechi, împreu
nă cu Elena Tran
dafir, iar în 1974, 
la Eppelheim
(R.F.G.), a reeditat 
succesul la dublu, 
de data 
cu Ana 
sportivă 
acum la 1 
Nord va 
lorile 1 
La ediția _ ___
Split, campioană a 
lumii 
Elena 
cu un rezultat de 
468 pd care a ră
mas și astăzi re
cord mondial nee
galat pe piste de 
asfalt. Și după 
1974 fetele noastre 
s-au numărat prin- • 
tre principalele 
candidate, dar ele__
să obțină doar medalii de ar
gint și bronz.

Băieții au înregistrat cel mai 
răsunător succes în 1974 la Ep
pelheim, în R.F. Germania, 
unde pornea ca mare favori
tă echipa țării gazdă. Forma
ția României, cu jucători 
plină ascensiune ca Iosif 
mănar, Ilie Băiaș, Iuliu 
și Alexandru Cătineanu, 
turi de mai experimentalii lor co
echipieri Petre Purge și Gheor- 
«he Silvestru, a cucerit titlul 
pus în joc, depășind, după o 
luptă palpitantă, cum foarte 
rar se Intimplă în sportul po
picelor, echipa R.F. Germania, 
clasată pe locul II, doar cu un 
»ingur punct (2599—2598). în 
1976, la confruntările de la Vie- 
na, victoria n-a mai fost ree
ditată, în schimb Iosif Tismă
nar și Ilie Băiaș au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a po-

i aceasta
Petrescu, 
care și 

Mangal ia- 
apăra cu- 
României. 

de la

a devenit 
Trandafir

Margareta Cătineanu (stingă) și Elena An
dreescu, Ia ultima ediție a C.M. de 
cema, au urcat pe podium la toate 
din program : medi " 
de argint

au reușit

in 
Tis- 
Bice 
ală-

PISTE DIN PLASTIC

CU 
fi»

ia Lu- 
probele 
echipa, 
respec-

ie de bronz 
la perechi și locul trei 

tiv, doi la individual
diurnului laureaților 
de perechi. Iar la 
Tismănar a ocupat 
ctind, după o dispută drama
tică, în finală cu iugoslavul 
Nikola Dragas, care cucerea 
atunci cel de al 3-lea titlu con
secutiv. La ultimele C.M., de 
la Lucerna (1978), popicarii ro
mâni au cucerit 7 medalii : 2 
de aur, 3 de argint și 2 de 
bronz. Echipa masculină a ter
minat pe primul loc, iar 
brul nostru jucător losif 
mănar, care la 3 efiiții 
C.M. lupta pentru „aur" 
văzut realizat visul. De 
aceasta, în finală a avut 
adversar pe ungurul Bela 
nyi, pe care l-a învins categoric. 
2 847 p.d. (la 3x200 lovituri 
mixte) cu care brașoveanul a 
devenit campion al lumii. Rezul
tatul constituie cel mai bun punc
taj realizat pe arene cu piste 
din material plastic.

probaîn 
individual, 
locul se-

cele- 
Tis- 
ale 

și-a 
data 

ca 
Csa-

<onul lu-
României

- Sigrid 
d (Linz

Cornelia 
(Bolzano,

Horst

Echipe feminine — R. F. Ger
mania 2519 p d (Lucerna, 1978).

Echipe masculine — Româ
nia (Iosif Tismănar — 946, Ilie 
Băiaș — 935, Gheorghe Sil
vestru — 920, Grigore Marin — 
919, Iuliu Bice — 913, Alexan
dru Tudor 887) 5520 p d (Lu
cerna, 1978).

Perechi feminin : Liuba Tkal- 
cici — Pavița Salosevici (Iugo
slavia) 874 p d (Lucerna,J.973).

Perechi masculine : —• ■
Zieher — Theo 
(R.F.G.) 1851 p d
1978).

Individual feminin
1X100 bile mixte •

Kristyăn (Ungaria) 
(Lucerna, 1978).

2X100 bile mixte 
Andreescu 899 p d 
1978).

3X100 bile mixte ■ 
Kristyăn 1347 p d 
1978).

Individual masculin
1X200 bile mixte — Iosif Tis

mănar 946 p d (Lucerna, 1978).
2X200 bile mixte — Iosif Tis

mănar 1901 p d (Lucerna, 1978).
3X200 bile mixte — Iosif Tis- 

■ mănar 2847 p d (Lucerna, 1978).

Dieter 
Holzmann 
(Lucerna,

— Zsuzsa
455 p d

— Elena 
(Lucerna,

- Zsuzsa 
(Lucerna,

JURIUL DE CONCURS
Herbert Schwartz (R. F. Germania) 

— președinte
Oskar Rossi

cipal
t)skar Saga 

nand Popeseu 
arbitrului principal

Ca arbitri secunzi au fost numiți 20 
de oficiali români, majoritatea foști sau 
actuali popicari fruntași.

(Italia) arbitru prin-

(Cehoslovacia) și Ferdi- 
(România) — locțiitori ai

24 mai, ora 18 : deschiderea festivă a ___ ___ __ __ _
ediții a C.M., la Teatrul de vară din Mangalia-Nord.

25 mai, incepind de la ora 8,20 : proba masculină pe e- 
chipe (evoluează primele trei schimburi din fiecare repre
zentativă) ; ora 12 : proba feminină pe echipe (primele trei 
schimburi). Ordinea intrării pe arenă : masculin - Franța, 
Italia, Elveția, Polonia, Suedia, Austria, Unqaria, România, 
Iugoslavia. R.F. Germania, Cehoslovacia ; feminin - Unga
ria, Polonia, Austria, România, R.F. Germania, Cehoslovacia, 
Iugoslavia.

celei de a Xll|-a

PRINTRE OASPEȚI —
SPORTIVINUMEROȘI9

DE MARE CLASĂ
Discutind (cu prilejul ulti

melor intilniri internaționale), 
cu o parte dintre specialiștii 
străini care vor fi prezenți la 
marea competiție de pe Lito
ralul românesc, aceștia au fost 
de părere, în unanimitate, că 
actuala ediție a C.M. va reuni 
numeroși sportivi de forțe sen
sibil egale. Reintrarea în are
na „mondialelor" a popicarilor ■ 
cehoslovaci, cotați printre cei 
mai buni din lume, mărește, 
evident, cota valorică a între
cerilor. Dacă la băieți, coechi
pierii lui Jaroslav Slabak vi
zează un loc pe podium, fosta 
campioană mondială Hana Ko- 
nirova și colegele ei vor a- 
taca titlul suprem la cel pu
țin una din cele trei probe.

Alături 
slovaci, 
candidați 
anunță 
slaviei, Ungariei, 
nia și Austriei, care au domi
nat jocurile din cadrul C.C.E., 
competițiile „Cupa Polar", 
„Cupa Carpați", „Trofeul Iu
goslavia", „Cupa Sandhausen" 
și alte prestigioase concursuri 
internaționale, desfășurate in
tre „mondialele" de la Lu
cerna și cele de Ia Mangalia- 
Nord, realizînd pe echipe re
zultate în jurul a 2500 p d la 
feminin și 5 550 la masculin,

de sportivii ceho- 
printre principalii 

la cele 18 medalii se 
reprezentanții Iugo- 

R.F. Germa-

INTERNAȚIONALA 
cifre care indică o vizibilă 
creștere a nivelului performan
țelor. Reprezentativele din ță
rile menționate au în compo
nenta lor sportivi de mare 
clasă internațională, ca de e- 
xemplu ungurii Zsuzsa Kris
tyăn, campioană mondială la 
Viena (1976) și Lucerna (1978); 
Bela Csânyi, vicecampion mon
dial la Lucerna, iugoslavii 
Nikola Dragas, triplu campion 
mondial (1972, 1974, 1976), Liu
ba Tkalcici, Biserka Perman, 
vest-germanii Gabriele Ber
gholz, Wolfgang Endres, lau- 
reați ai multor concursuri de 
amploare, austriacul 
Proser, creditat cu 
de valoare mondială, ca să dăm 
numai cîteva nume cu 
sionante 
dăugind 
ponenții 
tive de 
propiat 
tilor, credem că la Mangalia- 
Nord multe se vor schimba în 
ierarhia valorilor. în această 
aprigă confruntare de forțe 
pentru supremația mondială; 
popicarii români și-au propus 
ambițiosul țel de a depăși bi
lanțul realizat (2 medalii de 
aur, 3 de argint șl 2 de bronz); 
la ultimele C.M. de la Lucer-' 
na. Le dorim succes deplin !

Gerhard 
rezultate

impre- 
„cărți de vizită". A- 
că mulți dintre com- 
celorlalte reprezenta- 
peste hotare s-au a- 

de nivelul protagoniș-

PORTRETELE IN MINIATURĂ ALE „TRICOLORILOR"
Popicarii români au în

ceput pregătirile pentru cam
pionatele mondiale cu do
rința fermă de a obține noi 
succese de prestigiu. In rîn- 
durile celor 9 jucătoare și 
tot atîția jucători din care 
se vor alcătui echipele repre
zentative ale României se 
află sportivi cu o vastă ex
periență internațională, lau- 
reați ai multor concursuri 
de anvergură, precum și ti
neri debutanți In arena 
„mondialelor". Iată, în mi
niatură, portretele ,, tricolori
lor".

GHIDUL

LOTUL FEMININ
Ano Petrescu (Gloria Buc.), înălțime 1,67 m, greutate 

59 kg, virata 32 ani, practică jocul popicelor de ta 15 cni 
(primul antrenor Constantin Neguțoiuj, cele mai bune per

formanțe — vicecompioonă mondială in 1974, campioonâ 
mondială cu echipa României în 1968. 1970 și 1972.

Elena Andreescu (Voința Buc.). 1,65 m, 59 kg, 26 ani, 
de ta 18 ani (Ilie Balaș), vicecomptaonâ mondială ta in
dividual șl ta proba de perechi in 1978.

Margareta Cătineanu (Gloria Buc.), 1.67 m, «7 kg, 
32 ani. de ta 16 ani (Constantin Neguțoiu), vicecom- 
pioanâ mondială ta proba de perechi cu Elena Andre
escu tn 1978.

Vasilica Pir.țea (Rapid Buc.), 1,62 m, 54 kg. 29 ani, 
de ta 15 cni (Tudor Buzea). tripla campioană europeană 
de junioare (individual, perechi și echipe) în 1973.

Elisabeta Albert (Voința Tg. Mureș), 1,74 m, 65 kg, 
28 cni, de la 17 ani (Tlberiu Szămonyi), campioană eu
ropeană de junioare ta perech' cu Vosilico Pinten și 
echipa României tn 1973.

Elisabeta Badea (Voința Buc.), 1,68 m, 60 kg, 25 oni. 
de la 17 ani (Crista Szăcs), medalia de argint cu echi
pa României la C.E. din 1977. medalia de bronz cu 
echipa României ta C.M. 1978.

Maria Iosif-Nichifor (Voința Buc.), 1,67 m, 57 kg, 24 ani. 
de ta 17 oni (Crista Szocs), 
junioare ta proba de perechi 
medalie de orgint cu echipa 
nioore din 1979.

Elena Pan* (Voința Buc.), 1,74 m. 60 
la 19 oni (Anghel Sofronie), camoioanâ 
junioare cu echipa României în 1973.

Silvia Berinde (Voința Orcdeo), 1,56 m, 60 kg. 25 an;, 
de io 16 oni (Rozaiia Berinde), campioană .Li cană 
de junioare în 1978.

Maria Iosif-Nichifor ți Ilie Hosu, două dintre tinerele speranțe 
ale reprezentativelor noastre

LOTUL MASCULIN
losif Tismănar (Rulmentul Brașov), 1,70 m, 83 kg, 35 

ani, de la 18 ani (Constantin lordache) campion mon
dial Lucerna 1978, campion mondial la perechi in 1976, 
vicecampion mondial în 1976.

Gheorghe Silvestru (C.F.R. Constanța), 1,61 m, 69 kg, 
34 oni, de la 13 ani (Ion Dinescu), campion mondial 
cu echipa României în 1974 și 1978

Iuliu Bice (Electromureș Tg, Mureș), 1,80 m, 85 kg, 
34 oni, de la 22 ani (Nicolae Zolyomi), campion mon
dial cu echipa României în 1978.

Ilie Băiaș (Metalul Hunedoara), 1,70 m, 95 kg, 33 ani, 
de >a 15 oni (Ion Micoroiu), campion mondial cu echipa 
României in 1974, 1978 și la perechi cu losif TismSnar 
In 1976.

Alexandru Cătineanu (Gloria București), 1,72 m, 73 kg, 
31 ani, de Ic 14 oni (losif Pozsgai), campion mondial 
cu echipa României în 1974 și 1978.

Ilie Hosu (Electromureș Tg. Mureș), 1,71 m, 82 kg,
24 oni, de la 18 ani (Ion Radovici), campion european 
cu echioa de juniori a României în 1977 și medalie de 
argint in o'oba 'mdrviduolâ la C.E. de Juniori din 1979,

Alexandra
oni, de la 
juniori ’979 

Gheorghe
25 am, de
cu echipa de Juniori a României In 1977.

A’erand-u Naszodi (Aurul Baia Mare), 1,72 m, 72 kg, 
24 c- de to 16 oni (Mihai Bolony), campion european 
cu echipa ce juniori a României 1977.

camoioanâ eurooeanâ de 
cu ibolya
României

Katono în 1979. 
la CE. de

kg, 29 ani, 
euroosanâ

Iu-

de 
de

T-dor (Gloria București)- 1,82 m, 81 kg, 26
16 cni (Ion Petru), campion european de

SchoHes (Aurul Baia Mare), 1,84 m, 86 kg, 
Ta U ani (Bela Jakob), campion european

SPECTATORULUI
• In programul C. M. 

figurează trei probe fe
minine și tot atîtea mas
culine : echipe, perechi și 
individual. O echipă este 
formată din 6 jucătoare ' 
sau tot atîția jucători, 
fiecare lansînd cite 100 
bile (la feminin), res
pectiv 200 bile (la mas
culin). • Pistele, popi- 

' cele și bilele sînt din 
material plastic. Pista 
are o lungime de 20,65 
m, iar planșa' de lansare 
este de 6,50 m. Popicele, 
in număr de 9, au dia
metrul de 10 cm și o 
greutate de 1,8 kg, iar 
bilele (cu diametrul de 
16 cm) au o greutate de 
2,8 kg. • Se joacă pro
bele clasice de 100 bile 
mixte (femei) și 200 bile 
mixte (bărbați) în man
șe de cite 25 de aruncări 
la „plin", 25 la „izolate" 
ș.a.m.d. Durata evoluții
lor este de 40 de minu
te în întrecerile feminine 
și de 80 de minute la 
cele masculine.. • 20 de 
jucătoare și tot atîția 
jucători, care au doborit 
cele mai multe popice în 
probele pe echipe și la 
perechi, se califică pen
tru turneul final indivi
dual, care va avea loc în 
ultima reuniune. Aceștia 
vor intra pe piste în or
dinea inversă a clasa
mentelor respective, ju
cătorul și jucătoarea ca
re vor totaliza cele mai 
mari punctaje devenind 
campioni mondiali.

Materiale realizate de 
Traian IOANIȚESCU 

și Toma RĂBȘAN 
Fotografii : Dragoș NEAGU



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
DINAMO - FARUL, VERITABIL „CAP DE AFIȘ* 

ÎN ETAPA A 23-a, LA RUGBY
NOUA GENERAJIE DE ATLEȚI LA START 1

SÎMBĂTÂ

Din nou atletism pe Stadionul 
Republicii ! De dala aceasta se 
vor afla în întrecere, astăzi șl 
mîine, reprezentanții noii gene
rații, juniorii de categoria I si 
unii dintre cei valoroși co-ncu- 
renți din categoria a n-a, cu 
prilejul competiției de tradiție a 
atletismului nostru — concursul 
republican de primăvară. Avînd 
in vedere prestațiile celor mal 
mulțl dintre competitori, la pri
mele concursuri ale acestui În
ceput de sezon, avem convinge
rea ci „tnînjii" vor lupta din 
răsputeri pentru victorie, pentru 
rezultate cit mad bune care să-l 
recomande atenției selecționerilor 
pentru Jocurile Balcanice ale ju- 
nlorOor si Concursul Prietenia si. 
de ce nu. Chiar si pentru... Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

Capul de afiș al concursului vs 
ii, Indiscutabil, săritura în înăl
țime la care Sorin Matei, Con
stantin Militaru, Eugen Popescu 
și încă alții se vor strădui să-și 
îmbunătățească recordurile, ca și 
colegele lor de probă, Monica 
Matei și Katalln Kiss ; iar su- 
lițașa Cristina Dobrinoiu, sări
toarele în lungime Marieta Ilcu 
șl Gabriela Coteț, alergătoarele 
de semilond Cristina Cojocarii, 
Eugenia Nicola, Mihaela Budecan, 
Olga West, sprintera Nicoleta Ua, 
discobolul ștefan Karpoș etc. au 
acum buntfl prilej al unor noi 
remarcări.

Atlețil seniori vor concura la 
Pitești la campionatele universi
tare șl la Sofia la „N-arodna 
mladei". Să vedem ce ne vor 
aduce aceste trei concursuri !,..

mentul Bîrlad 16—9 si Politehni
ca Iași — Știința CEMIN Baia 
Mare 19—7) s-au disputat antici- 
pat.
• ASTĂZI, PE STADIONUL 

TINERETULUI TV, de la ora 16, 
al doilea cuplaj din turneul de 
promovare pentru prima divizie : 
Constructorul Constanța — Dună
rea Giurgiu și Rapid Buzău — 
Gloria P.T.T. Arad.
• MÎINE VOR FI CUNOSCUTE 

finalistele campionatului de ju
niori, In urma disputării fazei 
pneiimtnare : Locomotiva Buc. — 
CL Sp. se. Bîrlad, Triumf Buc. 
— I..IM. Galați (se joacă la Fe
tești), R C. Grivița Roșie — Car- 
pați Mirșa, Locomotiva Oradea — 
CI. sp. șc. 2 Republica Buc. (la 
Brașov). CI. sp. șc. 2 Constanța — 
Locomotiva Clnj-Napoea, Lie. me
talurgic Iași — CL sp. șe. XH 
Constanta (la București), Unirea 
laș! — B.C. Sportul stadentcsc 
da Biriad) si Viitorul Cluj-Na
poca — CL sp. SC. OF. Brașov 
pa Alba Iulian

porțiune a 
1979—1980,

ultima
ediției

___ r______  de rugby programea
ză la sfîrșltul acestei săptămini 
etapa cu numărul 23. Capul de

Aflat pe 
desfășurării 
campionatul

afiș al zilei îl constituie, fără în
doială, meciul Dinamo — Farul
care se dispută mîine, pe stadio
nul Olimpia, de la ora 16,30. A- 
cest derby de tradiție are. teore
tic, cel puțin, și o anume im
portanță pentru configurația fi
nală a clasamentului : dlnamo- 
viștii slnt totuși în „coasta" li
derilor, constănțaril mal au u- 
nele șanse pentru ocuparea locu
lui secund. Dintre celelalte parti
de ar mat fi de amintit acelea 
dintre Știința Petroșani — C.SJH. 
Sibiu, și C.F.R. Brașov — Rapid, 
ele anunțlndu-se mal echilibrate, 
ceea ce nu se poate spune des
pre meciul Vulcan — Steaua...

Un joc din programul etapei, 
anume R.C. Sportul studențesc 
B.C. Grivița Roșie este aminat 
pentru 4 iunie, grivițenii afiîn- 
du-se în turneu în Italia, Iar 
alte două (,,U“ Timișoara — Bul-

AZI, IN CAPITALA, CONCURS AUTOMOBILIST 
DE VITEZA

FINALA PE ȚARA A CAMPIONATULUI DE OINĂ 
AL LICEELOR AGRICOLE

cupă tradițio- 
memoria ma- 
român Jean 
ca primă eta- 
campionalului

ATLETISM. Stadionul Re- 
publicll, 
concursul 
primăvară

de la ora 15 : 
republican de 

al juniorilor I.

Sezonul competitional de oină 
programează azi și mîine, In o- 
rașul Șimleu Silvaniei* județul 
Sălaj, finala pe țară a Campio
natului liceelor agricole. După 
consumarea fazelor preiimzr.are, 
la startul cărora au fost pre
zente mai multe zed de echipe. .Bîbor).

„REGATA SNAGOV'
(Urmare din pag. 0

zantă. Iran Patzaichin și Petre 
Capusta, campioni mondiali ai 
distanței, erau cotați cu prim 
șansă și au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a ciști- 
ga. N-au reușit, pentru că cu
plul Dobre Nenciu — TomaSi- 
mionov, format în această pri
măvară, a concurat extraordi
nar, izbutind să treacă, printre 
balizele sosirii cu două zecimi 
înaintea campionilor. Aproape, 
și cu un timp foarte bun, au 
sosit și Mihai Marcov — 
Gheorghe Simiocenco, și ei o 
revelație a sezonului. In sCr- 
șit, la caiac dublu fete, Maria 
Ștefan și Agafia Buhaev au 
confirmat pronosticurile, cîști- 
jînd fără probleme.

Rezultate tehnice (probe de SOC 
na): Kl: 1. ion Birlădeanu 1:«,6; 
1 Vasîle Dîba 3. Vladinur
Koliș (UJl.S.S.) ’1:®.S: 4. Oneste 
?erri (Italia) 1:«^; 5. furi Po- 
.ians (UJLS.S.) ISM: t Patrick 
^efomon (Franța) lâi.t; Cl: L 
Iheorghe Tixu 1J5A; X Se-^-e. 
Lgapocov (CJLS5.) lâM: X Ba- 
ionrir Blank (Cehosăovacăa. 
106,1; 6. Lipat VaraSev S
Dumitru Bețtu 2^33; C. Feodor 
Turei 1:04.3; Kl F: 1. Maria șse- 
ma 2103,1' X Agafia BuShv 

3. Beatrice Knopf
1«,7-, 4. Adriana Tarasov 1*1; 
5. Ana Briobooodova (URSS) 
2-063; C. Tatiana Wlrltm 
(U.R.S.S) 2:67,6; K2: L t-KA-S
(Nikolai Astapkovkâ — Vladimir 
Komanovski) 1:X.S; X Romăma 
(Mihai Zafiu — Alexandru Gmrai 
1 jrt4 ; X Bornă rria (Benlamlr

în această idee va fi interesantă 
de urmărit disputa autoturisme
lor din grupa a V-a, in care u- 
neie autoturisme au 
peste 100 H.P.

întrecerea propriu 
în jurul orei 15,90 
turismele din grupa _________
fără modificări — după ce concu- 
rențil (maximum 20 în flecare 
grupă) îșl vor fi cîștigast dreptul 
de participare în cursele de ca
lificări care încep în juriu orei 
14. „Cupa Jean Caldanu" va fi 
atribuită alergătorului care va o- 
cupa primul loc în clasamentul 
general.
în concurs, Eugen lonescu-Cris- 

tea va pilota un Renault 12 Gor- 
dinl (1600 cmc), iar itallanrrl Al
fonso Giordano, de la Minard! 
Napoli care a mai concurat la 
noi, în edițiile precedente, un 
Fiat 131 Abarth (2 000 cmc).

o putere de
zisă începe 
— cu auto- 
I, de serie.

de a

In „Cupa

HALTEROFILI ROMANI 
LA CM. DE JUNIORI

ORIENTARE TURISTICA

ANUNȚ
Cu prilejul Jocurilor 

Olimpice de la Moscova 
1980, C.N.E.F.S., împreu
nă cu Ministerul Turismu
lui, organizează excursii 
speciale pe o durată de 
18 zile, care asigură po
sibilitatea participării la 
manifestațiile sportive, 
precum și la programe 
cultural-turistice.

Cadrele de specialitate 
din mișcarea sportivă 
care doresc a se înscrie 
Ia aceste excursii se vor 
adresa consiliilor județe
ne pentru educație fizică 
și sport și oficiilor ju
dețene de turism.

Sportul

României*
MIHAI DRAGOMIRESCU A CIȘTIGAT 
PROBA DE PISTOL LIBER LA SENIORI

București. Elevul antrenorului 
Mincea Horneț are principalul 
merit de a fi cîștigat un concurs 
de seniori.

REZULTATE TEHNICE — pis
tol liber ta focuri seniori: 1. Mi
hai Dragomirescu (C.S.Ș. 1 Bucu
rești) 551 p (pe „decade": 96-92- 
>6 93 66 91), i. Dan îonesc'i 
(CLS.U. Brașov) 549 p (89-90-92- 
92-91-95), 3. Virgil Suciu (Steaua) 
544 p (36-87-91-91-91-37), 4. Alexan- 
dru Gened (Steaua) 541 p, 5. Mi
hai Bujdei (Steaua) 541 p, 0. Le
onard locașcu K-EJjS.) 531 p.

T. RĂBȘAN

DIVIZIA B DE TINERET LA BASCHET

isa-314 z?

. B. sl o

28

23

u in

«.
s.

«. C.SȘ.

L
2.
X

22

1». Gloria

n

„CUPA PRIETENIA" 
LA DIRT-TRACK

(Uman din pag. I)

ți ur. ioc n). urmat de repre- 
zen Lanțul nostru " 
cu 16 puncte. In 
clasamentului : X 
(Polonia) 15 p, 4.
------------- ---- 5.

p, 6. J. Sveț 
P-
echipe (pe-

Ionel Pavel 
continuarea
M. Kempa 

N. Simonov 
D. Iaroslav(UJL&S.) 13 p, 

(Cehoslovacia) 9 
(Cehoslovacia) 8

Clasament pe . _
rechi) : L U.ILS.S. (N. Simo
nov — A. Faizulin) 24 _p ; 2. 
Ungaria (Z. Haidu — 
hasz) 23 Pj_ 3. Polonia 
Kempa 
4. România (L Pavel 
Postelache) 20 p ; 5.
slovacia (J. Sveț — D. 
slav) 17 p; 6. Bulgaria 
Markov — Z. Zahariev) 
7. R.D.G. (M. Grulich 
Miesnek) 9 p.

Mîine dimineață, la 
(ora 10,30) al doilea 
ai etapei.

Z. Iu- 
(M.

K. Glavack) 21 p ; 
“ “ ‘ — 8.

Cebo- 
Iaro- 

(V. 
9 P.

— B.

Sibiu,
concurs

Stadionul Stea- 
ora 16 : Vulcan 

___ „ (Div. A) ; sta
dion Tineretului IV, de La 
ora 16 : Constructorul Con
stanța — Dunărea Giurgiu 
șl Rapid Buzău — Gloria 
P.T.T. Arad (turneu de 
promovare în Div. A).

SĂRITURI ÎN APA. Ba
zinul „23 August", de la 
ora 16 ; concura de verifi
care a loturilor naționale.

TIR. Poligonul Tunari, 
de la ora 9: Concura de pis
tol viteză, trap (talere a- 
runcate din șanț), mistreț 
alergător și pușcă standard 
(„Cupa României") ; poli
gonul din Parcul Herăs
trău, de la ora 9 : între
cerile arcașilor, din cadrul 
..Cupei României".

DUMINîCA
ATLETISM. Stadionul Re- 

pubficii, de la ora 9 : 
cursul republican de 
măvară al juniorilor

FOTBAL. Stadion 
August", de la ora 
Sportul studențesc Bucu
rești — S.C. Bacău (Div. 
A), stadion Politehnica, de 
la ora 11 : Sportul studen
țesc București — S.C. Ba
cău (juniori), stadion Me
canică fină, de la ora 11 : 
Mecanică fină București mm 
Progresul Vulcan BucuireșH- 
(Div. B), stadionul „23 Au
gust", de la ora 11 : Au
tobuzul București — Rapid 
București (Div. B), stadion 
Electronica, de la ora 11 : 
Electronica București — 
Vîscoza București (Div. C). 
stadion Sirena, de la ora 
11 : Sirena București — 
Viitorul Chimogi (Div. C), 
stadion Abatorul, de la 
ora 11 : Abatorul Bucu
rești — FI. roșie București 
(Div. C), stadion Automa
tica, de la ora 11 : Auto
matica București — T. 
București (Div. C), sta
dion Laromet, de la ora 
11 : Tehnometal București
— Luceafărul București 
(Div. C), stadion Triumf, 
de la ora 11 : Automeca- 
nica București — ICSIM 
București (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreas- 
ca, de la ora 10 : Confec
ția București — Mureșul 
Tg. Mureș (ultima etapă 
Div. A. f.), Dinamo Bucu
rești — știința Bacău 
(„Cupa de primăvară" Div. 
A m), teren Giulești, de la 
ora 10 : Spartac București
— Relonul Săvinești (Div. 
B f.). teren Facultatea de 
Drept, de la ora 10 : Uni
versitatea București — 
C.S.U. Galați (Div. B m.). 
teren Voința, de la ora 10: 
Universitatea București _ — 
"Vulturul 
B. I.).

RUGBY, 
pia, de la 
Constanța 
motiva CluJ-Napoca (Câmp, 
juniori), ora 10,36 : Dina
mo București — FanȚl, 
Constanța (Div. A), sta
dion Tineretului IV, de la 
ora 9 : Lie. Metalurgic 
Xașl — C.S.Ș. 2 Constanța 
II (camp, juniori).

SĂRITURI ÎN APĂ. Ba
zinul „23 August", de la 
ora 10 : concura de verifi
care a loturilor naționale.

TIR. Poligonul Tunari, 
de la ora 9 : „Cupa Româ
niei" la pistol viteză (man
șa a Il-a), mistreț alergă
tor. pușcă liberă 3X40 f șt 
trap.

RUGBY, 
ua, de la 
— Steaua

Ploiești

i

COffl- 
pri- 

I.
„23 
13 :

(Div.
Olim-Stadion

ora 9 : C.S.Ș. 2
— C.S.Ș. Loco-

Lie.
C.S.Ș.

A),

nc-iM* u

indemina tuturor Iia

„BOVYAI*
1X7- 677 23

24

vînzâtorii volanți vâ stau zilnic

X.

Dej

15 8 7 897-1115
27 s îs am-SKi » 4. Metalul Salonta

15 5 10 928-1035a’Tu im-» x 5. VoJața Reghin
15 5 10 935-1014

27 7 X *151 34
1 S 1X7-204 27

X Precizia Sâcele
15 0 15 588-1148

Surpriza sezonului 

NU PIERDEȚI PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRĂ PRINTRE MARM 
CIȘTIGATORJ I

LA CEREREA PARTICIPAN- 
TILOR, A.S. Loto-Pronosport 
a reeditat LOZUL PRIMĂ
VERII, după aceeași formu
lă avantajoasă cu CIȘTI- 
GURI SUPLIMENTARE in 
valoare de 1.700.000 lei din 
fond special ! NO| ȘANSE 
SPORITE de a obține :
• Autoturisme „Dacia 
1300“ ți „Skoda 120 L“
• 50.000, 10.000, 5.000 lei 
etc.
Agențiile Loto-Pronosport și 
la dispoziție.

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recrutează 
candidați pentru Institutul de Marină ,,MIRCEA CEL BATRlN" 
Constanța, secția transport maritim.

Institutul de Marin» ,.MIRCEA CEL BATRlN" este instituție 
militar» de ăavățămlnt superior tehnic, de specialitate, șl pre
gătește cadre pentru marina civilă, întreprinderea de Exploa
tare a Flotei Maritime .^JAVROM" Constanța, in specialitățile:

— navigație (ofițeri maritimi punte);
— electromecanică navală (ofițeri maritimi electromecanici și 

ofițeri maritimi electricieni).
Admiterea in Institutul de Marină se face pe bază de cm- 

curs, care se va desfășura potrivit prevederilor din broșura 
„Admiterea in Invățămintul superior 1980“, editată de Ministe
rul Educației și InvățămintuluL

înscrierea la concursul de admitere se face la M.T.Te. — 
DEPARTAMENTUL TRANSPORTURI NAVALE, --------------------
SON AL-INV AȚAMINT numai pentru candidați! 
clliul In BUCUREȘTI, cu Începere de la data 
închide la data de 21 iunie 1380.

Pentru înscrierea la concurs, candidați! vor 
misia de selecționare următoarele acte:
• diploma de bacalaureat In original sau 

care să rezulte că elevul a absolvit liceul, ori 
mul an de studii;
• aprecierea activității școlare eliberată de conducerea liceu

lui (cei Încadrați In producție vor aduce în plus apre
cierea activității profesionale de Ia locul de muncă, eliberată 
de conducerea întreprinderii sau secției);
• certificat de naștere In copie legalizată;
• buletin medical (R.B.W., radioscopie gastroduodenal», ra

di os copie pulmonară) și adeverință eliberată de circa sanitară 
de domiciliu privind bolile cronice șl ‘ "
sibilă;
• patru fotografii 3/4.
Odată cu aceste acte, candidații vor 

tip mapă, pe care își vor scrie numele.
Nu se admite înscrierea sub rezerva 

actelor.
La concursul de admitere se primesc numai bărbați ce nu 

depășesc virsta de 25 ani.
Relații suplimentare la telefon 1.91.00 interior 652, întreprin

derea de Exploatare a Flotei Maritime „NAVROM" Constanta 
— biroul tnvățămtnt.

BIROUL PER- 
care au domi- 
de 5 mai și se

depune la co-

adeverință din 
că este in ulti-

acute în stare transmi-

&?pune și două dosare
prezentării ulterioare a



Ultima etapă 
a Diviziei A

TELEGRAFIC, DIN CELE 18 TABERE
• A.S. ARMATA TG. MUREȘ, 

cu întreg lotul valid, așteaptă cu 
Încredere acest joc hotăritor pen
tru ea • F.C. OLT 
Tg Mure^ cu echipa
• POLITEHNICA 

aceeași echipă din 
cedentă, cu Steaua

a plecat la 
completă. 
IAȘI anunță 
partida pre- 
• OLIMPIA

LA GALATI 
NU SE MAI CÎNTĂ ■ • •

ABBA
Acum vreo doi ani sa. spus 

despre F.C.M. Galați că este 
o formație tip... ABBA. Nu
mele celebrului grup-rock in
dica sugestiv condiția „alb- 
albaștrilor" — un an țn „A“ 
și doi in „B". iată că de 
miercuri seara la Galați nu 
se mai cintă ABBA. F.C.M.-U1 
(antrenat de cuplul C. Teaș- 
că—C. Ardeleanul reușind să 
reînnoiască contractul ci Di
vizia A. 
care a 
moașele 
ciul cu 
de la...

De aceea publicul, 
gustat din plin iru- 
faze de atac din me- 
Gloria (ca și fazele 
Timișoara și Baia 

Mare), din care s-au marcat 
cele patru goluri, a aplaudat 
călduros în final pe actorii 
săi preferați apreciindu-le in 
primul xind CANTITATEA DE 
MUNCA depusă din momen
tul promovării in prima divi
zie. Și trebuie să recunoaștem 
că F.C.M.-ul nu are individua
lități, ci doar clțiva jucători 
tineri talentați, alții de... plu
ton, cum se mai zice, unii 
dintre ei ținuți bine in friie 
și... cam atit. Din toți aceș
tia C. Teașcă a construit o 
echipă căreia l-a fixat un ca
dru adecvat de joc (cu 'in 
mărit grad de agresivitate), 
o dinamică sporită de acțiune. 
24 de cornete, 30 de șuturi la 
poartă, din cane peste 50°/, pe 
spațiul el — iată dou£ cifre 
semnificative din meciul cu 
Gloria. Din păcate, Insă, pre
cizia finalizării, ca și in alte 
partide, a cam lăsat de do
rit, Orac, Bejenaru. MajBru 
și Harm risipind mari ocazii 
de goL

Oricum Insă, spunea un 
spectator, „F.CJH.-U1 de azi 
nu mal seamănă cu cel de 
anii treeuți". Subscriem și noi 
la această apreciere.

Stelion TRANDAFIRESCU

DISCIPLINA DIN NOU IN SUFERINȚA
UNDE DUCE ACTUL HULIGANIC AL UNBl AȘA ZIS „SUPORTER"

Nu se poate spune că la me
ciul dintre divizionarele B Rapid 
București și Metalul Plopeni, dis- 
putat duminica trecută, echipa 
organizatoare, Rapid, nu a luat 
măsurile organizatorice necesare 
pentru a preîntâmpina eventualele 
incidente pe care le-ar fi putut 

, provoca unele elemente irespon- 
'sabile din rîndurile celor care se 

pretind „suporteri" ai acestei e- 
chlpe. Și aceasta, nu pentru fap
tul că organizatorii s-ar ii gîn- 
dit și la posibilitatea ca Rapidul 
să piardă pe teren propriu, ci, 
mal ales, pentru că nu o dată 
echipa gluleșteană și-a fript de
getele din cauza unor așa-ziși 
suporteri care, din prea multă 
„dragoste" pentru echipa lor fa
vorită, s-au comportat nesportiv, 
mergind uneori pînă la acte hu
liganice.

Dar tată că și la meciul cu 
Metalul Plopeni, c-i toate măsu
rile luate, un huligan 
după ' '

___ ascuns
niște arbuști — și care n-a

SALVAT DE...
S-a lntîmplat uneori, ca antre

norii. aflaț’ pe banca lor din in
cinta terenului, să intre în teren 
pentru a-și calma jucătorii an
grenați în acte de indisciplină, 
fie împotriva adversarilor, fie îm
potriva arbitrilor. Ca educator, 
ca unul care răspunde și de 
conduita jucătorilor săi, un an
trenor, evident, trebuie să fie 
primul care să încerce să poto
lească spiritele, atunci cînd aces
tea s-au Încins prea tare. Poate 
n-o să credeți, dar ta meciul 
dintre divizionarele C Construc
torul Pitești șl Electronistul 
Curtea de Argeș, lucrurile s-au 
petrecut... invers. Antrenorul 
oaspeților, Alexandru Rădulescu, 
a intrat în teren cu intenția de 
a-1 lovi pe arbitrul de centru, 
după ce, in preataDil, îl acope
rise cu înjurături, dne l-a sal
vat pe arbitru de furia antre
norului 7 Echipa Electronistul, 
mai mulțl jucători ai acestei for
mații imobilizîndu-1 pe antrenor 
și oprindu-1 astfel să-ți ducă 
„opera" la., rău sfirșit 1

Comisia de disciplină a sesizat 
Colegiul central al antrenorilor 
asupra acestui caz. Dar nu e pri
ma oară cînd sînt aduse la cu
noștința acestui organism ABA
TERILE UNOR ANTRENORI. 
Oare toate au fost sancționate 7
• La scorul de 3—O. Marin Nî- 

eulae (Gloria Buzău) l-a lovit cu 
piciorul pe Bathori (F.C. Olim
pia). cînd jocul era oprit. Fireș
te, a fost eliminat, tar echipa sa, 
rămînînd tn 10 oameni, a fost 
învinsă. Comisia de disciplină l-a

Trialul Diviziei B

DECI, EXISTĂ JUCĂTORI
a plecat spre Iași cu cel mai 
bun „11“ și cu multe speranțe.
• GLORIA BUZĂU îi are. în 

conțin» îare, pe Petrache acciden
tat iar pe N. Marin suspendat. 
Va folosi, deci, echipa care a 
jucat la Galați • DINAMO. Va 
reintra Dinu, dar, în schimb, nu 
va juca Custov. care a acumu
lat două cartonașe.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

va utiliza formula de echipă care 
a început partida de la Rm. VO- 
cea • LA STEAUA nu va juca 
Zahiu care mai are o etapă de 
suspendare.
• JIUL nu va conta pe apor

tul Lui Bă din și Vlnătoru. care 
au acumulat cîte două cartonașe 
galbene 9 F.C. BAIA MARE va 
declasa echina completă.
• SPORTUL STUDENȚESC nu 

are probleme de lot; este posi
bilă reintrarea lui Cățoi O S.C. 
BACAu va sosi astăzi după-amia-

Divizia națională de juniori

F.C. ARGEȘ-VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
Mîine, odată cu încheierea În

trecerilor primului eșalon, va lua 
sflrsit $1 campionatul Divizie: na
tion^ de juniori. Actuala edi
ție a fost dominată de formația 
F.C. ARGEȘ, care înaintea ulti
mei etape are un avans de 4 
puncte, decisiv deci ta stabilirea 
campioanei Acest titlu cu
cerit de echipa piteșteană vine 
să răsplătească eforturile și mun
ca susținută depuse de clubul ar- 
geșean — antrenor- LEONTE IA- 
NOVSCHI — recunoscut pentru 
grija cu care privește problema 
„schimbului de mîine". Ultima 
etapă a actualei ediții are un in
teresant „cap de afiș", partida 
Universitatea Craiova — Steaua, 
meci care va stabili ordinea fi
nală a podiumului, ambele echi
pe avînd in prezent cîte 44 de 
puncte.

Mîine, ia CluJ-Napoca SE STABILESC
FINALISTELE CAMPIONATULUI

Turneul final al campionatului 
republican de juniori fel va de
rula mîine dimineață, M Cluj- 
Napoca, ultima secvență, cînd se 
vor cunoaște cele două echipe 

Comi- 
a ho 
fie a-

bani

putut fi Identificat pentru a su
porta rigorile legii — a aruncai 
cu o piatră in autobuzul cu care 
se pregăteau să plece acasă jucă
torii din Plopeni, spărgînd par
brizul mașinii și rănlndu-1 pe 
șofer.

Analizind cele petrecute, 
sia de disciplină a F.R.F, 
tărit ca clubul Rapid să 
mendat cu 10.000 de lei,___
care ar fi putut avea o destina
ție mai bună, în foies'll clubului, 
dar care au ieșit din bugetul lui 
din cauza unui huligan oare pre
tinde, poate, că „ține" la Rapid.

Măsura trebuie să constituie 
un avartismem serios atft pen
tru echipa feroviară, pentru con
ducerea el (ca și pentru alte e- 
chlpei, cit, mal ales, pentru acel 
spectatori care, prin manifestă
rile lor reprobabile aduc, de fapt, 
deservicii formației favorite. Nici 
o echipă nu-și dorește astfel de 
„suporteri" I

Jock BERARIU

JUCĂTORI!
scutit pe Marin Niculae de po
sibilitatea de a mal juca 2 etape 
fina a șl efectuat-o) șl de a-și... 
lovi un alt adversar.
• Suporterii echipei Construc

torul lași nu-șî vor mai vedea 
5 etape echipa favorită evoluînd 
pe teren propriu, deci ta restul 
etapelor din acest campionat șl 
Încă in 2 etape din viitorul cam
pionat. Șl asta, pentru că urill 
dintre el s-au dedat la acte hu
liganice împotriva arbitrilor și 
chiar a observatorului federal, 
în timpul șl după terminarea 
meciu’ul cu Petrolul Molneștl. 
Numai suporteri nu se pot numi 
aceștia. Mai degrabă, adversari al 
propriei Iot echipe 1

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ȘANSELE DE MIINE, 

SE ÎNCEARCĂ ASTĂZI...

• Numai astăzi se mal poate 
participe la tragerea excepțională 
Loto de mîine, 25 mal 1930, care 
vă oferă șanse multiple de a ob
ține: AUTOTURISME .Dacia
1300" CIȘTIGURI IN BANI de 
50.030, 25.000 10.330 lei ș.a.:
EXCURSII pe ruta Cehoslovacia 
— Ungaria sau în Polonia. (Tra
gerea va avea loc la ora 16 30 în 
sala Clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovicl 
nr 42; numerele clștigătoare vor 
fi anunțate la radio și televiziune

lncer-
O mai

ză în Capitală fără Cărpucl — 
două cartonașe galbene,
• „U“ CLUJ-NAPOCA nu va 

conta, probabil, pe Dobrău — ne
refăcut Încă • F.C.M. GALAȚI 
deplasează aceeași echipă, care a 
cistigat meciul ci Gloria.
• F.C. ARGEȘ și-a reîntregit, 

oarecum, efectivul prin recupera
rea lui D. Nicolae șl Ivan. Ră- 
min în continuare indisponibili 
Radu II și Iovănescu. • CHIMIA 
RM VlLCEA comunică o 
titudine: fundașul Basno; 
veche absență: Savu.
• C.S TIRGOVIȘTE, CU

la o victorie 1a scot, s-a ____
tit intens pentru o ofensivă sus
ținută. Un singur semn de În
trebare: Niculescu • 
NICA -----------------
fixat 
chipă 
juca 
etapa

gîndul 
pregă-

_ POLITEH-
TÎMIȘOARA nu 

asupzr formulei de 
dar In mod sigur nu 

Dembrovschl. accidentat 
de miercuri.

s-a
va 
In

Lată cum se prezintă clasamen
tul Înaintea etapei a 34-a:

L F.C. ARGEȘ S3 19 10 4 43-17 48
2. Univ. CV. S3 19 8 8 81-28 44
3. Steaua 33 17 10 4 73-27 44
4. Sp stud. S3 14 8 9 45-34 40
S. Pout. lași 33 14 11 8 53-35 39
c. A.S.A. 33 12 14 7 53-34 38
7. F.C.M Gl. 33 15 8 10 48-38 38
8. S.C. Bacău 33 15 0 12 41-40 34
9. Olimpia 33 12 11 10 52-44 35

10. „Poli- Tim. 33 12 10 11 37-31 34
ÎL „U« Cj.-Nap. 33 13 8 12 51-59 34
12. 33 12 9 12 47-34 33
IX F.C. B. Mare 33 12 7 14 53-70 31
14. CJ T-viște 33 9 5 19 34-41 23
15. Gloria 33 7 9 17 34-45 23
14. Jiul 33 9 9 21 32-70 21
17. Chimia S3 7 7 19 32-87 21
18. F.C. OK 33 5 2 28 34-107 12

REPUBLICAN BE JUNIORI
care Iși vor disputa la 1 Iunie, 
In deschiderea finalei „Cupei 
României", titlul de campioană. 
Primele două etape ale turn trilul 
final, desfășurate marți și joi, au 
lost dominate de echipele Corvi- 
nul Hunedoara șl Dinamo Bucu
rești, care conduc — cu punctaj 
maxim — ta cele două serii. 
Dealtfel, ele au șl prima șansă 
în a-șl disputa finala. Ctad fa
cem această afirmație avem în ve
dere că echipa Corvinul are o 
misiune ușoară ta partida cu 
C.S.Ș. sighet, formație care a 
pierdut la scor cele două partide 
susținute tar echipei Dinamo 
Ii este suficient șl un... insucces 
cu 0—2 (rii mai mult 1) ta me
ciul cu S.C. Bacău ca să ajungă 
in finala competiției.

I
1.
2.
3.
4.

2 2
2 1
2 1

Clasamentele celor două 
Înaintea meciurilor 
prezintă astfel:

SERIA
CORVINUL
Metalul București
C.S.Ș. Brașovia 
C.S.Ș. Sighet

SERIA A
DINAMO BUC.
S.C. Bacău
C.S.Ș. Timișoara
F.C. Argeș

de mîine
serii 

se

4
2
2

0 0 3- 
0 17-
0 15-

o
1 
3 _

2 0 0 2 1-12 0
H-a

2 2*07-24
2 0 2 0 1-1 2 
2(112-31 
2*111-51 

l etape este

1.
2.
3.
4. __ _

Programul ' ultimei__ . ____
următorul: C.S.Ș. Sighet — Cor- 
vlnul Hunedoara ș! Metalul Bucu
rești — C.S.Ș. Brașovia, in seria 
L F.C. Argeș — C.S.Ș. Timișoa
ra șl Diiamo București — S.C. 
Bacău, fa seria a Ha.

ȘTIRI... ȘTIRI...
• IN MECI AMICAL, disputat 

joi la Ploiești, Petrolul a Învins 
cu scorii de 4—1 (3—1) pe Me
talul Plopeni. Au marcat: Istră- 
tescu (3) șl Moldoveanu, respec
tiv Torni (din 11 m). (A. Crist ea 
— corespondent).
• CONSFĂTUIREA ANTRENO

RILOR divizionari care urma să 
aibă loc în zilele de 27 si 28 mal 
a fost aninată pentru zilele de 
2 $1 3 iunie. Participă antrenorii 
principal, și secunzi al echipelor 
divizionare A șl antrenorii echi
pelor de Divizia B. Prezentarea 
la sediul F.R.F. ta ziua de 7 iu
nie, ora 10.

în cursul seni) • Concursul 
Pronospor. de mîine constituie, 
de asemenea un bun prilej de 
satisfac' i pentru iubitorii de 
pronosticuri sportive. Le reamin
tim că astăzi este ultima zi pen
tru depunerea buletinelor...

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 23 MAI 1980

EXTRAGEREA I: 39 64 43 36 
30 6 51 75 19
EXTRAGEREA a H-a : 71 77
74 60 25 70 31 17 15

Pe stadioanele Dinamo și Meta
lul din București au evoluat joi 
49 d-e tineri talentați din Divizia 
B convocați de F.R. Fotbal în 
vederea alcătuirii unei selecțio
nate a eșalonului secund. ,,Deo
sebit de util acest inventar al 
fondului valoric al Diviziei B — 
ne-a declarat Cornel Drăgușin, 
antrenor federal, coordonatorul 
acțiunii. Ca și trialul cu jucătorii 
din Divizia C, el ne-a arătat că 
eșalonul secund dispune de o se
rie de elemente valoroase, care 
pot face față cu succes in Di
vizia A și in intilniri internațio
nale cu formații similare din alte 
țări. Desigur, mai sînt și alți ju
cător? talentați și de aceea fede
rația Iși propune să continue ac
țiunea și chiar să o permanentize
ze sub forma unor trialuri cu se
lecționate zonale. Revenind la cei 
care au jucat in cele două parti
de remarc pe următorii jucători: 
Ducadam (U.T.A.), Io van (F.C.M. 
Reșița,1. Crist eseu (Minerii Gura 
Humorului), Pană (Rulmentul 
Alexandria). Lazăr (Metalul Plo
peni), Oncu (Aurul Brad). Rotaru 
(Delta Tulcea), Matefi (Chimica 
Tîrnăveni). Mureșaa (F.C. Bihor 
Oradea). Alexandru (Unirea Foc
șani), Ni chiui ș (Unirea Albea Tu
lia), P. Nica (Meta?il București) 
și Predeanu (Autobuzul Bucu
rești) După cum se vede, se 
poate alcătui o bună echipă și 
cu două rezerve; dar lista evi- 
dențiaților este ceva mai lungă. 
In inch ei ere, remarc contribuția 
antrenorilor selecționatelor seri
ilor, precum și a tefriicienilor 
divizionarelor A prezenți la am
bele meciuri-.

Despre utilitatea trialului și al
cătuirii unei selecționate a Di
viziei B ne-au vorbit și antreno
rii celor trei echipe.

„Consider că trialul a consti
tuit un stimulent pentru jucă
torii convocați — ne-a spus Ma
rin Alexandru, antrenor la selec
ționata seriei I. Echipa pe care 
am prezentat-o, împreună cu co
legii mei Gh. Făiniță și V. Stân
cii, a jucat mai bine în repriza 
secundă, s-a aflat de mai multe 
ori în situați- de a marca, dar 
a finalizat doar o dată. Mi-au 
plăcut mai mulți jucători. Iată-i: 
Radu, funda.) central, care a 
abordat cu seriozitate medul, are 
detentă, dublează bine; Alexan
dru, mijlocaș, se orientează bine 
in joc, contribuție activă la cele 
două faze — atac și apărare; 
Petcu, mijlocaș, are aceleași ca
lități ca și Alexandru; Pachițea- 
nu, înaintaș central, travaliu 
mare, trage de te distanță*. _

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE < 
A DIVIZIEI B

SERIA I: Minerul Gura Hu
morului — Nitramonta Făgăraș: 
V. Naumceî (tași), Muscelul 
Cîmpulung — F.C. Constanta: E. 
Munteanu (Reșița), Progresul 
Brăila — F.C.M. Brașo-v; C. Voi- 
eu (București) — se dispută azi, 
de la ora 17 C.S.M. Suceava — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej: V. 
Catană (Cărei), C.S. Botoșani — 
Delta Tulcea: I. Taar (Satu 
Mare), Portul Constanta — Trac
torul Brașov: D. Nicolae (Bucu
rești), Cimentul Medgidia — F.C. 
Brăila: T. Cruceanu (Tecuci) ,- 
Viitorul Vaslui — Viitorul Gheor- 
ghenl: I. Boninl (București), 
LC.I.M. Brașov — Unirea Foc
șani: T. Crișan (Cluj-Napoca). -

PUBLICUL BĂCĂUAN, 
ClțTIGÂTOR Al „TROFEULUI 

PHSCHOVSCHI“
Primind în etapa de miercuri 

nota 10, publicul din Bacău este 
cîștigător al „Trofeului Petschov- 
schl", decernat anual de ziarul 
nostru celor mal sportivi spec
tatori. De asemenea, se cunosc 
șl celelalte două ocupante ale 
podiumului, Slatina șl Baia Mare, 
deoarece Buzăul și Cluj-Napoca 
nu mai pot influenta, nici ta 
cazul unei note maxime, ordinea 
primelor trei clasate. Dar tată 
cum se prezintă situația în acest 
clasament al sportivității înaintea 
ultimei etape:

L BACAU 9,53; 2. Slatina 9,41; 
3. Bata Mare 9.2S; 4—5. Buzău $1 
Cluj-Napoca 9,18; 6. Craiova 9,12; 
7. Timișoara 9.11; 8. Galați 9,00; 
9. Satu Mare 8,82; 10. Petroșani 
8,81; 11, Iași 8,75; 12. Tîrgoviște 
8,62; 13. Tg M'ineș 8,55; 14. Bucu
rești 8.54; 15. Pitești 8,37; 16. Rm. 
VHcea 8,29.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.062.212 LEI, din care 
291.410 lei, report la categorial.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 21 MAI 1980

Categoria 1 (13 rezultate) : 
55,75 variante a 4.461 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) : 
2.033,75 variante a 125 lei.

întrucît valoarea cîștigurilor 
de la categoria 3 (11 rezultate) 
a fost sub plafonul minim de 
40 lei. fondul acestei categorii 
s-a repartizat, conform regula
mentului, celorlalte două.

TALENTAȚI!
„A fost un nou prilej de afir

mare a tinerilor care activează 
în Divizia B și totodată un sti- 
mutoit pentru activitatea lor, și 
esie bine că federația se gîndește 
în perspectivă să organizeze pen
tru aceștia chiar și unele întîl- 
niri Internaționale, ne-a declarat 
Petre Gavrilă antrenor la selec
ționata seriei a Il-a (împreună 
cri V Copil și C. Ștefan). Ar mai 
fi putut fi convocați mijlocașul 
Stoica (Chimica Tîrnăveni), îna
intașii Rus (Flacăra Moreni) si 
Jurcă (Carpați Mirșa). Am re
marcat pe Calianu, mijlocaș, bun 
tehnician și organizator al jocu
lui; Matefi, mijlocaș, are cali
tăți fizice deosebite și este un 
bun șuteur. Pană, fundaș cen
tral, sobru bună deposedare; 
Predeanu, înaintaș, pentru tehni
citatea sa în joc ; Lazăr a jucat 
fundaș stingă deși în echipa sa 
evoluează ca mijlocaș, a arătat 
calități deosebite chiar pentru 
acesi post. îmi pare rău de Ti- 
glariu fiindcă în acest trial nu 
a arătat posibilitățile de care 
dispune și dovedite în partidele 
din campionat*.

„Reușita ar fi fost deplkiă 
dacă limita de vîrstă s-ar fi 
extins La 25 de ani și nu la 23 
de ani. — este de părere Robert 
Cosmoc, antrenor la selecționata 
seriei a IlI-a (împreună cu E. 
Jenei, A. Constantinescu și L. 
Vlad) îmi este greu să eviden
țiez jucătorii din acest meci, 
insă pe unii i-am văzut și în 
partidele din campionat, așa că 
voi face unele aprecieri. In toa
te cele trei selecționate nu am 
văzut un înaintaș cu calități deo
sebite, dar pentru liniă (Te fun
dași sînt citeva elemente mai 
dotate. Mă refer în primul rînd 
la Io van, ca libero, are calități 
fizice, capacitate de efort foarte 
bună, poate deveni jucător de 
clasă. Al doilea este Telescu, 
fundaș; are viteză și tehnică 
peste sarcinile postului său și 
totodată are rezolvări de mij
locaș*.

Deci, trialul de joi din Bucu
rești a constituit un bun prilej 
de a „inventaria* tinerii talen
tați, de perspectivă, din Divizia 
B și de alcătuire a unei selec
ționate valoroase a eșalonului se
când. Din aceste considerente 
F.EJ, trebuie să fie consecventă 
ta acțiuni ca cea întreprinsă, 
care pot să-și dovedească efi
ciența dorită.

P. VINTILÂ ]

SERIA A H-a: Chimia Tr. Mă
gurele — Petrolul Ploiești; M. 
Ivăncescu (Brașov), Gaz metan 
Mediaș — Poiana Cîmpina: G. 
Dumitrașcu (Constanta), Mecanică 
fină București — Progresul Vul
can București: S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin), Șoimii Sibiu
— Flacăra Moreni: I. Mărgeseu 
(Pitești) — are loc azi, de la 
ora 17, Chimica Tîrnăveni — E- 
nergia Slatina: șt. Moldovan (Si
ghet), Autobuzul București — 
Rapid București: V. lanul (Iași), 
Metalul Plopeni — Pandurii Tg. 
Jiu: E. Păunescu (Craiova). Car
pați Mîrșa — F.C.M. Giurgiu: 
L Arcălean (Bistrița), Luceafărul 
București — Metalul București 
3—3 (0—1) — a avut loc pe 20.03.

SERIA A III-a; Someșul sa
tu Mare — Minerul Anina: M. 
Abramiuc (Suceava), Dacia O- 
răștie — Metalurgistul Cugir: C. 
Raica (București), F.C.M. Reșița
— Strungul Arad: D. Dumitrescu
(Mărășești), u.T. Arad — F.C. Bi
hor Oradea: Cr. Teodorescu 
(Tîrgoviște), înfrățirea oradea — 
C.F.R. Cluj-Napoca: Gh. Jucau
(Mediaș), Unirea Alba Iulta — 
Aurul Brad: J. Grama (Buca-, 
rești), Corvin'il Hunedoara —• 
ind. sîrmel C. Turzii: C. Dinu- 
lescu (București), Gloria Bistrița
— Minerul Cavnic; D. Munteanu 
(Bîrlad), Minerul Moldova Nouă
— U.M. Timișoara: V. Constanti
nes cu (București). ,

Sport la radio
(pc programul l)

DUMINICA, 25 mai: ora 17
— „Sport și muzică* (trans
misii directe de la meciurile 
ultimei etape a campionatu
lui Diviziei A la fotbal); ora 
22,10 — „Panoramic sportiv* 
(actualitatea competițională 
internă șl internațională, cro
nici și relatări din întrecerile 
,,Dacia dei“).

LUNI, 2€ mal: ora lfi,15 — 
„Magazin sportiv* (din cu
prins: știri din actualitatea 
zilei, comentariul săptămînii, 
notații la încheierea campio
natului național de fotbal, 
medalionul emisiunii — Fița 
Lovin, pregătiri olimpice, ca
leidoscop. fotbal meridiane, 
convorbiri cu Ilie Năstase).

MIERCURI, 28 mai; ora 17
— fotbal, transmisii directe 
de la semifinalele „Cupei Ro
mâniei*.

Sportiil|Pag.a7-o



SPORTUL I IN LUME
TINERII BOXERI ROMÂNI ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI

in studiourile „Mosfilm"

UN FILM CONSACRAT
J.O. DE LA MOSCOVA

AU DEBUTAT VICTORIOȘI
TA EUROPENE

La Palatul sporturilor 
Rimini (Italia) au început 
trecerile campionatelor 
ropene de box rezervate tine
retului. în prima reuniune a 
meciurilor eliminatorii a urcat 
în ring semiușorul Florian Țir- 
comnicu. El l-a întîlnit pe un
gurul Kotta, boxer rezistent și 
foarte combativ. Cu o tehnică 
superioară și o excelentă pre
gătire fizică, pugiiistul român 
și-a dominat în permanență 
adversarul, obținînd o victorie 
în unanimitate (5—0). în par
tida următoare, reprezentantul 
țării noastre îl va intilni pe 
italianul Antonio Mal tempo.

Cel de-al doilea sportiv ro
mân care a urcat treptele rin
gului competiției continentale 
a fost „pana" Ion Stan. EI l-a 
depășit clar la puncte pe bul
garul Sabotinov.

Mihai Niculescu și Petre 
Bornescu vor intra în concurs 
sîmbătă seara.

din 
în- 
eu-

CURSA PACH“7,
Etapa 

Sokolov 
avut ca 
Valerio 
geworst 
(Franța.) . _____ _______
(Portugalia), sosiți la finiș în a- 
ceastâ ordine și înregistrați cu 
timpul de 5 h 02:31. Grosul plu
tonului, In care se aflau și Co6- 
tică Bonciu (locul 8 în etapă), 
Mircea Romașcanu, Traian Sirbu, 
Nicolae Savu și Constantin Că- 
ruțașu, a trecut linia de sosire 
după 3:47.

In clasamentele generale : la 
Individual se menține lider Iurl 
Barinov (U.R.S.S.), urmat de 
Winnen (Olanda) — la 3:36 ; M. 
Romașcanu ocupă locul 16, la 
10 31. Pe echipe conduce U.R.S.S., 
urmată de R. D. Germană. Echi
pa României ocupă locul 9. Com
petiția se încheie astăzi.

a 12-a a „Cursei Păcii", 
— Pribram (193 km), a 
principali animatori pe 

Piva (rtalia), Theo Ho- 
(Olanda), Regis CI ere
și Floriano Mendes

„CUPA FEDERAȚIEI"
BERUNCL OCCIDENTAL, S3 

(Agerpres). — Vineri s-au dispu
tat în Berlinul Occidental ulti
mele două întâlniri din cadrai 
sferturilor de finală ale competi- ................................. - - -ției internaționale feminine 
tenis „Cupa Federației*1.

Spectatorii au urmărit cu
Interes Intilnirea dintre selecțio
natele României și Cehoslovaciei, 
o întilnire echilibrată cu partide 
spectaculoase. Cehoslovacia a luat 
avantaj prin punctul realizat de 
Renata Tomanova, care a Intre-

viu

LOCUL II LA BALCANIADA DE VOLEI
Cea de a treia victorie con

secutivă a reprezentativei ele
ne, la a XIII-a ediție a Jocu
rilor balcanice de volei, le-a 
netezit, oarecum, gazdelor dru
mul spre cîștigarea titlului. 
Dacă aceasta se va întîmpla, 
ar fi pentru prima oară în is
toria competiției.

Voleibaliștii noștri puteau 
joi seară să bareze drumul gaz
delor, dacă fiecare jucător ar 
fi evoluat la nivelul cunoștin
țelor lor tehnice și cu mai 
multă concentrare în joc. Din
tre băieții noștri, doar Ignișc* 
a manifestat un deosebit spirit 
de mobilizare, dovedindu-se un 
jucător cu reale posibilități 
competitive. Așa cum aveau să 
releve înregistrările antrenori
lor Gh. Bodescu și St Tudor, 
sextetul nostru a fost deficitar 
la majoritatea capitolelor, ran
damentul fiind doar de 50*'». 
ceea ce, firește, nu putea să 
ducă la un rezultat pozitiv. 
Pornind de la preluare (20 de 
puncte realizate direct de ad
versar și 26 de primiri greșite) 
și ajungînd la blocaj (foarte 
des depășit cu ușurință). totul 
explică victoria meritată, în 
cină seturi, a voleibaliștilor 
greci, care au evoluat din nou 
foarte bine, echipa noastră se
cundă opunindu-i un joc sim
plu, lipsit de varietate.

O prestație palidă a avut se
lecționata noastră secundă în 
meciul cu medaliata cu bronz 
de la europenele din 1979, re
prezentativa Iugoslaviei. Sex
tetul condus de Gh. Bodescu 
și ȘL Tudor a cedat cu 0—3 
(7, 10, 7), din cauza acelorași 
greșeli tehnice din ziua prece
dentă, agravate însă de un po
tențial fizic diminuat

Dar atenția a fost concentra
tă vineri asupra meciului din
tre echipa feminină a Româ
niei și aceea a Bulgariei, des
fășurat în sala Panellinios, în
tre candidatele la titlul balca-

nic. Un meci așteptat cu mult 
interes, socotit a fi echilibrat, 
ambele echipe avînd șanse e- 
gale.

în meciul care avea să ho
tărască ăne va cîștiga, la fe
minin, titlul, echipa noastră a 
început complexată parcă, scun
dele Iuliana Enescii și Victoria 
Georgescu fiind de nerecunos
cut (au fost înlocuite, în se
tul 3, cu Ileana Dobroschi și 
Cocina Crivăț). Abia cînd erau 
conduse. în setul 3, cu 13—9, 
fetele noastre au început să 
joace la valoarea lor, ciștigind 
acest set și următorul, Irina 
Petculeț acționînd excepțional, 
alături de 
care 
care 
pînă 
ei a 
titlul
România — Bulgaria 2—3 (—10, 
—11, 13, 10, —11).

Bulgaria — Albania (băieți) 
3—1 (8, 3, —13, 8).

Aurelian BREBEANU

Mariana Ionescu, 
și-a revenit și Dobroschi, 
a rămas în sextet. Dar, 
la urmă, echipa Bulgari- 
ciștigat setul decisiv și 

balcanic. Scor final

Filmul consacrat Jocurilor 
Olimpice de la Moscova va fi 
realizat de un colectiv al stu
diourilor „Mosfilm11, în fruntea 
căruia se află cunoscutul regi
zor Iuri Ozerov, artist al po
porului și laureat al „Premiu
lui Lenin". După cum se știe, 
Iuri Ozerov a mai participat și 
la realizarea filmului despre 
Olimpiada ’72 de la Miinchen. 
De remarcat că fratele regizo
rului, Nikolai Ozerov, este un 
cunoscut comentator sportiv al 
televiziunii sovietice și a fost, 
în trecut, multiplu campion de 
tenis al U.R.S.S.

„Ideea realizării acestui film 
olimpic — a declarat Iuri O- 
zerov — m-a cucerit complet. 
Mi se pare că nimic nu se poa
te compara cu sportul din 
punct de vedere al forței de a- 
tracție și popularității. După 
opinia mea, sportul se aseamă
nă cu natura și cosmosul, el 
este infinit din punct de vede
re al cunoașterii și dintotdeau- 
na a atras oamenii, contribuind 
la dezvoltarea personalității u- 
mane. Deoarece televiziunea va 
consemna și ea o cronică foar
te 
în

amănunțită a Olimpiadei, 
filmul nostru problema

punctelor, metrilor și secunde
lor va trece pe planul secund. 
Principalul în filmul nostru 
va consta în încercarea pre
zentării momentelor psihologice 
ale întrecerilor, care permit în
țelegerea mai bună a lumii in
terioare a sportivilor, prezen
tarea sportului în înfățișarea 
sa fizică, morală și estetică*1.

Scenariul filmului scris de 
Ozerov, împreună cu regizorul 
de filme documentare Boris’ 
Bîcikov, este de o concepție e- 
lastică în care, chiar și în tim
pul filmărilor, se vor putea 
înscrie orice nuanțe ivite în 
infinita paletă de evenimente a 
Olimpiadei. De subliniat că 
respectivul colectiv a mai tur
nat un film cu subiect olimpic: 
„Drumul spre medalii11, o co
producție sovieto-niponă, pre
cum și o peliculă consacrată 
Spartâchiadei popoarelor din. 
U.R.S.S., considerată drept o 
„repetiție generală" a filmului 
despre Olimpiadă.

Grupul de creație urmează să 
realizeze alte 20 de filme teh
nice, la cererea unor federații 
sportive și a Comitetului inter
național olimpic.

LA TENIS FEMININ

De o parte și de alta a 
fileului, numitorul comun 
este dragostea, așa cum de
altfel stă scris. De aceea 
zîmbetul nu este de circum
stanță, soții John Lloyd — 
Chirs Evert și logodnicii 
Bjorn Borg — Mariana Si- 
mionescu. care au evoluat 
zilele trecute la Londra, in
tr-un inedit meci de dublu- 
mixt, avînd atu-ul... omo
genității.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

CICLISM • In turul Italiei s-au 
produs schimbări spectaculoase 
în clasament după etapa a 7-a, 
cîștigată de Silvano Contini în 
6 h 10-46. Foștii lideri ai cursei 
au sosit cu o întârziere de aproa
pe cinci minute, astfel că tricoul 
roz a fost preluat de Roberto Vi- 
sentinl (rtalia), urmat de compa
triotul său Contini la 44 sec, spa
niolul Ruperez — la 1:16.

FOTBAL • Norvegia — Bulga
ria 1—0 (1—0) prin punctul mar
cat de Jacobsen (min. 34), par
tidă amicală disputată la Oslo. 
• Două rezultate din pri
ma zl a turneului din S.U.A.

TEOFILO STEVENSON,
LA CEA DE A TREIA

Cunoscut iubitorilor sportului 
cu mănuși din țara noastră 
încă din anul 1974, cînd a e- 
voluat pe ringul celei de a 
treia ediții a turneului inter
național „Centura de aur", pu
giiistul cubanez Teofilo Steven
son a devenit o prezență obiș
nuită pe lista cîștigâtorilor 
prestigioasei competiții organi
zată anual de federația română 
de specialitate. El și-a reînnoit 
„centura" și în anii 1976, 1978 
și 1979, in celelalte ediții ce- 
dindu-i locul in echipa Cubei 
colegului său de sală, Angel 
Millian.

Acest obișnuit învingător al 
marilor competiții internațio
nale de box, cel care domină 
cu autoritate categoria grea de 
aproape un deceniu, a fost o 
apariție surprinzătoare la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen, 
cind abia împlinise vîrsta de 
20 de ani. Stilul său „curat", 
precizia și, mai cu seamă, forța 
loviturilor au atras atenția tu
turor specialiștilor. La prima 
sa apariție într-o competiție 
internațională de acest pivei, 
pugiiistul cubanez și-a croit, cu 
o neașteptată ușurință, drum 
spre prima treaptă a podiumu
lui olimpic, deși printre prin
cipalii favoriți se numărau so
vieticul Iuri Nesterov, ameri
canul Duane Bobick, vest-ger- 
manul Peter Hussing și Ion A- 
lexe (cîștigător al medaliei de 
argint). In ciuda acestei com
panii selecte, Teofilo Steven
son Lorenzo (acesta este nu
mele’ complet al boxerului cu
banez) a cucerit titlul de cam
pion olimpic fără ca vreunul 
dintre adversarii întîlniți să-i 
reziste timp de trei reprize 1 
Debut senzațional într-un tur
neu olimpic...

Doi ani mai tîrziu. Havana, 
capitala țârii sale, găzduia pri
ma ediție a campionatelor 
mondiale de box amator. Fi
rește, pugiiistul cubanez n-a 
scăpat prilejul care i se ofe
rea, ciștigind și primul titlu de 
cel mai bun greu amator din 
lume.

încă doi ani și, in 1976, la 
Montreal, Teofilo Stevenson a

TELEX • TELEX
dotat cu „Cupa Transatlantică* : 
Cosmos — Manchester City 3—2 
(1—0) și Whitecaps Vancouver 
— A.S. Roma 1—1 (6—1). • Su
edia — Finlanda 3—0 (1—0), meri 
disputat la Stockholm, între se
lecționatele de tineret. O Semi
finalele „Cupei Spaniei": Cas- 
tlllia Madrid (divizia B) — Spor
ting Gljon 4—1 (3—0) !

ȘAH • înaintea ultimei runde 
în turneul de la Bugojno (Iugo
slavia) conduc Karpov șl Tim- 
man cu cite 6 p (1), urmați de 
Larsen 5’/2p (3), Anderson 5 p

TENTATIVA
cucerit cea de a 
doua medalie o- 
limpică de aur, in- 
cepind să convin
gă specialiștii că, 
atunci cînd este 
bine pregătit, cam
pionul cubanez nu 
poate fi învins. 
Am făcut această 
ultimă precizare 
pentru că nici ca
riera acestui mare 
boxer n-a fost în
cununată numai 
de succese. Unele 
perioade de pre
gătire mai super-^ 
ficialâ — așa cum 
ne mărturisea co
mentatorul de ra
dio cubanez Julio 
Iglesias — au a- 
tras după ele câ
teva insuccese ale 
campionului olim
pic și mondial. El 
a fost învins de 
două ori de boxe
rul sovietic VI- 
soțkî. Dar, reluind 
antrenamentele cu 
riozitate, Teofilo 
și-a recucerit titlul 
bun pugilist al lumii, ciștigind 
clar întrecerile de la Belgrad, 
1978.

Peste cîteva luni, la Mosco
va, multiplul campion cubanez 
va încerca să egaleze perfor
manța unică, deținută de un
gurul Laszlo Papp, de a cîști
ga cea de a treia medalie o- 
limpică de aur. Așa cum îl 
cunoaștem pe Teofilo Steven
son, el are toate șansele să 
urce pentru a treia oară pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului olimpic. La 28 de ani 
(este născut la 29 martie 1952, 
la Delicias, Puerto Padre) gre
ul cubanez se află în plenitu
dinea forțelor, posedă o tehni
că avansată și o îndelungată 
experiență a marilor turnee in
ternaționale. El este una dintre 
cele mai reprezentative figuri 
sportive ale Cubei, unul dintre 
cei mai mari pugiliști pe care 
i-a cunoscut lumea boxului a- 
mator. .... .
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Teofilo Stevenson, împreună cu Gheorghe 
Costache, la ediția 1979 a turneului inter
național „Cordova Cardin", unde pugiiistul 
român a produs o foarte bună impresie, 

cucerind medalia de argint.
multă se- 
Stevenson 

de cel mai

(1). Polugaevski 4', p (1), Tal 
și Hori cite 4 .» p etc. In penul
tima rundă : Karpov — Kavalek 
1—0, Timman — Polugaevskl
1—0, Ivkov — Kurajița " "
Hort — Tal 'h—'.i.

TENIS • In optimi la 
tînărul jucător francez 
(16 ani), care în turul _______
învinsese cu 6—3. 6—3 pe ameri
canul Gerulaitis, a fost eliminat 
cu 1—6, 7—5, 6—1 de T. Smld. 
Alte rezultate : Ramirez — Clerc 
7—6, 3—6, 7—6; Vilas — Pfister 
6—4, 7—5 ; Lendl — Gottfried 
6—4,

'ir-'h.

Roma. 
Tulasne 
anterior

6—4.

Finala competiției internațio
nale de fotbal pentru echipe de 
juniori „Turneul U.E.F.A." se va 
disputa duminică Ia Leipzig in
tre selecționatele Angliei șl Polo
niei In semifinale, echipa engleza 
a întrecut cu scorul de 1—o 
(0—0) formația Olandei, iar re
prezentativa Poloniei a învins cu 
2—0 (1—0) pe ce» a Italiei.

PE PISTELE DE ATLETISM
• LA CWMBRAN (T-ara Gali

lor), McFarlane (Anglia) a par
curs 230 m în 20,77. iar Bocosi 
(Ungaria) a cîștigat proba de 
triplu salt cu 16,83 m. La arun
carea greutății :
— 21.63 m.
• LA FOR MIA 

germanul Riehm 
canul La 77,50 m. 
Tamberi 
înălțime, Spasojevici (Iugoslavia)
— 16.59 
(Italia) 
(Italia) 
stacole, 
50.16 la

Q CURSA DE 
la Paris a fost ciștigată de fran
cezul S. Cacciatore care a par
curs clasica distanță în 2 h 25:50. 
Au urmat în clasament 
(Italia) — 2h 26:08 și 
(Franța) — 2h 26:51.
• PROBA DE 50 KM 

drul campionatelor de marș ale 
Canadei desfășurate la Toronto 
a revenit lui Marcel Jobin in 
3h 54:40, rezultat ce constituie 
una dintre cele mai bune per
formanțe ale sezonului.

Capes (Anglia)

(Italia)

(Italia) vest- 
a aruncat cio- 
Alte rezultate : 
— 2.20 m la

m la tr. plusa!:.
— 1:17.7 ' —
— 8:32.» 
Kopitar
400 m.g.

Grippo 
ia 800 m, Volpl 
la 3000 m ot>- 

(Iugoslavia) —
MARATON de

Durante 
Marquet
din ea-


