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CAMPIOANA MONDIALA! A XXVl-a ediție

• lOSlf TISliĂNAR, vicccampion ai lumii, la 9 puncte 
ac ciștigător: DELA (SÂNYI (Ungaria) • Un îrumos 
succes organizatoric al mișcării sportive românești

E ■C

<■

a „internaționalelor'*

i Aseară, in frumoasa stațiune de pe litoralul Mării Negre, la Neptun, s-a încheiat
cea de a Xlll-a ediție a campionatelor mondărfe de popice, care au reunit la start 
sportivi din 11 țări. Odată cu sfirșitui probei individuale - ultima din ciclul celor cinci 
zile de concurs — remarcăm succesU reprezentativelor României, 
in clasamentul general pe țări, înaintea unor formații cu bogată 
picelor. Adăugind la zestrea celor două titluri pe echipe și la 
perechii masculine, cele două valoroase distincții obținute aseară, 
probă a competiției, individual feminin și masculin — Margareta 
mondială și losif Tismănar vicecampion al lumii — ajungem la un excelent bilanț ge
neral : trei medalii de aur și două de argint, cu care tricolorii au întrecut „palmaresul 
de aur" de acum doi ani, de la Lucerna. Cu aceeași ocazie, vom evidenția frumosul 

"Succes de la Mangalia-Nord, care demonstrează din nou capacitatea mișcării sportive 
românești de a organiza manifestări sportive internaționale de amploare, cu o ospita
litate caracteristică poporului nostru.

care ocupă primul loc 
tradiție in sportul po- 
medalia de argint a 

in cea mai importantă 
Cătineanu campioană

■

MANGALIA NORD, 30 (prin 
telefon). Extrem de viu dis
putate și pasionante aceste cam
pionate mondiale, care timp de 
5 zile au umplut pină la re
fuz moderna arenă din sta
țiunea Neptun. Ca și în ce
lelalte probe, unde laureații 
au fost deciși la ultimele lo
vituri, la capătul unor între
ceri care au entuziasmat tri
bunele, turneul final indivi
dual, desfășurat vineri (în care 
au evoluat din cei aproape 300 
de sportivi aliniați la start doar

20 de jucătoare și tot atiția 
jucători care au totalizat In 
disputele pe echipe și perechi 
cele mai bune rezultate) a 
fost incomparabil, atît ca nivel 
tehnic cit și spectacular cu re
uniunile anterioare. Aflindu-se 
la egalitate, sau despărțiți de 
mid diferențe (1 sau 2 puncte), 
protagoniștii probei individua
le au aruncat în lupta pentru 
medalii toate resursele fizice și 
tehnice de care dispuneau pen
tru a obține un loc cît mai 
bun In ierarhia mondială. Con-

jugind tehnica, pu
terea de luptă și 
calmul în momen
tele dificile, cu in
teligența tactică, 
favoriții s-au an
grenat, de la pri
ma lovitură, într-o 
pasionantă între
cere, din care s-au 
recorduri mondiale 
lovituri mixte 
slava Stefica 
470 p.d. și la 200 bile „ ...
de compatriotul el Laslo Ja-

MARGARETA CATINEANU

produs noi
— la 100 

femei iugo- 
Kristof — 

realizat

Maine, pe stadionul „23 August“ (ora 16,30)

FINALA

M. RADUCANU

CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL:
STEAUA „POLI" TIMIȘOARA * ■

Marele nostru stadion .,23 
August", gazda atîtor întîlniri 
fotbalistice — cap de afiș, va 
fi mîine, de la ora 16,30, locul 
de desfășurare a unui nou meci 
de atracție : Steaua 
nica Timișoara, în 
PEI ROMÂNIEI, 
prestigioasă, sub 
„Daciadei", care, 
conferă echipei 
a invidiatului trofeu și drept 
de participare în 
lor. .

O finală inedită 
Cupei, care așează 
o performeră a 
K. O„ am numit-o, firește, pe 
Steaua (de 17 ori prezentă in
tr-o finală, învingătoare de 13 
ori) și o echipă outsider ; ul
tima, „Poli “. trecindu-și o sin
gură dată numele pe lista Câș
tigătoarelor Cupei, In 1957'58. 
cind a întrecut pe Progresul 
București, cu 1—0 (printr-un 
gol înscris de Câdâriu), Ia nu
mai o săptămînă distanță de 
un 7—0 pentru... Progresul tot 
intr-o partidă cu „Poli", dar 
în campionat. Rezultate para-

— Politeh- 
finala CU- 
competiție 
genericul 

an de an. 
cîștigătoare

doxale, ținînd de farsele gusta
te ale sportului cu balonul ro
tund, dar și de... specificul 
Cupei, întrecere care, așa 
peste noapte, declanșînd ambi
ții și energii, pune semnul e-

ger 998 p.d. și unul egalat, la 
3x100 lovituri — 1327 p.d. — de 
către valoroasa noastră spor
tivă Margareta Cătineanu, care 
la cei 32 de ani ai săi, a reușit, 
spre cinstea și nespusa bucurie 
a numeroșilor săi suporteri, -K 
intre și în posesia 
prem la individual. Ea adaugă 
încă un aur (este c---- !—~
mondială și la echipe) 
încă 7 medalii 
bronz obținute la campiona
tele mondiale și europene. A 
fost o întrecere în care fiecare 
lansare a cerut maximum de 
concentrare pentru că experi
mentata sportivă iugoslavă 
Stefica Kristof, în vervă deo
sebită, reușise cu 4 schim
buri înainte de a intra pe pistă 
Margareta Cătineanu, să do-

sa
titlului su-
campioană 

. ’ la cele 
de argint și 

la

Troian IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. a S-a)

Duminică se reunește

LOTUL REPREZENTATIV PENTRU MECIUL 
CU ECHIPA BELGIEI

Tn vederea jocului amical 
cu echipa Belgiei, programat 
vineri 6 iunie la Bruxelles, au 
fost convocați pentru dumini
că. la București, următorii ju
cători : lordache, Cristian — 
Lică, Tilihoi, Ștefănescu, Sa- 
meș, A. Nicolae, Munteanu II 
— Dinu, Țicleanu. Stoica, Bo- 
loni — Crișan, M. Răducanu, 
A. Ionescu, Cămătaru, Bălăci. 
Acești jucători se vor reuni la 
stadionul „23 August" după dis
putarea finalei „Cupei Româ
niei". Ei vor începe, de luni, 
pregătirile pentru jocul de vi
neri. Plecarea la 
este !
iar întoarcerea pentru sîmbă- 
tă 7

O

Bruxelles
fixată pentru miercuri.

iunie.
altă acțiune, în cadrul

UN ATRACTIV
SPECTACOL 

ATLETIC, CU MULTE 
CAPETE DE AFIȘ

Zile de sărbătoare a atletis
mului pe Stadionul Republicii, 
prilejuite de cea de-a 
XXVI-a ediție a uneia dintre 
renumitele competiții, cam
pionatele internaționale ala 
României. Anul acesta în 
întreceri, alături de toți cei 
mai buni atleți români, se vot 
afla și o serie de valoroși 
sportivi din mai multe țări, 
cuprlnzînd o largă arie geo
grafică. Pentru unii dintre el 
concursul de la București re
prezintă o serioasă verificară 
cu cîteva săptămîni înaintea 
întrecerilor olimpice de 1*  
Lujniki, pentru alții posibi
litatea de a se impune intr-o 
mare competiție internaționali.

Spectatorii bucureșteni vor 
avea posibilitatea să urmă
rească în concurs cîteva vedete 
autentice ale atletismului, cum 
sînt englezoaica Susane Reeve 
la săritura în lungime (6,69 m) 
și compatrioata sa, alergătoa- 
rea de 400 m Donna Hartley 
(51,47 s), fondistul belgian Alcx 
Hagelsteens cu 13:35,2 pe 5000 
m și 27:52,9 pe 10000 m, aler
gătorii sovietici de obstacole 
Alcxandr Dimov 8:25,9 șl 
Alexandr Velitsko 8:26,8. suli- 
țașul suedez Jan Olof Dam- 
gren. Un lot valoros de aler
gători va reprezenta Algeria. 
Semifondistul Mehdi Aidet a 
realizat în acest an 1:47,0 pe 
800 m și 3:39,0 pe 1500 m, dar 
recordurile sale pe aceste dis
tanțe sînt de 1:45,1 și 3:36,3.

(Continuare in pag. a 8-a)

în istoricul 
față în față 
competiției

Cupa cupe-

• Duminica, In ultima zi a

binemeritată zi de 
în care organizatorii 

alcătuit sportivilor un 
de relaxare, între-

Azi, la Oradea, se reia „Trofeul Carpați" la handbal masculin

UN MECI DE MARE ATRACȚIE, 
GERMANĂ

întrecerii, echipa noastră

lotului reprezentativ. hotărită 
într-o recentă ședință a birou
lui federal, este aceea a con
vocării — pentru marți la 
București — a componenților 
lotului lărgit în vederea anali
zării pregătirilor din sezonul 
competițional care se încheie 
st mai ales, a prezentării pro
gramului de pregătiri pentru 
viitorul sezon, de mare 
portanță, acela al startului 
preliminariile C.M. Iată 
cătorii oonvocați pentru marți : 
Moraru, Bucu — Nadu, Stă- 
nescu, Mincu, Negrilă — Do- 
brin, Dumitru, Iordănescu, 
Mulțescu — FL Grigore, Cîm- 
peanu II, M. Sandu, Nedelcu 
II, D, Georgescu, D, Nicolae.

E. DEMBROVSCHI 
galității intre o mare favorită 
(Steaua — locul 2, la egalitate 
de puncte, în Divizia A, cu 
Univ. Craiova pe care, acum,

Gheorghe NICOLAESCU

Intilnește pe campioana
ORADEA, 30 (prin telefon). 

După o 
pauză, i 
le-au 
program 
cerile celei de-a XlX-a ediții 
a „Trofeului Carpați" la hand
bal masculin se reiau sîmbătă 
(nr. astăzi) în Sala sporturi
lor din localitate. Fără în
doială, atenția tuturor se în
dreaptă spre derbiul zilei și al 
competiției, meciul dintre pri
mele reprezentative ale Româ
niei și K. D. Germane, aflate 
în fruntea clasamentului, neîn
vinse în această întrecere. Ca 
și în alte mari competiții (să 
nu uităm că ele s-au întilnit 
in finalele a două campionate 
mondiale !), întîlnirea dintre 
aceste două reale puteri ale 
handbalului mondial va oferi 
cu siguranță o dispută pasio
nantă, echilibrată.

Actuala ediție a 
Carpați" urmează

lumii, R. F. Germania
pioni mondiali, handbaliștii re
prezentativei R. F. Germania. 
Așadar, două zile de interesan
te întreceri handbalistice în

CLASAMENT

(Continuare în pap a 1-a)

„Trofeului 
______ să ia sfir- 

șit duminică, zi în care trico
lorii iși vor încheia suita evo
luțiilor în fața actualilor cam-

1. ROMANIA A
2. R.D, Osrmanâ
3. R.F. Germania
4. Spania
5. Cehoslovacia
6. România tin,

C La sa men tul j,-»-------- --
sile Stingă (România) 20 , Vio
rel Croitoru (România tineret) 
20, Măricel Voinea (România) 
18, Eugen Gisbert (Spania) 16, 
Hartmut Grugec (R.D.G.) 14.

PROGRAMUL ULTIMELOR 
două zile

România tineret — 
(de la ora 16,25) : 
— R.D. Germana 

Germania — Spa-

3 3 0 0 66-41 6
3 3 0 0 67-46 6
3 111 58-61 3
3 1 0 2 50-55 2
3 0 1 2 47-61 1
3 0 0 3 45-69 0 

goîgeterikx : Va-

im- 
în 

ju-

Simbâtă : 
Cehoslovacia 
România A 
(17,45) ; R.F. 
nia (19).

Duminicâ : 
R. D. 
mânia 
(17,45) 
(19).

Ora 
chidere.

___  . România tineret — 
Germană (ora 16,25) ; Ro- 

A - R. F. Germania 
; Spania — Cehoslovacia

20,20 — festivitatea de în-

50 de zile pînă la deschiderea Jocurilor Olimpice 

de varâ de la Moscova, perioada creșterii hotărî- 
toare a potențialului tuturor candidaților noștri

(pag. 4-5}

X

Sala sporturilor din Oradea, 
două zile de importanta exa» 
mene atît pentru reprezenta®*  
va României cit și pentru par» 
tenerele «ale, majoritatea afla*  
te în ultima linie dreaptă < 
pregătirilor pentru JocurW- 
Olimpice de îă Moscova»;*



Un nou sport se afirmă la Tg. Jiu: judo

„DACĂ PUI SUFLET IN CEEA CE FACI, 
NICI UN DRUM NU-I PREA GREU11
Exercițiile de încălzire s-au 

încheiat 51 profesorul, untinăr 
cu statură zveltă, mai mult 
de atlet decît de judoka, ti 
cheamă pe micii sportivi, pe- 
rechi-perechi, pe saltea. „Hai
deți, copii... „Haglme» (adică 
„luptă!", în limbajul acestei 
discipline). Și copiii, in kimo- 
nourile lor albe, își _ înlănțu- 
iesc brațele cu mișcări de o 
clipă. î?i răsucesc trupurile, 
cu agilitate, și măiestrie, ca 
niște feline. Sint elevii profe
sorului Gheorghe Cîrstoiu, ini
țiatorul și antrenorul secției 
de judo de pe lingă Casa ti
neretului din Tg. Jiu. Profe
sorul Cîrstoiu este, de fapt, 
electrician la I.J.C.M. Gorj. 
Așteptăm o mică pauză pen
tru a-i solicita , amănunte : 
Cum, adică ? Electrician la 
I.J.C.M. ? „Da ! Cînd am ter
minat profesionala și am fost 
încadrat ca electrician m-am 
îndrăgostit de acest sport. îmi 
place că cere voință, vioiciune 
mereu trează, imaginație. Tata 
mi-a spus, însă : foarte bine, 
băiete, dar să nu te oprești 
aici, că ți-e drumul deschis 
spre mai mult“.

Si Cîrstoiu nu s-a oprit. S-a 
înscris la liceul seral. și-a 
împărțit timpul cu grijă, dră- 
muind fiecare ceas, între mun
că, învățătură și sport. Oa
menii spuneau: „Harnic co
pil! Să-l ajutăm". După ter
minarea liceului, tinărul elec
trician, îndemnat de pasiunea 
lui pentru judo, s-a înscris la 
I.E.ff.S. București, cursurile 
fără frecvență, pentru specia
lizare în disciplina pe care o 
practica.

A fost greu, profesore Cîrs
toiu 1 — îl întrebăm. Zimbeș-

PENTRU SUPLEȚEA
La domiciliu, la locul de 

muncă, la centrele special 
înființate, gimnastica de 
întreținere cucerește, cu 
fiecare zi, noi și noi a- 
depți, cele 5 minute în- 
semnînd un binevenit aju
tor dat sănătății, supleții 
corpului, ele reprezentînd o 
posibilitate de refacere a 
capacității de muncă, o 
„vitamină" gratuită. Pentru 
a veni în sprijinul celor in
teresați, dar și pentru a fa
cilita accesul celor care mai 
ezită, au fost editate, de cu- 
rînd, un disc și cîteva plian
te care prezintă o serie de 
complexe de exerciții me
nite să contribuie la comba
terea sedentarismului, la 
corectarea poziției corpu
lui, a unor deficiențe, în- 
tr-un cuvînt, la realizarea 
grației și armoniei. Destina
te tuturor categoriilor de 

te. „N-a fost ușor... Dar. dacă 
pui suflet în ceea ce faci, nici 
un drum nu-i prea greu. 
Mi-am luat specializarea dar 
nu m-am despărțit nici de co
lectivul în care am crescut, 
de munca pe șantier. îmi pla
ce. Și, apoi, oamenii mai au 
nevoie de mine".

După orele de muncă, ti
nărul profesor caută să-și va
lorifice pregătirea acumulată 
la I-E.F.S. Cu un an și ceva 
in urmă, a organizat secția pe 
care o conduce in prezent — 
cu copii de la școlile gene
rale nr. 6, 11, 4, cu tineri 
muncitori din întreprinderile 
or ișult i. „Am găsit multă în
țelegere la Comitetul jude
țean U.T.C.. la C.J.E.F.S., la 
tovarășul director adjunct al 
I.J.C.M., Sergiu Trotea. Ne 
gîndim, în perspectivă, la o 
secție în cadrul Clubului spor
tiv școlar".

Roadele acestei munci pline 
de pasiune incep să se arate. 
Micii judoka și-au înscris în 
palmares primele succese: 
Vasile Gridan (Liceul Tudor 
Vladimirescu) — locul 3 la 
„Cupa U.T.C.", din cadrul 
„Daciadei", în 1979, Bebe U- 
șurelu (Șc. gen. nr. 6) — locul 
3 în concursul inter județean, 
de la Sibiu, locul 1 pe echipe 
în „Cupa Slatina", in acest an-

„Aș vrea să vă spun că un 
mare sprijin în munca de pre
gătire a copiilor am primit 
din partea lui Luca Armegioiu, 
laborant la C.P.L., pasionat și 
el de judo. Ne străduim să fa
cem o treabă cît mai bună".

Și nu ne îndoim că veți 
reuși, tovarășe profesor. Fi
indcă puneți atîta suflet...

Viorel TONCEANU

DUMNEAVOASTRĂ...
vîrstă și profesii, aceste 
complexe de exerciții au 
fost alcătuite de cunoscuți 
specialiști — Gincta Stoe- 
nescu și Adina Bîrlea. Dis
cul, ca și pliantele, se află 
la dispoziția dv. prin inter
mediul organelor locale de 
educație fizică și sport și a 
asociațiilor sportive de la 
locul de muncă. Realizarea 
lor reprezintă, prin maniera 
abordată, un pas înainte, în 
dorința de a depăși o anu
me inerție care se manifesta 
în acest domeniu. O remar
că despre strădaniile depu
se de C.N.E.F.S., Ministerul 
Educației și învățămîntului 
și U.G.S.R. în editarea u- 
nor mijloace publicitare de 
efect și, sperăm, cu efect 
pentru fiecare dintre dv., 
stimați cititori șl cititoare.
(EM. F.).

ODĂ [HRCijlULUI FIZIC
In ultima vreme. Editura 

Sport-Turism a scos de sub 
tipar cîteva volume de excep
ție. Le-am prezentat, pe fie
care, la timpul său. Astăzi, 
consemnăm o nouă carte, ce 
se înscrie pe aceleași coor
donate : „Antichitatea greco- 
romană despre sport". Prin 
munca migăloasă a Stelei Pc- 
tecel avem la dispoziție o 
sinteză a gîndirii marilor oa
meni ai antichității despre 
menirea și folosul practicării 
exercițiilor fizice și sportului. 
In fapt, acest volum este o 
culegere de texte aparținînd 
unor cunoscuți maeștri ai 
„verbului" — Platon, Aristo- 
tel, Xenofon, Cicero, Tucidi- 
de, Marțial, Epictet, Esop. 
Ovidiu, Homer ș.a. —, texte 
care se constituie, am zice,

SIMPOZION LA
Alături de manifestațiile jubi

liare de pictură, sculptură, gra
fică și artă decorativă, zilele 
trecute s-a organizat de către 
C.J.E.F.S. în colaborare cu Ins
pectoratul școlar Neamț un sim
pozion științific dedicat aniver
sării a 2050 de ani de la cre-area 
primului stat dac centralizat și 
independent, precum și împlini
rea a 2000 de ani de la atestarea 
documentară a municipiului Pia
tra Neamț. Organizat excelent în 
sediul C.S. Școlar (director prof.

SÎMBÂTÂ

ATLETISM. Stadionul Re
publicii, de la ora 15': cam
pionatele internaționale ale 
României (ora 16, festivitatea 
de deschidere).

TENIS. Terenurile Progre
sul, de la ora 8,30 : „Cupa 
Progresul".

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Re

publicii, de la ora 16 : cam
pionatele internaționale ale 
României.

FOTBAL. Stadionul Meca
nică fină, de la ora 11 : Me
canică fină București — F.C. 
Petrolul Ploiești (Div. B) ; 
stadionul Progresul, de la 
ora 11 : Progresul Vulcan — 
Rulmentul Alexandria (Div. 
B) ; stadionul Voința, de la 
ora 11 ; Voința Buc. — Teh- 
nometal Buc. (Div. C) ; sta

CĂRȚI NOI ® CĂRȚI NOI
intr-o odă a exercițiului fizic, 
a necesității sale în viata co
tidiană. Dar, totodată, ele ne 
oferă și o imagine a organi
zării activității sportive în 
lumea antică, de la „premii*  
și „sfaturi tehnice" la „pal
mares", de la serbările Ela- 
del și serbările romane la 
estetica sportivă. înainte de 
toate, însă, acest volum — 
prezentat într-o frumoasă 
grafică (se observă tot mai 
mult tendința unei prezentări 
elegante a cărților editurii) 
— reprezintă un veritabil act 
de cultură. A parcurge aceste 
texte — vă mai amintiți 
orele de latină, cu minuna
tul „metru antic“ ? — înseam
nă a cunoaște și alte fațete 
ale fenomenului istoric și li
terar al antichității. Stela Pe- 
tecel, bună cunoscătoare a 
literaturii acestei perioade, a 
știut să înscrie în actualitate 
probleme... vechi de cînd lu
mea. (Emanuel făNTANEA- 
NU).

„DISC - METEORUl 
TINEREȚII MELE"
Poet prin structură, ziarist 

prin formație, Ion Arcaș in
clude in volumul său „Spirala 
magică" (editura „Dacia", 
1979), mai multe poezii cu 
temă sportivă, declarată chiar 
în titlu : „Discobol", „Șah", 
„Jucători de tenis in ploaie" 
și „Epitaf pentru un boxer 
tandru". Sigur, subiectele nu 
sint noi, dar modalitatea de 
transfigurare pe plan artistic 

PIATRA NEAMȚ
C. Să vin eseu), simpozionul s-a 
bucurat de o numeroasă parti
cipare a specialiștilor din județ 
(profesori de educație fizică, an
trenori, activiști etc.). Expozeul 
a avut o problematică actuală, 
dezbătînd temele : „Modalități
de aplicare practică a sistemu
lui național de selecție" și 
„Sportul pietrean de-a lungul 
anilor".

La primul capitol au expus 
profesorii Maria Săvinescu, C. 
Săvinescu șl Ov. Toc, de la C.S.

dionul T.M.B., de la ora 11: 
Automecanica Buc. — Elec
tronica Buc. (Div. C) ; sta
dionul TJH.B., del la ora 11 : 
T.M.B. Buc. — ICS1M Buc. 
(Div. C) ; stadionul Flacăra 
roșie, de la ora 11 : Flacăra 
roșie Buc. — Sirena Buc. 
(Div. C) ; stadionul Automa
tica, de ia ora 11 : Automa
tica Buc. — Danubiana Buc. 
(Div. C); stadionul „23 August", 
teren IV, de la ora 11 : Lu
ceafărul Buc. — Dunărea Că
lărași (Div. C) ; stadionul 
Sirena, de la ora 11 : Lucea
fărul Buc. — Energia Slatina 
(Div. B).

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 9 : Steaua — Știința 
CEMIN Bala Mare, ora 10,30: 
Vulcan — Rapid ; teren Tei, 
ora 9 : R.C. Sportul studen
țesc — C.S.M. Sibiu (meciuri 
In Divizia A).

TENIS. Terenurile progre
sul, de la ora 8,30 : „Cupa 
Progresul". 

poetul o obține pe căi rafi
nate și, desigur, originale. 
Jucătorul de șah “...in clipa 
ademenitoare a victoriei / ii 
pune coroană de laur pionu
lui / pe fruntea umilă", în 
timp ce portretul psihologic 
al boxerului este admirabil 
creionat prin chiar reflecțiile 
pe care le face omul din 
ring. Vorbind despre sine — 
înainte de a primi „un pumn 
zdravăn și meșterit" — bo
xerul se întreabă „cînd tre
buia să reneg careul magic ?*

Dar cea mai reușită este 
— după opinia noastră — 
poezia „Discobol". Pentru 
frumusețea imaginilor, dar 
mai ales pentru exactitatea de 
care dă autorul dovadă în 
descrierea mișcărilor atletu
lui, făcîndu-ne să-1 vedem în 
plin efort în timp ce citim 
versurile, o vom reproduce 
în întregime : „Jos de culoa
rea unui ban concret / sus 
de culoarea umbrei luminate 
/ astru dresat și discret / 
pact cu stele tandru înșela
te /. De jos în sus mișcări 
voit confuze / dezlănțuiri pri
mare de putere / prin cald 
copilărosul bronz din buze / 
neoboseala fulgeră-n artere /. 
Vicleanul zbor ceda și nu-n- 
ceta / să deseneze ochilor i- 
nele / peste păduri abstracte 
se-avinta / disc — meteorul 
tinereții mele". (Ion GAVRI- 
LESCU).

ALTE APARIȚII
• Silviu Avram — Fotbal, 

exerciții pentru pregătirea fi
zică și tactică.
• ♦ ♦ ♦ —- Alba (colecția

Școlar din P. Neamț și prof, 
univ. dr. C. Bucur — președinte
le C.S. Politehnica Timișoara. 
Lucrările prezentate șl dezbate
rile la care au luat parte, prin
tre alții, dr. Manuela Olteanu, 
prof. Toma Radu, C. Țapu au 
ridicat valoarea tematicii. S-au 
făcut și o serie de propuneri va
loroase pentru Îmbunătățirea sis
temului de selecție, mai ales la 
volei șl handbal.

La capitolul „Sportul pietrean 
de-a lungul anilor" s-au scos in 
evidență izvoarele și tradițiile e- 
ducației fizice și sportului în 
această veche vatră românească. 
Au prezentat lucrări migăloase, 
de înaltă ținută dr. G. Iaconi 
(Drumeția și turismul) și profe
sorii Ov. Țoc (handbal), Gheor
ghe Lașcu (schi), N. Teodorescu 
(volei), T. Radu (fotbal). I. Po
pescu (atletism), N. Ari-'-e (C.S. 
Ceahlăul), C. Săvinescu (—portul 
in trecut) și i. Balciza (Sportul 
nemțean azi).

prof. Corneliu RADUȚ 
Centrul de cercetări 

a] C.N.E.F.S.

SPORT
.LA RADIO
DUMINICA, 1 iunie, ora 

16.25 — Fotbal : Transmisiune 
directă a finalei Cupei Româ
niși ; ora 22,10 : „Panoramic 
sportiv" (informații din acti
vitatea sportivă internă, cro
nici și relatări din Întrecerile 
Daciadei. actualitatea competl- 
țlonaiă internațională).

LUNI 2 Iunie, ora 18.15 „Ma
gazin sportiv" (din cuprins : 
actualitatea zilei, comentariul 
săptămînil compeliționale. me
dalionul emisiunii, pregătiri 
olimpice, fotbal meridiane).

DORIA IONESCU, CUGIR. Ne 
solicitați cîteva amănunte In le
gătură cu „clubul Pajura, recent 
Înființat la București". Primul a- 
mănunt pe care vă rugăm să-1 
rețineți este acela că Clubul 
sportiv școlar Pajura nu e înfi
ințat recent, ci are nici mai mult 
nici mai puțin decît... 10 ani de 
existență, el funcționînd în patru 
școli bucureștene. Prima echipă 
a clubului evoluează în Divizia 
de Juniori. Anul trecut a fost 
antrenată de M. Țlțeica, iar pro
moția de anul acesta de Gh. 
Ojoc. Trebuie să relev, totodată, 
colaborarea dintre clubul Pajura 
și clubul Sportul studențesc.

VASILE MfiDA, BUCUREȘTI. 
Gestul de a scuipa un adversar, 
într-un meci de fotbal, este eît 
se poate de urît. Potrivit regula
mentului, o asemenea faptă este 
considerată „gest nesportiv" și, 
in consecință, sancționată cu o 
lovitură liberă indirectă, plus 
cartonașul galben de rigoare. Se 
pare că F.I.F.A. are în vedere 
sancționarea șl mal drastică a 
unor asemenea gesturi, asimilin- 
du-le cu „comportare violentă" 
și pedepslndu-le cu lovitură li
beră directă. Ceea ce înseamnă 
că, dacă fapta este comisă de 
un apărător în propria sa supra
față de pedeapsă, arbitrul o va 
sancționa cu o lovitură de la 
11 metri ! Propunerea F.I.F.A. 
urmează să fie studiată de Inter
national Board și... tradusă în 
lege.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTL Ca 
și colegul său, Șumulanschi, Ma
nea (Rapid), repetînd lovitura de 
la ii metri în... super-prelungi- 
rlle meciului cu Politehnica Ti
mișoara, din semifinalele Cupei 
României, a greșit ținta :
„Șut și gol !" și-a spus tunarul; 
Dar trăguid cu toată „arta" 
Manea a fentat portarul,
Insă a fentat și... poarta !

EUGEN STATU, BRAȘOV. Nu 
pot să vă spun cine este cam
pion mondial la toate categoriile 
în boxul profesionist. Unele fo
ruri îl recunosc pe Cassius Clay,

La tragerea excepțională Pro- 
noexpces de duminică 8 iunie 
1930, particlpanților li se oferă 
noi șanse de a urmări la fața 
locuiții Jocurile Olimpice de la 
Moscova : pe lingă cele 8 ex
trageri ale fazelor I șl a Il-a, 
se va efectua o extragere supli
mentară de 3 numere din 45, 
respectiv faza a IlI-a, la care 
vor avea drept de participare 
numai variantele simple întregi, 
completate pe bilete seria T da 
25 lei, valabile și la primele 
două faze. Toate variantele sim

iar altele pe Larry Holmes. A- 
veți și dv. vreo preferință 1

MIRCEA BURLÂCU, SINAIA. 
„Cînd a retrogradat Petrolul, 
pentru prima oară, în Divizia 
B" ? In 1952, în primul an de 
activitate, la Ploiești, sub nume
le de Flacăra. Nu i-a priit, pro
babil, aerul localității, pînă a- 
tunci echipa activînd în Bucu
rești. Ceea ce n-a împiedicat-o 
mai tîrziu să devină campioană, 
dar să și... retrogradeze din 
nou. Așa e fotbalul !

Ilustrații : N. CLAUDIU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ple întregi, completate pe bilete 
seria T, care vor avea printre 
cele 5 numere jucate pe cele 3 
de la extragerea suplimentară, 
indiferent ordinea extragerii, vor 
ciștiga o excursie la Jocurile O- 
llmpice de la Moscova, a cărei 
contravaloare (circa 7.500 lei un 
loc) se suportă din fondul spe
cial al sistemului. Câștigătorul

LICEUL INDUSTRIAL „TEHNOMETAL" BUCUREȘTI

str. PoruniVaeu nr. 52, sectorul t, telefon : 49.27.65.

ANUNȚ9
Pentru anul școlar 1980 — 1081 se primesc înscrieri în treapta 

I de liceu, în perioada 16—25 iunie 1930, ale absolvenților școlii 
generale de 8 ani din municipiul București și din celelalte Ju- 
dițe ale țării în profilurile :

• Electrotehnic

• Mecanic

Eevii pot beneficia de burse acordate de întreprinderile „Teh- 
nometal" șl „IFMA" București, cu care vor încheia contract de 
șoolarizare, sau burse acordate de stat conform reglementărilor 
In vigoare.

După absolvirea treptei I de liceu elevii se vor pregăti în do
meniile necesare întreprinderilor ca :

• Electromecanic

• Prelucrător prin așchiere

C Mecanic mașini și utilaje

• Lăcătuș mecanic
prin treapta a n-a de liceu sau școala profesională.

Școala asigură cămin și cantină elevilor din provincie.

are dreptul de a transmite ex
cursia oricărei alte persoane. Re
țineți I Juclnd pe bilete de 25 
lei, pe lingă posibilitatea de > 
obține autoturisme, excursii pes
te hotare șl importante clștlguri 
în numerar, vi se oferă șl șansa 
de a vedea la fața locului apro
piatele Joeuri Olimpice de M 
Moscova.

•■Numai astăzi se mal pot de-' 
pune buletinele pentru Concursul 
pronosport de mîine 1 iunie 1980.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO, DIN 30 
MAI 1980. Extragerea I : 63 55 
38 83 25 46 20 42 66 ; Extrage
rea a Ii-a : 34 14 26 89 8 5 68 
7 64. Fond total de cîștiguri: 
1.165.366 lei din care 324.592 lei 
report la categoria I.



COPIII
ȘI LUMEA MINUNATĂ

A SPORTULUI
COPIII sînt VIITORUL. Ei sint cei către care se îndreaptă 

grija tuturor, a partidului și statului nostru, personal a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pentru a-i crește con
structori de nădejde ai socialismului și comunismului in patria 

noastră, într-o lume a păcii și înțelegerii.
în complexul proces instruciiv-educativ, activitatea sportivă 

se înscrie armonios, contribuind la dezvoltarea unor generații 
robuste, sănătoase, bine pregătite pentru muncă și viață. Avem 
copii talentați, inimoși, care urcă cu fermitate treptele afir
mării. In toate domeniile. în sport, numele unor pionieri și pio
niere de pe meleagurile carpatine au făcut înconjurul lumii, afir- 
mînd, cu această ocazie, resursele sportului românesc. Spre 
mîndria noastră, a tuturor...

Miine este 1 iunie. Este ziua copiilor de pretutindeni. Prilej 
plăcut pentru noi de a-i urmări în clipele de entuziaste mani
festări ale bucuriei depline pe care o trăiesc in lumea minunată 
a sportului.

PE TREPTELE
Nu e un secret pentru ni

meni că la vîrsta copilăriei în 
unele discipline sportive se 
pot obține și performanțe deo
sebite. Intre acestea, gimnasti
ca și natația oferă copiilor un 
cadru ideal pentru afirmarea 
pe tărîmul marilor rezultate. 
Să nu uităm, Nadia Comăneci 
a uimit lumea, cucerind titlul 
de campioană absolută a Euro- 

"pci și alte trei medalii de aur 
și una dc argint Ia vîrsta de 
13 ani și jumătate, cînd purta 
cu mîndrie cravata roșie cu 
tricolor de pionieră ! Și pentru

Pcntru copiii din Ponoarclc Mehedinților

TURISMUL-MAREA PASIUNE...
Cînd urci La Ponoarele Mehedinț; 

lor, pe drumul de asfalt care ur
mează cursui rîului tumultuos (Bulba) 
ce izvorăște din creștet de munte, 
gîndul te poarta, înainte de orice, la 
drumeții și excursii. Totul aici re
prezintă o invitație la mers pe jos. 
cu rucsacul în spate, prin natura 
primitoare, prin comuna Ponoare, 
prin satele ce e compun, multe la 
număr, râspîndite printre dinuri de 
deal, pînă hăt, departe, sub munții 
Mehedinți. Așezări mici, curate, de 
oameni harnici, iubitori de frumos.

Copiii Por.oarelor, cu toții pasio
nați ai drumeției, cunosc bine fru
musețile așezării unde s-au născut și 
învață. Profesorul Dumitru Borlo- 
veanu, directorul Școlii generale de 
10 ani, ne mărturisea (și ne de
monstra cu foi de concurs) felul cum 
s-a creat vocația copiilor de aici 
pentru turismul de masă. „Totul a 
pornit de la nevoia de a se deplasa 
de acasă la școală ; in mod curent 
fiecare elev parcurge zilnic mai 
bine de 5 kilometri...**.  Gustul pen
tru cunoașterea pitorescului naturii 
a fost generat de trecutul istoric al 
așezării, a cărei vatră dotează de 
milenii, de curiozitățile etnografice și 
geologice cu care faci cunoștință a- 
proape la tot pasul, lată condițiile 
core au determinat ca turismul de 
masa să treacă, la Ponoarele, pe 
locul I, în ordinea preferințelor. Cu 
meticulozitatea ce-l oaracterizează, 
dascălul de biologie Dumitru Ghinju, 
comandant instructor de pionieri, 
ne-a pus în față proiecte turistice 
împlinite sau pe cale de a fi fi
nalizate, unele chiar în întâmpina
rea Iui 1 iunie, Ziua Internațională 
a copilului j ture de drumeție la

PODIUMULUI 
a confirma parcă rezervele 
inepuizabile ale acestei ramuri 
sportive, in anii următori alte 
gimnaste tinere, de mare ta
lent, au onorat culorile patriei, 
repurtind frumoase și prestigi
oase succese internaționale.

Cea mai recentă pildă ne-au 
oferit-o cele patru fetițe din 
fotografia alăturată, care au 
alcătuit delegația României 
la ediția a n-a a Campionate
lor europene feminine de ju
nioare. Ecaterina Szabo, La- 
vinia Agachi, Mariana Radu și 
Dorina Ungureanu au fost se-

Isvema și Brateșul, ic Podeni și, 
peste munte, la Băile Herculane, 
altele în Gorj, la Sohodol și Tis- 
mana, la Padeșul lui Tudor Vladimi- 
rescu. Pentru cei mai cutezători (și 
nu sînt puțini I), punctul de atrac
ție l-au constituit piscurile Mehe
dinților (reper principal. Piatra Clfr 
șanilor, 1 462 m) și char ale altor 
munți învecinați, Godeanu, Vi Icon sau 
Retezat

De la activități obișnuite, curente, 
ale membrilor cercului de turism, cu 
nuclee in fiecare clasa și cu acțiuni 
organizate aproape în fiecare sâp- 
tâmină; s-a ajuns ia ,, Expedițiile 
Cutezătorii**,  cu o durata de pînă 
la 10 zrle, oare străbat zone mon
tane situate la distanțe depărtate de 
Ponoarele Mehedinților. Expediția 
intitulată „Garofița Pietrii Craiului" 
s-a oprit, de pildă, în masivul cu 
același nume. elevii lui nd cunoș
tință cu flora specifica acestui masiv 
— clopoței pitici, maci galbeni, gen- 
țianâ de munte, cîndrișor și brad 
alb, molid, lariță șl rododendron. 
Jurnalele de călătorie sînt martore 
ale acestei minuțioase activități de 
cunoaștere a florei montane, a loca- 
litați lor prin care micii expedițio- 
nari — Dorel și Grig o re Lepâdâ- 
tescu. Ion Vucea și Gabriel Pătri- 
șor ș.a. din Ponoarele Mehedinți
lor au făcut popas.

Caracterul permanent al turismului 
de masă ai copiikx din această a- 
șezare, ilustrat convingător cu obiec
te culese din traseele străbătute, 
dau o semnificație aparte acestei 
frumoase activități--

Tiberiu ST AMA

EUROPEAN...
iecțioaate in echipă în urma 
mai multor concursuri de ve
rificare și selecție, dovedindu- 
se cele mai bune dintre zecile 
și zecile de tinere gimnaste 
care aspirau la cinstea de a e- 
volua intr-o mare întrecere.

Dovedind o pregătire supe
rioară. luptînd cu ambiție 
și dăruire pentru fiecare 
zecime de punct, pentru valo
rificarea la cel mai înalt nivel 
a cunoștințelor acumulate, Eca
terina Szabo s-a situat, la 
Lyon. în dispută cu peste 50 de 
concurente, pe primul loc in 
Europa ! La fel ca și Emilia 
Eberle cu doi ani în urmă, 
Ecaterina Szabo s-a impus cu 
autoritate în fața colegelor de 
generație de pe întregul conti
nent, surprinzînd prin ma
turitatea și siguranța cu care 
a prezentat elemente de foar
te mare dificultate și specta
culozitate. în aceeași manieră 
a evoluat și colega sa, Lavinia 
Agachi. care a urcat pe treap
ta a treia a podiumului euro
pean.

Trei fetițe, trei sportive care 
fac cinste părinților, dascălilor, 
școlilor și, în primul rînd, ță
rii lor

Constantin MACOVEI

CÎND PUI SINGUR 
TEMELIA SĂLII...

Abia apucase „soneria" 
— cea care mai pretutin
deni a înlocuit clasicul clo
poțel — să anunțe sfîrșitul 
orelor, că în sala de sport 
și-au și făcut apariția cîți- 
va copii de o șchioapă. Cu 
mișcări agile au instalat 
într-o ordine perfectă apa
ratele de gimnastică și, 
in așteptarea primelor in
dicații ale profesorului Vir
gil Zaharia, executau cele 
dinții exerciții de încălzire. 
Totul a durat cam cit îi 
trebuie unui elev de nota 
10 să-1 recite pe „Zdreanță*  
al lui Arghezi...

Așa i-am aflat, 
in propria lor 
sală, într-o după- 

i amiază a zilelor
trecute, pe micii gim- 
naști de la Școala ge
nerală din Vaduri — sat 

, ce aparține de comuna Vi- 
î ișoara, nu departe de Pia

tra Neamț, pe drumul ce 
: duce spre zările albastre 
j ale Bicazului. In propria 
’ lor sală. Subliniem cuvin

tele acestea, deoarece sala 
le este mai aproape de ini
mă, pentru că, cu mîinile 

j lor mici dar puternice prin 
i unire, elevii au pus cără- 
L tnidă peste cărămidă, răs- 

punzind inițiativei unui om 
de suflet, cu dragoste de 
copii și excelent pedagog, 
directorul școlii, Mihai Că
lin. In sala aceasta, dar și 
pe terenurile de volei, bas
chet, tenis, pe pista de a- 
lergări, la sectorul de să
rituri, le este drag copiilor 
să se adune pentru a se 
întrece, pentru a „cerca să 
vază care este mai tare*.  
Aici, cele 28 de echipe se 
întrec cu regularitate in 
cadrul „Daciadei*,  într-o a- 
prinsâ rivalitate ce dă 
mult farmec fiecărei dis
pute, care se încheie cu o 
nouă promisiune de re
vanșă. Este vizibil, aici, la 
Vaduri, că educația fizică 
și sportul nu reprezintă o

CU INIMI FIERBINȚI
Micile aparate, ca nițte pes

căriți argint» vrăjiți parcă de 
albastrul străveziu al văzduhu
lui, se îndepărtează legănate 
pe aripi de vint, iar jos, pe 
cimp, copiii aleargă prin iarba 
inaltă ia urmărirea lor. Chipu
rile le sini îmbujorate de e- 
fort, de dogoarea soarelui, de 
bucurie — bucuria de a-ți ve
dea, iată, roadele muncii de o 
iarnă. Aceasta pentru ei ma- 
ținile de zburat din înălțimi 
sint opera lor, meșterită cu 
răbdare și migală la cercul de 
modelism al Casei pionierilor 
șî șoimilor patriei din Bistri
ța, sint construite de ei după 
toate legile aerodinamicii, sub 
îndrumarea prof. Ion Făgărâ- 
șanu. Profesorul Făgărășanu 
are la cere peste 200 de elevi, 
ucenici la... construcții aviatice. 
Pe citiva dintre ei îi urmăreș
te, acum, alergind pe cimp du
pă modele. Cit s-a muncit 
pini a ajunge aici, la probele 
de zbor ? Zeci ți sute de ore 
de studiu si practică, multe, 
multe lecții de educație teh
nică.

„Drumul acestor copii spre 
afirmare, în sport și in viață, 
este deschis, așa cum sînt des
chise zările spre soare pentru 
mașinile lor de zburat" —

— se
in sală 
renuri.

„anexă a catalogului", ci 
sînt adine implicate în pro
cesul instructiv-educativ, 
că, prin „secretul", simplu 
al muncii perseverente și 
continue, se reușește a se 
forma deprinderi pentru 
mai tîrziu. O dovedesc, îna
inte de toate, foștii elevi, 
care sînt și acum ajutoare 
de nădejde în organizarea 
diferitelor competiții. Și, 
este treabă de făcut, pen
tru că în fiecare zi — de 
duminică nu mai vorbim 

întîmplă cite ceva, 
sau pe unul din te- 

Așa s-a ajuns ca 
în vitrina cu tro
fee să poposeas
că diplomele și 
cupele cucerite în 

întrecerile județene, ca 
unii dintre cei mai ta
lentați — Ana Popo- 
vici, Eleonora Sava, Ele
na Bumbaru, Mihai Stoți, 
Costel Jiga, Constantin 
Năstase ș.a. — să pășească 
pragul performanței, cu 
gîndul la Sanda Toma, Na
talia Mărășescu sau Cris
tian Gațu, îndreptîndu-se 
spre cele două puternice 
unități, Ceahlăul și Clubul 
sportiv școlar din Piatra 
Neamț.

Școala din Vaduri nu se 
deosebește cu nimic de al
tele asemănătoare. Se mun
cește cu aceeași pasiune, 
cu dăruire, așa cum am 
tntîlnit pe meleagurile A- 
pusenilor, în Cimpia Du
nării sau in Obcinile Bu
covinei. Școala din Vadu
rile Neamțului este, in 
fond, una din sutele de 
unități școlare unde se ob
țin zilnic frumoase rezul
tate in educarea tinerei ge
nerații. Scriind despre școa
la și copiii din Vaduri, 
ne-am gîndit, de fapt, la 
toți copiii roditorului nos
tru meleag carpato-dună- 
rean.

Emanuel FÂNTĂNEANU

ȘI „MIINI DE AUR“... 
spune omul care de aproape 
trei decenii cultivă, la Bistrița, 
in rindurile copiilor, dragostea 
de munci, pasiunea pentru teh
nici. In vitrina cu trofee ciț- 
tigate de elevii săi pot fi vă
zute rezultatele muncii, sim
bolic exprimate. Numai in anul 
trecut elevii prof. Făgărășann 
au cistigat locul I in concursul 
interjudețean dotat cu trofeul 
„Aripile patriei*,  prin Alin 
Vodă, Monica Bătrinu. Ion Fă
gărășanu — fiul, 5 locuri K 
campionatul republican al pio
nierilor, de la Sălițte, o duzină 
de cupe și diplome in întrece
rile „Daciadei". Iar anul aces
ta, pionierul Ion Făgărășanu • 
ajuns pini la locul TV in finala 
pe fard a concursului „Mîinl 
de aur*,  organizat de Radiote- 
leviziune și C.N.O.P.

La Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Bistrița peste 
200 de copii cu inimi fierbinți 
sl eu „mîini de aur" se pregă
tesc pentru viață. învață șl 
muncesc pentru împlinirea ce
lor mai îndrăznețe visuri.

Viorel TONCEANU

CRONICĂ 
ȘCOLARĂ

• Concursuri sportive In grădi
nițele din întreaga țară. La Tg. 
Jiu, la Oradea, la Bacău, la. Sla
tina — peste tot, „Cupa de cioco
lată", „Cupa micului gimnast", 
„Patina de argint" (ediția a Tl-n, 
adică cu role) etc. Toate cu finale programate duminică, în 
zeci de parcuri, cu emoții din partea părinților- suporteri. între
ceri mari, ambițioase, sub gene- 
ricul „Daciadei44.• Cinci echipe feminine de gim
nastică la Liceul de matematica-’ 
fizică -nr. 1 din Constanta. m 
sala de sport a scolii, prof. A- nica Roșu și elevele de la gim*  
nastică-ritmică, categoria Ul-a t• Exerciții frumoase, bine exe
cutate, observăm noi • în cH- rînd, finala pe țară, precizează
prof. Anica Roșu • Și „finala 
acestui an școlar > Desigur, fi
nala la învățătură. Vreți să notați cîteva nume ? : Alina Novae,’ 
ni aga V-a. premiantă din clasa 
I, Corina Iacovicl, tot premianta,' 
Claudia Anghel, tot...• Tumul de parașutism dta 
Parcul „23 August**.  La „școala curajului* 4, numeroși elevi aș
teaptă cu emoție să fie „lansați***  Parașuta multicoloră ridică și coboară neobosită pionier după pio
nier : Mariana Dumitrache (Șe.' gen. nr. 133), Florența Vizureanu 
($c. gen. nr. 196), Mihai Iorda- 
che (Șc. gen. nr. 195) etc. Instructor șef : Gheorghe Pir van. 
Activitate intensă, foarte bine or
ganizată, în cadrul pregătirii tineretului pentru apărarea patriei.
• Meci de baschet pe „Stadio

nul tineretului**  din Capitală. SB 
joacă frumos, în mare viteza. „Ceva mai repede !• insistă pro
fesorul. De la „albaștri**,  un pio
nier interceptează mingea, sprin- tează fulgerător, aruncă, dar... nti 
înscrie. „Bravo, Cătălin !• exclA» 
mă antrenorul • Cătălin și mal cum ? întrebăm după meci. * 
Mă numesc Cătălin Onoiu $1 stat 
elev !n clasa patra la Școala generală nr. 155 din Balta Albă • 
De cînd joci baschet ? • Nn Joe 
baschet • Și noi ce-am urmărit T• Ați urmărit o lecție din perioada 
întîî de pregătire multilaterală Ia 
patinaj viteză, grupele „speranțe*  șl copii n ale prof. Ștefan De- 
meny de la C.S.Ș. Triumf.
• Atleta Georgeta Răducanu de la C.S.Ș. Viitorul este în clasa 

VII-a a Școlii generale nr. 56 
din Capitală șl se pregătește sub îndrumarea prof. Georgeta Mu- 
șat. Recorduri personale : 10,1 la 80 m (la două zecimi de recordul tării) și 6 locuri 1 la învățătură. 
Adică, premiantă în fiecare clasăl

Vasile TOFAN
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pot
Mai sint 50 de zile pină la deschiderea Jocurilor Olim

pice de vară de la Moscova 1 Timpul zboară ca via
tul, cum se spune în popor, și ca mîine ne vom lăsa, 

cu plăcere, pătrunși de emoțiile dirzelor întreceri pe care 
întotdeauna le oferă arena olimpică.

Pentru sportivii români, candidați la gloria olimpică, pe
rioada aceasta de mai puțin de două luni reprezintă răs
timpul de maximă concentrare dinainte de concurs, cu tot 
ceea ce comportă acest moment : definitivarea selecției, 
ultimele verificări în cadrul competițiilor oficiale, pregătirea 
psiho-fizică, antrenamente de șlefuire, realizarea operației 
de sudură a formațiilor etc.

Este perioada în care antrenorii, tehnicienii, conducătorii 
de loturi trebuie să insufle sportivilor lor voința de luptă 
pentru culorile patriei, ambiția victoriei spre slava tricolorului., 
încrederea în posibilitățile proprii, pentru ca la ora bilan
țului să putem spune că olimpicii noștri și-au făcut datoria, 
contribuind la sporirea zestrei sportive a României socia
liste.

Este o perioadă de mare răspundere, tocmai pentru că 
în această fază precompetițională apar uneori semnele de 
trac, de neliniște, fiorii dinaintea marii încercări, adică a- 
cele stări emoționale împovărătoare care se pot atenua 
doar prin dibăcia părintească și experiența acumulată o 
dascălilor de sport. Antrenorii noștri au capacitatea nece
sară de a-și îndemna elevii spre înalte performanțe, ou 
competența pedagogică cerută în asemenea momente. Do
vadă sînt carierele exemplare ale celor pe care ziarul nos
tru i-a prezentat în cadrul serialului „Făurari de mari cam
pioni".

Foarte importantă ni se pare, în clipele de „așezare a 
apelor" la loturile diverselor discipline, obținerea unei soli
darități de adevărată ECHIPA ! In mai toate grupele de 
candidați olimpici se întîlnesc sportivi consacrați, trecuți 
prin bătăliile competițiilor de anvergură, cu atleți tineri, 
pentru prima oară oftați în fața marii responsabilități de 
a apăra pe stadion renumele mișcării noastre sportive. Pri
mii — ar trebui să nu se culce pe laurii victoriilor trecute, 
oi să fie o pildă și să-i ajute pe cei aflați în fața copleși
torului moment al debutului (de care-și vor fi amin
tind și ei).

în concluzie, considerăm că — fără a neglija obligato
riile pregătiri de specialitate — loturile noastre olimpice au 
nevoie, în aceste momente de apropiere a Jocurilor Olim
pice, de solidificarea pregătirilor sportive și morale, de con
solidarea curajului de a birui, de înălțarea spiritului pa
triotic care-i ajută pe sportivi să fie conștiențî de faptul că 
în arena olimpică ei sînt reprezentanții poporului lor !

F3 La Krîlatskoe, o ,,flotilă“ în cea mai bună forma

Deși timpul rămas pină la 
ora startului Jocurilor Olimpice 
este scurt, o apreciere a șan
selor în sportul padelei și pa- 
gaei nu poate avea, ca ele
mente concrete de aprecie
re, decît date relativ vechi, din 
sezonul trecut, pentru că, iată, 
pină aproape de sfirșitul lunii 
mai marile valori nu prea s-au 
intilnit între ele la regatele in
ternaționale desfășurate pină a- 
cum. Se știu marile forțe, pre
zente in fruntea ierarhiei 
intervalul olimpic - 
R. D. Germane, 
U.R.S.S., Ungariei 
cunoscute, in linii 
individualitățile de 
pun. deci 
joritară viitorii 1 
la Krîlatskoe, așa

in 
- loturile 
României, 
— sint 
mari, și 

care 
în proporție 

titulari
cum

dis- 
ma- 

de 
sînt 

știute și echipajele și spor
tivii valoroși din celelalte 
țări cu forță de ansamblu in
ferioară.

sint, deocamdată, date 
despre potențialul actual, care 
să permită un calcul mai amă
nunțit, mai în profunzime, 
la nivelul fiecăreia din cele 11 
probe olimpice, a șanselor la 
titluri și medalii. S-ar putea 
ca asemenea elemente concrete 
de apreciere să apară în cele 
2—3 săptămîni care urmează, 
în cursul cărora sînt progra
mate majoritatea regatelor in
ternaționale tradiționale. Două, 
importante, vor avea loc 
chiar astăzi și mîine, la Bran
denburg și Tata, vor urma cele 
de la Albano, Duisburg, Copen
haga, Nottingham etc. in care, 
vrînd-nevrînd, candidații o- 
limpici se vor prezenta la 
„repetițiile" generale dinain
tea premierei de la Krilat- 
skoe.

Neștiind, deci, prea bine ce 
se află în grădinile vecine, să 
vedem cum se prezintă in acest 
moment „flotila" caiacului și

Nu

—1

' J

Ion Birlădeanu n-a pierdut nici 
sezon
canoei românești. „Regata Sna- 
gov“, desfășurată săptămîna 
trecută, poate fi considera
tă un punct de reper în dru
mul spre J.O., marcind înche
ierea unei perioade în care cei 
mulți. cărora li s-a dat șansa 
afirmării, în cadrul lotului lăr
git, au avut prilejul să arate 
tot ce pot : dacă au progresat, 
apropiindu-se de valorile re
cunoscute, dacă au capaci
tatea de a ajunge titulari 
pentru Olimpiadă. Regata Sna- 
gov a fost o primă scadență, 

tehnică a lotu- 
renunțînd la cei con- 

lipsiți de șanse 
adică de posibili- 
a accede pe po- 

Moscova. Viitoarele 
internaționale vor 
noi trialuri suc- 

cărora lo-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

IOAN POP

so-

in
ia 
Si 

ad-

De cițiva ani, echipa
României de sabie se 
numără printre cele 

mai bune din lume, candi
dată autorizată la medaliile 
celor mai importante compe
tiții internaționale, cam
pionatele mondiale și Jocu
rile Olimpice, Dar, dacă la 
campionatele lumii din 1977, 
de la Buenos Aires, am a- 
tins punctul maxim al a- 
cestei perioade, pierzind la 
mare luptă titlul mondial, 
la ultimele două ediții, de 
la Hamburg și Melbourne, 
am ratat de puțin medaliile, 
din cauza unor erori tacti
ce și a lipsei de concentra
re. Iată de ce acum, in 
preajma ediției Jocu rilor 
Olimpice de la Moscova, a- 
vem o datorie in plus de a 
înlătura din pregătirea noas
tră orice fisură care ne-ar 
putea din nou despărți de 
podium.

Lupta pentru medaliile o- 
limpice va fi, sint convins, 
deosebit de aprigă. Pe lingă 
valoarea sa recunoscută, e- 
chiva de sabie a Uniunii 
Sovietice, actuala campioană 
mondială, are acum și atuul 
„planșei proprii", cum se

scrima
finalist la Montreal. >c podium Ia Mosc o» a?

„Nn mâi avem voie sâ ratăm momentele - limită'
Eicmplul personal al căpitanului dc echipa

Născut la 24 octombrie 1S54, la Cluj-Napoca. înălțime 
1.76 m, greutate 75 kg. Student in psihologie. Cocr-ponenf 
ai clubului Steaua București, șl-a făcut debutul la C.S-M. 
Cluj-Napoca, sub conducerea antrenorului I.. Rohony. 
Multiplu campion național de tineret si seniori, actualul 
deținător al titlului. Campion mondial de tneret in anul 
1974. la Istanbul. Medaliat cu bronz in cadrul echipei 
României la C.M. 15 Budapesta șt J.O. TS Montreal, cu 
argint la CM. TI Buenos Aires. clasat Împreună eu echipa 
reprezentativă de sabie pe jocul IV la ultimele două edi
ții ale C.M. — Hamburg IX și IfcJxxcze 19. Finalist la 
proba kidividua’â la J.O. 197» Montreal, clasat pe locul 
I tn ranktag-ul mcndiaL anul tracul

Sabrer cu tehnicitate recunoscută, loan Pop. căpitanul 
echipei campioane naționale. Steaua, și al echtpei repre
zentative, posedă o gamă variată de procedee. Scrimei 
cerebral, cind va dobindi capacitatea de a trece cu suc
ces prin momentele-limită ale asalturilor, in care se de- 
căde atit calificarea sa cit și oea a echipei. Ioan Pop va 
putea să demonstreze fărâ tăgadă că se numără printre 
cel mai buni sebrert d-n lame, așa r:~- n acreditează

spune. Dar sabrerii 
vietici n-au uitat desigur 
că in luna aprilie la „Cupa 
Europei", de la Budapesta, 
cel mai greu meci in calea 
dobindirii trofeului l-au 
susținut cu echipa noastră, 
fiind conduși cu 1—6 și ciș- 
tigind, in extremis, după a- 
salturi deosebit de strinse, 
care au polarizat atenția 
tregii săli. Candidate 
locurile fruntașe sint 
tradiționalele noastre 
versare in marile competiții 
internaționale, echipele Un
gariei, Italiei și Poloniei, 
proba de sabie anunțindu-se 
si in acest an una dintre 
cele mai echilibrate și des
chise oricărui rezultat din 
competiția olimpică . de scri-

mă. Bineînțeles 
ceea ce ne privește, noi ne 
gindim la o „deschidere" tn 
spre pozițiile superioare, ba- 
zindu-ne pe pregătirea asi
duă pe care am efectuat-o 
in acest sezon, pe maturi
zarea coechipierilor mei 
Marin Mustață și Cornel 
Marin, pe dorința mai ti
nerilor Ion Pantelimones- 
cu și Mihai Frunză de a se 
dovedi titulari de nădejde.

bineînțeles că mie, in 
calitate de căpitan al echi
pei, îmi revine sarcina de 
onoare si de răspundere de 
a stimula această încredere 
in forțele proprii, in capa
citatea noastră competitivă, 
in primul rînd prin exem
plul personal".

conducerea 
lui 
sMerați 
imediate, 
tatea de 
diurn la 
starturi 
constitui 
cesive, la capătul 
tul actual se va subția nume
ric, concentrindu-se calitativ, 
și va prinde tot mai mult con
turul unei echipe.

în această perioadă de com
petiții, și în ultima etapă de 
pregătire, trebuie căutată și 
găsită cea mai bună structură 
de echipă pentru 
trebuie stabilite, 
vinte, cele mai 
echipaje posibile, 
concureze 
torii și 
nească exigentele obiective 
fixate tocmai de valoarea recu
noscută a „flotilei", de palma
resul și prestigiul făurite în 
atitea și atîtea încercări ante
rioare. Dacă a fost posibil 
ca lotul să facă pregătiri ca

Krîlatskoe ; 
cu alte cu- 

bune 11 
capabile să 

cu șanse la vic- 
medalii, să îndepli- 

exigentele

o cursă de simplu in acest 
Foto : Vasile BAGEAC 

un tot unitar, cu cea mai bună*  
conducere posibilă, trebuie ca 
acum formula să-și dovedeas
că viabilitatea prin conti
nuarea eforturilor comune și 
materializarea lor in cele 
mai bune, mai eficiente com
binații de echipaje.

Alcătuirea unei „flotile 
standard", capabilă de un ran
dament maxim la J.O. nu ne
cesită doar 
cieni, ci și 
gîndire și 
multiplele 
în fața celor doi antrenori e- 
meriți aflați la cîrma lotului, 
Radu Huțan și ■ Nicolae Nava- 
sart, credem 
importantă este folosirea 
mai judicioasă 
valori ale caiacului și ca
noei noastre, în măsură să o- 
fere cele mai mari garanții de 
valorificare maximă a șan
selor. Asemenea valori sînt 
Ion Birlădeanu și Ivan Fatzai- 
chin. Posibilități de alegere 
se oferă cu generozitate, pen
tru că, în ansamblu, lotul ni se 
pare puternic, mai bun și mai 
bogat decît anul trecut, prin 
ascensiunea evidentă, uneori 
spectaculoasă, a unor spor
tivi mai tineri : Ion Geantă, 
Alexandru Giura, la caiac, Do- 
bre Nenciu, Gheorghe Titu, 
Mihai Marcov, Gheorghe Si- 
miocenco la canoe. Alăturați 
sportivilor mai vechi, cunoscuți, 
aceștia alcătuiesc o masă de 
„piese" valoroase, cu care cei 
doi mari maeștri trebuie să 
calculeze... poziția cîștigătoare !

Vladimir MORARU

măiestrie de tehni- 
un efort comun de 
înțelegere. Dintre 

probleme care stau

că cea mai 
cea 

a principalelor 
Și

Pentru a pu 
trecerile de at 
Jocurilor Olirr 
trei concurent 
trivit regulih 
se cere îndep 
de către aceșt 
formanțe stan< 
I.A.A.F. în 
iau în consic 
înregistrate î 
mai 19'9 — ( 
asemenea perj 
te de atleții n 
feri în cele c<

Din cele 1! 
masculine și : 
se cer— 
pare la marș, 
ștafete), în n 
la 5 probe h 
probe feminin 
doi sau trei c 

'* -eeea ce este 
tul de puțin ! 
capul locului, 
vorba despre 
ce, deoarece, 
lut firesc, ' 
în lotul nosti 
acei atleți cai 
mai ales vor 
răgaz rămas 
lie (data inch 
individuale la 
vel valoric 
prin perfora 
competitive 
național.

La bărbați, 
dul . („electrc 
(„manual" 46,• 
zat, anul trec 
de la Atena, 
45,86 s și Ște 
Anul acesta T 
46,5 s la „Ci 
46,2, săptăm 
„universitarele 
Recordmanul : 
călduros rec< 
centul 20j5p. 
mod normal, 
jute să alcrje 
45,0 s 1 Nagy 
un rezultat t 

La 3000 m 
— 2 standard 
(Paul Copu I 
tini 8:27,1) și 
(Vasile Biche. 
dată, Betini 
«wsmâniei") es 
gorile selecție 
concursul de 
pauza impusă 
la picior, iar 
promițător cu

Prin prisma campionatelor balcar

ECHIPA FEMININĂ
POATE JUCA MAI COMBINATIV

DE V
Privită prin prisma recentelor 

campionate balcanice desfășurate 
la Atena, situația reprezentative
lor noastre olimpice -de volei, a- 
cum, cu mal puțin de două luni 
înaintea J.O., comportă unghiuri 
diferite de apreciere. Aceasta, de
oarece la campionatele balcanice 
echipa feminină care ne-a repre
zentat a fost chiar cea olimpică, 
pe cind la băieți a fost aliniată o 
selecționată din afara lotului o- 
limpic, în scopul verificării si a 
altor jucători experimentați care 
ar putea face 
în 12-le pentru 
motivul pentru 
nostru de după _______
referi mai mult la echipa femi
nină.

Firește, la Atena, adversara 
principală a voleibalistelor noas
tre a fost, ca întotdeauna în 
campionatul balcanic, puternica 
formație a Bulgariei, care le-a 
pus pe românce în fața unui exa
men de dificultate olimpică. E- 
chlpa antrenată de N. Roibescu, 
N. Humă și O. Solomonov a pier
dut la limită, după cum se știe, 
din mai multe motive : 1. DE OR
DIN 
și-au 
plex 
gare, 
jocul 
primelor două seturi) ; _
MOGENITATE, pentru că sexte
tul : Irina Petculeț — Mariana io- 
nescu (trăgătoare principală), Vic
toria Georgescu — Iuliana E- 
nescu (secunde). Victoria Baciu 
(ridicătoare falsă), Doina Săvoiu 
(coordonatoare de joc) nu s-a 
prezentat echilibrat, secundele ne
reușind ia început să-și aducă o- 
bișnuita contribuție în joc (mai 
ales în atac și la preluare), ceea

obiectul selecției 
Moscova. Este 

care comentariul 
Balcaniadă se va

PSIHIC (jucătoarele noastre 
format un nejustificat com- 
în fața voleibalistelor bul- 
fapt pentru care au început 
timorate,- codind finalurile 

2. DE O-

ce avea să * se petreacă mal tîr- 
zlu prin introducerea Ilenei Do- 
broschi și prin revenirea,, după 
o perioadă de odihnă, a Victoriei 
Georgescu ; 3. DE ORDIN TAC
TIC, deoarece atît execuțiile ser
viciului. cît si construcția acțiu
nilor de atac nu au avut în ve
dere acest scop, din teama de 
a nu se greși. Astfel, serviciul, 
în prima jumătate a meciului, nu 
a pus probleme adversarelor, ci 
a fost ușor, la discreția acesto
ra, înlesnlndu-le o gamă largă de 
combinații la fileu, ta timp ce 
propriile acțiuni de atac ale e- 
chlpei noastre s-au desfășurat 
simplu, pe pase înalte, ușor de 
contracarat de blocaj ; 4. ' ”
ZA SCĂZUTĂ 
ȘI EXECUT'D, 
deficiențe principale, 
strîns legate între ele, . . 
bule avute în vedere de antre
nori ta perioada următoare de 
pregătire pentru J.O. Pentru că 
altfel șansele echipei noastre de 
a se prezenta bine la Moscova 
se vor reduce simțitor. Ne spu
neau la Atena antrenorii noștri 
că cele mal multe dintre jucă
toarele de bază au sedimentate 
unele deprinderi care vin în con
tradicție cu cele mai recente ce
rințe pe plan internațional și de 
care nu se pot ușor dezbăra. Câ, 
de pildă, deși cunosc o serie de 
combinații tactice exersate la lot, 
în momentul în care intervine 
miza ele le uită șl trec la jocul 
simplu, aparent mai puțin riscant. 
Și, intr-adevăr, așa a jucat echipa 
noastră, dar nu numai cind pre
luarea a fost imprecisă, cl tot 
timpul (nu este permis ca în 5 
seturi să se execute doar 2—3 a- 
tacuri din pasă în urcare !). După 
cum spune însă proverbul, orice
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TRU PARTICIPAREA CU SUCCES LA ÎNTRECERI, 
NDARDUL - CONDIȚIE OBLIGA TOR IF, DAR NU SINGURA!

însemna, cu siguranță, momen
te cu totul deosebite !

La lungime (6,40 m), după a- 
bandonul Doinei Anton (6,62 
m) și Sandei Vlad (6,56 
m), domină actualitatea Ga
briela Ionescu și Vali Iones- 
cu cu 6,56 m și 6,44 m, ambele 
recorduri personale. La înălți
me (1,86 m) Cornelia Popa are 
o performanță de 1.89 m — 
1979 și o alta, recentă, de 1,87 
m iar Niculina Vasile, la con
cursul de -primăvară, a sărit
1.90 m.

La greutate (16,60 m) au în
deplinit cerințele Mihaela Lo- 
ghin (19,41 m), Florența Țacu 
(17,32 m), Mioara Boroș (16,79 
m) și Suzana Herman (16,66 
m), dar dintre ele doar Loghin 
(19,53 m, nou record, la înce
put de mai), cu posibilități de 
a trece de 20 m, este singură 
cu șanse de a evolua la Olim
piada moscovită. Tot patru a- 
runcătoare au standardul 
(56,00 m) și la aruncarea dis
cului, cu performanțe din 1979 ; 
Florența Țacu 65,06 m. Argen
tina Menis 63,20 m. Mariana 
Ionescu 58.70 m și Maria Badea 
56,92 m. ' *
realizat, 
67,02 m, 
56,96 m.

O situație destul de bună în- 
tilnim și la aruncarea suliței. 
Standardul de 55,00 m a fost 
îndeplinit, anul trecut, de Eva 
Zorgo-Raduly 67,20 m, Corina 
Gârbea 59,22 m, Ioana Pecec
57.90 m (a abandonat însă atle
tismul), Doina 
m, iar anul acesta 
Dobrinoiu 57,98 m 
Jianu 55,44

ivolua în in
ft din cadrul 
cu doi sau 
probă, po- 

temaționale, 
a prealabilă 
unor per- 

stabilite de 
[ sens, se 

rezultatele 
[tervalul 31 
te 1980. La 
me, realiza
re vom re

ft ează.
be olimpice 
minine (nu 
r deh’-pariicl- 
laton și la 
xfcretic, doar 
âne și la 8 
t fi înscriși 
tenți români, 
tuși — des- 
rorecizat, din 
Br putea fi 
teri teoreti- 
mod abso- 

| selecționați 
Limpic doar 
I dovedit și 
pi • în scurtul 

la 13 iu- 
înscrierilor 

ism) un ni
te, exprimat 

realmente 
plan inter-

p m standar
de 46,54 s 

te fost reali- 
[ Balcaniada 
oria Toboc 

k'agy 46,39 s. 
la înregistrat 
României" și 
trecută, la 

la Pitești, 
t este acum 
lat de re- 
| m_care, în 
[ebu^ sâ-1 a- 
rn în jurul a 
kre încă nici 
st an.
acole (8:30,0) 
e anul trecut 
și Dan Bc- 
din acest an 
,0). Deocam- 

la „Cupa 
[parte de ri^ 
kpu (8:42,6 la 
avară) acuză 
im accident 
ea a reintrat 
[ 8:30,0, după

J . . _

aproape un an de absență.
Pentru a fi admiși la J.O., 

standardul săritorilor în înăl
țime este de 2,18 m. Anul tre
cut l-au realizat Adrian Pro- 
teasa 2,22 m, Liviu Maftei 2,21 
m și Daniel Albu 2,20 m. Anul 
acesta în conciirsuri în aer li
ber, au trecut de această înăl
țime Sorin -Matei (junior II) 
2,22 m, Maftei și Albu 2,19 m, 
Proteasa 2,18 m. Amintindu-ne 
de cei 2,29 m din sală ai lui 
Proteasa, trebuie să recunoaș
tem că rezultatele de pină a- 
cum nu sînt, încă, o garanție 
pentru J.O. !

La disc (60,00 m). Iosif Nagy 
a avut anul trecut 65.38 m. iar 
anul acesta 65,78 m, Ion Zam- 
firaehe 62,92 m și, respectiv, 
64,04 m, dar le mai sint încă 

_»aăeesari mulți centimetri și 
constanță pentru a putea 
concura cu succes la Moscova. 
Este exact și situația de la cio
can (70,00 m) pentru Nicolae 
Bîndar 73,66 m în 1979 și 73.26 
m în 1980 și Tudor Stan 71,08 
m — 70,04 m.

în probele feminine, la 400 
m (52,74 „electronic" și 52.6 
„manual") Maria Samungi și 
Elena Tăriță au, de anul tre
cut, 52,07 s și, respectiv, 52,12 
m (amil acesta încă n-au cobo- 
rît sub 53,0), iar Niculina La- 
zarciuc a obținut recent 52,2 
(la „Cupa României") și 52,56 
(la „Narodna Mladej"). Stan
dardul de 2:02,8 la 800 m a fost 
îndeplinit în 1979 de... 6 aler
gătoare (Fița Lovin 1:57,4, Ma- 
riciea Puică 1:57,8, Ileana Silai 
1:58,7, Natalia Mărășescu 2:00,9, 
Tudorița Nedelea 2:01,6 și Ele
na Tăriță 2:01,8), iar anul aces
ta de încă două (Doina Beșliu 
2:00,5 și Maria Radu 2:01,4 — 
Lovin a alergat din nou 1:57,4). 
Situație asemănătoare și Ia 1500 
m, (4:10,0) cu Mărășescu 3:58,2, 
Silai 3:58,5, Puică 3:59,8 și Lo
vin 4:05,4 de anul trecut și 
Beșliu 4:04,7 din 1980. Cursele 
de selecție la aceste probe vor

Anul acesta ele au 
pînă la această oră :

61,02 m, 62,14 m și

Maxim 
de 
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56,48 
Cristina 

Rodica
m.

★ 
este de 
aceste 

autorilor lor „pașa-

sine in-la 
standarduri

Așa cum 
țeles, doar 
nu conferă .
portul olimpic" pentru Mosco
va. Pentru aceasta, sînt nece
sare, necondiționat, performan
țe mai bune !...

Romeo VILARA

DAR MAI SÎNT ÎNCĂ MULTE RESURSE DE VALORIFICAT
Reintegrat cu opt ani in ur

mă in familia olimpică, hand
balul trăiește și el, in această 
primăvară, ca și alte 20 de dis
cipline, emoțiile unei noi In- 
tilnxi cvadrienale. Este, desi
gur. nu numai prilejul stabi
lirii unei noi ierarhii mondiale, 
ci și posibilitatea de a-și de- 

- ------- care i-au
derea in aproape 

pe patru con- 
XlX-a ediție a 

In dcsfă- 
și-a asu-

monstxa progres' 
permis exf' 
100 de țări de 
tinente. A 
„Trofeului Carpați". 
șurare in aceste zii 
mat. in atari condiții, respon
sabilitatea unei prime verifi
cări a forțelor. Ea a adunat în 
Sala sporturilor din Oradea nu 
numai cinci echipe cu veleități 
de mult anunțate și o forma
ție de cădeți, ci și un masiv 
grup de tehnicieni din vreo 
10—12 țări care — cu ajutorul 
aparatelor de luat vederi — 
înregistrează totul, pină la a- 
mănunt. materialul urmînd să 
fie analizat în zilele viitoare.

încercind în ziua de pauză 
unele concluzii, 

ascensiunea 
mai puțin 

așa-

•ansăm
vom afirma că 
handbalului este 
spectaculoasă în pianul 
zisei frumuseți a jocului, pro
gresele sale, ușor sezisabile, si- 
situindu-se in zona eficienței 
prin manevre simple, lipsite de 
artificii. (Ceva în genul bas
chetului giganților). De ase
menea in creștere se află lupta 
atletică din ce in ce mai du
ră, contactul permanent între 
jucători, indiferent dacă sint 
sau nu în posesia mingii. Așa 
stau lucrurile în ceea ce . 
vește echipele ' Republicii De
mocrate Germane, Cehoslova
ciei și Republicii Federale Ger
mania. Prima formație, cea mai 
în formă din cite am văzut e- 
voluînd anul acesta, dispune 
și de remarcabile resurse de 
calm și răbdare, cu ajutorul 
cărora este capabilă să reia 
schemele perfect automatizate, 
pînă la reușită. Cehoslovacia, 
cu o echipă radical întinerită, 
se orientează și ea spre teo
ria „tocării nervilor adversa
rului" în atac. în timp ce cam
pioana mondială — evident în 
declin — încearcă, cu sprijinul 
„sufleurului" Vlado Stenzel, să 
spună replici noi intr-o piesă 
veche. Echipa Spaniei, consti
tuțional inadaptabilă la un ast
fel de stil, mizează pe valen
țele atractive ale handbalului ; 
viteză și virtuozitate tehnică.

Fără îndoială, pentru noi este 
important să putem determina 

iitate 
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pregătită să facă față situației 
în orice moment. De la bun 
început, vom afirma i 
pa pregătită de loan 
Ghermănescu, Nicolae 
și Lascăr Pană se află 
greș valoric real chiar 
perioada succeselor din 
brie " 2772
ciștigat in omogenitate, 
sursele de exprimare, 
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Kunst- 
Nedef 

in pro- 
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posibilități de contracarare a 
jocului diferit al adversarilor. 
Momentul său cel mai bun 
este apărarea Cu oameni cu 
gabarit (Vasilache, Folker, Gra- 
bovschi, Birtalan). zidul apă
rării s-a înălțat, formînd o ba
rieră de protecție în fața por
ții. Numai atit n-ar fi fost insă 
suficient. Se adaugă mobilita
tea jucătorilor, posibilitățile lor

subminate de ușurința cu caro 
se ratează din situații extrem 
de favorabile și această ușu ■ 
rință provine din neglijența 
execuțiilor, din lipsa unui per 
manent efort cerebral de gîn- 
dire a soluțiilor optime. Pro
centul ratărilor ajunge uneori 
la peste 60 la sută, ceea ce 
duce la o inadmisibilă dimi
nuare a potențialului real. Se 
caută prea mult realizarea u- 
nor execuții spectaculoase, deși 
coeficientul de risc este foar
te mare, in loc să se opteze 
pentru manevre simple, efici
ente. Așa se face că detașarea 
de echipe cu un potențial ge
neral inferior se realizează 
greoi și nu în proporțiile ne
cesare. Jucătorii noștri, atît de 
risipitori, își îngreunează deli
berat misiunea, își amplifică

. Măricel Voinea, unul dintre

rost, des.gu

am

de a stinge pericolul înainte ca 
intențiile adversarului să se 
materializeze precum și exce
lenta formă a lui Nicolae Mun- 
teanu. Jucătorii se înțeleg tot 
mai bine, se ajută permanent 
și — lucru deosebit — au re
surse pentru a susține această 
grea luptă, pînă la ultima clipă 
a meciului. Sigur, chiar și în 
această fază, devenită punît 
forte, lucrurile nu sînt încă 
ideale. Folker, Vasilca și Va- 
silache mai uzează încă de ac
țiuni neregulamentare 
tîmpinarea adversarilor,
ționate prompt de'arbitri. Dacă 
ar consimți la un efort supli
mentar, dacă s-ar deplasa per
manent, pericolul sancțiunilor 
severe ar dispare. defensiva 

și considerabil efîci-

in în- 
sanc-

atu-urile echipei noastre
Foto : Dragoș NEAGU
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BREBEANU

Trei dintre fruntașele mondiale ale cursei de 800 m : Fița Lovin 
(România), Nikolina Stereva (Bulgaria) și Anita Weiss (R. D. 

Germană).

se bazează îndeosebi 
pe doi jucători de excepție : 
Vasile Stingă și Măricel Voi
nea. Ei duc greul luptei pen
tru mărirea activului formați
ei noastre și adesea o fac cu 
un succes deosebit. Și în acest 
moment al jocului, echipa a 
făcut progrese. Ele sînt însă

eforturile în apărare, 
pentru că în atac se 
excesiv de mirajul 
lului.

Evident, așa cum __ ..
niat, echipa României este în- 
tr-un îmbucurător progres. Dar,' 
pentru a-și materializa aspira
țiile la Jocurile Olimpice, ne
voia de muncă se face încă 
simțită. Pregătirile trebuie am
plificate, eforturile urmînd să 
se îndrepte îndeosebi spre 
limpezirea jocului în atac, spre 
micșorarea numărului de gre
șeli, spre susținerea permanen
tă a celor doi oameni de bază 
din faza ofensivă, Stingă și 
Voinea. Există încă multe re
surse nevalorificate, mai ales 
în jocul pe semicerc, există po
sibilități care pot fi fructifi
cate Ia cote valorice superi
oare. .înțelegînd aceste lucruri 
și aderînd la mărirea cuantu
mului de muncă, handbaliștii 
noștri își vor netezi drumul 
spre vîrful ierarhiei olimpice. 
Acesta fiind, de fapt, obiecti
vul final !

am subit-"

Hristache NAUM
Călin ANTONESCU

Strădanii pentru formarea echipei de polo

cui vom Încredința „pașaportul
un

un palmares cu
............. din

Polo-ul românesc are 
prestigiu și 
care foarte puține țări 
lume (le numărăm pe degetele 
unei singure mîini) se pot 
mîndri. Avem și jucători 
valoroși, unii cu mare expe
riență, alții care se află în 
pragul afirmării. Avem însă și 
poloiști pentru care, din păca
te, interesele personale sînt 
mai presus decît cele ale echi
pei naționale. Avem sportivi 
ambițioși gata să lupte pînă la 
ultima picătură de energie pen
tru culorile țării ; există însă 
și pseudosportivi care, din pă
cate, nu au fost descurajați ani 
de-a rîndul în ideea lor că 
un turneu la Atena, Cagliari 
sau Budapesta este mai impor
tant decît o reprezentare dem-

... nyni vii . vt.

nă la cea mai mare competi
ție sportivă a lumii, Olimpiada.

Nimeni nu poate uita că a 
existat o ECHIPĂ a României 
admirată și respectată de toți 
specialiștii, fără excepție, chiar 
dacă ea nu a ajuns vreodată 
pe podiumul de premiere al u- 
nei mari competiții oficiale. O 
ECHIPA în care 11 jucători 
luptau fără menajamente, 
ajutau unul pe celălalt, 
a căuta să iasă cu orice 
în evidență, care părăseau . 
cina epuizați, cu lacrimile 
bucuriei victoriei (sau ale amă
răciunii înfrîngerii), conștienți 
că făcuseră tot ce era posibil 
pentru a cîștiga. Poate uita 
cineva că într-un meci memo
rabil cu Iugoslavia, la Hvar, 
Bogdan Mihăilescu a intrat în

OLIMPIC" ?
id cu orice preț 

►ierii 
deși 
it si 
a il

se 
fără 
chip 
pis-

să 
săi 
fu- 

doar 
facu-

a 
a

bazin. 
fie alături de coechi 
intr-un meci decisiv, 
sese grav accident 
injecțiile cu novocair 
seră apt pentru joc ?-

Formația aliniată 2 
tea la bazinul Dinamo, nu 
fost însă ECHIPA de polo 
ROMÂNIEI ! ECHIPA care
învingea-acum 14 ani, la Bucu
rești, formația Cubei cu 16—0 ; 
ECHIPA care la 29 septembrie 
1971, reușea, la Hvar. ceea ce 
nici o altă formație din lume 
nu izbutise timp de 14 ani. să 
întreacă Iugoslavia în propriul 
ei fief, cu 4—3 ; ECHIPA care 
în 1976, la J.O. de la Montreal, 
se situa pe locul 4 înaintea se
lecționatelor Iugoslaviei și 
U.R.S.S., campioane olimpice

la edițiile precedente ; ECHIPA 
care în 1977, la Sofia, a deve
nit campioană mondială uni
versitară...

Acum, la ora bilanțului, după 
cele 6 tumee-test care au fă
cut parte din planul de pregă
tire olimpică, putem afirma că 
rezultatele înregistrate — 10
victorii, dintre care multe in 
fața unor adversari din al doi
lea eșalon valoric, 11 înfrângeri 
și două rezultate egale — nu 
sint pe măsura condițiilor de 
pregătire de care au beâeiiciat 
olimpicii noștri și ni * * 
hil recunoscut al 
românesc. Perspecîi 
pei naționale nu 
roze. Ea are, totuși, 
ne reprezinte cu cim 
uitate la apropiatele J- O. 
ceva trebuie “ 
obiectivul 
deplini t.

O primă măsură a 
luată de către biroul 
au fost schimbați antrenorii P. 
Niculescu și I. Capșa și a re-

ci la nive- 
polo-ului 

vele echi- 
sint prea 
datoria să 

de și dem-

făcut pentru ca 
propus să *fie in

și fost 
F.R.N. :

venit A. Grințescu. Istoria însă 
ne-a dovedit că foarte desele 
schimbări de tehnicieni (9 an
trenori, în diverse cupluri, în 
ultimii 10 ani) nu au dat vi
goarea necesară „7“-lul repre
zentativ și nici nu au favorizat 
saltul calitativ mult așteptat. 
Și aceasta pentru simplul mo
tiv — este evident pentru toa
tă lumea — că nu numai ei 
poartă răspunderea. Iată de 
ce acum, cînd numai 7 săptă- 
mîni ne mai despart de startul 
olimpic, este momentul hotărî- 
tor de a despărți sămînța 
bună de neghină. Este momen
tul să alegem pe acei jucători 
care VOR și sînt capabili să 
lupte pînă la ultima picătură 
de energie, care înțeleg respon
sabilitatea și onoarea de a re
prezenta sportul românesc la 
marea competiție olimpică. Să-i 
unim intr-un colectiv, sări a- 
propiem sufletește și lor să le 
încredințăm „pașaportul olim
pic".

Adrian VASILIU



la campionatele balcanice de lupte

JUNIORII ROMÂNI
UN TEST UTIL

La campionatele balcanice de 
lupte greco-romane și libere ale 
juniorilor (13—20 ani), desfășura
te la Istanbul, sportivii români 
au obținut cîteva succese remar
cabile : Marian Ștefan (cat. 43 
kg) și (lie Matei (cat. 90 kg), ia 
greco-romane și Claudiu Tămădu- 
ianu (74 kg), la libere, au cu
cerit titlurile balcanice. Alți 11 
luptători din echipele țării noas
tre s-au situat pe locurile 2 sau 
3. Competiția balcanică a consti
tuit o importantă verificare in 
vederea campionatelor europene 
de juniori care vor avea loc, lot 
în Turcia, in luna august. iată 
cîteva aprecieri ale antrenorilor 
care i-au însoțit pe’ sportivii 
noștri.

„Juniorii de la greco-romane — 
ne-a spus Eugen Hupcă — au 
luptat mulțumitor pentru stadiul 
pregătirii lor. Obiectivul nostru 
principal îl constituie însă cam
pionatele europene. De aceea, 
toată atenția mea și a antreno
rului Marin Belușică a fost în
dreptată spre maniera de luptă 
a juniorilor vizați să participe la 
confruntările continentale, spre 
modul cum finalizau el procede
ele tehnice, ce tactică foloseau 
cind aveau avantaje pe tabelele 
de punctaj sau cind erau conduși- 
ele. Marian Ștefan și Ilie Matei 
au avut de departe cele mai 
bune evoluții nu numai pentru 
faptul că s-au situat pe primul 
toc, ci îndeosebi, pentru că atll 
unul cit și celălalt și-au învins 

[toți adversarii înainte de limită 1 
O promițătoare comportare — 
U debutul lor in competiția bal-

■ canică — au avut-o Gheorghe 
iVasile (43 kg). Dorin Spetcu (SI 
kg) și Sorin Hcrțea (74 kg), în 

k vîrstă de 16 ani, alungind pini 
»ta finale. De asemenea, Vasile 
, Tudor (62 kg), spre deosebire de 
5 ediția de anul trecut, cind nu
( s-a situat pe un loc fruntaș, la

Pe stadionul „23 August" din Mangalia

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL AL „CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ
MANGALIA, 30 (prin tele

fon). Localnicii, ca și nume
roșii turiști prezenți in fru
moasa stațiune de la Marea 
Neagră, s-au obișnuit să asiste 
în zilele care marchează sfîrși- 
tul primăverii și Începutul ve
rii. la tradiționala competiție a 
sportului nostru național, fina
la „Cupei României" la oină. 
Pe stadionul „23 August", ale 
cărei tribune au fost pline vi
neri după-amiază. cele 8 e- 
chipe prezente la ultimul act 
al întrecerii — Viața Nouă Ol
teni (jud. Teleorman). Avintul 

i Curcani (Ilfov). Tricolorul Baia 
I Mare, Liceul Industrial nr. 6 
■ Cluj-Napoca, Dinamo Bucu
rești, Combinatul Poligrafic 
București, Metalul Tirgoviște

LA FINALELE BASCHETBALISTELOR JUNIOARE,
JUCĂTOARELE ÎNALTE NU AU MAI STAT PE TUȘĂ!
• La Galați, in Sala sporturilor, 

s-a desfășiirat urnii dintre cele 
mai interesante turnee finale ale 

Diviziei școlare și de junioare. 
Afirmația o facem bazîndu-ne, in 
primul rînd, pe faptul câ la în
treceri s-au evidențiat mai mult 
decît oricînd elementele cu talie 
înalta. In cele opt echipe au • rvo- 
luat 21 de sportive de peste 1,80 
m, toate folosite de formațiite fi
naliste, spre deosebire de alți ani 
cind jucătoarele cu talie înaltă 
figurau pe foile de arbitraj, dar 
cele mai multe rămineau. majori
tate^ timpului, pe banca rezerve
lor. Subliniem noul pas înainte 
făcut, sub acest aspect, de an
trenorii echipelor noastre frun
tașe de junioare, din rindul că
rora s-au evidențiat (referindu-ne 
doar la baschetbalistele măsurînd 
1.80 m și mal mult) : Carmen
Tocală (fn mare progres tehnic, 
un exemplu de combativitate) de 
la C.S.Ș. 2 Politehnica București, 
Magdalena Pal (deși în ultimele 
trei partide nu a putut folosi bra
țul drept, in urma unui accident), 
de la Voința Brașov. Carmen 
Lukas de ka C.S.Ș. Mediaș. Su- 
zana Keresztesi de la Satu Mar?, 
Sandu lonescu de la C.S Ș. Ga
lați.

O In ideea împrospătării lotu
lui național de senioare cu ele
mente tinere, talentate, dotate cu 
calități fizice si avlnd pregătire 
tehnico-tactică avansată, la Galati 
ș-a reliefat prestația mai multor 
jucătoare, dintre care s-au deta
șat : Camelia Solovăstru. Magda
lena Pal (C.S Ș. Brasovia) Ver- 
5inia Popa (C.S.Ș. Mediaș) și 
Carmen Tocală ; acestea-, precum 
și altele au șl fost selecționate 
în lotul lărgit care se va pregăti 
pentru participarea în luna sep-

AU SUSȚINUT 
PENTRU C.E.

Istanbul a ocupat locul 2. Semi
greul Ion llanu a concurat cu 
succes pînă la ultimul meci, cind 
a fost învins. Sub posibilități 
și-au disputat sansele Petre Ur- 
su (82 kg) și Mircea Tofan 
(4-100 kg). Ne-a surprins neplâ-, 
cut faptul că Florin Diaconescu 
(52 kg), clasat anul trecut pe lo
cul secund, a fost de asta-dată 
eliminat după numai 2 meciuri. 
Pentru campionatele europene 
toți juniorii trebuie să se pregă
tească mult mai intens«.

„Față de anul trecut — ne-a 
declarat Petre Comaa — juniorii 
de la libere, cum a apreciat și 
antrenorul Alexandru Geantă, se 
află în progres. Cu ații mai 
mult cu cit alte echipe au fost 
alcătuite în majoritate din ju
niori ajunși în pragul virstei de 
seniori, în timp ce sportivii ro
mâni, cu puține excepții, vor 
concura și la următoarele două 
ediții. Deși, Claudiu Tămăduianu 
nu a împlinit încă 18 ani, el a 
luptat neașteptat de bine, obți- 
nînd — cum se știe — titlul bal
canic la categ. 74 kg. La Istan
bul, ei i-a Învins clar pe favoriți, 
bulgarul Boris Tejitavski și tur
cul Burhan Sahangioglu. Greul 
Ciprian Ungureanu a concurat eu 
mult curaj, întrecindu-1, surprin
zător, și pe sportivul țării gazdă» 
Demir Fikret. S-au mai remarcat 
Nicolae Hîncu (48 kg). Constan
tin Ciucioiu (52 kg), Adrian Bâ- 
lol (57 kg) și Arpad Matefi (82 
kg). Cu multe minusuri au con
curat Traian Marinescu (K kg) 
și Aurel Panait (90 kg), deși au 
fost la ultima lor participare i» 
întrecerea juniorilor. Pinâ la 
campionatele europene, insa, mai 
stat cîteva turnee internaționale 
șl o perioadă de timp în care ne 
vom strădui să-i pregătim eât 
mai bine pe sportivii noștri".

Costin CH1R1AC

și Mecanizatorul Hîrșova (Con
stanța) — au fost salutate, In 
cadrul unei reușite festivități, 
de către tov. Ilie Ciobănel, pri
marul orașului Mangalia. For
mațiile amintite mai sus 
s-au calificat pentru întrece
rile de la Mangalia in urma u- 
nor atractive meciuri la etapa 
de zonă. Spectacolul oferit 
acum de confruntarea dintre 
ele a scos încă o dată în evi
dentă frumusețea unui sport 
vechi, ca și poporul român, pe 
aceste meleaguri. Fără Îndo
ială. așa cum era de aș
teptat. meciul cel mai pal
pitant l-au furnizat cele două 
formații fruntașe ale oirjei, 
Dinamo și C.P.B., ambele cu 
veleități la cîștigarea trofeului.

tem brie, la campionatul european 
din Iugoslavia. îndrăzneala și 
perseverența trebuie să ducă la 
formarea unui lot ambițios, ca
pabil să suporte rigorile antrena
mentului modem, doritor să atin
gă marea performanță în întrece
rile internaționale oficiale.
• Surprize plăcute : C.S.Ș. Me

diaș (antrenor Marieta Madler), 
C.S.Ș. Galați (Aneta Popescu) și 
C.S.Ș. Dej (P. Stăvariu), echipe 
care nu numai că au cîștigat se
riile respective ale Diviziei școlare 
și de junioare, dar. ajunse în 
turneul final au avut comportări 
remarcabile, datorită unei pregă
tiri bune asigurată de-a lungul 
întrecerilor. In pius. in echipele 
amintite au evoluat baschetbaliste 
de perspectivă, intrate ia vederile 
selecționerilor Ioturilor de cadete. 
junioar? și eh ar de senioare. 
Men ț ioni nd câ formațiile respec
tive sînt din centre la care nu 
există echipe divizionare A (eire.

riiinc, penultima clapa în
...Și iată-ne înaintea ultimelor 

două „lungimi" în campionatul 
Diviziei A de rugby ! Penultima 
etapă se dispută mîine, Capitala 
găzduind trei partide : Steaua — 
Știință CEMIN Baia Mare, Vulcan 
— Rapid (in cuplaj, pe stadionul 
Steaua, de la ora 9) și B.C. Spor
tul studențesc — C.S.M. Sibiu 
(teren Tei, de la ora 9). In țară, 
programul este dominat de ta- 
tîlnirea de la Petroșani, dintre 
Știința și R.C. Grivița Roșie. Ce
lelalte partide : C.F.R. Brașov — 
Farul, Rulmentul Birlad — Di
namo și Universitatea Timișoara— 
Politehnica Iași.

Ne place să credem că numă
rul — și așa mare — al echipe
lor sancționate cu scăderea de 
puncte în clasament pentru In
disciplină nu va crește, mai ales

Duminică, in Sala sporturi
lor din Bacău, plină pină la 
refuz, galeria a dat tonul, a- 
poi numeroși dintre cei a- 
proape 2 000 de spectatori au 
cintat imnul Clubului sportiv 
studențesc din localitate. Entu
ziasmul s-a menținut de-a 
lungul întregii durate a meciu
lui feminin de handbal dintre 
Știința Bacău și Universitatea 
Timișoara. Motivul unei ase
menea atmosfere sărbătorești: 
handbalistele moldevence eiș- 
tigau titlul de campioane ale 
României. Trebuie să amintim 
că valoarea performanței a 
fost amplificată de faptul că 
tot în acest an la Bacău a— 
poposit și „Cupa României".

După aproape 2 ore de joc, au 
cîștigat dinamoviștii (26—22), 
mai siguri în fazele de la prin
derea mingii. Alte cîteva re
zultate din turneul preli
minar : Tricolorul — Mecaniza
torul 4—3, Metalul — Liceul 
industrial nr. 6 10—3, Viața 
Nouă — C.P.B. 1^—12.

Simbătă și duminică, sînt 
programate meciurile turneu
lui final, pentru care s-au 
calificat: Dinamo, C.P.B., Tri
colorul și Metalul. Tot dumi
nică se va desfășura și „Cupa 
Callatis", competiție ajunsă la 
a 7-a ediție, organizată de 
C.J.E.F.S. Constanța.

Ion GAVRILESCU

datorită dublei legitimări, asigură, 
în alte orașe, evoluția junioarelor 
la un nivel mai ridicat), dorim 
să scoatem în evidență, dar în 
sens negativ, absența de la tur
neul final a reprezentantelor u- 
nor orașe cu condiții evident mai 
bune decît ale formațiilor din 
Dej, Mediaș șl Galați. N? refe
rim la Cluj-Napoca și Timișoara, 
orașe ai căror tehnicieni nu au 
de ce se mîndri nici anul acesta. 
Dealtfel, n ecaliflcarea pentru tur
neul final a echipelor din Cluj- 
Napoca și Timișoara explică de 
ce divizionarele A din orașele res
pective sînt alcătuite, aproape în 
exclusivitate, din baschetbaliste 
provenite din alte orașe : pentru 
că pepinierele proprii nu sînt 
suficient de rodnice ! Ceea ce, ti
nted seama de tradiția și ponde
rea baschetului feminin din ora
șele amintite, nu este admisibil

Dumitru STÂNCULESCU

campionatul de rutșbu
că m'73 in jocurile rămase de 
disputat este... fair-playul.

1. STEAUA 24 22 1 1 880—140 69
2. Dinamo M 21 0 3 590—108 66
3. Farul 25 19 1 5 569—197 64
4. Grivița R. 23 16 2 S 314—153 57
5. Șt. B. M. 24 14 1 9 339—232 53
6. șt. Petroș. M 13 1 10 279—260 50
7. Pout. lași 24 9 3 12 193—352 45
8. C.S.M. Si. 24 9 3 12 194—293 45
9. „U“ Timiș. 24 10 0 14 224—251 44

10. Rulm. Bir. 24 7 1 16 167—391 39
11. Sp. stud. 23 7 2 14 250—313 38
12. Rapid 24 7 0 17 212—484 37
13. Vulcan 25 3 1 21 127—569 31
14. C.F.R. Br. 24 2 2 20 105—708 2S

Notă : Echipele Știința Petro
șani, B.C. Sportul studențesc. Ra
pid, Vulcan șl C.F.R. Brașov 
sînt sancționate cu scăderea unul 
punct.

„EVENTUL" STIINTEI — 
UN FRUMOS DAR 

FĂCUT IUBITORILOR 
HANDBALULUI 

BĂCĂUAN
Maria Torek mul
țumind iubitorilor 
băcăuani ai hand
balului pentru a- 
fecțiunea arătată 
de ei echipei Ști
ința, din nou cam
pioană a Româ

niei

Foto : 
Eugen BÂTRÂNU 

— Bacău
Este un caz unic in istoria 
handbalului feminin românesc 
cind o echipă abia intrată în 
Divizia A cucerea, în anul 
promovării (1979), titlul de 
campioană, pentru ca acum 
să-și treacă la activ și cela 
două mari performanțe de care 
aminteam mai sus.

Firește, succesul nu este în- 
tîmplător. Am avut nenumă
rate prilejuri să discutăm cu 
jucătoare ale echipei, precum 
și cu tehnicienii de la Știința 
Și ou factori din conducerea 
secției de handbal. Pentru ti
tlul cucerit anul trecut, zia
rul nostru a făcut elogiul for
mației la timpul cuvenit. A- 
cum trebuie si ne repetăm în-

„BARAJUL1 PENTRU 
DIVIZIA A DE VOLEI

In ziua a treia a turneelor 
de baraj pentru Divizia A de 
volei, găzduite de sălile din 
Tg. Mureș (feminin) și Deva 
(masculin), echipele care ur
mează sâ promoveze încep să 
se profileze : _U” Cluj-Napoca 
(neînvinsă), Flacăra roșie sau 
Voința — la fete ; C.S.U. Ga
lați (neînvinsă). Rapid sau 
AJS.U. Oradea — la băieți.

TG. MUREȘ. Voința Bucu
rești — Prahova Ploiești 3—0 
(13, 12. 8). Bucureștencele au 
cîștigat grație maturității câ
torva jucătoare. Remarcate : 
Helga Bogdan, Ecaterina Mora- 
ru (V), Mihaela Bivolaru și 
Aurelia Ciobanu (P). Flacăra 
roșie București — C.S.M. Li
bertatea Sibiu 3—0 (2, 5, 1). Joc 
curat, în viteză, de bună fac
tură tehnică al buaireștence- 
lor de la care s-au remarcat 
Mariana Olteann, Niculina Sta
nică și Georgeta Zaharia. „U“ 
Cluj-Napoca — Corvinul Dacia 
Deva 3—0 (8, 11, 9). Victorie 
clară a studentelor, foarte bune 
în toate compartimentele. Ata
cul, bine dirijat de Laura Ruja, 
a fost finalizat prompt de 
Dana Nicolaescu, Simona Bol- 
dur (I. PAUȘ — coresp)..

DEVA. In timp ce studenții 
găiățeni și-au urmat șirul vic
toriilor, orădenii, care li se a- 
lăturaseră în frunte cu pre
tenții serioase de promovare, 
au capotat în fața rapidiștilor 
bucureștenl, cu care vor da o 
luptă interesantă pentru locul 
doi al promovării. A fost, de
altfel, cel mai disputat joc al 
zilei. Rezultate : ICIM Brașov 
— „U“ Cluj-Napoca 3—1 (12,13. 
—4, 10), C.S.U. Galați — Di
namo Brăila 3—0 (5, 9, 8), Ra
pid București — A.S.U. Oradea 
3—1 (9. 5, —8, 10) U. JURA — 
coresp.).

MARIANA HADG1U Șl I. KEREKEȘ-
CÎȘTIGĂTORI Al fr

Corxmrsu. dotat cu „Cupa Te
nis Club București- și-a desem
nat clștigău»il după întreceri de 
bun nivel tehnic. La fete, con
form așteptărilor, favorita nr. 1 
Mariana Hadgiu (Cuprom Baia 
Mare) a trecut în cîte două se
turi de toate adversarele. In fi
nală ea a Invlns-o cu 6—3. «—0 
pe Elena Trifu (Progresul). între
cerea băieților a fost punctată 
de surprize. Favoritul nr. 1 Jean 
Bircu (Dinamo București) nu a 
putut rezista „bombardamentu
lui" la care a fost supus de Emil 
Hnat (T.C.B.), Tînârul junior 
șl-a adjudecat victoria cu 
6—S, 6—7, 6—3. Un alt reprezen
tant al clubului organizator, Riz
van Cons tan tin eseu, a cîștigat cu 
6—1, 6—1 în fata lui Crlstinel ște- 
făneseu (Dînamo Brașov). Finala 
masculină a revenit lui Ioslf Ke- 
rekeș (Dinamo Brașov), care șl-a

tr-un fel, și să spunem că 
MUNCA, munca fără rabat a 
făcut pasibilă obținerea celor 
două titluri. Profesorul Eugen 
Bartha, unul dintre antrenorii 
echipei, ne spunea : „Cînd am 
preluat echipa nu am făcut 
nici un fel de promisiune, 
nici handbalistelor și nici ce
lor din conducerea clubului, 
că vom cuceri titlul. Am ce
rut, însă, dăruire totală la an
trenamente și în jocuri, avînd 
convingerea că o muncă se
rioasă nu poate duce deciț la
rezultate bune". Reputatul teh
nician și colegul său Alexan
dru Mengoni au fost ei înșiși
model de muncă pricepută și
pasionată. Și astfel prima con
diție a succesului, a oricărui 
succes, era asigurată. Să mal 
reținem și faptul că toate 
sportivele de la Știința și-au 
drămuit într-atîta fiecare oră 
și zi de muncă, incit nu nu
mai că au reușit să ajungă 
campioane, să fie promovate, 
8 dintre ele, în echipa națio
nală a României, dar să-și ter
mine și studiile liceale s®L 
superioare.

în sfîrșit — deși ar mai fi 
multe de spus — atmosfera 
prielnică existentă în inte
riorul Institutului de învăță- 
mint superior din Bacău a 
stimulat activitatea sportivă 
de performanță, handbaliste
lor echipei cerîndu-li-se, în 
principal, două lucruri: să
învețe pentru a-și onora cali
tatea de studente și să joace 
handbal mai... bine decît ce
lelalte sportive din echipele 
divizionare A. Ceea ce ele au 
și făcut !

I. Gv.

CAIACIȘUI ȘI (AS01ȘII1 
LA REGATE INTERNAȚIONALE

Simbătă și duminică caiaciștil 
și canoiștii noștri fruntași vor fi. 
prezenți în două mari regate in
ternaționale.

La Brandenburg (R. D. Ger
mană) vor lua startul canoiștii 
Ivan Patzaichin, Petre Capusta, 
Gheorghe Simionov, Tonta Simio
ri o v, Lip at Varabiev, Dobre Nen- 
ciu, caiacistele Maria Nicolae» 
Amfisa Avram, caiaciștil ionel 
Milașcu, Teodor Lupou, Petrică 
Dîmofte, ștefan Popa, Andreian 
Ștefan, Gavlrlă Pamacai, Zahar 
Susoi, Ilie Labanov și Gheorghe 
Nițu.

La regata Tata (Ungaria) vor 
fi prezenți caciaciștii Ion Birjă- 
deanu, Vasile Dîba, Mihai Zafiu, 
Alexandru Giura, ion Geantă, 
Nicolae Ticu, Marian Ciobanu, 
Nicușor Eșeanu, Poli carp Malî- 
hln, Beniamin Borbandi, Marian 
Dineu, Anghel Coman, caiacistele 
Agafia Buhaev, Elisabeta Bă- 
beanu, Nastasia Buri, Adriana 
Tarasov, canoiștii Gheorghe Titu, 
Gh eras im Munteanu, Gheorghe Si- 
miocenco și Mihai Marcov.

CANOTORII
LA „REGATA GRUNAU“

Astăzi și mîine, un lot de 
canotori români vor evolua în 
R. D. Germană, în cadrul re
gatei internaționale Grilnau. 
Schifistele noastre vor fi pre
zente la startul probelor de 
simplu, 4+1 rame, 4+1 vîsle și 
8+1, iar băieții la simplu, 2 
vîsle, 4+1 rame și 4 f.c.

CUPEI T.CB." LA TENIS
întrecut colegul de club. Octa
vian Vilcioiu, cu 6—2, 7—5.

Rezultatele semifinalelor. Băieți: 
Kerekeș — Mlhal Tăbăraș (Pro
gresul) 4—6. 7—6, 6—1 ; Vilcioiu
— R. Constantlnescu 6—1, 1—6,
6—3. Fete : Elena Trifu — Ga
briela Szbkb (Dinamo București) 
6—6, 6—3 ; Mariana Hadgiu — Ca
melia Chlrlac (Dinamo Brașov) 
6—4, 6—4.

Rezultatele finalelor de dublu. 
Masculin • Hnat, Constantin eseu
— A. Vizlru. L. Bulcaresti (Sănă
tatea Satu Mare) 6—0. 6—4. Fe
minin : Hadgiu, Chiriac — Trifu, 
Caraioslfoglu (T.C.B.) 6—2, 6—4.
• în cadrul aceluiași circuit di

vizionar A, pe terenurile parcu
lui sportiv din str. Dr. Staicovlcl 
se desfășoară „Cupa Progresul” 
(m + f). la care iau parte 160 
de sportivi.

S. IONESCU — coresp.



FINALA
(Urmare din paQ I)

a întrecut-o de două ori în in
terval de 4 zile) și adversara 
ei (Politehnica — evoluție me
diocră în campionat, calificare 
dificilă. miercuri. la Rm. 
Vîlcea, în dauna echipei Rapid, 
o divizionară B).

Va fi o surpriză șl în parti
da de mîine în care — să ne 
reamintim și asta ! — Politeh
nica Timișoara vine după un 
recent 1—7 cu Steaua, pe 
„Ghencea", în campionat ?

Prea puțin preocupate de 
pronosticuri, Steaua și Poli
tehnica Timișoara pregătesc cu 
atenție confruntarea de mii- 
ne. Bucureștenii au făcut 
ieri dimineață un antrenament 
la care au luat parte toți com- 
ponenții lotului. La sfirșitul

ACESTA A FOST
Drumul spre finala celei de 

a 42-a ediții a „Cupei Româ
niei" a fost lung și greu. 
Steaua și „Poli" Timișoara au 
fost singurele care au rezistat 
pină la capăt. Acum, cei mai 
mulți se gindesc la ce va fi 
mîine. Să nu uităm, totuși, 
ce a fost pină astăzi.

STEAUA a avut „șansa” să 
întîlnească numai echipe de 
„A", A pornit in cursă la Bra
sov. la 9 decembrie, anul tre
cut, cind in „16“-imi, a tntfl- 
nit Gloria Buzău, cu care re- 

an-iKlzase cu o săptămtnă In 
urmă (2—2), in campionat, in 
Crtngul Buzăului. La Brașov, 
insă, Steaua punctează prin 
Iordănescu in min. 54. și mer
ge mai departe. Mai departe, 
in optimi, deținătoarea Cupei 
tnttlnește, la Pitești, pe C.S. 
Tîrgovlște. In campionat, In 
tur, bucureștenii făcuseră scor, 
6—0, așa incit echipa iui Gh. 
Constantin și V. Zavoda, nu 
are emoții și cîștigă lejer prin 
golurile marcate de M. Rădu- 
canu (de două ori), FI. Ma
rin și Zahlu, cîștigă deci cu 
4—0 (ciudat scor cu care avea 
să piardă returul de campio
nat, lingă Turnul Chindiei !). 
In „sferturile de finală", bu-

DINAMO - CORVINUL ÎN FINALA 
NR. 35 AL JUNIORILOR

SERIA I
1. S.C. Bacău 1 30 2ă 4 1 86-18 54
2. C.S.ș. 2 lași 30 19 4 7 77-21 42
3. C.s.ș. Tecuci 30 19 4 7 59-28 42
4. Polit. Iași 30 16 3 9 «6-42 37
S. c.s.M. s-va 30 15 5 10 84-53 36
e. C.S.Ș. Bacău 30 14 4 12 63-49 32
7. C.S. Botoșani 30 13 5 12 79-61 31
8. s.c. Bacău n 30 13 4 13 49-38 30
9. Ceah. P. Neamț 30 12 6 12 50-52 30

10. Min. G. H. 30 11 5 14 22-54 27
11. Energia 30 9 7 14 49-50 25
12. C.S.Ș. Dorohoi 30 10 3 17 43-88 23
13. C.S.Ș. Rădăuți 30 9 4 17 42-86 22
14. Unirea Focș. 30 7 5 16 35-64 19
15. C.S.Ș. Roman 30 7 3 30 22-61 17
16. Viit. Vaslui 30 5 4 21 21-82 14

SERIA A n-a
1. Met. Buc. 30 :23 5 2 87-20 51
2. C.S.Ș. Eforie 30 :21 6 3 75-19 48
3. Luceafărul 30 ,20 5 5 66-13 45
4. F.C. Const. 30 17 9 4 77-25 43
S. Rapid Buc. 30 18 3 9 64-36 39
6. Mec. fină 30 14 5 11 49-42 33
7. C.S.Ș. 2 Buc. 30 :ia 10 9 50-40 32
8. Prog. Brăila 30 11 8 11 48-41 30
9. F.C. Brăila 30 13 3 14 40-39 29

10. F.C.M. Galați 30 12 5 12 48-48 29
11. Portul C-ta 30 11 5 14 47-63 27
12. C.s.ș. Galați 30 7 5 16 42-62 19
13. Sportul stud. 30 5 8 17 28-67 18
14. Cimentul Med. 30 4 7 19 35-88 15
15. Delta Tulcea 30 5 2 23 23-102 12
10 C.S.Ș. Tulcea 30 4 2 24 34-108 10

SERIA A m-a
1. Dinamo Buc 28 23 3 2 95- 23 49
2. Steaua 20 .22 2 4 I32- 20 46
3. Petrolul Pl. 28 18 5 5 71- 29 41
4. Prog. V. Buc, 28 18 4 6 1i3- 20 40
5. Poiana Cîmp. 28 17 6 5 51- 29 40
6. C.S.Ș. Pajura 20 14 3 11 ‘17- 42 31
7. C.s.ș. Căi. 28 12 6 10 :34- 26 30
8. Autobuzul 28 :ii 4 13:59- 49 26
9. C.S. T-viște 28 11 3 14 53- 39 25

10. Luc 2-af ărul 28 8 6 14 39- 61 22
11. Met. Plopeni 28 8 3 17 36- 73 19
12. Gloria Bz. 28 8 3 17 5b8- 81 19
13. C.S.Ș. Slob. 28 4 o :18 :22- 66 14
14. F.C.M. G-giu 28 3 7 18 !22- 66 13
15. FI. Moreni 28 2 1 25 :15-100 5

SERIA A rv-a
1. F.C. Argeș 26 20 4 2 71-20 442. C.S.Ș. Cv. 26 19 3 4 80-30 41
3. C.s.ș. Caracal. 26 18 2 6 60-34 38
4. c.s.ș. Alex. 26 16 4 6 75-29 36
5. Chimia R. V. 26 14 4 8 67-45 32
6. Chimia Găeștd 26 14 4 8 54-32 32
7. Univ. Cv. 26 14 2 10 68-38 30
8. Muscelul CI. 26 8 5 13 49-52 21
9. Chimia Tr. M,. 26 7 5 14 33-63 19

10. C.S.Ș. C. Ag. 26 6 6 14 34-65 18
11. Energia SI. 26 6 4 16 29-56 16
12. C.S.Ș. Drăg. 26 6 4 16 26-73 10
13. Pand. Tg. Jiu. 26 4 3 19 23-61 11
14. Rulm. Alex. 26 4 2 20 17-88 1«

SERIA A V-a
1. C.S.Ș. Tim. 21 ZI 2 1 81-15 44
2. U.T .A. 24 20 2 2 67*19  42
3. U.M. Tim. 24 13 4 7 53-34 30
4. F.C.M. Reșița 24 12 4 8 54-27 28
5. C.S.Ș. C-sebeș M • 7 1 30-33 25
6. Rapid Arad >4 9 6 9 39-25 24
7. Min. M. Nouă 24 7 9 8 23-25 23
1. Strungul A. 24 9 7 9 38-44 23
9. , .Poli” Tim. 24 f 2 13 33-41 X

10. C.S.Ș. Jimb. 94 7 4 13 22-64 18
11. C.S.Ș. G. Arad 24 5 6 13 36-41 16
12. C.S.Ș. Lugoj 24 5 5 14 21-44 15
13. Min. Anina 24 1 2 21 14-98 4

SERIA A Vl-a
1. C.S.Ș. Sighet 30 22 3 5 82-31 47
2. F.C. Bihor 30 20 6 4 103-29 46
3. C.F.R. C1.-N. 30 22 1 7 59-30 45
4. „U“ Cluj-N. 30 17 5 8 54-30 39
5. A.S.A. Tg. M .30 18 3 9 69-52 3S
6. Ind. sirmei 30 17 4 9 54-38 38
7. Infr. Oradea 30 13 7 10 50-49 S3
8. F.C. Baia M. 30 12 6 12 53-43 30
9. C.S.Ș. Cărei 30 12 6 12 44-57 30

10. Gloria B-ța 30 12 5 13 51-48 2S
11. C.s.ș. B. M. 30 8 6 16 40-68 22
12. C.S.Ș. Tg. M. 30 7 6 17 43-69 20
13. Olimpia S. M. 30 6 7 17 46-74 19
14. Min. Cavnie 30 7 5 18 38-67 19
15. Som. S. Marc 30 4 5 21 22-77 13
16. C.S.Ș. Oradea 30 3 5 22 31-87 11

SERIA A VH-a
1. CSS Brașovia 30 25 5 0 146- 14 55
2. F.C.M. Bv. 30 25 3 2 107- 12 53
3. Chimica Tm. 30 20 4 6 108- 25 44
4. Tract. Bv. 30 19 5 6 92- 36 43
5. I.C.I.M. Bv. 30 17 4 9 68- 37 38
6. Nitramonia 30 16 3 11 72- 43 35
7. C.S.Ș. Od. 30 15 5 10 51- 34 36
8. C.S.Ș. Cristur 30 11 7 12 50- 38 29
9. C.S.Ș. Tg. S. 30 14 1 15 61- 67 29

10. C.S.Ș. Reghin 30 10 8 12 29- 53 28
11. C.S.Ș. M. C. 30 9 8 13 36- 59 26
12. Oltul Sf. Gh 30 9 5 16 44- 65 23
13. Viit. Gheorg. 30 6 3 21 32- 90 15
14. C.S.Ș. Gheorg. 30 4 7 19 22- 84 15
15. C.S.Ș. Toplița 30 5 2 23 29-109 12
16. C.S.Ș. Sf. Gh. 30 0 0 30 3-184 0

SERIA A Vil-a
1. Corv. Huned. 28 24 3 1 103-16 51
2. C.s.ș. ș. Sb. 28 17 6 5 65-34 40
3. F.C. Ș. Sb. 28 16 5 7 68-30 37
4. Gaz metan 28 16 4 8 53-33 36
5. Aurul Brad 38 12 7 9 46-42 31
6. Unirea A I. 28 11 6 11 65-52 28
7. C.S.Ș. Petr. 28 13 0 15 52-56 26
8. C.S.Ș. A. I. 28 11 4 13 39-48 26
9. Met. Cugir 29 9 7 1 2 55-54 25

10. Carpați Mîrșa 28 9 5 14 32-56 23
11. Jiul Petr. 28 9 4 15 31-62 22
12. Dacia Orăș. 38 9 4 15 27-64 22
13. C.S.Ș. Mds. 28 8 4 16 48-85 20
14. C.S.Ș. Hunsd.88 6 6 16 29-49 18
15. Prog. Sb. 28 S 3 18 24-57 15

Ultimul act al campionatului 
republican de juniori se va oo-r.- 
suma miine, de la ora 14,30 —
așa cum a intrat intr-o frumoasă 
tradiție — în deschiderea finalei 
„Cupei României”. Pe stadionul 
„23 August”, £3 vor întâlni două 
echipe , care, nutrim speranța, 
vor oferi miilor de spectatori din 
tribune o partidă atractivă, spec
taculoasă, cu numeroase faze de 
poartă și — de ce nu ? — cu 
multe goluri. Corvinul Hunedoara 
șl Dinamo București sînt cele 
două echipe care-șl vor disputa 
șansele in această a 35-a finală
* campionatului ; campionat des- 
Tășurat cu regularitate din 1337/ 
1933 (exceptind, desigur, anii răz
boiului), cînd U.D.R. Reșița și-a 
înscris prima numele pe lista în
vingătoarelor. Dintre finalistele

„CUPEI ROMÂNIEI"
lui. antrenorii Gh. Constantin 
și V. Zavoda ne-au comunicat 
echipa care va începe jocul de 
mîine. Iat-o : Iordache — An- 
ghelini, Sameș, FI. Marin, Vigu 
— Dumitru, Stoica, Iordănescu, 
Aelenci — M. Răducanu. Ad. 
Ionescu. Este același ..11“ fo
losit in cea mai mare parte a 
timpului (mai precis 70 de mi
nute). miercuri, la Pitești. în 
semifinala cu Univ. Craiova. 
Un „11“ matur, alcătuit din 
numeroși internaționali, cu o 
coloană vertebrală solidă : Tor- 
dache — Sameș — FL Marin — 
Dumitru — M. Răducanu.

Spre deosebire de Steaua, 
fotbaliștii timișoreni au cîteva 
probleme in alcătuirea forma
ției. Barna și Nucă fiind ne
recuperabili în urma unor re
cente accidentări. „Poli“ s-a

DRUMUL LOR SPRE FINALA DE MÎINE...
cureșlenii se deplasează la 
Medgidia, pentru a se tntilni 
cu... C. Teașci și noua ta e- 
chipă. F.C.M. Galați, care ti 
smulsese un punct (2—2) chiar 
In Ghencea. Steaua învinge, 
insă, prin golul lut M. Rădu
canu, marcat In min. 25. și 
așteaptă semifinala cu Uni
versitatea Craiova. ..Adevărata 
finală", cum au zis cei mai 
mulfi, este vie in memoria 
celor mai mulți. Invtngind cu 
2—1 echipa campioană (repe
tăm autorii golurilor : Dumi
tru și M. Răducanu). Steaua 
sprintează, acum, spre al 14- 
lea trofeu. Se impun două 
sublinieri : 1. Steaua a înscris 
I goluri și a primit doar unul, 
numai în fața unor divizio
nare A fn fața cărora n-a a- 
vut nevoie de prelungiri ; 2. 
M. Răducanu este golgeteru) 
Cupei, cu 4 goluri la activ. 
Aceste goluri nu se adaugă 
Insă in clasamentul care de
cide purtătorul cununei de 
golgeter I Ce-ar fi dacă s-ar 
adăuga I .'...

„POLI” TIMIȘOARA a par
curs un drum, teoretic, mai 
ușor. A pornit în „cursa cu
pei” la Oțelu Roșu, unde a 
intitnit echipa locală. Metalul,

actualei ediții, Corvinul se află 
pentru prima dată în postura 
de a disputa direct titlul. Adver
sara sa, în schimb, Dinamo Bucu
rești, a mai câștigat de două ori 
competiția. Prima dată în 1950— 
1961, iar apoi în 1972—73, din ul
tima echipă învingătoare (antre
nori Ștefan Stănculescu și Nun- 
weiller IV) făcind parte, printre 
alții, Augustin, Custov, Vrînceanu, 
Ion Marin.

Cine va cîștigă miine 7 Dificil 
de spus. Interesant ni se pare 
însă faptul că finala va opune 
echipele a doi antrenori din ge
nerații diferite : Dumitru Pătrașcu 
șl Constantin Frățilă. Va învinge 
tinerețea lui Frățilă sau marea 
experiență a hunedoceanului Da- 
mini Pătrașcu I lată loturile din 

antrenat ieri și. așa cum ne 
spunea Ion V. Ionescu. va mai 
face pină la ora jocului două 
lecții de pregătire. Timișore
nii vor începe meciul în urmă
toarea alcătuire : Suciu — 
Nadu. Vișan, Păltinișan, Șunda 
— DembrovschL Manea. T. Ni- 
colae — AngheL Nedelcu II, 
Cotec. Și aici, remarcăm pre
zența unor „piese grele* *,  
capabile să anime un meca
nism de echipă : Păltinișan — 
Dembrovschi — Nedelcu IL

Jocul va fi condus de bri
gada de arbitri N. Hainea. O. 
Anderco și V. Tătar, același 
trio consacrat care a condus 
semifinala Steaua — Universi
tatea Craiova, delegat, cum am 
mai anunțat și în campiona
tul european, care va începe, 
la 11 iunie, in Italia.

din Divizia C, pe care a to- 
vins-o cu 1—4. prin golul mar
cat de AngheL In min. 43. In 
optimi, timișorenii duelează 
cu singura divizionară A din 
drumul lor spre finadlâ • 1—t 
cu AS. Armata Tg. Mu
reș. la Deva, prin golul reali
zat de Cotec. tn min. M. 
„Sferturile" ti duc pe studenți 
la Sibiu, punlndu-t față In 
față cu o puternică echipă de 
B. Gloria Bistrița, de care 
dispun cu 2—1 (autorii golu
rilor : AngheL min. 5. Dem
brovschi — golul calificării, In 
min. 60. din 11 m). In pri
vința ultimului ..filtru", cel 
de miercuri, de la Rm, Vil- 
cea. povestea e foarte cunos
cută : „Poli” a stopat Rapidul 
la penalty uri cu 5—3, după 
ce reușise o nesperată ega
late — și șansa prelungirilor 
— In min. W, prin Păltinișan. 
Fără penalty urile departaja- 
toate, echipa lui Ion V. Io
nescu a înscris 5 goluri și a 
primit două. Cu lovturile de 
la 11 m, golaverajul este de 
9—4. Golgeterul cupei t An- 
ghel, cu 2 goluri. ...Acesta a 
fost drumul celor două spre 
finală. Cum va fi Finala ?...

Mircea M. IONESCU

CAMPIONATULUI
care vor fi alcătuite formațiile, 
DINAMO : Tarnaș, Răearu, Toacă, 
Mlrea, Vitan, M. Badea, Ciocâ- 
nete, Ivanov, Niculcioiu, C. Ba
dea, Ghinea, Barba, Popescu, 
Sanda, Cruțescu. CORVINUL : 
Rus, Raduly, Florincaș, Nacu, 
Florescu, Harabagiu, Tîrnovean, 
Mechenici, Orminișan, Moldovan, 
Neag, Pop, Marin, Ghenciu. Fi
nala va fi arbitrată de M. SA- 
LOM1R iCluj-Napoca) — A. Mus- 
tățea (Pitești) și R. Petrescu 
(Brașov).

Mai jos, prezentăm și clasa
mentele celor opt serii ale celei 
de-a 35-a ediții a campionatului 
juniorilor. (L. D.)

PROGRA'IEL ȘI ARBITRII ETAPEI DE Mll\E A DIVIZIEI B
SERIA I : Tractorul Brașov — 

Muscelul Clmpulung : C. Bărbu
lescu (București), C.S.M. Sucea
va — Progresul Brăila : O. Ștreng 
(Oradea), Unirea Focșani — Vi
itorul Vaslui : A. Ianuș (Bucu
rești). F.C. Constanța — I.C.I.M. 
Brașov : N. Georgescu (Bucu
rești). Viitorul Gheorghenl — Mi
nerul Gura Humorului- D. Arndt 
(Iași). F.C.M. Brașov — Delta 
Tulcea — s-a disputat pe 15 maL 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
C. S. Botoșani : L lAzăroiu
(București), F.C. Brăila — Por
tul Constanța : L Bonini (Bucu
rești). Nitramonia Făgăraș — Ci
ment:’ Medgidia : D. Răduleseu 
(București).

SERIA A H-a : F.C.M. Giurgiu 
—Șoimii Sibiu : M. Fedorescu 
(Bacău). Gaz metan Mediaș — 
Rapid București : Cr. Teodoreseu 
(Tîrgovlște), Luceafărul Bucu
rești — Energia Slatina : V. Na- 
vrovschi (București). Carpațl 
Mirșa — Flacăra Moreni : D. 
Preoțescu (Craiova), Chimica 
Tîrnâveni — Autobuzul Bucu

ANUNȚ
Clubul spertv școlar nr. 6 „PAJURA” selecționează pentru 

anul școlar 19&1.1981 elevi- la secția de fotbal de mare perfor
manță, din București și din județele Ialomița, Ilfov, Dîmbovița 
și Prahova pzntru grupele de începători și avansați, născuți în
tre anii 1954—1974. care vor fi școlarizați în clasele de gimnaziu 
la Școala generală nr. 17» și în clasele de liceu de la Liceul 
industrial dumitru Petrescu”, clase afiliate la Șc. generală nr. 
178 din str. Dridulul nr. 2.

înscrierile pentru clasei V—IX se fac în perioada 16—19 Iu
nie a.c.

Probele de aptitudini vor avea loc în perioada 20—21 iunie.
Pentru clasa a Xl-a InscrierJe se fac In perioada 30 iunie — 

2 iulie, iar probei: de aptitudini au loc Intre 3—4 Iulie.
Cei admiși vor susține concursul pentru treapta a n-a de li

ceu In 9 iulie.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Pentru clasele V—VHI
— adeverință medicală, eliberată de dispensarul teritorial, care 

să cuprindă rezultatele probelor hepatice și cardiovasculare ;
Pentru clasele a IX-a și a Xl-a
— fișă tip de înscriere :
— fișă medicală tip ele-.-student L P Buletin Oficial 181002 ;
— aviz epidemiologie, dovadă vaceinare-revaccinare MS 50
— probele hepatice și cardiovasculare.
Celor admiși 11 se asigură, contra cost, cazarea și masa.
Pe perioada școlarizării elevii claselor de liceu pot beneficia 

de bursă conform normelor legale.
Relații suplimentare la secretariatele Clubului sportiv șco

lar nr. «, bd. 1 Mai 162. Tel. 55.29.30 și ȘcoHl generale nr. 17» 
str. Drldulul nr. 2. Tel. 57.«.35.

Sfatul medicului

RECOMANDĂRI PRIVIND REFACEREA 
SI RECUPERAREA FOTBALIȘTILOR 

DUPĂ ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI
Sistemul nervos reprezintă 

„masa de comandă*  care dirijea
ză întreaga activitate a organis
mului ca rm tot unitar : integri
tatea și buna Iui funcționare 
constituie condiția primordială a 
performantei sportive.

Activitatea competitională fot
balistică (grevată de res pons abi
litate. nepîgvăzuL unde riscuri) 
solicită din plin sistemul nervos 
al Jucătorului — și chiar al an
trenorului — printr-un mare con
sum de energie nervoasă, de tră
iri intense psiho-afective. care 
necesită mobilizarea tuturor re
sursei: r pentru obținerea victo
riei.

Concentrarea nervoasă, reacțiile 
de situație, factorii stressanțl 
multlph, caracteristice pentru fot
bal pot lăsa urme in scoarța ce
rebrală a jucătorului. generind o 
slăbire a capacității de adaptare 
a organismului și a celulei ner
voase in special.

La capătul unul an tolba’i - 
intens, apreciem că refacerea po
tențialului sistemului nervos, rea
lizarea stării de relaxare psihici, 
devine o necesitate de prim or
din. Considerăm că in perioada 
de repaus care urmează, accen
tul trebuie să cadă pe mijloar 
naturale de refacere și recupe
rare a sistemului nervos, clima- 
to-baîneo-fizioterapia și numai 
excepțional și individual să uti
lizăm medicația sedativă. robo- 
rantă.

Schimbarea de climă este un 
factor activ al refacerii, recondi- 
ționării biologice ; se recomandă 
în cazul fotbaliștilor o combina
ție judicioasă a curei helioma- 
rine cu climato-terapla submon- 
tană.

Este cunoscut că climatul ma
ritim și in mod special cel din 
țara noastră, cu elementele spe
cifice stepei, au un caracter mai 
mult excitant, mal puțin favora
bil relaxării sistemului nervos 
central.

Totuși afecțiunile traumatice și 
sechelele lor, pe care fotbaliștii 
le cumulează din plin în perioada 
competițlonală, beneficiază de ra
diațiile solare intense, de atmo
sfera încărcată de aerosoli mă
rim, iar sistemul nervos periferic 
și ' sinapsele neuromusculare sînt 
stimulate intens prin talazo-te- 
rapie. Pentru a nu accentua o- 
boseala cumulată, recomandăm 
ca la fotbaliști cura heliomarlnă 
să fie precedată de o scurtă pe
rioadă (5—7 zile) de refacere în- 
tr-o zonă submontană (600—800 
m). „Sejurul" la mare nu tre
buie să depășească 10—12 zile, 
peste această durată existînd po
sibilitatea să apară stări de hi- 
perexcitabilitate, oboseală.

După o cură heliomarlnă este 
necesară trimiterea sportivului la 

rești : I. Buciuman (Timișoara), 
Mecanică fină București — Pe
trolul Ploiești : Gh. Ispas (Con
stanța). Pandurii Tg. Jiu — 
Metalul București : I. Igna (Ti
mișoara), Progresul Vulcan Bucu
rești — Rulmentul Alexandria: 
T. Baianovici (Iași), Chimia Tr. 
Măgurele — Metalul Plopeni :
E. Bladoti (Constanța).

SERIA A m-a : UJsL Timișoa
ra — Dacia Orăștie : I. Plischi 
(București), md. sirmei C. Tur- 

zii — Someșul Satu Mare : I. 
Roțoga (București), CJ.R. Cluj- 
Napoca — Aurul Brad : I. Biră 
(Agnita), Minerul Cavnie —
F. C.M. Reșița : M. Dumea (P. 
Neamț), Metalurgistul Cugir — 
Minerul Moldova Nouă : Ă. Mi- 
țaru (Rm. VBcea), F.C. Bihor 
Oradea — Gloria Bistrița : M. 
Fediuc (Suceava), Unirea Alba 
IuBa — înfrățirea Oradea : V. 
Ciocnteu (Craiova), Minerul Ani
na — U.T. Arad : I. Vasile 
(București), Strungul Anad — 
Corvinul Hunedoara : C. Gliită 
(Brașov). 

odihnă cu condiții de climat de 
cruțare subalpin, cu preferința 
in stațiunile situate în apropierea 
pădurilor de conifere (Tușnad, 
Borsec Poiana Brașov. Cimpu- 
lung MusceL Piatra Neamț etc.).' 
Vegetația abundentă permite fil
trarea radiațiilor telurice, ozoni- 
ficarea aerului, iar aeroionîzarea 
negativă duce la intensificarea 
metabolismului bazai, la stimula
rea circulației, la o mai bună 
nutriție și decongestionare a cen
trilor nervoși.

In urma unei asemenea cure, 
de dorit împreună cu membrii fa
miliei, se obține o creștere a to
nusului psihic, tradusă printr-o 
senzație plăcută de odihnă fi
zică și psihică, poftă de mîncare 
și efort, senzație de calm și op
timism. de confort fiziologic.

Recomandăm o schemă de u- 
tilizare a perioadei de repaus 
pentru o refacere și recuperare 
eficientă :

1. La terminarea campionatului : 
5 zile refacere la 600—800 m al
titudine. 2. 10—14 zile cură helio- 
marină recuperatorie. 3. Două săp- 
tămini cu continuare la munte, 
1000—1300 m altitudine, în care se 
reia pregătirea fizică generală și 
specială.
Pentru cel care au nevoie de 

recuperare după traumatisme, beli 
hepatodlgestive, cură samrtorială 
în stațiunile de profil (Felix, 
Slănic, Borsec) 14—21 zile, refa
cerea realizîndu-se concomitent 
cu acțiunea de recuperare. A- 
ceastă schemă se poate efectua 
în perioada 1—30 iunie a.c.
.. După această etapă, se reeo- 
mandă reluarea pregătirilor în 
vederea noului campionat, de 
preferat la o altitudine mai 
inaltă, 1200—1500 m, cu acțiune 
stimulatorie, timp de minimum 
21 zile, unde se lucrează asupra 
capacității de efort.

Reluarea pregătirii se va fade 
după un minuțios examen medi
cal cu precizarea stării de sănă
tate. a nutriției, a capacității de 
efort. In această etapă se vor 
administra complexe vitaminice 
șl mineralizante, unele susțină
toare de efort : glicol, actiphos,’ 
lecitină, arginlnă. Recomandările 
de mai sus vizează, în primul 
rînd, divizionarele A, dar pot fi 
adaptate șl la celelalte echipe de 
fotbal.

Considerăm că prin acest pro
gram se asigură refacerea și re
cuperarea sistemului nervos al 
fotbaliștilor, a altor aparate 51 
sisteme, readaptarea lor la efort. 
șl se vor pune bazele sezonului 
următor.

dr. NICOLAE EREMIA 
medic primar psihiatru 

Centrul de medicină sportivă

AZI, FRANȚA - ROMÂNIA
LA TINERET

TOULON, 30 (prin telefon). I 
Lotul reprezentativ de ti
neret al României a ajuns, joi 
seara, în orașul care găzduieș
te, începînd de sîmbătă, tradi
ționalul turneu internațional la 
care participă selecționate si
milare din Brazilia, Cehoslo
vacia, R. P. Chineză, Franța, 
Mexic, Olanda și U.R.S.S, e-

Azi dimineață (n.r. — ieri); 
cei 16 jucători, care au făcut 
deplasarea, au participat la 
un antrenament sub conduce
rea antrenorilor C. Drăgușin 
și I. Voica. Mai puțin solicitat 
a fost clujeanul Suciu, aflat in
tr-un tratament intensiv pe 
care i-1 aplică medicul lotului 
FI. Brătilă. Suciu are o întin
dere musculară.

Echipa noastră (înscrisă în 
grupa I, alături de formațiile 
similare din U.R.S.S.. Mexic și 
Franța) va evolua mîine sea
ră (n.r. — azi) cu începere de 
la ora 22,15 (ora Bucureștiului) 
în compania reprezentativei 
de tineret a Franței.

Pentru acest joc, antrenorii 
s-au oprit asupra următorului 
„11“ : Boldici — AndrecuțL. 
C. Solomon, FI. Pop, A. Mincu
— Murcșan, Bozeșan, Geolgău
— Ralea, Terheș, Ciobanu.

• MIINE, LA CRAIOVA, UNI
VERSITATEA 1974 — UNIVERSI
TATEA 1980. Mîine, la ora 11, pe 
stadionul Central din Craiova se 
vor întîlnl cele două formații cane 
au cucerit titlurile naționale pen
tru clubul din Bănie. Din lotul 
Universitatea 1974 (antrenori : C. 
Cernăianu și C. Oțet) fac parte 1 
Manta. Oprea, Niculescu, Desel- 
nicu, Bădin, Velea. Strimbeanu, 
Ivan. Țarâlungă, Oblemenco, Niță, 
Marcu,’ Bălan. In formația Uni
versitatea 1980 vor apare actualii 
campioni.
• CEI MAI BUNI ARBITRI Al 

SEZONULUI 1979/1980. Colegiul 
central al arbitrilor a desemnat 
pe cel mai buni trei „cavaleri ai 
Cuierului” din sezonul caire se 
încheie miine. Aceștia sînt : l.ț 
N. Rainea 2. C. Dinulescu 3. C. 
Bărbulescu.



Săptămîna viitoare la Sofia

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALA DE SCRIMĂ 
„TURNEUL ȚĂRILOR SOCIALISTE"

MOSCOVA OLIMPICĂ 
UN ORAȘ AL SPORTURILOR

’ Intre 2 și 8 iunie se va 
desfășura la Sofia tradiționala 
competiție internațională de 
scrimă „Turneul țărilor socia- 

rliste". Lotul scrimerilor români 
.cuprinde pe floretistele Mar- 
, cela Moldovan, Viorica Țur- 
ean, Magda Chezan, Aurora

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
i Campionatele internaționale 
' de tenis ale Franței au conti- 
, nuat pe terenurile de la Ro- 
;land Garros. In turul doi al 
■ probei de simplu feminin, iu
goslava Mima Jausovee a în- 
ț trecut-o cu 6—7, 6—3, 6—2 pe 
i Mariana Simionescu. în alte
Ipartide : Jordan — Vermaak
- 6—3, 6—4, Smith — Jones 6—*1,  
6—2, Evert-Lloyd — Teeguar- 
deen 6—1, 6—1, Fromholtz — 
Duvall 6—2, 6—4, Bunge —

*8:20,2. în lot, și o alergă
toare Sakina Boutamine, re
cordmană națională cu 2:03,0 
la’800 m și 4:10,0 la 1500 m.

Atleții noștri, seniori și ju
niori, sînt însă cei care, în mod 
firesc, ne interesează cel 
mai mult, din motive lesne 
■de înțeles. A venit timpul ca 
3iecare dintre ei, și în primul 
Tînd cei vizați a fi selecțio
nați în delegația olimpică

'Schutte 6—1, 6—2, Hanika — 
i Stove 6—4, 6—3, Wade — Bu- 
darova 6—2, 6—1, Madruga — 
Stoll 6—1, 6—2.

Rezultate din turul doi la 
simplu masculin : Ramirez — 
Dibbs 6—3, 7—5, 6—2, Connors 

Zugarelli 7—5, 6—4, 7—5,
Vilas — Koch 6—2, 6—2, 6-3, 
Barazzutti — Tom Gulikson

CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. 1) 

boare recordul lumii, care dăi
nuia din 1972 (v.r. 468 — de
ținut de românca Elena Tran
dafir). Cu acest excelent re
zultat, jucătoarea iugoslavă 
preluase conducerea în clasa
ment ' cu 1321 p, iar sportiva 
noastră, care mai avea în ur
ma ei, în concurs, încă două 
puternice adversare, pe fosta 
dublă campioană mondială, Zsu- 
zsa Kristyan (Ungaria) și pe 
Gabriele Bergholz (R.F.G.), ele 
insă trebuiau să „alerge" după 
performanta înregistrată de 
Stefica Kristof, prima deți- 
nînd chiar un avans de 10 p 
din preliminarii față de Mar
gareta Cătineanu. Sportiva noas
tră însă a intrat hotărîtă să 
realizeze cel puțin 441 p.d. pen
tru a întrece pe lideră. Cu un 
splendid efort de voință, Mar
gareta Cătineanu a lansat ulti
mele bile cu precizie de me
tronom și a înscris pe tabela 
electronică de marcaj 446 p.d. 

■Evident, influențată moral de 
■frumoasa evoluție a Margare- 
■iei Cătineanu celelalte două 
principale candidate la titlu, 
.Kristyan și Bergholz, nu au 
mai putut rezista și în final 
■vest-gcrmanca a urcat pe treap
ta a 3-a a podiumului de pre
miere, iar fosta campioană 
mondială a căzut pe locui 6.
) Conform așteptărilor, țur- 
neul final individual al băie

Uhl ATRACTIV SPECTACOL ATLETIC
(Urmare din pag. 1)

Colegul său Hașemi Abdenouz 
arc în acest an 3:40,2 pe 1500 

ijm și 13:40,0 pe 5000 m. La a- 
ceastă din urmă probă vor mai 
Li prezenți Rașid Habșaoui, re
cordmanul țării, cu 13:35,8 și 
Ahcen Babaci 13:50,0 care este 
recordman la obstacole cu

• Un oaspete de seamă la
1 „internaționale" dl. Adriaan
Ș Paulen, președintele Federa-
' teii internaționale de atletism
?. amator a fost de mai multe
i ori în țara noastră si o dată
ț chiar la o ediție a C.I., cea
f din 1968, desfășurată la Poiana
i Brașov.
i • Directorul concursului va 
' fi Florin Drăghici, Judecător

arbitru — Dimitrie Ieremia, 
iar ajutoarele sale — Gheor- 
ghe Gergecu, Ion Smădu și 
Gunther Wagner.
• Proba de 20 km marș se 

I va desfășura duminică dimi
neață pe traseul, devenit cla- 

Dan, Suzana Ardeleana, sa- 
brerii I. Pop, C. Marin, I. 
Pantelimonescu, E. Oancea, M. 
Frunză, spadasinii L. Ange- 
lescu, N. Bodoczi, N. Doboș, 
E. Kerekeș, floretiștii P. Kuki, 
M. Țiu, T. Petruș, P. Buricea, 
S. Roca.

6—3, 6—2, 6—1, Prajoux — 
Pecci 7—5, 6—4, 6—7, 7—6,
Gottfried — Luna 6—3, 7—5, 
6—1, Solomon — Lewis 6—3, 
6—3, 6—3, Taroczy — Waltke
6— 3, 6—3, 6—3, Vasselin — 
Smid 3—6, 6—0, 6—4, 3—6, 6—3, 
Noah — Teltscher 6—3, 6—0,
7— 6. Anterior s-au mai înre
gistrat rezultatele : Borg — 
Gomez 6—2, 6—2, 6—1, Lendl 

—Eberhard 6—4, 3—6, 6—4, 7—6,
Teltscher — Edmondson 6—4,
5— 1, 6—4, 7—6, McNamara — 
El Shafei 6—4, 6—1, 6—2, Por- 
tes — Qstoja 6—1, 6—3, 6—4, 
Connors — Caujolle 3—6, 2—6, 
7—5, 6—1, 6—1, Fibak — Tim 
Gulikson 6—3, 6—4, 6—1, Tay— 
gan — Fleming 6—3, 3—6. 6—3, 
7—5, Birner — Kodes 6—2, 6—2,
6— 3. Gehring — Soares 4—6, 
4—6, 6—1, 6—2, 6—3.

ților a fost dominat de Bela 
Csănyi (Ungaria) și românul 
Iosif Tismănar cu toate că cu 
2 ore mai înainte iugoslavul 
Laslo Jagcr depășise (998 p.d.)

IOSIF TISMĂNAR

spectaculosul record mondial 
al Iui Csănyi, obținut cu cîteva 
zile în urmă (972). Cei doi. 
s-au angrenat intr-un pasio
nant duel cîștigat, în final, 
de Csănyi cu 941 p.d. (la to- 

a țării noastre, să realizeze 
rezultate mai bune decît cele 
de pînă acum. „Internaționale
le" le oferă o asemenea posi
bilitate și sîntem convinși că 
ei se vor strădui să n-o iro
sească... Așteptăm cu interes, 
de pildă, confruntarea sulițașe- 
lor noastre (Eva Zorgo-Raduly, 
Cristina Dobrinoiu, Rodica Jia-

slc, de pe strada Maior Co- 
ravu, in vecinătatea stadionu
lui „23 August" ; aruncarea 
ciocanului este programată, 
duminică, pe Stadionul tinere
tului. în ceie 2 zile de con
curs programul cuprinde ur
mătoarele probe : simbătă : de 
la ora 15 — prăjină, 110 mg, 
înălțime, suliță, 100 m. 400 m, 
greutate, triplusalt, 10 000 m — 
bărbați, lungime, 400 m, 100 m, 
1500 m, 100 mg, disc-femel ; 
duminică : de la ora 16 : 400 
mg, disc, 200 m, lnugime, 800 
m, 5000 m, 3000 m obst., cio
can, 20 km marș-bărbațl. Înăl
țime, 400 mg, 200 m, 800 m, 
greutate, suliță, 3000 m-femei.

nu, Corina Gârbea) cu puter
nice concurente de peste hota
re, disputa semifondistelor la 
1500 m cu Maricica Puică, Doi
na Beșliu, Fița Lovin, Maria 
Radu printre favorite, întrece
rea sprinterelor la 400 m 
(Niculina Lazarciuc, Doina Ca
stan, Elena Tărîță, Maria 
Samungi. Iboia Korodi și juni
oara Nicoleta Lia), lupta cu 
ștacheta a săritorilor în înăl-

Din cei aproape 8 milioane da 
locuitori, cit reprezintă populația 
Moscovei, peste două milioane și 
jumătate practică în mod orga
nizat sportul sau diferite exerci
ții de educație fizică. Printre 
moscovițl se găsesc aproximativ 
1000 de maeștri al sportului sau 
maeștri de clasă internațională, 
în capitala sovietică locuiesc 
campioni de renume mondial, 
cum slnt săritorul în lungime 
Igor Ter-Ovaneslan, participant 
la cinci ediții ale Jocurilor. o- 
limpice, faimosul portar Lev 
lașin, patinatorii Irina Rodnina 
și Aleksandr Zaițev, precum șl 
mulți alții.

Primele asociații de „prieteni 
ai sănătății" — grupări ale iubi- \ 
tonilor de sport — au apărut mal 
Întâi La Moscova, spre a se râs- 
pîndi apoi în întreaga Uniune 
Sovietică. Ele cuprind sportivi de 
vlrstă mijlocie șl Înaintată. Tot 
aici au apărut și primele școli 
sportive pentru copil. Incepînd 
cu grădinița de preșcolari și pînă 
în primii ani ai Institutelor su
perioare de învățămînt, educația 
fizică și sportul constituie o mate
rie obligatorie. In cartierele no4 
ale capitalei există peste 500 clu
buri sportive formate din copil 
șl adolescenți,' purtând denumiri 
pitorești ca „Mănușa campionu
lui", Atlet", „Meteor", „Smarald" 
„Cristal". 85 000 de tineri tac 
sport în cadrul a 185 de școli 
speciale.

Capitala sovietică posedă o bo
gată experiență tn domeniul or
ganizării marilor competiții in
ternaționale. La a Vn-a ediție a 
Spartachiadei unionale de vară

DE POPICE
tal 2862), față de Tismănar care 
realizase 937 p.d. (total 2853). 
Noul campion al lumii și-a 
menținut astfel avansul luat în 
jocurile pe echipe și perechi. 
Cel doi valoroși jucători au 
schimbat astfel medaliile cu
cerite, cu 2 ani în urmă, la 
C.M. de la Lucerna.

Clasamentele generale ale pro
bei individuale — FEMININ :
1. Margareta Cătineanu (Româ
nia) 1327 p.d. — record mondial 
egalat — campioană mondială ;
2. Stefica Kristof (Iugoslavia)
1321 | 3. Gabriele Bergholz
(R.F.G.) 1306 ; 4. Gerlinde
Klehn (R.F.G.) 1303 ; 5. Biserka 
Perman (Iugoslavia) 1292 ; 6.
Zsuzsa Kristyan (Ungaria) 
1291... 8. Elena Andreescu 1279, 
9. Ana Petrescu 1278... 14. E- 
lena Pană 1258. MASCULIN : 1. 
Bela Csănyi (Ungaria) 2862 p4. 
— campion mondial; 2. Iosif
Tismănar (România) 2853; 3.
Laslo Jager (Iugoslavia) 2832; 
4. Nikola Dragas (Iugoslavia) 
2817; 5. Werner Hanf (R.F.G.) 
2793; 6. Miklos Makkai (Unga
ria) 2786... 9. Gheorghe Sil
vestru 2727... 15. Ilie Băias 
2701, 16. I. Bice 2699.

Clasament general pe meda
lii : 1. România 3 Aur, 2 ar
gint ; 2. Ungaria 2 A, 2 a ; 3. 
Iugoslavia 1 A, 1 a, 3 bronz ; 4. 
R.F.G. 1 a, 2 b ; 5. Cehoslo
vacia 1 b.

MARICICA PUICĂ
țime (Adrian Proteasa, Liviu 
Maftei, Daniel Albu și juniorii 
Sorin Matei, C-tin Militară, 
Eugen Popescu, Ion Buligă, la 
băieți, Niculina Vasile și Cor
nelia Popa la femei), întrecerea 
cu cronometrele a alergătorilor 
Ilie Floroin, Vasile Bichea,

Noua sală „Drujba“ din cadrul complexului sportiv de la Luj- 
niki, cu puțin înainte de încheierea lucrărilor de construcție.

Foto : A.P.N.
au luat parte 8 333 sportivi, din
tre care aproape ' un sfert erau 
oaspeți din 84 de țări ale lumii. 
Tot aici s-au desfășurat întrece
rile Universiadei '73 șl alte zeci 
de campionate mondial’ șl euro
pene pe diferite ramuri de sport.

Anual, Moscova găzduiește 1500 
competiții internaționale, unio
nale sau orășenești, cea mal 
mare parte avînd un caracter de 
masă. Peste 1,3 milioane partici
pant au luat startul la competi
țiile polisportive ale complexului 
„Gata pentru muncă și apărare" 
organizat de ziarul „Komsomols- 
kaia Pravda". 550 OM de tineri 
moscovfțl s-au înfruntat în pro
bele Spartachiadei de iarnă a 
școlarilor. Peste 3 OSO echipe șco
lare se întrec în concursurile 
„Crosa de aur" rezervate hocheiș- 
tilor juniori.

La campionatele U.R.S.S. în 
diferite jocuri sportive, .în ligile 
superioare și prima categorie, 
Moscova es!e reprezentată de un

TELEX • TELEX •
ATLETISM. La Birmingham, 

Sebastian Coe a alergat 800 m 
în 1:45,41. Recordmanul mondial 
a anunțat că la J.O. va alerga 
800 și 1500 m.

AUTOMOBILISM. „Raliul Acro
polis", aflat la a 27-a ediție, a 
fost cîștigat de finlandezul Aari 
Vatanen pe „Ford Escort" cu 
12h55:54, urmat de compatriotul 
său T. Salonen 12h58:26. • Cursa 
de 1 000 km de la Niirburgring, 
contând pentru campionatul mon
dial al mărcilor a revenit echi
pajului vest-german Rolf Stome- 
len — Jiirgen Barth (Porsche 
936) cu 5h52:15,1 (medie orară 
174,140 km). • Cursa de 300 de 
mile de la Charlotte a fost cîș- 
tlgată de americanul David 
Pearson, cu o medie orară de 
191,630 km.

BASCHET, în turneul mascu
lin de la Wroclaw : Slask — 
Steaua iu—88, Ruda Hvezda Par
dubice — Dukla Olomouc 87—07,

ILIE FLOROIU
Paul Copu, Horia Toboc, și cea 
cu centimetrii a aruncătorilor 
Iosif Nagy, Florența făcu și 
Argentina Menis, Mihaela Lo- 
ghin, Nicolae Bindar etc. Fie
care probă în sine se recoman
dă însă ca atare și anunță un 
spectacol atletic de calitate... 

total de 43 echipe. Remarcăm 
printre acestea echipele de bas
chet și hochei pa gheață ale clu
bului sportiv central al armatei 
— T.S.K.A., echipa de fotbal Spar
tak, campioana de anul trecut, po- 
lolștil Universității din. afcsftovw, 
liandbaliștil Institutului de aviație 
etc. în capitala sovietică există 
un număr însemnat de obiective 
sportive — săli, bazine, manejuri 
și 62 de stadioane. Toate stau Ia 
dispoziția iubitorilor sportului, 
cu întregul inventar, gratuit.

Pentru marele eveniment spor
tiv al anului, a xxn-a ediție a 
J.O. de vară, în Moscova s-au 
adus îmbunătățiri și reconstrucții 
M 11 mari baze sportive, în ace
lași tțmp au fost construite alteia 
10 complet noi. După terminarea 
Jocurilor toate acestea vor rt 
predate Comitetului de educația 
fizică șl sport al capitalei 
U.R.S.S, pentru a fi incluse fp 
zestrea sportivă a mardui oraș.

TELEX • TELEX
T.S.K.A. Moscova — Steaua 
108—68.

BOX. Boxerul de culoare Gerry 
Cooney (S.U.A.), neînvins în ca
riera, l-a învins la Atlantic City 
pe Jimmy Young prin abandon 
m repriza a 4-a. El n va Intflnl 
în viitorul meci pe campionul 
mondial al greilor Larry Holmes. 
Cooney are 23 de ani și 19 din 
cele 23 de victorii ca profesionist 
au fost obținute înainte de limită

CICLISM. Etapa a 4-a a Turu
lui Marii Britanii, Coventry —« 
Malvern (135 km) a fost cîștl- 
gatâ de sovieticul Averin în 
1 h 14 :35. în clasamentul gcrvjf- 
ral conduce suedezul Aspluiîb 
urmat de Adamson (Suedia) la 
33 sac. • Etapa a 14-a a Turului 
ciclist al Italiei (Foggia — Rocca- 
rasso: 186 km) cu sosirea pa 
munte, cîștigtată de francezul 
Bernard Hinault in 5h 56 -15 a 
adus mari schimbări în’ clasa
ment. Noul purtător al tricoului 
ro<z este Vladimiro Panlzza (Tta- 
11a), urmat de Hinault — la 
1:05, în timp ce fostul lider 
R. Vis en. tini a coborî t pe locul

Tokio, în turneul 
„Cupa Japoniei" : 
— Fujita Kogya

FOTBAL. La 
internațional 
R.P. Chineză . 
3~0 (1—0) ; Middlesbrough (An-
Șlia) — Argentina juniors 4—0 
(i““0)« • La Belo Horizonte, în 
prima manșă a campionatului 
Braziliei : Atletico Min pirn _ 
Flamengo Rio de Janeiro 1—0
(0—0). A marcat Reynaldo m
min. 53. Returul are loc dumini
ca pe stadionul Maracana •
Selecționata Braziliei va susține 
în cursul lunii iunie 4 meciuri 
internaționale de verificare. La 
8 Iunie, fotbaliștii brazilieni vor- 
întEnl pe stadionul Maracana 
din Rio de Janeiro echipa Mexi
cului Iar la 15 iunie pe același 
stadion selecționata U.R.S.S. La 
23 iunie echipa Braziliei va juca 
In compania formației Boliviel Ia 
Rk> de Janeiro iar 7 zile ma 
tirziu la sao Paulo va tntflni e- 
chipa Poloniei.

HALTERE. în C.M. de juniori, 
la cat 82,5 kg a cîștigat bulga
rul Pavel Pavlov cu 355 kg 
(1804-185 kg), urmat de I. Arsa- 
makov (U.R.S.S.) cu 340 kg.

NATAȚie, La Blackpool în 
campionatele Marii Britanii : 
100 m bras (b) Duncan Goodhew 
1:03,57, cel mal bun rezultat 
mondial al anului.

ȘAH • Turneul internațional 
masculin de la Varna s-a în
cheiat cu victoria maestrului 
cehoslovac Meduna, cu 9.5 puncte 
din 13 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Lukov și 
Protanov (Bulgaria) — 7.5 p. V. 
Stoica (România). Dvorețkl 
(U.R.S.S.), Fillpov (Polonia) — 1 p, 
Doncef (Bulgaria). Hesse (R.D. 
Germană), Toșkov (Bulgaria) — 
6,5 p, P. Ștefanov (Romania), 
Grigorov și Danilov (Bulgaria) — 
6 p, Boudl (Cuba) — 4.S p, 
Szflagy (Ungaria) — 4 p.
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