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încheierea convorbirilor oficiale româno-bulgare

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

Inalții oaspeți s-au
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, vineri dimineața, 
la Sinaia, cu tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repubti- 
cii Populare Bulgaria.

Cu acest prilej, cei doi con
ducători de partid ți de stat 
au analizat, intr-o ambianță 
de caldă prietenie, o serie de 
probleme privind dezvoltarea 
și întărirea in continuare * 
conlucrării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Bulgar, a colaborării 
multilaterale dintre România 
și Bulgaria, atit pe plan bilate
ral, cit și in domeniul vieții 
internaționale, in folosnl ți 
spre binele ambelor țâri și po
poare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

★
Vineri, 6 iunie, la Sinaia, 

s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul To
dor, Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, cei doi conducă
tori de partid și de stat au fă
cut un schimb de păreri in 
legătură cu unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale 
și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și cu pri
vire Ia căile și mijloacele întă
ririi in continuare a colaborării 
și conlucrării româno-bulgare 
pe arena mondială.

A fost exprimată îngrijorarea 
față de evoluția situației mon
diale, profund afectată de creș
terea tensiunii și încordării în 
relațiile internaționale. A fost 
reafirmată hotărirea României 
și Bulgariei de a acționa in 
continuare pentru împiedicarea 
agravării situației internațio
nale, pentru însănătoșirea cli
matului politic mondial, pentru 
reluarea și continuarea cursu
lui spre destindere, pentru re
zolvarea problemelor complexe 
ce confruntă omenirea, cores
punzător intereselor generale 
ale păcii, progresului economic 
ți social al popoarelor.

Campionatele naționale de tir pentru seniori

IULIAN NEAGU (560 p), ÎNAINTEA CONSACRAȚILOR
LA PISTOL LIBER! • Pentru rezultate submediocre, organizatorii 

a-au acordat titlul la pușcă liberă 60 f.c.
La poligonul bucureștean Tu

nari au continuat întrecerile de 
tir din cadrul campionatelor 
naționale do seniori pentru ar. 
me cu glonț. în program au 
figurat probele olimpice de 
pistol liber și pușcă liberă 60 

Iulian Neagu, campion al României in primul an la categoria 
seniorilor Foto : V. BAGEAC
f.c., în care, alături de trăgă
torii români, au concurat șl 
cîțiva țintașl din Cehoslovacia 
și Ungaria.

Proba de pistol liber s-a în
cheiat cu o surpriză. N-au cîș- 
tigat nici Pop, nici Iuga, nici

înapoiat la Bacorești
O atenție deosebită a fost 

acordată În timpul convorbiri
lor problemelor legate de în
făptuirea securității europene, 

în cursul convorbirilor, au 
fost, do asemenea, abordate 
unele probleme privind dez
voltarea colaborării in Balcani. 
A fost subliniată hotărirea 
României șl Bulgariei — ca sta
te care trăiesc in spațiul geo
grafie al Balcanilor — de a 
milita și tn viitor pentru dez
voltarea relațiilor eu toate ță
rile balcanice, pentru transfor
marea aeestoi regiuni intr-o 
zonă a colaborării, Înțelegerii 
și bunel vecinătăți, intr-o zonă 
a păcii, lipsită de rachete și 
arme nucleare.

Totodată, s-a arătat că o ce
rință vitală pentru securitatea 
tuturor națiunilor, pentru însăși 
existența umanității, o repre
zintă oprirea cursei înarmări
lor.

A fost evidențiată, de aseme
nea, necesitatea eliminării for
ței și amenințării eu folosirea 
forței in relațiile dintre state, 
a rezolvării problemelor liti
gioase exclusiv pe cale pașni
că/ prin tratative.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au reafirmat 
hotărirea Partidului Comunist 
Român și Partidului Comu
nist Bulgar de a acționa pen
tru întărirea solidarității și 
colaborării dintre ele.

Totodată, a fost reafirmată 
voința României și Bulgariei de 
a conlucra tot mai string pe 
plan internațional, de a contri
bui, împreună cu celelalte țări 
socialiste, eu toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste, la 
triumful cauzei destinderii ’ și 
păcii, Îs Înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și 
progres ale tuturor popoarelor.

Tovarășul Todor Jivkov a 
exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România, 
pentru calda ospitalitate cu 
care a fost înconjurată dele
gația în timpul șederii in țara 
noastră, manifestîndu-și, totoda
tă, satisfacția față de caracterul 
fructuos al convorbirilor purta
te ea prilejul noii sale vizite 
tn România.

în numele conducerii de 
partid și de stat bulgare, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
F.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria,

(Continuare tn pag. a 2-a)

L. Stan, nici L Petru, adică 
vreunul dintre sportivii consa- 
crați, cu vechi state pe poli
goane, cu pretenții și cu obli
gații. S-a impus un trăgător 
ttnăr, foarte tlnSr (are 21 de 
ani), care a știut să depă

șească dezavantajul vîrstei prin 
calm in timpul Întrecerii : Iu
lian Neaga (antrenor: G. Ma
ghiar ; provenit de la I.E.F.S., 
unde a Început tirul cu T. Je- 
glinskl). Cifra Înregistrată, 560 
p, care constituie un nou re-
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In prima zi a Campionatelor internaționale de lupte

LA AMBELE STILURI, NUMEROASE 
VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

Tinărul Gh. Minea l-a pus adesea tn mare dificultate pe polone
zul A. Franas, in fața căruia a ciștigat clar la puncte 

Foto : Ion MIHAICA
După o reușită festivitate de 

deschidere, ieri, în sala de 
atletism de la „23 August" din 
Capitală au început întrecerile 
Campionatelor internaționale de 
lupte greco-romane și libere ale 
României, competiție care re
unește aproape 240 de luptători 
din 11 tari. încă din primele 
două tururi, concurenții au 
luptat cu ardoare pentru vic
torii, realizînd multe partide 
dinamice, presărate cu proce
dee de mare spectaculozitate.

în rîndul celor mai intere
sante întîlniri din concursul de 
greco-romane se cuvine să le 
amintim pe cele din cadrul 
categoriei 57 kg. Tinărul G. 
Tindeche, după ce a fost con
dus la puncte (0—3) de bulga
rul M. Atanasov, a refăcut te
renul pierdut și, intr-un final 
extrem de dirz disputat, a ob
ținut victoria la puncte. Un alt 
tinăr reprezentant al nostru, 
N. Zamfir, l_a fixat cu ume
rii pe saltea pe ungurul 1.

cord personal, vine să răsplă
tească sîrguința, capacitatea de 
muncă și de efort ale acestui 
trăgător talentat, afirmat anul 
trecut, fiind unul dintre com- 
ponenții echipei de juniori care 
a cucerit medalia de argint la

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag. a 6-a)

„Raliul Dunării — Dacia“

PRIMA PARTE 
A TRIAT SERIOS

DEVA, 6 (prin telefon). Vi
neri dimineața, începînd de la 
ora 5,30, aici, la Deva, au în
ceput să sosească autoturisme
le care concurează în „Raliul 
Dunării — Dacia”, după ce 
străbătuseră 466,8 km din cel 
1015,9 km ai cursei — de fapt, 
după terminarea a două din 
cele patru secțiuni ale cursei. 
Un prim bilanț : din cele 71 de 
echipaje care au luat startul, 
au abandonat 12, dintre care, 
din păcate, cinci din România. 
Traseul pe care s-a alergat a 
străbătut zona Munților Apu
seni, dar piloții au putut ve
dea prea puțin din frumusețile 
traseului, fiind preocupați, de
sigur, de conducerea cit mai 

Vâri, in urma unui reușit tur 
de cap. Disputele primului tur 
la această categorie ne-au pri
lejuit consemnarea celei mai 
mari surprize a zilei : campio
nul categoriei, M. Boțilă, a 
fost învins prin tuș de gălă-

Miine, pe stadionul Olimpia,

VOR ÎNCEPE CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI

O importantă verificare a 
pentatloniștiloc în vederea 
Jocurilor Olimpice va debuta 
miine, la stadionul Olimpia din 
Capitală. Este vorba de tradi
ționalele întreceri ale Campio
natelor internaționale de pen
tatlon modern ale României și 
„Cupa țărilor latine”. Vor fi 
prezenți la start sportivi cu- 
noscuți din Bulgaria, Franța. 
Italia, Mexic, Polonia, Spania, 
Ungaria și România.

Pentru aceste confruntări re
prezentanții noștri s-au pregă
tit cu multă asiduitate dintre 
cei 16 sportivi care vor fi pre- 
zenți la start detașindu-se Du
mitru Spîrlea, Eugen Pop, 
Iuliu Galovici și Cezar Rădu- 
cantt, de la care se așteaptă 
evoluții de bună calitate. De 
asemenea, și ceilalți concurenți 
români trebuie să se comporte 
cit mai bine, pentru a onora 
cartea de vizită a pentatlonului 
românesc. Trebuie menționat 
că, potrivit tradiției, și din ce
lelalte echipe invitate fac parte 
specialiști ai genului, recu- 
noscuti pe plan internațional : 
D. Masalla (Italia), D. Boube 
(Franța), B. Stoianov (Bulga-

A TRASEULUI 
PE CONCURENȚI 

abilă a mașinilor., Dificultățile 
traseului au determinat aban
donul unor mașini puternice : 
două Ford Escort 2000, un Por
sche Carrera 911, o Toyota 1600 
și, spre regretul nostru, o Da
cia 1300 condusă de M. Ilioaie, 
în care se puneau mari spe
ranțe, fiind pregătită în mod 
special la I.N.M.T.

Cursa a fost dominată de șase 
echipaje, dintre care s-a deta
șat cel italian, M. Pregliasco — 
V. Re is oii pe Alfetta Turbodel- 
ta. (300 H.P.). Acest echipaj —

Modesto FERRARINI
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țeanu M. Dumitru. După ca 
și-a dus adversarul la parter, 
incercînd să efectueze o centu- 
rare laterală, M. Boțilă a fos* 
„contrat*, fixat în „pod* și a 
pierdut prin tuș.

La 62 kg, campionul român, 
L Păun l-a întîkut pe cuba
nezul R. Rodriguez, un adver
sar robust, care a încercat la 
permanență să evite înfrânge
rea prin tuș, dar a pierdut prin 
descalificare, după ce Păun re
ușise numeroase puncte tehni
ce (15—0). D. Aiacoboaîe a riș
ti gat greu la puncte întîlnirea 
cu ungurul J- Kelemen, la sfir- 
șitul unei dispute cu multa 
procedee tehnice reușite de a- 
mîndoi concurenții. Dealtfel, 
scorul de 22—19 este grăitor.

Șt Rusu (68 kg) și-a depășit 
unul dintre principalii adver
sari, J. Toto (Ungaria), pe ca
re arbitrii l-au descalificat pen
tru luptă pasivă, după ce, cu 
atacuri repetate, Șt. Rusu con
ducea la puncte cu 10—0.

O surpriză foarte plăcută a 
fost evoluția tînărului Gh. Mi
nea (74 kg), care l-a depășit pe

Mihai TRANCA 
Costin CHIRIAC
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ria), F. Gali era (Spania), M. 
Roșinski (Polonia) ș-a.

Așadar, miine, de la ora 8,30, 
după ce va avea loc festivitatea 
de deschidere, iubitorii sportu
lui din Capitală vor putea a- 
sista la prima probă a între
cerilor, călăria.

TENISMANII ROMÂNI 
SE ANTRENEAZĂ 
PE TERENURILE 

DIN BRISTOL
• llie Năstase îi ajută pe 
Florin Segărceanu în aco
modarea cu jocul pe ga

zon
BRISTOL, 6 (prin telefon). 

Echipa de tenis a României 
care urmează să susțină. săj>- 
tămîna viitoare, meciul da 
„Cupa Davis* cu formația An
gliei în semifinala grupei B a 
zonei europene, a sosit pe pă- 
mînț britanic în ultima zi a 
lunii mai. Luni, grupului for
mat din Florin Segărceanu, Du
mitru Hărădău și Andrei Dirzu 
i s-a alăturat și Die Năstase 
venit de la Paris. El nu a 
putut juca la Roland Garros 
la campionatele internaționale 
ale Franței din cauza unei in
flamări a amigdalelor, dar a- 
cum starea sa de sănătate este 
bună. Ilie Năstase își face o- 
bișnuitele pregătiri și, în plus, 
acordă o atenție specială tînă
rului său coechipier. Florin Se
gărceanu. Marele nostru tenis- 
man se antrenează zilnic cu 
Florin Segărceanu pentru a-1 
obișnui cu specificitatea jocului 
pe gazon. Tenismanilor > români 
le-au fost puse la dispoziție 
două terenuri de iarbă și u- 
nul cu suprafață sintetică (uti
lizat în caz de ploaie), ampla
sate în imediata vecinătate a 
arenei „Bristol Lawn Tennis 
and Squash Center".

A fost desemnat și arbitrul 
principal neutru al întîlnirii. în 
persoana lui Cato Vio (Nor
vegia).



VIZITA TOVARĂȘULUI
TODOR JIVKOV
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* invitat o delegație de partid 
și de stat română, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, să facă o 
cială de prietenie în 
Populară Bulgaria.

Convorbirile s-au 
intr-o atmosferă 
prietenie, de stimă 
gere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, vineri, la Sinaia, un de
jun în onoarea tovarășului To
dor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
și a tovarășei Liudmila Jiv
kova.

In timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au rostit scurte toasturi.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească.

vizită ofi- 
Republica

desfășurat 
de caldă 
și înțele-

Ceaușescu, 
Partidului

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmila 
Jivkova au părăsit vineri după- 
amiază, Sinaia, indreptindu-sc 
spre București.

Pe peron, erau sute de oa
meni ai muncii, veniți să ureze 
drum bun tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, to
varășelor Elena Ceaușescu și 
Liudmila Jivkova. Mulțimea a 
scandat îndelung numele celor 
doi conducători de partid și de 
stat. Cei prezenți și-au mani
festat deplina 
de noul dialog 
la nivel inalt, 
fere dimensiuni 
un conținut tot 
lațiilor prietenești dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre.

satisfacție față 
româno-bulgar 

menit să con- 
tot mai largi, 
mai bogat re-

SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
Idei, pasiune, muncă

WWWWWWWW

VALOAREA PRACTICĂ FACE SĂ STRĂLUCEASCĂ
MAI TARE PERFORMANTA SPORTIVA

— Un inedit experiment al aeromodeliștilor din Tg. Mureș

★
La sosirea în gara Bănoasa 

din Capitală, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, to
varășele Elena Ceaușescu și 
Liudmila Jivkova au fost salu
tați cu deosebită căldură de 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., de membri ai 
guvernului, de alte persoane 
oficiale.

al P.C.R.,

RUGBY IN PROZA
Pentru a nu încălca dome

niile altora, nu r.e pronun
țăm asupra calităților litera
re ale romanului (e datoria 
criticii de specialitate), dar 
nu ne poate Împiedica ni
meni să exprimăm sincera 
plăcere de a vedea ci spor
tul poate oferi (nu numai 
fundalul, ea în alte cazuri, el 
dhiar) subiectul 
unei narațiuni de 
de pagini. „Cel 
cum se intitulează

amplu al 
peste 300 
căzut" — 
cartea — 

este de fapt cel mereu 
tat să se ridice prin 
colectivității, prin tăria 
caracter călită în sport, 
solidaritatea „grămezii", 
te pagini ale 
Înscriu Intr-un ______  ___
mltat adresat rugby-ului. $1 
nu In ultimă instanță, auto
rul pledează — la bara fic
țiunii artistice — cu scene 
foarte realiste împotriva ce
lor ce consideră, pe alocuri, 
sportul „pierdere de vreme.

aju- 
forța 

de 
prin 

Mul- 
volumului se 
omagiu nell-

oase rupte, anturaj dubios, 
nimic folositor- etc. Trama 
romanului acesta — In care 
personajele principale 6îr.t 
jucătorii unei echipe provin
ciale — poate părea uneori 
nebuloasă. Precum autorul 
(cei ce-1 cunosc, știu bine) a 
investit In eroul său „rugbys- 
tul Liviu Olos“ și In alții, 
o seamă din datele sale au
tobiografice, de om de presă 
și de sportiv. Oricum, tre
buie să-i fim recunoscători 
hii Valentin Hossu-Longin 
care oferă lecturii (in editura 
Eminescu) un roman al că
rui capitol 19 începe cu for
mația „celor 15“. numiți și 
numerotați, întinși ..pe coala 
imensă a gazonului' (cum 
frumos spunea Mihu Drago- 
mlr). Acum, după un poet 
al rugby-ului (l-am numit 
pe Tudor George- Ahoe), 
avem un Îndrăzneț, inventiv 
și pasionat prozator al jocu
lui in 15. Mulțumim nib)

Aerodromul sportiv din Tg. 
Mureș. Pe pista special ame
najată pentru decolarea... aero- 
modelelor se află un aparat 
ciudat, nemaivăzut. De fapt, 
două machete. Una de avion, 
echipată cu motor de 1,7 C.P. 
(foarte puternic, ținînd seama 
că este un aeromodel), pe care 
este acroșată o machetă de 
planor. Ambele construcții, ire
proșabil executate, la un înalt 
grad de tehnicitate, simt pre
văzute cu stații de radio-re- 
cepjie, cuplate la sistemele de 
pilotare. Grupul de specialiști, 
aeromodeliști de la centrul ex
perimental din localitate, fac 
ultimele preparative. Un șuie
rat puternic de motor și cuplul 
avion-mamă — planor deco
lează, urcă în pantă pronunța
tă și în câteva minute se află 
la sute de metri altitudine. O 
comandă de la sol și cele două 
aparate se decuplează, înscriin-' 
du-se, independente,' în viraje 
largi.

Autorii acestei experiențe — 
idee preluată de la aviația 
mare — care sint și construc
torii aparatelor, Dorel Cilțea 
și Ladislau Parcalab, lși pilo
tează fiecare aparatul de la 
sol, prin radio, emoționați de 
bucuria succesului. Ne adre
săm sportivului Cilțea Dorel, 
specialist în radioelectronică, 
dar și în construcții modelisti- 
ce : Ce ne puteți spune despre 
valoarea realizării dumnea
voastră ? „Prin experiența fă
cută — și care, spre satisfac
ția noastră, a reușit pe deplin 
— am urmărit două scopuri : 
unul sportiv și unul științific. 
In ce privește sportul, este cu
noscut faptul că în ultima vreme 
categoria „planoare radio-piio- 
tate“ a luat o dezvoltare deo
sebită. Probele de zbor con
stau în remorcarea aparatului ' 
cu ajutorul unui cablu de

50 m, Ia o înălțime cit mai 
mare, declanșarea lui, apoi 
executarea unui program de 
evoluții comandate prin radio. 
Pilotarea este însă o proble
mă foarte dificilă. Pentru a în
văța să pilotezi, este una ca 
aparatul să fie urcat la 
cît permite sfoara, de 
coboară repede, și alta 
să-și ia zborul de pe un 
model ia 400—500 m altitudine. 
Durata mare de planare de 
acolo iți îngăduie să te de- 
prinzi cu manevrele de pilotaj. 
Și mai important este, insă, 
scopul științific. Un aparat de 
zburat eliberat de vibrațiile 
motorului propulsor (planorul, 
in cazul nostru), este un pur
tător ideal al unei largi game 
de aparaturi științifice, de 
cercetări meteorologice, de fo-

50 m, 
unde 

ca el 
port-

togrametrie, alte măsurători 
aeriene de mare precizie. 
Ideea de la care ara plecat este 
aceea de a valorifica posibili
tățile ce le oferă științei . și 
economiei acest sport tehnico- 
aplicativ”.

Pe pista de decolare cuplul 
de aparate este pregătit pen
tru un nou zbor. Emoțiile nu 
slnt mai mici decit la primul. 
Și experimentul decurge din 
nou ireproșabil. Startul in 
complexul de cercetări pe care 
aeromodeliștii din Tg. Mureș 
și l-au propus este mai mult 
decit încurajator. Sportul își 
dovedește, încă, o dată, valoa- 

aplicativă, cu condiția 
alimentat de idei noi, 
și multă muncă.

rea sa 
să fie 
pasiune

Viorel TONCEANU

la turnul dc parașutism din parcul „23 August"

TINERII IN UNIFORME DE CULOAREA CERULUI.

TEHNICA 
$1 PASIUNEA 
MESERIAȘULUI

Un aparat conceput și rea
lizat la București a avut 
„premiera" la Satu Mare. 
Prileju1, întrecerea celor mai 
bune floretiste din țară, des
fășurată în moderna și func
ționala sală specializată din 
acest centru tradițional al 
scrimei românești. Deci, un 
cadru adecvat pentru o pre
mieră, fie ea și... tehnică. 
Autor, Anton Ulmamei, teh
nician la I.E.A.B.S., cu locul 
de muncă la sala de scrimă 
din complexul sportiv bucu- 
reștean Floreasca. El a reușit 
să asambleze un ingenios 
aparat electric de semnali
zare și cronometrare a asal
turilor. Astfel, pe lingă obiș
nuita semnalizare a fiecărei 
lovituri (tușă sau nevalabilă), 
aparatul indică concomitent

și scorul asaltului, precum 
și scorul general al medului, 
în cazul întîlnirilor pe echi
pe. De asemenea (fapt ine
dit), în disputele sabrerilci 
se arată și acțiunile simulta
ne, cu. acordarea priorității, 
aparatul efectuînd automat 
tragerea la sorți, înlăturfnd... 
tradiționala monedă a arbi
trului.

Realizat în 2 luni — „în 
timpul meu liber", după cum 
a ținut să precizeze autorul 
său —, la un preț de cost 
economicos și cu posibili
tăți reale de a fi multiplicat, 
noul aparat și-a dovedit ca
pacitatea în excelente condi- 
țiuni, el fiind achiziționat de 
Clubul sportiv Satu Mare.

Interesant de subliniat *1 
faptul că poate fi folosit șl 
la alte discipline sportive 
(ca, de exemplu, tenis de 
masă, judo, lupte), ceea ce 
ne tace să ne gîndim că 
această inițiativă a unui teh
nician îndrăgostit de meseria 
sa ar putea să dea roade 
multiple în cadrul unul ate
lier al I.E.A.B.8., deopotrivă 
în avantajul firmei producă
toare și al beneficiarilor — 
cluburile, asociațiile, sălile de 
sport.

p. d.

CAMPIONATELE DE ORIENTARE TURISTICĂ
La sfirșitul săptăminii tre

cute, în Pădurea Nufărul de 
lingă Băile „1 Mai“ — Oradea, 
s-au desfășurat Campionatele 
republicane la orientare turis
tică de noapte. Despre această 
competiție am solicitat păre
rea secretarului comisiei de o- 
rientare din federația de spe
cialitate, tovarășul Paul Simio- 
nescu.

— In primul rînd doresc să 
remarc faptul că în acest an 
participarea a fost mai mare 
decit în anii trecuți, ne-a spus 
tovarășul Simionescu. Astfel, la 
start s-au aflat sportivi din 11 
județe, cu cinci mai multe de- 
cît în anul trecut, iar numărul 
participanților a fost și el mult 
mai mare.

— Ce ne puteți spjine despre 
cîștigători ?

— La concursul de noapte, 
unde iau parte numai băieții, 
clujenii și orădenii au ocupat 
primele locuri. La echipe fete, 
pe primul loc au fost Natalia 
Deconescu și Maria Junilă 
(Dolj), urmate de Evrike La- 
zăr și Maria Barkaz (Arad) și 
Irma Kalaman și Veronica Lo- 
rinez (Harghita). Doar aici s-a 
reușit o breșă intre cîștigătorii 
ardeleni, pentru că, la echipe 
băieți, tot clujenii (Pavel Gli- 
gor și Alexandru Fej locul I, 
Voicu Plaian și Gh. Horvati 
— „bronz") și sălăjenii (Mirea 
Moldovan și Mihai Vereș) au 
ciștigat

Turnul parașutiștilor : o coloa
nă din beton țîșnmd spre slăvi, 
pînă la 82 m Înălțime, unică in 
felul ei, prevăzută cu pasarelă 
In vîrf și sistem de ridicare a 
cuplului om-parașută. Pînă unde? 
Pînă la cota comandată de la 
sol. Tînăra parașutistă își mai 
potrivește o 
legăturile ...
înălțîndu-și privirile spre cupola 
multicoloră 
ascensorului. „ 
ca „Gata, tovarășe instruc
tor" — răspunde tînăra si în gla
sul ei vibrează o ușoară emo
ție. Este vorba de deJ de-al 
10-lea salt, după care va primi 
brevetul de parașutist sportiv de 
turn. „La 75 metri. Plecăm !“ — 
comandă maestrul sportului 
Gheorghe Pîrvan, șeful centru
lui de pregătire. Și, iată, tînăra 
sportivă în uniformă de culoa
rea cerului urcă în legănarea u- 
șoară a vintului. “ 
așteaptă rîndul la 
cu admirație. Pe 
Iar de iarbă din 
cîteva grupe de _____
programul auxiliar — unii 
de la scările progresive, 
tumbe acrobatice simulînd 
rizări în condiții deosebite, 
pliază parașute. Tineri In 
forme albastre. Spectacolul fl
ees ta se constituie ca o secven
ță aparte în activitatea sportivă 
ce se desfășoară zilnic în parcul 
„23 August" din Capitală.

Sus, la 75 m, eleva Mihaela 
Georgescu face un tur de 
zont asupra Bucureștlului. 
vezi orașul în imensitatea 
splendoarea lui, de la 75 m, 
un lucru extraordinar. Dar 
jos se comandă : „Start 1" J 
declanșează șl .
spre punctul fix. Poate că spec-

datâ casca, apoi 
hamului parașutei.

prinsă în „inelul" 
„Gata ! Putem ple-

Cel care lși 
start o privesc 
covorul circu
larul tumulul, 
tineri execută 

sar 
fac 

ate- 
alții 
uni-

ori- 
Să

de 
___ Fața 

zboară" spre sol.

tatorii ocazionali spun : „Ce cu
raj!" sau „Ce joacă frumoasă!...- 
Da I O școală a curajului, dar 
tinerii aceștia nu privesc deloc 
activitatea lor ca pe un diver
tisment. Salturile cu parașuta 
fac parte din amplul program 
de pregătire a formațiunilor 
„Pentru apărarea patriei".

„Cine sînt acești tineri, tova
rășe Gheorghe Pîrvan ?" Omul 
cu mișcări și vorbă precise, e- 
ducate de-a lungul 
ani de parașutism 
de ani, o viață de 
amănunte : „Sînt
Grupul școlar „23 
ceul industrial 
școlar IRMA, școlile 
nr. 30, 134, 49. Din martie pînă 
acum au luat brevetul de para- 
șutiști peste 400 de tineri. Pa
rașutismul constituie o comple
tare la - 
goanele

Elevul 
generală . __ ___ ___ _ _
el pentru al 10-lea salt. „De 
unde dragostea ta pentru avia
ție, Luciano ?" „Ei, de la tata ! 
Dinsul este planorist, iar eu am 
ales parașutismul..." Așadar, este 
fiul unui as al planorismului 
nostru, Nicolae Mihăiță.

Instructorul Gheorghe Pîrvan 
conduce activitatea sprijinit de 
cîteva prețioase ajutoare : Nico
lae Ramiro, Mihai Mănescu, Dc- 
ru Ungureanu. „Împreună ne 
străduim să ne îndeplinim obi
ectivele. Anul acesta vom efec
tua aici peste 10 000 de salturi*. 
O acțiune majoră In pregătirea 
tlnereitului înscrisă sub deviza 
„Pentru apărarea patriei".

a celor 30 de 
sportiv — 30 
om — ne dă 
elevi de la 
August", Li- 

nr. 26, Grupul 
generale

pregătirea lor In poli- 
s p ortivo- aplicați ve“.
Luciano Mihăiță (Școala 
nr. 30) se pregătește si

T. VIOREL

,,Cutezătorii Deltei"

ANUNȚ
Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recrutează 

candidați pentru Institutul de Marină „MIRCEA CEL BATB1N“ 
Constanța, secția transport maritim.

Institutul de Marină „MIRCEA CEL BATKIN* este Instituție 
militară de fcivățamtat superior tehnic, de specialitate, și pre
gătește cadre pentru marina civilă, întreprinderea de Exploa
tare a Flotei Maritime „NAVROM" Constanța, In specialitățile:

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

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

eurs, cane se va desfășura potrivit prevederilor din broșura 
„Admiterea ta tavățămtatul superior 1980“, editată de Ministe
rul Educației și învățăm in tul ui.

înscrierea la concursul de admitere se face la M.T.Tc. — 
DEPARTAMENTUL TRANSPORTURI NAVALE, BIROUL PER- 
SON AL-INV AȚAMINT numai pentru eandidații care au domi
ciliul ta BUCUREȘTI, cu începere de la data de 5 mal șl se 
Închide la data de îl iunie 1930.

Pentru Înscrierea La concurs, eandidații vor depune la co
misia de selecționare următoarele acie:
• diploma de bacalaureat In original sau adeverință din 

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

lui (cei Încadrați In producție vor aduce In plus apre
cierea activității profesionale de la locul de muncă, eliberată 
de conducerea Întreprinderii sau secției);
• certificat de naștere ta copie legalizată;
• buletin medical (R.B.W., radioscopie gastroduodenală, ra- 

dloscopie pulmonară) și adeverință eliberată de circa sanitară 
de domiciliu privind bolile cronice și acute ta stare transmi
sibilă;
• patru fotografii 3/4.
Odată cu aceste acte, eandidații vor depune $1 două dosare 

tip mapă, pe care lși vor scrie numele.
Nu se admite Înscrierea sub rezerva prezentării ulterioare a 

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

depășesc virsta de K ani.
Relații suplimentare ta telefon 1.91.00 interior tSl, întreprin

dem» de Exploatare a Flotei Maritime „NAVROM" Constanța 
— biroul tavAțAmta!.

MĂIESTRIE Șl ENTUZIASM PIONIERESC...
Nici măcar stropii de ploaie, 

care n-au contenit pe tot par
cursul Întrecerilor ediției a 
IV-a a concursului interjude- 
țean tehnico-aplicativ „Cuteză
torii Deltei", n-au putut stinge 
entuziasmul purtătorilor crava
telor roșii cu tricolor prezenți 
la start, din 10 județe. Organi
zatorii — Casa pionierilor și 
șoimilor patriei, în colaborare 
cu C.J.E.F.S. Tulcea — s-au 
dovedit grijulii cu micii spor
tivi. Iar ei și-au dovedit din 
plin măiestria. Mai întâi s-au 
întrecut radioamatorii, în tra
diționala „Vînătoare de vulpi”, 
în care cei mai dibaci s-au 
dovedit argeșenii, urmați de 
sportivii din Tulcea și Bacău. 
Pe lacul Ciuperca, ale cărui ape 
au mingiiat de atâtea ori caia
cele și canoele unor campioni 
mondiali, navomodeliștii și-au 
lansat eu măiestrie aparatele, 
în categoria EH (nave propul
sate, civile) Adrian Iscriev, de
altfel campion național (Tulcea), 
a ciștigat detașat. Categoria EK 
a fost dominată de pionierul 
Relu Iosif (Brăila), iar tele-co
mandatele au fost ciștigate de 
Dumitru Coropeanu (Iași).

O frumoasă dispută a prile
juit întrecerea aeromodeliștilor, 
clștigaftă de Dan Neagu (Al) 
fi Micu RoUru (R/C) (ambii 
din jud. MJomițn). Cea mai 
spectaculoasă întrecere au fur

nizat piloții de karturi, mai 
ales în proba de viteză. Pe po
diumul de premiere au urcat 
C. Caraivan, P. Bordei (Te
cuci) și G. Garhizian (Tulcea). 
Trofeul pus în joc a fost ciști
gat de pionierii gazde.

Pompiliu COMȘA, coresp.

PLANORIȘTl!
LA PRIMA CONFRUNTARE

INTERNAȚIONALĂ DIN ACEST AN
începînd de la 13 iunie, o 

reprezentativă a planorismului 
nostru va participa la con
cursul internațional de zbor 
fără motor al Ungariei, prima 
confruntare peste hotare din 
acest an. Este vorba de un lot 
de 4 sportivi (doi în clasa stan
dard și doi în clasa deschisă) 
— Nicolae Mihăiță, Ervin 
Rosch, Sergiu Sidon, Arpad 
Matta și două fete (la clasa 
standard)), Elena Coțovanu și 
Fernanda Jurcă. Lotul este an
trenat de cunoscutul zburător 
Mircea Finescu, maestru eme
rit al sportului. Tot în această 
perioadă în aerocluburile din 
tară se desfășoară întrecerile 
etapei județene a campiona
tului republican. ------ — '

.(



11 III ISM III DE MASĂ, 
IZVOR DE SĂNĂTATE 

EA INDEMINA TDEDROD
MIȘCARE Șl ACT DE CULTURA

urismul. îndeosebi drumeția, reprezintă 
forma cea mai plăcută de mișcare, la 
indemîna omului muncii, o activitate 

pe gustul fiecăruia, fehieie sau bărbat, copil 
sau om cu timplele albite. Mergind pe jos, 
in drumeția montană sau pentru vizitarea 
unor relicve istorice, a monumentelor na
turii, a caselor memoriale, a locurilor unde 
s-au dat bătălii pentru apărarea gliei stră
moșești sau pentru a vedea grandioasele con
strucții din anii noștri, ai socialismului, tu
ristul îndeplinește și o datorie patriotică. 
El îmbină mișcarea — atit de necesară trupu
lui — cu actul de cultură, atit de necesar 
minții.

Cunoscînd valorile create de generațiile 
anterioare, in operele de artă lăsate nouă 
moștenire peste veacuri, vizitînd ruinele ce
tăților dacice sau cele romane la Drobeta 
Tr. Severin sau Adamclisi, ruinele cetăților 
Sucevei, Devei sau Alba Iulia, cit și multe 
alte „documente de piatră* istorice, turistul 
va simți mai pătrunzătoare dragostea pentru 
poporul nostru, pentru vatra strămoșească, va 
înțelege și mai profund activitatea creatoare

condusă azi de către partid, pentru reali
zarea unei patrii mereu mai Înfloritoare, 
demnă de gloriosul ei trecut.

în toate documentele elaborate in ultimii 
ani de către conducerea de partid și de 
stat privind educația fizică și sportul, un 
loc de frunte îl ocupă turismul de masă. 
Și este firesc acest lucru, dată fiind im
portanța lui pentru sănătate* omului muncii, 
pentru recrearea acestuia în mijlocul naturii.

în marea competiție sportivă națională 
„Daciada", turismul ocupă un loc de frunte. 
Datorită lui masele largi participă la nu
meroase acțiuni in aer liber, intărindu-și să
nătatea șl imbogățindu-și cunoștințele culta- 
ral-științifice.

în fiecare an luna iunie declanșează noi 
acțiuni, impulsionează o largă desfășurare 
de forțe in acest domeniu. Vremea frumoasă, 
concediile de odihnă, vacanțele școlare — 
iată doar cîteva elemente care favorizează 
turismul de masă. în această pagină oferim 
cîteva elemente de referință privind orga
nizarea, părțile bune și mai puțin bune ale 

” de larg interes naționalacestei activități

La a XXX-a aniversare a primului toncurs de orientare tu
ristică la Timișoara, veteranii — organizatorii și competitorii 
de acum trei decenii — s-au fotografiat cu tinerii ciștigătorl ai 
ediției 1980 ai „Cupei pădurilor*

BUCUREȘTENII ȘI-AU PROPUS
SA BATA RECORDUL MONDIAL

AL SIBIENILOR!
Capitala țârii noastre este 

așezată la șea, dar asta nu l-a 
împiedicat pe bucureștenl să 
dezvolte turismul, drumeția. în 
fiecare an, Comisia sport-tu
rism a C.M.E.F.S. București — 
președinte Alexandru Sirbu, 
secretar loan Nieolau — a or
ganizat frumoase activități tu
ristice. Anul trecut, comisia a 
lansat acțiunea „Să căutăm 
izvoarele prahovei” și, în fie
care sîmbătă și duminică, sute 
de turiști au drumețit în zona 
dintre Sinaia și Predeal, _ pe 
văile adiacente, căutînd micile 
izvoare din care se încheagă 
trupul viguros al Prahovei.

în anul 1980, comisia și-a 
propus să organizeze excursii 
în alte zone : în „Oltenia de 
sub munte”, prin „Dobrogea 
țărmului de aur", în „Țara 
Bîrsei*. la „Poiana Mărului", 
tn „Țara Hațegului, pe urmele 
lui Scorilo", în „Țara Vranoei". 
pe „Muntele Bucșoiu* etc. Cer
curile de turism bucureștene 
sînt foarte active, dintre aces
tea evidențiindu-se cercul de 
turism „Badea Cîrțan* (din Sec
torul 3) și „Columna milena
ră*, de la Școala generală nr. 
114, condus de profesorul 
C. Caracaș.

Dar comisia sport-turism a 
municipiului București se ocu
pă, în mod deosebit, șl de 
forma competiționalâ a turis
mului. de orientarea turistică.

— Avem în 
cui un centru 
drumare care 
fiecare zi, cu

Pădurea Pustni- 
permanent de în- 
funcționează in 
perioade de vîrf

s îmbăta și 
secretarul 
Alexandru 
săptămină, 
cetățeni primesc informații pri
vind orientarea turistică, sint 
învățați cum să folosească har

ta 
concursuri populare, pe distan
țe alese de ei in grupuri sau 
individual. In acest fel. comi
sia acționează pentru crearea 
bazei de masă a performanței 
in „sportul pădurilor**.

Secretarul comisiei, tovarășul 
Ioan Nieolau, a intervenit:

— In toamna acestui an. sub 
genericul „Toamna bucureștea- 
nă“, vom organiza un eoncnri 
popular de orientare turistică 
Ia care, după părerea noastră, 
vor participa cel puțin 40 OM 
de tineri, adică de două ori 
mai mulți decit la concursul 
organizat de sibieni in toamna 
anului 1979, cind aceștia au 
realizat acel record mondial 
neoficial. Pentru pregătirea 
acestui concurs, desfășurăm o 
largă aefiune de propagandă 
prin tipărituri (afișe, fluturași, 
hărți, ecusoane etc.), cit și o 
masivă pregătire a arbitrilor, 
care de pe acum sint instrniti 
aproape în fiecare duminică. 
Traseele vor fi în stea, ceea ce 
va permite plecarea mai mul
tor grupe și concurent! simul
tan. Acest concurs va fi, dună 
părerea noastră, CEA MAI 
MARE ACȚIUNE SPORTTVĂ 
din cadrul „Daciadei” și, desi
gur, un nou record mondial în 
materie de participare.

99TOT PE DRUM,
DAR NU.:.

Pe secretarul Comisiei de 
turism a federației române de 
specialitate, Ovidm Stoian, 
l-am IntUnit în fiecare an la 
finala pe țară a turismului de 
masă — denumită simbolic 
„Ștafeta munților*. Anul aces
ta ne vom revedea la a VlI-a 
ediție, cu punct de plecare ca
bana Dimbul Morii, la Începu
tul lui septembrie. L-am rugat 
să ne spună cîteva cuvinte des
pre informarea și educarea tu
ristului.

— Se editează multe pliante 
și broșuri interesante,
spus secretarul comisiei de tu
rism. O.N.T.-ul a tipărit de

ne-a

VARIETATE... CONTINUITATE... NOUTATE

ORICUM“
curind broșura „Invitație in 
Carpați*, cu hărți și informații 
precise privind traseele monta
ne, marcajele etc„ iar între
prinderea de turism, hoteluri 
ți restaurante din București • 
tipărit „Jurnalul turistului bu- 
cureștean*, un pliant cu ca
racter turistic și comercial. 
Casa de cultură a Sectorului 8 
a editat un „Caiet turing-club*,

Toata 
dar

duminica, 
comisiei, 

Sirbu. La 
Îndeosebi, sute de

ne-a spus 
tovarășul 
sfîrșit de

ta și busola și iau parte

— Care este, după părerea dum
neavoastră elementul care a stat 
la baza creșterii interesului pen
tru turismul de masă In județul 
sau localitatea dv. ?

Iată Întrebarea pe care am a- 
dresat-o unor factori de răspun
dere In domeniul turismului de 
masă.

DRAGOȘ MACOVEI — secretar 
al CJ.EJ.S Suceava : „In jude
țul nostru avem o mulțime de 
monumente istorice șl de artă, ea 
Putna, Cetatea Sucevei. Vorone- 
țul, cft șl monumente ale natu
rii, zone geografice deosebit de 
pitorești. Cu toate acestea, la 
noi turismul de masă nu a cu
noscut, piuă in ultimii ani, o 
dezvoltare pe măsura condițiilor 
existente. Am urmărit „evoluția* 
cicliștilor din Micfaiău, județul 
Mureș și a bihorenilor de la 
Suplacui de Barcă o. Am ettit 
despre expedițiile speologice ale 
unora, despre ooncursurile 
tare de orientare turistică, 
nlzate ad-hoe. de pildă, la 
Neamț, pe Dealul Petrlcica 
Înțeles eă pentru a dștiga 
renți, turismul de masă trebuie 
Să aibă FORME CIT MAI VA
RIATE : drumeții, excursii mal 
lungi, expediții cultural-ștlințlfloe, 
excursii cicloturistice. speologice 
etc. Aplicind In largă măsură a- 
ceste forme, am reușit să lărgim 
aria de cuprindere a oamenilor 
muncii Ia turismul de masă*.

NICOLAE DRA.GU — prlm-vlce- 
președlnte al C.J.E.F.S. Buzău : 
„Pentru atragerea oamenilor mun
cii la acțiunile turistice de masă, 
am socotit că de o mare impor
tantă este ÎNLĂNȚUIREA ACES
TORA, asigurtnd ASTFEL CON
TINUITATEA Am găsit nu nu
mai forme variate, ci și denumiri 
frumoase pentru acțiuni . „Cupa 
Crtngul Buzăului*, „Cupa Plaiu
rile Btsocene-, „Cupa asaltul Pen- 
teleuhil*. „Cupa Arbănaș*. „Cupa 
Statal*. „Cupa mina de petrol-, 
..Cupa Poiana Pinului* etc. Dorim, 
eu vremea, să creăm tradiție pen
tru fiecare din aceste cupe—

DANIEL SALJȘTEANU — secre
tar al cercului de turism bueu- 
reștean „Admir* ^prescurtare d* 
la „Asociația drumeților din

popu- 
orga- 

P Latra 
și am 

ade-

munții Iubiți ai României*) : „Ac
țiunea «amicii drumeției'» a por
nit greu, in ultimul timp stag- 
ntad. Propun organizarea turistică 
pe baza unei cotizații lunare, cu 
cercuri puternice In întreprinderi. 
Trebuie, de asemenea, să desfășu
răm o largă propagandă, așa cum 
facem noi la „Admir*. Mergind 
pe această cale, am reușit să cu
noaștem Împrejurimile Capitalei, 
apoi zone mal Îndepărtate. Nu 
Înțeleg de ce unele forme de tu
rism — unele „noutăți" — nu slut 
dezvoltate. Astfel, știu că în fie
care an, pe rlurile noastre — de 
pildă pe ialomița, de la Peelnea- 
ga la Dragoslavele sau pe Riul 
Mare, In Retezat — vin străini 
care coboară cu bărcile. Noi, 
care avem condiții la tndemlnâ, 
ne mulțumim eu... privirea. Apoi, 
trebuie să dezvoltăm „turismul 
subteran*, adică speologia. Așa 
procedăm noL la „Admir* șl, 
cred, de aceea numărul membri
lor cercului nostru crește mereu*.

cu informații 
sint foarte 
omul muncii 
o informare 
Sint oameni 
telescaune imbrăcați ca la— 
șes, iar sus, la Babele sau la 
Virful eu Dor tremură de frig. 
Sint turiști amatori care pornese 
pe trasee nestudiatei, nu au expe
riență, se rătăcesc. O.N.T.-ul 
are un film, pe care sperăm 
să-l vedem pe marile ecrane. 
Titlul său : „TOT PE DRUM, 
DAR NU- ORICUM*. Cred ci 
aceste cuvinte s-ar potrivi 
multor turiști începători.

— Ce părere aveți despre 
educația turiștilor ?

— In ceea ce privește edu
cația turiștilor, ea trebuie puși 
in legătură cu acțiunea de pro
tecție a mediului înconjurător. 
La noi poți face camping unde 
vrei — deși există măsuri le
gale in această privință —, se 
arunci gunoaie la intimplare, 
se poluează apele de munte, 
se lasă la plecare resturi me
najere. E drept, acest lucru 
nu se intimplă și acolo unde 
organizatorii au instalat coșuri 
pentru gunoi. In încheiere, aș 
accentua incâ o dată necesi
tatea educației 
proteja natura, 
furnizor de aer

turistice, 
folositoare, 
are nevoie și de 
la fața locului, 
care se urci ta 

ca

turistului de « 
acest nesecat 

curat, sănătos.

O PROBLEMA DE MENTALITATE
Ca în orice sport, și în turismul de masă un rol deosebit U joacă 

tradiția. Sini unele județe și localități in care drumeția de la sfirșU 
de săptămină este un fapt obișnuit In foarte multe colective. Sint 
multe familii In care obișnuința de a dărui copilului un rucsae, 
este o chestiune de la sine înțeleasă de cel mari care, la rîndu-Uț 
au de-acum saci de dormit, bocanci de munte, corturi și ustensila 
pentru pregătirea hranei, sint insă și locuri în care turismul nu ara 
tradiție, dar unde în ultima vreme s-au depus eforturi susținuta 

de participant la activitățile de s firstspentru creșterea numărului 
de săptămină.

Am încercat să aflăm ce 
a numărului de turiști In

— Mal tatii am pus tn ______ ____________ ____________________ _
avem tn județ, ne-a spus tovarășul Romulus Predescu, șeful comisiei 
sport-turism de la Consiliul județean al sindicatelor Mehedinți. Apot 
am constituit cercuri turistice tn toate întreprinderile și Instituțiile, 
cercuri sprijinite de sindicate, de U.T.C., de comitetele de femeL 
Prin ele se organizează petrecerea timpului liber al cetățeanului, ofe- 
rindu-1 drumeții, excursii la locurile de agrement, unde se faca 
sport, se vizionează programe cultural-artistice. Comisiile au planuri 
lunare șl trimestriale și organizează „Colțul turistic" al fiecărei în
treprinderi. Am avut șl avem însă șl greutăți. Ele țin de mentali^ 
tatea invechiti a unor oameni care, decît să pornească într-o excursia 
pe jos, preferă... televizorul, mașina sau... sticla cu bere. Noi, eet

- - - - - primul rtnd.

a favorizat creșterea, uneori impetuoasă. 
Mehedinți, un județ fără tradiție.
valoare obiectivele turistice pe care la

Sră tradiție !n turismul de masă, avem de luptat, tn 
Împotriva acestei mentalități învechite.

ACESTE CITEVA RACILE
- „AmicH drumeției* - o acțiune 

fără... amici*. Sub acest titlu, mi ra 
paie, a apărut acum c'rteva luni un 
articol <n ziarul „Sportul*, ne-a spus 
Koloman Davidhazi, unul dintre pionie
rii turismului din Arad. om 
depășit de mult șase decenii 
ță. A apărut, conținînd mult 
dar lotul a rămas pe hîrtie.

Tovarășul Dovidhozi ne
toate acestea
om pentru care turismul a fost o 
parte componentă a vieții sate, cop- 
tîndu-l dragostea șl dîndu-i, în schimb, 
vigoare tinerească..

— Nu mă feresc sâ spun adevărul. 
Se raportează cifre de plan, 
cresc de la an ta an, dar pînă 
nu am văzut nici o Insignă a 
cilor drumeției* iar la noi, la 
unde s-a raportat că avem...

car» a 
de via* 
a de vâr,

spunea 
cu amărăciunea unui 

care turismul

după pâr»-

inființoreo 
de turism, 

aibă un

■ «a

core 
acum 
„Ami- 
Arad, 
26 000

de „drumeți* oare și-au trecut cu suc
ces examenul, - prin țtampilaraa Io 
diferite obiectiv» a formularului dat 
de asociația sportivă — nimeni nu e 
încasat, pînă la această dată, nici e 
cotizație.

— Ce a- trebui făcut, 
rea dumneavoastră 1

— in primul rind, 
unui club național 
Fiecare membru să
brezei și o insignă, pe care să o 
poarte cu cinste. Să se activeze 
cercurile turistice din întreprinderi fi 
instituții, să se înmulțească „trenu
rile de la sfîrșit de săptămină*, ca 
bilete la preț redus. Avem nevoie de o 
propagandă pentru drumeție la nivel 
național. Ceea ce foc pionierii prin 
„Expedițiile cutezătorii* este admira- 
bil. Astfel de acțiuni trebuie însă

continuate și după ce 
șește 14 ani : trebuie ___ ____
mețlo ce scop științific, cultural etc. 
și liceenii, șl studenții, și oameni 
muncii din Întreprinderi.

Interlocutorul nostru a tăcut ci bara 
clipe opal o relua* :

— Mai exista încă o problemă ne
rezolvată : aceea a cabanelor. Aceste 
locuri do adăpost pentru turiști, lo
cașuri „pura* le-aș zice, unde «o 
dormea pe prici și sa bea ceai, ae 
devenit nișle... restaurante, unele 
chiar de lux. Cabanele trebuie să re
devină — și cu asta închei — LO
CAȘURI TURISTICE, unde >5 H •* 
mărească adevăratul ciștlg — CEL 
CULTURAL-EDUCATIV.

tinârul 
iâ facâ dnk

Pagină realizată de Sever NORAN
Sportul|Pag.o3*a



PUTERNIC ANIMAȚI DE DORINȚA UNEI 
SPORTIVII ROMÂNI PREGĂTESC ASIDUU O

GIMNASTII NE-AU DOVEDIT DINCOLO DE ȘTACHETA BALCANICĂ-
V

CĂ AU POSIBILITĂȚI 
™ PENTRU O EVOLUȚIE BUNĂ

PERFORMANȚE 
DE NIVEL OLIMPIC!

Programate în cadrul verifi
cărilor preolimpdce, campiona
tele naționale masculine de 
gimnastică, desfășurate timp de 
trei zile în Sala sporturilor din 
Constanța, au fost, fără îndoia
lă, mai mult decît test, ele ofe
rind colectivului de antrenori 
concluzii finale în ce privește 
apropiata evoluție a echipei 
noastre reprezentative în ca
drul Jocurilor Olimpice de la 
Moscova. Așa cum am mai re
latat, întrecerea a marcat un 
sensibil salt calitativ al gim
naștilor noștri, în comparație 
eu aparițiile lor publice ante
rioare, ceea ce constituie un 
punct cîștigat în bătălia pen
tru medaliile olimpice, atît 
șportivii cit și antrenorii me
riting cuvinte de apreciere pen
tru eforturile depuse in direc
ția îmbunătățirii continue a 
nivelului pregătirii în preajma 
greului examen de la Mosco
va. Nu e mai puțin adevărat. 
Insă, că finalele campionatelor 
individuale ale maeștrilor au 
reliefat șt importante neajun
suri în bagajul de cunoștințe 
tehnice și în puterea de luptă
* gimnaștilor noștri fruntași, 
analizate — dealtfel — ta mod 
deschis cu sportivii, a căror 
înlăturare grabnică este o sar
cină de stringentă actualitate.

A rămas ceva mai mult de
• lună pînă în ziua startului 
•limpic și din acest moment 
nimeni nu-și poate îngădui să 
fie irosită fie și numai o oră 
din timpul afectat eforturilor 
de asigurare a unei bune evo
luții a gimnaștilor noștri în 
cadrul Olimpiadei. După cum 
au arătat întrecerile de la 
Constanța, e nevoie, în primul 
rînd, de un volum sporit de 
muncă, de mai multă dăruire, 
de mai multă disciplină, de • 
riguroasă organizare, astfel în- 
eît în perioada rămasă să se 
facă tot ce e necesar pentru 
creșterea nivelului competițio- 
nal al echipei noastre.

O problemă de cea mai mare 
însemnătate o constituie exer
cițiile impuse care — o repe
tăm — hotărăsc de cele mai 
multe ori soarta unei echipe în 
marile întreceri. Pe lingă fap
tul că s-au înregistrat prea 
multe ratări, evoluțiile de la 
Constanța ne-au arătat că 
gtanaștii noștri nu dau încă 
«Uaiția necesară unor detalii 
ta executarea programului im
pus, ignorind faptul că arbitrii

văd foarte bine aceste neajun
suri și le pot penaliza eu 
prețioase zecimi de punct 
Trebuie încă îmbunătățită am
plitudinea și virtuozitatea în 
execuți, după cum e necesar 
ca, zi de zi, ta antrenamentele 
viitoare să se exerseze ttaa- 
lurile exercițUlor, deseori de
ficitare tacă.

Desigur, aceasta nu înseam
nă că pot fi neglijate exerci
țiile liber alese. Timpul pre
sează, astfel că încă de pe acum 
trebuie definitivate, pentru 
fiecare gimnast în parte, la 
toate probele, exercițiile li
ber alese cu care se va concu
ra la Moscova, pentru ca, ul
terior, ele să fie repetate de 
multe, foarte multe ori, spre 
a se realiza siguranța atlt de 
necesară din timpul concursu
lui. Idei cu privire la o miș
care sau la un element pot 
apărea oricînd, dar nu mai e 
posibil acum ea ele să fie in
troduse in exerciții. S-a' veri
ficat de atitea ori adevărul că 
este mult mai bine ea gimnas
tul să execute corect, cu o ți
nută impecabilă, un program 
inferior din punct de vedere 
tehnic, dedt a prezenta în con
curs elemente grele «au foarte 
grele, dar cd ezitări sau im
perfecțiuni.

Desigur, echipa se oonturea- 
ză văzând eu ochS, gtamaștii 
noștri ne-au dovedit de atitea 
ori că știu să se mobilizeze 
ta marile competiți, iar posi
bilitățile pe care ne-au arătat 
că le au slnt o garanție că 
pot evolua eu succes la Jocu
rile Olimpice de la Moscova 
Afectat de Indispoziția surveni
tă la umăr, care a determinat 
neparticiparea sa la campionat, 
Dan Grecu ne-a spus că se 
pregătește intens, cu toată res
ponsabilitatea, cu toată pasiu 
nea de care este capabil pen 
tru a adăuga un nou succes 
prestigioasei sale cărți de vi
zită. Nu ne îndoim că mai ti
nerii săi colegi — Aurelian 
Georgescu, noul campion ab
solut al țării, Romulus Bucu- 
roiu, Nlcolae Oprescu, Gabriel 
Popescu, Kurt Sziller, Sorin 
Cepoi, Radu Branea îl vor ur
ma exemplul șl că echipa noas
tră se va prezenta unită, omo
genă, la un bun nivel la Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

Constantin MACOVEJ

Din lotul destul de numeros 
de atleți cu care s-a pornit 
la drum, în abordarea campa
niei olimpice, a ciclului dintre 
Montreal și Moscova, au re
zistat repetatelor trieri de ca
litate, indiscutabil, doar cei 
mai merituoși, cei care au de
monstrat rezultate de valoare 
ridicată și o «mume constanță 
la cifre înalte. La această oră 
candidații olimpici ai atletis
mului nostru își desăvîrșesc 
pregătirea urmărind, firește, 
ca nivelul de virf al formei 
lor sportive să se afle spre 
«firșitul hmii viitoare, pe cit 
posibil intre 24 iulie și 1 au
gust, cind slnt programate pe 
stadionul de la Lujniki între
cerile olimpice de atletism. 
Ptaă atunci, insă, Înaintea lor 
se află citeva competiții im
portante, interne și internațio
nale, al căror scop este nu 
numai verificarea sportivilor 
ci și rodarea lor in concursuri, 
în condiții diferite și cu ad
versari diverși. Una dintre a- 
cestea este și cea de la sfirși- 
tul săptăminii ce vine, de la 
Sofia.

De vinerea și pînă duminica 
viitoare, pe stadionul Vasil 
Levski, se vor desfășura în
trecerile celei de a 39-a ediții 
a Jocurilor Balcanice. Va fi 
probabil pentru prima oară in 
istoria acestei tradiționale com
petiții cind întrecerea între e- 
chipe trece pe un plan se
cundar, atenția tuturor fiind 
îndreptată acum către candi
dații olimpici pe care țările 
participante îi vor înscrie în 
concurs, disputele de la Sofia 
fiind ta măsură să-i edifice 
pe antrenori și pe ceilalți spe
cialiști asupra potențialului 
real al atleților lor la această 
oră, cu o lună și ceva îna
intea marelui examen olimpic 
din capitala Uniunii Sovietice. 
Și dacă este așa să ne refe
rim acum la citeva dintre a- 
prigele dispute pe care le pri
lejuiește Balcaniada — 1980,
considerată a fi un fel de a- 
vanpremieră olimpică. Iată, de 
pildă, aruncarea suliței, probă 
la care Eva Z5rg3-Raduly (re
cent recordmană cu 67,22 m) 
înfruntă pe junioara bulgară 
Anta inc ta Todorova care, ta a- 
cest an, a înregistrat un salt 
impresionant de calitate. Anul 
trecut, la .europenele” de ju
niori de la Bydgoszcs a fost a

treia cu 57,76 m, iar acum, re
cent, la concursul «Narodna 
Mladej” ea a stabilit un nou 
record mondial de junioare cu 
66,40 m. Eva are, normal, pri
ma șansă să-și adjudece con
cursul și să dștige astfel al 
doilea titlu de campioană bal
canică. Anul trecut, la Atena, 
Zbrgo-Raduly obținuse victo
ria cu 67,10 m, la timpul a- 
cela nou record național

La disc fete, de asemenea, 
in perspectivă o întrecere a- 
prigă între campioana anului 
trecut, Florența făcu (65,06 m 
la Atena, anul acesta 67,02 m) 
și excelentele aruncătoare bul
gare, candidate la podiumul o- 
Umtpic Maria Vergova (69,24 
m) șl Svetla Boșkova (66,26 m). 
Aceeași situație șl în disputa 
discobolilor Velev și Vladimi
rov, de la gazde, Iosif Nagy 
de la noi La înălțime femei, 
Niculina Vasile va avea de în
fruntat nu numai replica Ior- 
dankăi Blagoeva, fostă record
mană mondială și a Corneliei 
Popa (campioana anului trecut) 
dar va trebui să lupte ca să 
ridice cit mai sus ștacheta, 
pentru a putea realiza un re
zultat cu care să intre în com
petiția olimpică (știind că la 
J.O. vor fi reunite săritoare cu 
rezultate ta jurul lui 1,95 m). 
Același obiectiv trebuie să-l 
stimuleze și pe campionul să
ritorilor noștri Adrian Pro- 
teasa care, ptaă una alta, mai 
are de refăcut cîțiva centime
tri ptaă își va egala recordul 
din sală, 2,29 m la .europenele” 
de la Sindelfingen. Horia To- 
boc, atît la 400 m plat cît și 
la garduri, are la rtadul său 
de făcut față unor adversari 
puternici și care, ca și el, au 
ambiția unei comportări bune 
la Olimpiadă. Ne gtadim la 
grecul Vamvakas, la iugoslavii 
Knapici și Alebici (la plat), 
Kopitar (la garduri), la bulga
rul Bratanov. Va fi interesantă 
de urmărit, de asemenea, com
portarea componentelor echipei 
noastre de 4X400 m, probă la 
care Niculina Lazarciuc, Maria 
Samungi, Elena Tăriță și Iboia 
Korodi au toate șansele să 
îmbunătățească substanțial re
cordul național (3:28,7), reali
zat tot la Sofia, anul trecut, 
mai înainte de a-și depune 
candidatura pentru un — po
sibil — loc ta finala olimpică

Și mai stat tacă destule alte

HORL4 TOBOC
probe care ne interesează în 
mod deosebit, cum ar fi, de 
exemplu, curta de 3 000 m 
obstacole în care Nicolae Voicu 
se va strădui să realizeze un 
timp de 8:30,0 care să-i per
mită să concureze mai apoi la 
J.O., acesta reprezenttad chiar 
standardul cerut de I.A.AF., 
sau aruncarea greutății la care 
Mihaela Loghta va căuta nu 
numai să-și îmbunătățească re
centul record de - la „interna
ționale” (19,55 m), ci chiar să-l 
ducă dincolo de 20 metri etc. 
Acestea, ca și altele, dealtfel, 
stat probele marilor ambiții la 
care pentru încă un an, atleții 
noștri și ceilalți vor căuta să-și 
Impună superioritatea în ca
drul competiției balcanice.

Si apoi, vor mal fi diferite
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GEORGICA DONICI box
• Un nou semigreu român în palmaresul olimpic ?
• De 13 luni neînvins ; seria poate continua I
• Cu suportul tovarășilor de muncă din Galați

.Pentru noi, boxerii se
lecționați ta echipa olim
pică, participarea la Jocu
rile Olimpice de la Mos
cova reprezintă o mare răs
pundere. Ctad afirm aceasta 
mă gtadesc la tradiția bo
xului românesc la Jocurile 
Olimpice, unde înaintașii 
noștri au obținut frumoase

I
Născut la Galați, la 27 aprilie 1957. înălțimea laș cm. 

Greutatea reală 83 kg. Concurează la categoria semi
grea (81 kg). A debutat la clubul, Dunărea Galați, in a- 
nul 1975, sub Îndrumarea antrenorului Octavian Tabără. 
Doi ani mai tîrziu nartlciptnd la prima sa mare com
petiție, „Turneul primăverii”, a boxat la categoria grea 
șl s-a clasat pe primul loc, impresionând prin torța lo
viturilor șl deosebita capacitate de luptă, imanul 1978 a 
devenit campion național la categoria semigrea, iar în 
1979 și-a reeditat performanța, fiind distins șl cu titlul 
de maestru al sportului. In anul 1979 a tost selecționat 
în echipa națională, și, particlpind la C.E. de la Koln, a 
cucerit medalia de bronz, in același an a cîștigat și 
turneul T.S.C. Berlin, lntr-o companie de talie inter
națională. In dubla tntCnire cu reprezentativa R.D. Ger
mane a obținut două victorii înainte de limită, unul 
dintre învinșii săi fiind medaliat al campionatelor euro
pene. In primăvara acestui an a cîștigat turneul inter
național al Franței. Est; muncitor la întreprinderea na
vală fluvială Galați șl legitimat la clubul sportiv Du
nărea Galați. De pregătirea lui se ocupă același antrenor 
care l-a Îndrumat primii pași In sportul cu mănuși, Oc
tavian Tabără. Necăsătorit.
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performanțe, 15 dintre ei 
reușind să urce pe podiu
mul olimpic, realizare care 
constituie împlinirea celui 
mai frumos vis al oricărui 
ttaăr ce practică boxul de 
performanță. Știu că pe ta
bloul olimpic de onoare al 
sportului nostru mai există 
un «emigreu, boxerul Gheor- 
ghe Negrea, medaliat cu 
argint. N-aș vrea să-l las 
singur pe tablou... Firește, 
acum iubitorii sportului cu 
mănuși din țara noastră aș
teaptă de la noi o compor
tare bună, care să readucă 
pugilismul românesc ta 
dul fruntașelor pe 
mondial. în ceea ce 
privește, cu fiecare zi 
trece, îmi dau tot mai 
seama că spre mine 
îndreptați ochii antrenorilor 
și tehnicienilor, considerln- 
du-mă ca pe unul dintre 
cei mai îndreptățiți candi
dați la o medalie olimpică. 
Trebuie să recunosc că a- 
ceastă stare de lucruri îmi 
umple inima de bucurie, a- 
precierile specialiștilor con
stituind pentru mine un

rta- 
plan 

mă 
care 
bine 
stat

stimulent ta pregătirea vi
itoare, dar și un motiv de 
încredere ta forțele proprii. 
Am muncit mult pentru 
îmbunătățirea tehnicii mele 
de luptă, apreciată, cu 
eîtva timp ta urmă, drept 
deficitară și mă bucur ne
spus de mult că am reușit 
să-mi îmbogățesc bagajul 
de cunoștințe astfel tacit 
să-mi înving toți adversarii 
întîlniți pe parcursul a 13 
luni. De ce n-ar continua 
seria ?

Stat convins că turneul o- 
Hmpic va fi foarte greu, că 
semigreii din Cuba, Uniu
nea Sovietică, Iugoslavia, 
Polonia (mă refer numai la 
cei pe care îi cunosc) stat 
adversari redutabili, dar voi 
face totul să obțin victorii 
care să-mi permită să urc 
pe podiumul de premiere 
al Jocurilor Olimpice. Ar fi, 
cred, cea mai mare bucu
rie pe care le-aș putea-o 
face tovarășilor mei, mun
citorii de la întreprinderea 
navală fluvială din Galați, 
ca și celorlalți suporteri gă- 
lățeni. Și, stat destul de 
mulți pe malul Dunării. Ca, 
dealtfel, în toată țara. Vreau 
să justific încrederea care 
și-au pus-o în mine, atît 
suporterii, cît și antrenorii 
care ne pregătesc cu grijă, 
Impărtășindu-ne din expe
riența lor”.

5

$

l

alte starturi 
candidaților no 
concursuri tatc 
tru ca, spre s 
nie, «tadicrflfi , 
terial sintetic < 
teștiuliH, "aă g 
cerile din cadr 
a Cupei Româi 
Buna evoluție 
limpic, pe car 
atleții noștri fi 
pus-o și pe 
lorii atletismuli 
la ei, reclamă 
turor o pârtie 
pe de-a între) 
ta perioada ui 
pînă la Ollmpi 
cova.

CANOTAJUL FEMININ îl
Interviu cu antrenorul emerit Viei

Pancearevo — Tata — Viena. 
Iată .traseul” urmat ta ulti
mele săptămtai de canotoarele 
din lotul olimpic, ta încercările 
lor de a-și măsura forțele cu 
principalele adversare la J.O. 
și de a-și verifica actualul po
tențial. La Pancearevo, schl- 
fistele românce au cîștigat, ta 
ambele zile ale regatei, toate 
cursele la care au participat ; 
doar echipajul de 4+1 vîsle a 
fost întrecut, o singură dată, 
de cel bulgar. La Tata au tras 
ramerele — la Viena, vîsla- 
șele. Victorii pe linie pentru 
absolut toate echipajele.

Așadar, un început de se
zon bun. Victor Mociani, an
trenorul coordonator al lotului, 
Interlocutorul nostru la o suc
cintă discuție, a ținut insă să 
ne atragă atenția asupra unor 
aspecte.

„Doar Ia Pancearevo am a- 
vut în față adversari de va
loare, sportivele bulgare aflîn- 
du-se cu regularitate, în ulti
mii ani, printre candidatele la 
medalii și titluri supreme. în 
rest, campioanele noastre s-au 
întrecut cu canotoare care nu 
reprezintă un pericol potențial, 
ta concursul de Ia Krîlatskoe. 
Am cîștigat, după părerea mea, 
destul de net prima manșă a 
unui duel direct cu sportivele 
din Bulgaria. Rămtae să eva
luăm și șansele canotoarelor

din R. D. Gen 
marile favorit) 
echipajele noa 
petiția olimpici

— Am pârtie 
regata Grunau.

— De fapt ai 
mult pentru a 
zentat aHtefea 
eșalon, care *-i 
Hsfăcător. .Op; 
locul secund, t> 
U.R.S.S.. de a 
garnitură. Ml 
(20 ani), mezin 
Viitorul a eosi 
piu, iar amba 
vis le șl iame 
poziția a 4-a,

— Ce ați n 
deosebit 7

— ȘI antren 
și oei din R. 
caută soluțiile 
nu și-a den 
Mal mult, Iota 
la Grfinau deși 
valorile canoti 
vecină, unele 
prezentat la 
participat în f 
din R. D. Gi 
rut ta fiecare 
ponență.

— Mai exiși 
tate de a ne a 
tivele din aces

— Sper-vă i 
tniimpla săpiăi

După 20 de ani

DORINȚA CĂLĂREȚILOR
AȘTEPTAM SI

1 1
După Roma—1960, călăria noas

tră a intrat intr-o neașteptat de 
lungă perioadă de „eclipsă olim
pică", prezențele românești pe 
terenurile de concurs internațio
nale limitîndu-se la intreceri de 
mai mică anvergură cu un sin
gur punct central, campionatele 
balcanice, in care s-a consemnat 
cu regularitate supremația spor
tivilor noștri. Anul acesta poate 
însemna un moment de cotitură 
în întreaga activitate, avînd în 
vedere că la Moscova se vor 
afla și cîțiva reprezentanți ai 
călărie! românești, specialiști în 
dresaj. Ciștigul este indiscutabil. 
In primul rînd, pe plan moral. 
Această lungă absență începuse 
să-și pună amprenta asupra mul
tora dintre sportivi și antrenori, 
care intraseră într-o anume stare 
de apatie. în al doilea rînd, pe 
planul pregătirii, al metodelor 
de antrenament. Obligația de a 
răspunde unor exigențe la cel 
mai înalt nivel impune și o re

structurare a < 
gdtire, nu num 
ceilalți antreno 
trebuie să se i 
tul general de 
capabili să fac 
cursuri putem 
rînd, pe plan 
dim la faptul i 
fel, va crește 
pregăti mai bir 
a da mai mult 
(la unele club 
plină este des 
de a descoperi 
lentate pentru 
tui frumos spt 
citeva din

răm, călăria ie 
noua sa partid 
ne gîndim, tn 
rezultate bune, 
această prezenț

Cum spuneart 
din familia oi 
doar specialiști 
mitru Veil cu.
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▼crtOdărilor per- 
Ottznpkce de ta

Foto :
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antrenament!" • „Trofeul Spania"

Sportul
LOTUL OLIMPIC DE HANDBAL MASCULIN

„Spectatori" Infocați: Radu Voma și Cornel Penu
• „Chiar și un minut de joc merită mii de ore de

ultimul test
• Pentru a ține In mină medalia de aur Iți slnt

unpid, tn 
sale, pen- 

lunll ju- 
ă âe ma- 
jvalea Pi
șcă hîb-ei 
pel a H-a 

grupa A 
Dcursul ti
are dintre 

și-a pro- 
toți fubl- 
șteaptă de 
partea tu- 
conștâentă, 
sponsabilă,

pregătiri 
la Mos

VILARA

La 23 iunie, lumea olimpică sărbătorește 86 de ani de 
la renașterea Jocurilor Olimpice ta ipostaza kx modernă. 
In acea zi, in 1894, în marea aulă pariziană de ta Sorbona, 
Pierre de Coubertin lansase ideea care va cuceri repede lu
mea sportivă, îmbogățind-o nu numai cu o amplă întrecere 
cvadrienaiă, ci și cu un instrument moroi încorporat ta idea
lul olimpic.

Pentru a onora această zi de căpătii a Jocurilor Ofimpice 
moderne, ta mod tradițional comitetele naționale ofimpice 
organizează in cursul lunii Iunie a fiecărui an, fie e „Z 
olimpică”, fie o „Săptămină olimpică". Fidel aceste, tra
diții ți potrivit obiceiului stabilit in ultimii ani, Comitetul 
Olimpic Român (GO.R.) o hotărit să celebreze „Săptămină 
olimpică" ta perioada 2-9 iunie. Acest răstimp este marco! 
de diverse evenimente sportive internaționale, printre oare 
menționăm campionatele internaționale de atletsim, „Trofeul 

de 
lupte

Corpoți" la handbal masculin, campionatele naționale 
gimnastică masculină, campionatele internaționale de 
greco-romane și lupte libere, campionatele naționale 
tir etc.

La încheierea acestora, GO.R. oferă premii celor 
buni competitori, celor mai notabile „speranțe olimpice", 
precum ți sportivilor care se disting prin gesturi de fair-piay. 
Au și primit cupe omagiale : eleva craioveancă NiCOLETA 
LIA (17 ani), câștigătoarea probei de olegore pe 200 m Ic 
„internaționale ; handbalistul VASILE STINGĂ, declarat cel 
mai bun jucător al competiției de la Oradea; tinărul gimnast 
AURELIAN GEORGESCU, campionul țării pe acest an.

STEAZA FORJELE... Șl DEFINITIVEAZĂ ECHIPAJELE
lanl
ți U.R.S.S., 
ală t uri de 
- iu com-

și la
i acolo mai 
i. Am pre- 
intf^oîiea 
nportat sa- 
a clasat pe 
a eelai din 
ea a doua 
Ungur eanu 
pulul de la 
-a, la sim
te de ^4+1 

situat pe 
na a doua, 
at In mod

Olga Homeghi și Valeria Roșea, 
canotajului românesc

două din speranțele olimpice ale 
Foto : D, NEAGU

Moment festiv 
înaintea unui mare 
examen : meciul
dintre reprezentati
vele României și 
R. D. Germane. 
După cum ee ftie, 
fnvtapdtori au fost 
Bandbaliștii noștri.

ta U.R.S.S. 
rrnană mai 
le. Nimeni 

aiu-urile. 
;ar prezent 
prins toate 

țara 
s-au 
n-au

Noi oricum 
in formație

se anunță 
noastră

din 
cații
dar
Schiturile
an apă- 

altă com-
So posibili- 
rta cu spor- 
r. î 
lucns^sc va 
viitoare, la

„Regata Lucerna", 
vom fi prezenț i 
completă.

— Ce adversare 
pentru campioana 
Sanda Toma ?

— Iskra Velinova (Bulgaria) 
se pare că a renunțai la sim
plu, pentru că la Grunau am 
văzut-o într-o barcă de 4+1 
rame (!) ; Marianne Ambruș 
(Ungaria) este deocamdată su
ferindă, Martina Schroter 
(R.D.G.), vicecampioana lumii, a 
pierdut ~ 
toninei 
a doua 
dublou.
fost învinsă, Ia

la Grunau în fața An- 
Mașina (U.R.S.S.), iar 

zi s-a prezentat Intr-un 
La rîndul ei, Mașina a 

.Regata Mos-

cova", de compatriots sa Vers 
Popova Sanda încă nu a pier
dut vreo cursă...

— în fine, ce ambarcații 
-descoperite” avem Ia această 
oră ?

— Descoperite este un fel de 
a spune. încă nu ne-am decis 
in ceea ce privește bărcile de 
4+1 vîsle și 8+1. Avem mai 
multe candidate și va trebui să 
alegem. Oricum, la Lucerna și 
apoi Ia .Regata Snagov* ne 
vom edifica, astfel ea la J.O. 
să ne prezentăm, cn toate pin- 
zele sus"-.

Adrian VASILIU

bandbeliștiior din terec. Erau 
Wdu Voina n Comei Pena, oa
meni de bază ta „7“ -Iul repre- 
aentativ. acum tihți tâ devină 
spectatori din cauza unor *ca- 
demârL Participarea tar afectivă 
întene ă reprezintă tl ea an ar
gument de netolânrat al atmos
ferei de veritabilă familie eare 
domn este în tatu! nootru repre- 
zentariv de bandbta 
aflat tn ultima Hnlr dreaptă ■ 
pregătirilor sl 
tru Jocurile
Moscova

Cornel Penu _
netic pe Nicolae Munteanu pen
tru fiecare paradă reușită. Badu 
voina 1 chiuit de bucurie dat 
pasul subtil al Iul Iosif Boroș 
l-a găsit pe Nicolae Vaaijea li
ber pe semicerc, In timp ee Ml- 
bal Mlroniuc ținea pumnii strînsl 
pentru Mircea Grabe vschJ. La 
finele meciului cu BJ3. Germa
nă, Badu Voina a venit spre Doi. 
cu ochii In lacrimi, șl ne-a spus:

— Credeam că nu se mal sflr- 
șește! Băieții ac fost formidabili, 
au jucat extraordinar 1 Nici nu 
s-a simțit lipsa noastră...

Vizttfcdu-1, 
ber
Joc, 
zezl 
re.
util_________________
năștea necesară odihnei, fie dîn- 
du-1 un pas la timp pentru a 
executa cu maximum de efica
citate schema prevăzută de lec
ție Nu mai există „bisericuțele" 
apartenenței de club, a dispărut 
complet spiritul concurenței prin 
punerea adversarului In umbră.

— Vedeți, ne saune golgeterul 
campionatului " mondial de la 
Berlin, Ștefan Birtalan, ne-a unit 
dorința dea readuce handbalul 
românesc acolo unde a fost și 
unde li stătea atît de bine. K- 
forturile noastre slnt convergente 
șl au ea scop ridicarea echipei 
la nivelul exigențelor podiumului 
olimpic. Mulțl m-an Întrebat 
cum mă simt ea — altădată li
derul formației — In postură de 
rezervă. Ei bine, răspunsul meu 
l-a surprins : mă voi pregăti mii 
de ore chiar și numai pentru un 
minut de joc ! Șl aceasta pentru 
eă acel minut, cînd voi fi soli
citat, poate fi decisiv.

Orele de antrenament nu sfat 
nici puține, nici ușoare. Semnele 
oboselii se ivesc, dar băieții le 
ahmgă eu o glumi eu o vorbă 
de Îmbărbătare. Măricel Vokiea 
repetă pentru a so-a sau a »#-e 
oară acea lovitură derutantă, pe 
eare am denumM-o „efectul Mă
ricel", șl — cum II reușește din 
ee In ee mal des — zlmbeete 
spre antrenorii care-1 cheamă la 
o alergare de... Întremare.

Poate eă seriozitatea tuturor 
este elementul primordial. Fle
care schemă tactică este rehaaăă 
pdnă la autosnatizare șl cel eare 
na opresc caruselul slnt tocmai 
jucătorii. ,,Am simțit — ne spu
ne Lucian Vasilache — eă tre
buie să muncim ptnă Ia epuiza
re pentru a ajunge acolo unde 
Gruia, Gațu sau Penu au dus

tn timpul lor li
sau in cel afectat pregătizi- 
primul lucru pe caxe-1 sesl- 
este dorința de într-ajutora- 

Fiecare se străduiește să fie 
cehitlalt, fie aslgurîndu-1 H-

handbalul nostru. Uneori aveam 
tan* impresia că antrenorii exa
gerează. Am realizat — pentru 
grima oară — că de partea k>r 
este dreptatea eu prilejul „Sa- 
per-Cupea* campionilor mondiali 
șl europeni, iar «cam — după 
«aedul cu BJ). Germană — lc 
recunosc integral meritul de a 
ne fi chinuit ta antrenamente 
pentru a rezista la marile me
ciuri. In prima repriză a lntll- 
ntrU eu echipa lui Wieland 
Schmidt lupta ■ fost atit de a- 
Prigă cum nu ml-am putut în
chipui vreodată că poate oca
ziona un meci de handbal. Am 
dștigat fiindcă am rezistat, mai 
mult chiar, pentru că am avut 
mal multă putere decît adver
sarii noștri renumiți pentru for
ța lor fizică. A mm, dacă ml se 
vor cerc de două ori mai multe 
eforturi ta pregătiri, le voi face 
fără să murmur, convins că nu
mai așa voi rezista dud va ti 
nevoie...*.

Sigur, toată munca acestor bă
ieți zdraveni are un scop : ob
ținerea medaliilor de aur la Jocu
rile Olimpice. Meciul cu RJ3. 
Germană a ioet un examen, 
după altele, firește, eare le-eu 
ridicat moralul "
mal că eforturile n-eu 
darnice. Acum urmează 
„Trofeul Spania".

— Vom lntilni acolo, 
turisește Cornel Dizrău.____ __
ehlpe care stat din elită, par
tenere in grupa B a J.O. Meciu
rile cu Uniunea Sovietică șl Iu
goslavia vor trebui si ele să ne 
dea măsura progresului realizat, 
să reliefeze capitolele asupra eă- 
rora trebuie aă insistăm in 
ma lună de pregătiri. Șl, 
Olimpiada ..

Cel trei antrenori par 
frați mai mari al sportivilor. Dis
tanța de la catedră la bancă s-a 
șters ta momentul ta care hand- 
ballștil au văzut cu ochii Jor eă 
loan Kunst-Ghermănescu, Nicolae 
Nedef șl Lascăr Pană muncesc 
zi de n alături de el Iar ta 
crete etnd echipa tel reface for
țele prin odihnă, tehnicienii (că
rora II ee aâătură dr. Constantin 
Șerpe șl metodistul Mibai Cojo- 
earu) așează ta fraze concise 
concluziile antrenamentului pen
tru a putea elabora direcțiile 
efcrturllOT viitoare. Puntad In e- 
ettsțle rezultatele testelor medi
cale si coeficienții realizărilor tn 
antrenament se 
necesar reluării 
dual sl doâectlv.

Pe tehnicienii

arăttadu-le t>oc- 
fost as
alt test:

ne măr- 
douâ e-

ul ti-
apoi,

niște

obține rezultatul 
hicruful tadlvl-

acceptă 
comple- 
minime. 
altceva

totului nu-i poți 
Mia „om ta om*. El nu 
dtacuția decît ta „bloc", 
<Sndu-se tatr-adevăr de 
Așa tacit nu-ți rămîne
de făcut decît (ă așterni totul 
cursiv, ca și cum er aparține li
nul singur glas...

— Ajutorul cel ma! de preț —

VA ÎMPLINI!

ocurile Olimpice EXAMENELE LUNII IUNIE PRILEJ
PENTRU 0 SELECȚIE RIGUROASĂ

așa ar începe „stenograma 
cutiei cu Ioan Kunst Ghermă- 
nescu, Nicolae Nedef si Lascăt 
Pană — ni l-au oferit oameni! 
tușiși. Au suportat, adesea cl 
stoicism, eforturi din ce tn c 
mai mari, au înțeles repede cars 
slnt caracteristicile jocului p< 
eare-I preconizăm și si-au adus 
contribuția fanteziei lor la aug
mentarea eficienței lui. In iarnă 
ne-am dus cu teamă la „Super 
Cupă“. Vor avea oamenii noștri 
resurse pentru o bătălie atît de 
grea ? Și, iată, in primul meci 
ui Învins campioana mondială, 
iaz In cel de al treilea au În
trecut campioana olimpică. A- 
cum la „Trofeul Carpați", am 
avut deplină încredere în forțele 
noastre. Și din nou am cișfigat.. 
De fiecare dată însă am fost a— 
tenți mai ales

N-am
la ceea ce nu: 

_ pus în balanță!
faptul că ne lipseau 4—5 oameni 
de bază, pentru că și Ia Olim
piadă nj șe poate întimpia la 
fel. Și noi trebuie să clștigăm : 
Ne-am concentrat asupra a ceea 
ee poate fi perfecționat sau mă
car Îmbunătățit, asupra folosirii 
Ia maximum a resurselor pe 
eare le avem. Noua grupă de la 
J.O. nu este mai ușoară decît 
cealaltă. Dar, cine a crezut vrea 
clipă că poate fi ușor 2 Ne pre
gătim, deci, fizic, tehnic, tactic 
și mai ales psihic să susținem 
cea mai grea bătălie din cîte a 
dat handbalul nostru. Ne pregă
tim s-o cîștigăm. „Trofeul Spa
nia" ne va scoate sî el tn evi
dență locurile asupra cărora tre
buie să ne Îndreptăm atențiaJ 
Și ne vom așterne iar pe mun
că. Nu este ușor. Oamenii au șf 
ei problemele lor și faptul că. 
trec peste ele reprezintă un alt 
sacrificiu. Ne-am promis insă 
solemn să nu facem nici un 
rabat și nu facem.

Uneori băieții merg Împreună 
Îs un film. Se mai tntimplă ca,’, 
din oboseală, vreunul șă ați
pească. H trezesc râsetele celor
lalți și nu se supără. Dimpo
trivă, ride cu ei laolaltă. Atât de 
închegată este această familie 
tacit nimic nu-1 poate fisura u— 
nltatea. Băieții nu se dojenesc 
între ei, cl se sfătuiesc, nu se 
acuză reciproc, ci încearcă îm
preună să găsească posibilitățile 
de corectare. Dacă kilometrii 
parcurși în alergare ar fi fost 
puși cap la cap. echipa de hand
bal a României ar fi. fost de 
mult la Moeeova, iar dacă cineva■’ 
ar fi adunat kilogramele ridicate 
de băieți în antrenamentele cir 
haltere și-ar fi dat seama c® 
băieții susțin acum pe umeri sala 
de la Sokolniki. Eforturile s-air 
cumulat însă pentru a le da pu+ 
terea titanică de a ține pe piept! 
medaliile de aur 1

Hrîstache NAUM

A AMBIȚIILOR
Sorin Soveja Petre Roșea, toți 
înscriindu-și în palmares prima 
prezență la J.O. Exceptîndu-l pe 
P. Roșea, ceilalți sînt mai vechi 
componenți ai lotului, ei domi- 
nlnd cu consecvență disputa dre
sorilor în campionatele naționale 
și balcanice. Firește, pentru a se 
prezenta cit mai bine la Mos
cova, ei au făcut pregătiri in
tense, iar participarea în zilele 
viitoare la puternicul concurs de 
la Aachen ii va familiariza și 
mai mult cu atmosfera marilor 
întreceri, unde vor cunoaște mai 
bine rigorile unui juriu foarte 
exigent și vor dispune de puncte 
de reper precise pentru elimina
rea carențelor.

Misiunea lor la Olimpiadă va 
fi dificilă. Prezența călăreților 
noștri la J.O. va trebui să con
stituie un moment de răscruce 
pentru întreaga activitate ce se 
desfășoară în acest sport la noi.

Emanuel FÂNTANEANU
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Continuă testele tricolorilor. Luna iu
nie le oferă un bogat program compe- 
tlțional intern și internațional celor a- 
flați in vederile specialiștilor- pentru a 
ne reprezenta țara in întrecerea olimpi
că de la Moscova. Am spicuit pentru 
dumneavoastră cîteva dintre cele mai im
portante concursuri.

• Canotoarele se vor deplasa la Lu
cerna (14—15 iunie), unde șl-a anunțat 
participarea Întreaga elită a ramerelor șl 
vîsiașelor. Apoi Sanda Toma, Elena 
Oprea, Florica Dospinescn, Olga Homeghi, 
Valeria Roșea șl celelalte campioane ale 
țării vor avea prilejui unui ultim test 
Intr-un decor foarte cunoccut : „Regata 
Snagov*.

• Și pentru echipele noastre de volei, 
luna iunie aduce ta față examene severe. 
Băieții vor juca în Belgia (7—14 iunie), 
iar apoi vor tatllnl la Oradea si Zalău 
(25—29), ta cadrul ..internaționalelor" 
României, formațiile U.R.S.S., Poloniei, 
Cubei, R.P. Chineze, Ungariei, Iugosla
viei șl Bulgariei. Fetele, la rîndul lor, 
vor avea ca partenere de întrecere, ta 
competiția similară (Iași, 15—19 Iunie), 
selecționatele R.D. Germane, Peru, Bul
gariei, Cubei, R.P. Chineze, Cehoslovaciei, 
U.R.S.S. șl Poloniei.

• Atleții vor lua startul tn mal multe 
totUniri internaționale organizate pe 
continentul european. Atenția tuturor se 
îndreaptă insă către Jocurile Balcanice 
(Sofia, 13—15 iunie), unde Horia Toboc, 
Vasile Bichea, Adrian Proteasa, Iosif 
Nagy, Florența făcu, Eva ZOrgo-Raduly, 
Nlculina Vasile, Mihaeia Loghin (și nu 
numai ei) vor avea prileită să se con
frunte cu performeri de valoare 
diată.

vom putea urmări 
în tradiționalul lor 
de la București, tn

• Carmen Bunaciu și celelalte înotă
toare care încearcă să alcătuiască o șta
fetă de 4X100 m mixt vor concura la 
Bratislava în zilele de 14 și 15 iunie. La 
aceleași date, săritoarele vor fi prezente 
în competiții în Suedia și Danemarca. Iar 
înaintea startului olimpic (23—25 iunie) 
îșl vor desemna campioanele, pe acest 
an, ta București.

mon-

șl-a a-
Albano

• „Flotila” caiacului șl canoe! 
Ies un traseu destul de variat : 
(14—15 Iunie), Belgrad șl Nottingham 
(21—22), Duisburg și Copenhaga (28—29). 
Tot artîtea prilejuri pentru Patzaichin, 
Dtba și ceilalți să probeze forța vîslelor 
șl pagaelor pe care le m'-i’^c.

• După „Trofeul Carpați" — un alt 
turneu de prim rang pentru handbaliști: 
între S șl 14 iunie ediipa României va 
juca ta „Trofeul Spania", la Valladolid, 
unde, exceptînd naționala Spaniei, va în- 
tîlni pe trei dintre viitoarele sale ad
versare din grupa preliminară a turneu
lui olimpic : selecționatele U.R.S.S., Iu
goslaviei sl KiveHei.

• Albe Competiții importante pentru 
olimpicii noștri : Campionatele interna
ționale șl „Cupa țărilor latine" rezerva
te pentatloniștilor. un concurs de dresai 
pentru călăreți (Aachen, 10—15 iunie) și 
„Regata Warnemflde" (sfîrșltul lunii iu
nie) pentru cei de la yachting. Să spe
răm că atît sportivii dt șl antrenorii lor 
vor trata aceste ultime teșite cu maximă 
seriozitate și, pe baza unei selecții adec
vate, pașapoartele olimpice vor fi încre
dințate celor mai buni.
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In turneul internațional al poloiștilor juniori 
SECUNZII AU OBTINUT O FRUMOASĂ VICTORIE (5-4) 

IN FAȚA CEHOSLOVACIEI
TINERII OINIȘTI 
IN ÎNTRECERI

DIVIZIA A LA POPICE, ÎNAINTEA ULTIMULUI ACT 
Printre echipele retrogradate se află și cunoscuta 

formație bucureșteană Rapid
Sorții au făcut ca în prima re

uniune a turneului internațional 
de polo-juniori ce se desfășoa
ră la bazinul Dinamo din 
pit ala, jucătorii din prima
prezentativă a țării să ia
în tribună, pentru a-și urmări
viitorii adversari. Am avut insă 
posibilitatea de a-i vedea ,,la
lucru14 pe secunzii lor, co-ndușl 
de pe margine de fostul inter
național Gh. Zamfirescu șl N. 
Arsene. Și am avut ocazia unei 
foarte plăcute surprize, 
ționata secundă a României 
ținind ... -
fața primei reprezentative 
hoslovaciei.

Partida a fost foarte 
sântă pentru cei prezenți 
bunele piscinei, Oaspeții au 
dus de patru ori, 
care dată secunzii au 
restabilească echilibrul, 
tre timp (prin Vespe) 
vitură de la 4.m. In 
mânii, mai ambițioși, 
victoria (5—4) si au 
prin golul înscris de Viorel Șer- 
ban, deși au încheiat întrece
rea cu ,.om în minus**...

In cealaltă partidă s-au aflat 
față in față Olanda, o echipă 
tehnică, cu înotători foarte ra
pizi (atenție La contraatacurile

o victorie prețioasă
a

Ca-
re- 
loc

eei ec- 
ob- 

în 
Ce-

inter e- 
în tri- 

con- 
dar de Nereușit si 

ratind In
și o k>- 
final, ro- 
au forțat 
obținut-o

lor) șl Bulgaria, o formație în 
"cert progres. Primii au con
dus cu 3—1, bulgarii cu 4—3 ; In 
repriza a 3-a însă, poloiștil olan
dezi au înscris de 5 ori, primind 
un singur gol șl și-au asigurat 
un avantaj clar pentru 
nerea primului succes (11—7).

Rezultate tehnice. ROMÂNIA 
(B) — CEHOSLOVACIA 5—4
(1—1, 1—1, 0—1, 3—1). Arbitri : 
Biro (Ungaria) șl Șilha (Româ
nia). Au marcat : Jianu 2. Sza
bo, Șerb an, Sterpu (România) șl 
Eschwig 3, Ebrey (Ceh.).

OLANDA — BULGARIA 11—7 
(2—1, 1—3, 5—1, 3—2). Arbitri : 
Wltzke (R.F.G.) șl Pichetto (Ita
lia). Au înscris : De Jong 5, 
Uerboom 2, Henns en, Vreeburg, 
V«n Noort 2 (Olanda) șt Nesto- 
rov 3. Anghelov 2. Iliev, Bonev 
(Bul.).

Programul de azi : de la or» 
10,30 : România (B) — Olanda șl 
România — Bulgaria ; de la ora 
18,00 : România (B) — Bulgaria 
și România — Cehoslovacia. Mîi
ne, de la ora 10.30 : România
(A) — România CB) șl Cehoslo
vacia — Olanda ; de la ora 17: 
Cehoslovacia — Bulgaria si Ro
mânia — Olanda.

obțl-

Campionatul republican de oi
nă, rezervat juniorilor, a ajuns 
în fazele superioare. Dintre su
tele de echipe participante la în
trecerile 
care au 
torie se 
zonă a 
grama tă 
7—8 iunie la Alexandria și Vas
lui ; 14—15 iunie la Arad, Bis-
trița-Năsăud și Craiova. Finala 
pe țară va avea loc între 27—29 
iunie la Hunedoara. Prin urma
re, astăzi și mîine tinerii oinlști 
iși vor măsura forțele în primele 
jocuri zonale de la Alexandria șl 
Vaslui.

de masă, 40 de formații 
mers din victorie in vic- 
vor intîlni în etapa de 
acestei competiții pro- 
după cum urmează :

A. VASIUU
GH. VASILIU, ÎNVINGĂTOR IN ETAPA A ll-A 

A „CUPEI „OLIMPIA" LA CICLISM
După etapa de „Încălzire" di» 

ajun, vineri după-amiază cicliștii 
Iruntași din Capitală s-au pre
zentat, la km 7 al șoselei Bucu
rești — Alexandria, La startul 
celei de a doua secvențe a com
petiției dotate cu „Cupa Olimpia*. 
De astă dată, vremea s-a arătat 
ceva mai indulgentă cu temerarii 
alergători. Cerul, deși înnorat, 
nu și-a mal cernut apele ; la 
«chimb, vîntul a bătut destul d* 
puternic. Aceasta a determinat ca 
sportivii să alerge, o bună parte 
din cursă, la adăpost, în pluton, 
cu schimburi dese La trenă. In 
asemenea condiții, am înregistrat 
o singură evadare, produsă cu 

• 15 km înainte de sosire, cînd s-au 
desprins din grup trei sportivi: 
Gheorghe Vasiliu și Adrian Tu
dor de la Dinamo și Victor Bâ- 
nescu de la Olimpia. El au luat 
un avans de aproximativ 300 
m îtri, dar alergătorii din pluton 
nu s-au lăsat și, in apre pierea
sosirii, au „încorporat- pe doi 
dintre fugari: Adrian Tudor și 
Victor Bănesca. Gheorghe Vasi
liu a trecut primul linia de so- 
aire, cronometrat, pe 120 km, cu 

‘•timpul de 3h 00:20 (medie orară 
i 40 km). Pe locurile următoare; 1.
I. Gancea (Dinamo) 3h 00:23; 8. 
Aî Romașcanu (Dinamo); 4. C. 
Nicolae (Dinamo); 5. I. Vlntilă 
(Steaua); 6. C. Bonciu (Steaua); 

! 7. Gh. Lăutaru (Dinamo), toți în 
} același timp cu I. Gancea.

„ZIUA VOLEIULUI 
BUCUREȘTEAN"

Mîine, începînd de la ora 9.00, 
pe terenurile amenajat î la Sta
dionul tineretului din Capitală 
va avea loc ediția a Il-a a „zi
lei voleiului bucureștean*. Des
fășurată sub egida Daciadei-, 
această manifestare de amploare, 
la care vor participa peste 100 de 
echipe de void — fete șl băieți 
— din școlile generale și liceele 
bucureștene, prscum și echipe de 
minivolei. va avea un pronunțat 
caracter de selecție pentru reîm- 

' prospătarea secțiilor de volei din 
^cluburile și asociațiile sportive 
din București.

Astăzi are toc etapa a 
tot pe șoseaua Alexandria; 
tii iși vor măsura forțele 
cursă ccmtracrooometru individual 
(de la km 7). Duminică are toc 
ultima etapă, pe strada dmpdneL 
de la era SO (cursă pe circuit).

treia, 
cictia- 
tntr-e

„CUPA F.R.M.*
LA MOTOCROS Șl VITEZA
• Concursurile republicane de 

motocros continuă. Mîine va avea 
toc pe traseul de pe Dealul Sln- 
geriș de la marginea oașului 
Moreni etapa a IV-a a „Cupei 
F.R.M.**, la care și-au anunțat 
participarea alergători din Bra
șov, Zărneștl, Buzău, Ploiești, Tg. 
Mureș, Cîmpulung-Muscd, Clmpi- 
na și alte centre din țară. In 
program figurează clase pentru 
soiiori, tineret și juniori. Primul 
start se va da la ora 10.
• Și „Cupa F.R.M.- la viteză 

a ajuns la a patra etapă, mîine 
fiind programate pe un traseu ales 
în zona Pipera — Toboc din Ca
pitală întrecerile acestei compe
tiții. Iși vor disputa întiietatea 
peste 100 de concurenți din Ora
dea, Timișoara, Tg. Mureș, Re
șița, București, Ploiești și alte 
orașe. Se vor desfășura curse la 
7 clase, cu începere de la ora 10.

Întrecerile celei de a Xm-a e- 
diții a campionatului Diviziei A 
La popice se apropie de sfîrșit. 
S-au încheiat jocurile în serii, se 
cunosc cele opt formații care au 
retrogradat și cele 12 — trti in 
fiecare serie — cane vor par
ticipa la turneul final pentru de
semnarea echipelor campioane pe 
1979—1980. Timp de 18 etape cele 
40 de formații, împărțite în patru 
serii, au susținut, acasă și in de
plasare, jocuri grele care le-au a- 
dus mai multe sau mai puține 
satisfacții Alături de echipele 
campioane — Voința Tg. Mureș 
(f) șd Aurul Baia Mare (m) s-au 
calificat pentru turneul final for
mații fruntașe ale sportului popi
celor, cum sînt Voința București, 
Voința Ploiești, Gloria București 
(seria Sud), Electromureș Tg. 
Mureș șl Hidromecanica Brașov 
(seria Nord) — La femei. Rul
mentul Brașov, Gloria București, 
Voința București (Seria Sud), 
Electromureș Tg. Mureș și Voința --------- . __ .. u 

corn
cam-

Turn îuI final al campionatului 
va avea loc în zilele de 
iunie; la Mangalia Nord.

15—ÎS

CLASAMENTE

FEMININ — seric Sud
1 VOINȚA Buc. 18 12 0 6 21148 24
2. Voința Ploiești 18 12 0 6 20534 24
J. Gloria București 18 11 0 7 20920 22
4. Petrolul Bâicoi 18 10 0 8 20657 20
5. Laromet Buc. 18 10 0 8 20622 20
6. Olimpia Buc. 18 8 0 10 20569 18
7. Voința Galați 18 8 0 10 20459 18
8. Metrom Brașov 18 8 0 10 20206 18
9. Rapid București 18 7 0 11 20645 14

10. Voința C. ța 18 4 0 14 20362 8

Final in Divizia A de rugby
LA BAIA MARE, MECIUL CEL MAI ECHILIBRAT

u^ina capă a Diviziei A de 
rugby, 
prinde 
dintr? 
pltală. 
Parcul _ ___  .
Roșie — Rulmentul Birlad, te la 
ora I șl Dinamo — „W Timi
șoara, de la ora 10.30). iar cele
lalte m țară • JPoU- iași — 
Steaua, știința Cemin Baia Mare 
— R.C. Sportul studențesc și 
C.SJL Sibiu — C.F.K. Brașov.

O etapă care se antmță, ia ge
neral, calmă (exceptind. poate, 
meciul te la Bala Mare) șț tn 
perspectivă, cu o singură echipă, 
C.S.M. Sibiu, capabilă să reali
zeze, chiar pe linia te sosire, ua 
salt ceva mai spectaculos tn cla
sament, te ps locul > pe Jocul 7.„

Meciurile Farul — Vulcan (2#—S) 
yl Rapid — Știința Petroșani

programată mîine, 
numai S partide, 

ele se vor desfășura In Oa
ia cuplaj, pe terenul din 

copilului (R.C. Gri vița

cu- 
Douâ

R. C. 
Vtfl-
fost 

unul

(8—14) «-au desfășurat cu anti-
cipațje.

înaintea ultimei etape, clasa-
mentul Diviziei A de rugby arată
astfel :

1. STEAUA 25 23 1 1 913-146 72
2. Dinamo 25 22 0 3 602-111 69
3. Farul 25 20 1 5 593-197 67
4. R.C. Gr. Roșie 25 17 3 5 330-166 62
5. Știința B. M. 25 14 1 10 345-265 54
6. Știința Petrș. 26 14 1 11 293-269 54
7. ,,U- Timișoara 25 11 0 14 242-251 47
8. „Poli- lași 25 9 3 13 193-370 46
9. C.S.M. Sibiu 25 9 3 13 204-320 46

10. R.G Sp. stud. 25 8 3 14 290-336 43
11. Rapid 26 8 0 18 224-501 41
12. Rulmentul 25 7 1 17 170-395 40
11 Vulcan 26 3 1 22 130-575 32
14. C.F.R. Brașov 25 2 2 21 105-732 30

Echipele Știința Petroșani, 
Sportul studențesc, Rapid, 
can și CJA Brașov au 
sancționate cu scăderea 
punct.

Tg. Mureș (seria Nord) — 
bărbați. Foarte bine s-au 
portal ta această ediție a 
ptonatului sexteturile din 
Mureș — toate cele patru 
ficate pentru ultimul act 
competiției, ©ds ale cluburilor 
bucureștene Voința șl Gloria, cu 
cîte două echipe în turneul final, 
Voința Ploiești și Hidromecanica 
Brașov.

O mare surpriză a constituit 
sLaba evoiuție a divizionarei Ra
pid București, care după mulți 
ani de activitate prodigioasă în 
Divizie, părăsește prima scenă. 
Au mal retrogradat Voința Con
stanța (Seria Sud), Textila Ti
mișoara șl Record Cluj-Napoca 
(seria Nord) — la fete, Petrolul 
Băcol-Cîmpina, Petrolul Teleajen 
Ploiești (seria Sud), Industriaslr- 
mei Clmpia Turzil șl Voința Cluj- 
Nîapoca (seria Nord) — la băieți. 
(T. RABȘAN).

al

Seria Nord
1. ELECTROMUREȘ 18 15 1 2 20880 31
2. Voința Tg. M. 18 13 1 4 21173 27
3. Hidromec. Bv 18 12 0 6 20113 24
4. Voința Oradea 18 11 0 7 18493 22
5. C.S.M. Reșița 18 10 0 8 20312 28
6. Voința Tim. 18 9 0 9 20424 18
7. Construe. Gherla 18 8 0 10 20220 18
8. Voința Cj.-Nap. 18 5 0 13 20189 18
9. Textila Tim. 18 4 0 14 20310 8

10. Record Cj.-Np. 13 2 0 16 19644 4
MASCULIN - seria Sud

1. RULMENTUL BV. 18 15 0 3 44826 38
2. Gloria București 18 14 0 4 45013 28
3. Voința Buc. 18 12 0 8 44652 24
4. Construe. Galați 18 12 0 6 43808 24
5. Rafinorul PI. 18 10 0 8 43568 20
6. C.F.R. C.-ța 18 9 0 9 43484 18
7. Carpați Sinaia 18 7 0 11 42788 14
8. Flacăra Brașov 18 6 0 12 42213 12
9. Petrolul Băkci 18 4 0 14 41762 1

10. Petrolul Teleajen 18 1 0 17 41543 2
Seria Nord

1. AURUL B. M. 18 13 0 5 45549 28
2. Electromureș 18 11 0 7 45054 22
3. Voința Tg. M. 18 11 0 7 44971 22
4. Jiul Petrila 18 11 0 7 44687 22
5. Metalul Huned. 18 11 0 7 44184 22
6, Progresul Or. 18 9 0 9 43617 18
7. C.F.R. Timișoara 18 7 0 11 43833 14
8. Chimica Tim. 18 7 0 11 42430 14
9. Ind. s. C. T. 18 6 0 12 43998 12

10. Voința Cj.-Nap. 18 4 0 14 44026 8

DINAMO BUCUREȘTI - H.C. MINAUR BAIA MARE, 
IN FINALA „CUPEI DE PRIMĂVARA" 

LA HANDBAL MASCULIN
Sezonul oompetițtonal intern de 

handbal rezervat seniorilor se în
cheie cu o întrecere al cărei start 
s-a dat cu două luni în urmă, 
și ta care au fost angrenate e- 
chlpele masculine care activează 
în Divizia A. Este vorba de 
„Cupa de primăvară* <dta lotu
rile formațiilor au lipsit spor
tivii nominalizați pentru Jocurile 
OMmplc»), organizată de F.R.H.

După cum se știe, cele 14 corn

a
18

pețitoare din prima divizie 
serii, jucîndu-se de-a lungul a 
etape. în fapt „Cupa de primă
vară* fiind un minicampionat. 
Din prima serie s-a calificat DI
NAMO BUCUREȘTI iar din cea 
secundă. H.C. MINAUR BALA. 
MARE. Cele două echipe urmează 
să-și dispute, așadar, finala. Me
ciul este programat mîine. șl va 
fi găzduit de Sala, sporturilor d:n 
Tg. Jiu, lncepînd de La ora 1S.

PRMA ZI A „INTERNAȚIONALELOR” DE LUPTE

TROFEUL M.T.Tc. IN VITRINA RUGBYȘTILOR 
TIMIȘORENI

telefon). 
rugbyștii 

____ ______   momente 
înainte de a-șl îl desemnat cam
pionii (în dispută find formațiile 
bucureștene C.S.Ș. Locomotiva 
șl R.C. Grivlța Roșie) în orașul 
de pe Bega s-a încheiat o altă 
competiție a celor mai tineri mî- 
nuitori al balonului ovaL Este 
vorba de competiția organizată de 
Ministerul Transporturilor șl Te- 
1 xx>munlcațlilor pentru școlile din 
sistemul său, la startul căruia au 
fost prezenite 44 de echipe. Tur
neul final a dat cîștig de cauză 
formației Grupului școlar eăi fe
rate Timișoara (antrenor Matei

TEVIIȘOARA, S (prin 
In vreme ce la Arad 
juniori se află la puține

Mitschang), care a dispus în 
tida decisivă cu 10—4 (0—i)

(Urmări din oag. D

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR PENTRU SENIORI
(Urmare din t>aa !)

C.E. de la Lvov. De remarcat 
distanțele care l-au separat pe 
Învingător de urmăritorii săi : 
6 p față de I. Petru, 8 față de 
C. Țirloiu, 11 față de L. Stan.-

Proba de pușcă liberă 60 fc 
a produs amărăciune- Organi
zatorii s-au văzut in situația 
de a nu putea acorda titlul na
țional întrucît cîștigătorul a a- 
juns doar pînă ....sub baremul 
minim (595 p) de decernare a 
onorantului titlu ' ___ +_ .
național : 594 p ! Este foarte 
curios faptul că țintașii consa- 
crați ai probei, componenți al 
lotului olimpic, care s-au pre
gătit în condiții excelenta și 
s-au bucurat de multă înțele
gere, n-au reușit nici măcar 
clasarea între primii 6. adu-

de campion

Sport la radio
(pe programul I)
DUMINICA, 8 iunie : ora 

22,1# — „Panoramic sportiv*
(din cuprins : actualitatea 
com petițion ală Internă, cro
nici șl relatări din întrecerile 
..Daciadei*, știri și rezultate 
din sportul Internațional) ;

LUNI, 9 iunie : ora 18,15 — 
„Magazin sportiv* (din cu
prins : știrile zilei, comen
tariul săptămînil, notații fot
balistice, serial olimpic — pre
gătirile lotului de tir al Româ
niei, medalionul emis lumii, 
fotbal meridiane).

nind sub 590 p. In aceste con
diții, nu este de mirare că, în 
ambele probe, victoriile au re
venit oaspeților poligonului Tu
nari, care nu sînt, însă, trăgă
tori de primă mînă, ei nefă- 
cînd parte din loturile olimpi
ce ale Cehoslovaciei și Unga
riei : Adolf Jakes, cu 597 p, 
la pușcă și Jan Nemethy (am
bii din R.S.C.) cu 566 p, la 
pistol.

REZULTATE TEHNICE: puș
că liberă, 60 fie. : 1. L Trăscă- 
veanu (Steaua) 594 p, 2. M. 
Teodoru (Steaua) 593 p, 3. M. 
Dumitrescu (Dinamo) 572 p, 4. 
Eva Ionescu (QS.U. Brașov) 
592 p, & G- Tătaru (I.E.F.S.) 
591 p, 8. I. Mărgineanu (Steaua) 590 " ------- - - -
r« 
țional 560 p, X L 
pia) 554 p. X 
(Steaua) 552 p, 
(Steaua) 549 p, 
(Steaua) 545 p, 8. 
limpia) 544 p, 7. ,_ _
namo) 544 p, 8. L. Pop (Dina
mo) 544 p.

par- 
----- --------------— __ _ de 
Gr. se. căi ferate Galați (antrenor 
Ștefan Manta). Victoria bănățe
nilor este firească, întrucît el au 
dominat un adversar superior 
tehnic. A punctat în prima re
priză Trifu, eseu, talentatul Co- 
jocaru ratînd desprinderea gălfi- 
țenllor prin trimiterea a 2 lovi
turi de pedeapsă tn bară ! Intr-un 
final fierbinte, Kelemen (eseu + 
tr.) și Bere (eseu) au întors însă 
rezultatul A arbitrat Paul Soare.

In meciul pentru tocurile 3—4, 
formația Gr. sc. cf. Constanța 
(antrenor Romeo Dumitrescu) s 
dispus clar cu 26—0 (14—0) de
,,XV“-le Gr. sc. construcții Lie. 
„Aurel Vlaicu* Buc. (antrenor 
Florian Miroiu). Au înscris : Ște
fan, trei încercări + trei tr. ; 
Bîtlan și Aligică, cîte o încercare. 
Pentru locurile 5—6 s-au lntllnit 
echipa Gr. șc- cf. Craiova (an
trenor Adrian Andrei) șl Lie. E- 
lectro Baia Mare (antrenor Ioana 
Bodea), victoria revenir.d primei 
citate cu 34—0 (10—0). Meciul 
pentru locurile 7—8 nu s^a dis
putat consemnîndu-se forfalt-ul 
echipei Gr șc. P.Tc. Timișoara 
șl, implicit, succesul cu 4—0 al 
celor de ta Gr. sc. Auto Km. vn- 
cea fantrenoi Nicolae Dines cu, 
cunoscutul arbitru de fotbal I). 
Competiția a fost caracterizată 
printr-o mare dorință a elevilor, 
de a juca rugby, ceea ce, la ur
ma urmei constitue un mare 
cîștig.

Geo RAEJCHI

polonezul A. F ranas, de mal 
multe ori medaliat la mari con
cursuri internaționale. Cu un 
excelent tur de cap. Mines 
și-a fixat In »pod“ adversarul 
și l-a menținut In vederea re
alizării .tușului". In continu
are, tinărul nostru reprezen
tant a luptat curajos și cu o 
deosebită ambiție, reușind să 
obțină o prețioasă victorie la 
puncte. La aceeași categorie, 
K- Helbing (R.F.G.) l-a depă
șit la puncte. Intr-un meci 
foarte disputat, pe V. Zaporos- 
cenko (U.R.S.S.). Un alt tînăr 
sportiv român remarcat în pri
ma zi de concurs este L Matei 
(90 kg), învingător prin desca
lificare în fața canadianului G. 
Kallos, pe care l-a condus la 
puncte cu 7—2.

In competiția de lupte libere, 
și ea de un nivel ridicat da
torită prezenței unor 
renți valorași din__
Mongolia, 
nia etc., 
români 
puternici, 
internațională. Cu atît mai mult 
rezultatele obținute de ei în 
aceste confruntări sînt demne 
de remarcat Șt. Goraș, în li
mitele categoriei 52 kg, a dis
pus de polonezul A. Kudelski 
prin descalificare, în min. 8,

concu-
U.R.S.S., 

Cuba, R.F.G., Polo- 
unii dintre luptătorii 
au întâlnit adversari 

cunoscuți în arena

dnd luptătorul român avea un 
avantaj substanțial de puncte : 
16—5- Tot cu un sportiv polo
nez și-a încercat șansele in 
meciul inaugural și Gh. Rașo- 
van (48 kg). El l-a invins prin 
tuș pe J. Drag în min. 7. Un 
frumos succes obținut la capă
tul unui duel deosebit de dispu
tat a realizat A. Neagu (57 
kg) In partida cu cubanezul 
J. Rodriguez. Atacind continuu, 
sportivul român a reușit să fi
nalizeze numeroase procedee 
tehnice astfel că după primele 
două runduri el conducea cu 
12—5. Pus în evidentă dificul
tate, cubanezul nu a mai pu
tut tace față ritmului impus 
de luptătorul român șl în min. 
8,20 arbitrii i-au dat lui Ro
driguez avertismentul descalifi
cării.

La categoriile de greutate 
mari, favoriții, în majoritate, 
s-au impus. Iată cite va rezul
tate, greco-romane : cat. 100 kg 
— V. Andrei b.d. Gh. Panaite, 
I. Stignei p.p. N. Makarenko 
(U.R.S.S.) : cat. +100 kg : R. 
Codreanu b.t M. , Tofan, AL 
Kolcinski (U.R.S.S.) b.d. S. Iva
nov (Bulgaria) ; libere : 100 kg: 
V. Pușcașu b.t. C. Șandru, O. 
Pavel b.p. H. Naser (Irak) ; 
+100 kg : A. lanko b.t. P. Kos- 
mowski (Polonia). întrecerile 
continuă azi de la orele 10 și 
17, iar mîine de la ora 10.

p ; pistol liber 
(Dinamo) — t

L. 
V.

on na- 
(Olim- 
Tîrlau 

Stan 
Suciu

Aurel (O- 
Iuga (Di-

SIMBATA

București — JT.M. 
(Div. C). teren Au- 

ora 11 : Viscoza 
— C.F. Luceafărul 
(Div. C). teren A- 

ora 11 : Abatorul

Sportul

Aflăm eu mihnire vestea 
tnoetăril din viață a colo
nelului (r) MAXIMILIAN 
PÂNDELE, apreciat activist 
al mișcării noastre sportive, 
fost președinte al clubului 
sportiv al armatei „STEA
UA". Prin activitatea sa 
neobosită șl plină de devo
tament, colonelul Maximi
lian Pândele a contribuit 
la realizarea multora din
tre succesele clubulu 
„STEAUA" șl ale sportulu; 
nostru. Toți cel care l-au 
cunoscut șl au colabora, 
cu el Ii vor păstra o nes- 
tearsă amintire.

j

BASCHET. sala Floreasca, 
de La ora 14,30 : Rapid — 
Universitatea Timișoara, Di
namo — Politehnica C.S.Ș. 2, 
I.C.E.D. — C.S.U. 
Steaua — Urbis, 
culine în cadrul 
mei-

BOX. 
(Calea 
nalele

CICLISM 
driei, km. 
a IU-a a 
probă de contratimp 
dua., 30 km.

FOTBAL. Teren Autobuzul, 
ora 18 : C.F, Luceafărul — 
A -'■îl București (Div B).

LUPTF. ^nla de atletism „23 
Augu<’ de La orele 10 și 17: 
Cam nionAt^ie internaționale ale 
R o

TENIS DE MASA. Sta-

Brașov, 
meciuri mas- 
„Cupei Româ-

Timpuri Noi 
ora 17 :

Arena
Dudești) 
turneului de selecție.

Șoseaua Alexan- 
7, ora 15,30 : etapa 

„Cupei Olimpia*, 
indivi-

ti-

dion Republicii, ora 17 : Lo
comotiva 
versltatea 
litehnica 
București 
— Gloria

București — Uni- 
Cralova n (m), Po- 

Bucureștl — Spar tac 
(f), C.S.Ș. Slatina 

Buzău (f).
DUMINICA

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8 : Universitatea 
Timișoara —■ Politehnica 
C.S.Ș. 2, C.S.U. Brașov — Ur- 
bis, Steaua — I.C.E.D., Dina
mo — Rapid, meciuri mascu
line în cadrul „Cupei Româ
niei*.

CICLISM., str. Cîmplnel, o- 
ra 10 : etapa a IV-a a „Cupei 
Olimpia", cursă pe circuit.

FOTBAL. Teren „23 August*, 
ora «11,30 : Progresul-Vulcan
Buc. — Rapid București (Div. 
B), teren Metalul,, ora 
11 : Mecanică Fină București 
— Metalul București (Div. B). 
teren Electronica, ora 11 : E-

lectronlca 
București 
tomatica. 
București 
București 
ba torul, < 
București — Viitorul Chirnogi 
(Div. C), teren ICSIM. ora 
11 : ICSIM București — Au
tomatica București, (Dlv. Cl. 
teren Laromet, ora 11 : 
nometal București — 
Oltenița *—*- 
nubiana. 
București 
București

LUPTE.
August*, de La ora 10; Cam
pionatele internaționale ale 
României.

RUGBY. Teren Parcul Co
pilului, ora 9 : R.C. Grivlța 
Roșie — Rulmentul Bîrlad. o- 
ra 10,30 : Dinamo — „U" Timi
șoara (meciuri în cadrul ul
timei etape a Diviziei A)

TENIS DE MASA. Sta
dion Republicii, ora 9 : Lo
comotivă București — Uni
versitatea Craiova II (m). Po
litehnica București — Spar- 
tac București (f), C.S.S. Sla
tina — Gloria Buzău (f).

Teh- 
Ș.N. 

(Div. C), teren Da- 
ora 11 : Danubiana

— Automecanica 
(Div. C).
Sala de atletism „23
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TOAMNĂ, UN SEZON 
MAI BUN IN PRIMĂVARĂ

TEAȘCA A AVUT
DE DATA ACEASTA

RABDARE...

SALVAREA
DE ULTIM MOMENT

UN AVERTISMENT ROMANIA 2-1 (0-1)

Aseară Bruxelles

13. F.C. OLT 34 14 4 16 46-55 32
• Prezență inedită pe scena primei 

noastre divizii, F.C. Olt a reușit. In 
bună măsură, să facă față exigențelor 
și — alături de celelalte două noi pro
movate — să-și păstreze astfel locul 
printre cele 18 echipe din eșalonul su
perior. Pornită La drum cu un lot din
tre cele mai tinere, dar lipsit de expe
riență, F.C. Olt s-a fortificat pe par
cursul campionatului cu cițiva jucători 
de real talent. proven iți — in general 
— din divizia secundă. Această opera
țiune — care a avut ca efect, în sezo
nul de toamnă, mari oscilații in alcă
tuirea formației — a necesitat eforturi 
suplimentare pentru

14. F.C.M. GALAJI 34 12 8 14 50 61 32

i - c
A Deși promovată In pri

ma divizie. F.C.M. Galați 
a avut multă vreme doar 
„buletinul de A-, valoa

rea ei reală fiind de mo
destă divizionară B.
• 2—3 cu „Poli- acasă. 

1—7 la Baia Mare = DE
BUT CATASTROFAL !
• Multi s-au grăbit să-1 

și construiască soclul s<a-
i eșec al marelui ghinio-

15 A S A. Tg. Mureș 341351645-4631
BELGIA

__ __________ r_____ realizarea. din 
mers, a omogenității fiecărui comparti
ment și echipei în ansamblul el. • E- 
voluția și rezultatele echipei s-au înca
drat — cu puține excepții — tipicului 
obișnuit în fotbalul nostru: succese 
acasă și eșecuri în deplasare. Dealtfel, 
F.C. Olt ocupă tocul 4, cu 29 puncte din 
34 posibile, în clasamentul jocurilor sus
ținute acasă șl locul 17, cu numai 3 
puncte, in cel al jocurilor din deplasare. 
• Față de bilanțul mal sărac (de ca
rnal 14 puncte) al perioa- 

pe care a 
sezonul de 
din returul 
(iperioadă In 

susținut toate

tuli ultimului eșec al marelui ghinio
nist care se numește Constantin TeascA. 
Dî data aceasta insă, prin excepție, 
n-au nimerit-o. Mai răbdător deftit In 
alți ani — in al ți zed de ani — Teașcă. 
sprijinit mult de organe locale cu o 
reală dragoste pentru sport, Teașcă. 
echilibrat de un președinte de club. 
P. caradinț, care a înțeles că nu stingi 
jarul turnmd gaz pe ei, șl de un se
cund. C. Ardeleana, cu minte, un cm 
care a știut să-l spună : .Lasă nea Till, 
mal încercăm o dată“, Teașcă a mai 
Încercat o dată, de două ori. de zece 
ori. Urmarea 1 Teașcă t-a strtns pe ta
lentatul Majaru, pe ndnl-atacantul de

del de roda] 
constituit-o 
toamnă, cel 
campionatului 
care echipa a -------
partidele de pe teren propriu la

Tricolorii _ au ratat
• In ediția 1978—79 a 

campionatului, mureșeni: 
au terminat pe locul 9, cu 
32 de puncte. Cei care ur
măresc îndaproape com
portarea acestei echipe 
au Înregistrat încă ae 
atunci un oarecare
declin față de anii 
anteriori, cînd A.S.A. conta 

a___________ mai puternice echipe ale
noastre. • în ediția 1979—80, recent În
cheiata. declinul acestei echipe s-a con
turat clar : ea a reușit să evite retro
gradarea abia în ultima etapă, grație 
unui golaveraj realizat ,Jn extremis*4 ; 
7—0 (scorul record al campionatului ! 7), 
in dauna lui F.C. Olt. Era singura so
luție... • Cu toate acestea. A.S.A. a 
început bine acest campionat •» în tur a 
ocupat de 3 ori locul 4 in clasament 
și a terminat prima parte a întrecerii 
pe tocul • cu 19 puncte • Returul mu
reșenilor a tort însă toarte slab, doar 
11 puncte în 17 etape, doar 4 victorii pe 
teren propriu. # ^Sufletul** echipei con

tinua să fie internaționalul 
Boloni; poate că lipsa sa 
din formație Id primele 
șapte etape aLe campiona
tului a avut și ca un rol, 
deși — repetăm — re

ject pericoda cea mai

printre cele

din nou finalul

Radiografii in alb și negru,
partidele de pe teren propriu la Slatina.) a 
fost sensibil îmbunătățit (11 puncte din 
1 jocuri acasă și 9 în deplasare). Expli
cația comportării superioare din primă
vară constă îndeosebi în pregătirea foar
te bună efectuată — sub conducerea an
trenorilor Tac he Macri și Ion Circi om ă- 
rescu — în iarnă, înaintea reluării eocr- 
petiției. pregătire continuată cu aceeași 
exigență pe parcursul desfășurării cam
pionatului. • Pe Ungă pregătirea fizică 
foarte bună, care îl permite Bă joace 
Intr-un tempou susținut, echipa se dis
tinge și prin puterea es de luptă. • Nu 
mai puțin remarcată a fost în retur și 
îmbunătățirea stării disciplinare a ju
cătorilor, ca urmare a muncii educative 
mai eficiente depuse de conducerea clu
bului, cu sprijinul organelor locale șl _al 
forurilor tutelare 
permanent alături 
ficator in acest 
tul cartonașelor :

oare s-au affet
l de echipă. Edi-

sens este rapor- 
__ __________ .___ roșii (4 61 tur și 
numai unul In retur) și acela al carto
nașelor galbene (14 In toamnă, doar 5 
te primăvară). • Dacă In toamnă, eu 
©el 23 de jucători rulați. F.C. Olt a sta
bilit probabil un nedorit record tn ma
terie, în primăvară formula de alcătuire 
a echipei a devenit simțitor mai stabilă. 
Totuși mal ales In cazul liniilor din 
fată, se pare că nu s-a ajuns nici ptnă 
acum la soluțiile cele mai bune, dovadă 
fiind permutarea frecventă a unor jucă
tori (Șoarece, CSobanu) de pe un post 
pe altul. • Cu « goluri marcate (dintre 
care numai 11 în deplasare) șl 55 pri
mite (44 dintre ele pe terenurile adver
sarelor), F.C. Olt înregistrează un pasiv 
eare pune în evidență atît ineficacitatea 
ofensivei sale, cit șl slăbiciunile apărării 
la jocurile cînd nu deține rolul de gazdă. 
Ceea ce trebuie să constituie un aver
tisment pentru campionatul viitor.

Constantin FIRĂNESCU

gol Kramer. pe luptătorul șl sufletistul 
L Constantin eseu, pe tenacele șl sobrul 
Olteana, pe toarte seri osul Tolea. pe 
Orac. a mal adunat elțîva .copil- pe 
Ungă d șl i făcut o echipă care a în
ceput să joace „cam ceea ce gin dește 
omul de fotbal Teașcâ*.
• Rezultate grăitoare : Gala țiul a luat 

S puncte iui Dinamo î (egal la Bucu
rești. victorie acasă), a luat 2 puncte 
Stelei (^remiză** și în Capitală șl aca
să). a luat 2 puncte campioanei. Arge
șului (victorie acasă) etc. • E puțin 
lucru tot acest șir de reușite ale unei 
echipe .Inventate- în citeva luni în fața 
unor formațil-vedete, pline cu interna
ționali ? Evident că nu Bez uitat ele de 
mai sus au fost mai *—""—“*■ “** 
tura reală — valoarea 
echipei, Autodepâșire 
prin muncă Înzecită.
• Ajungem însă șl 

bit- atit In ceea ce privește echipa gfi- 
lățeană dt și în ceea ce-1 privește pe 
antrenorul său. Puși la treabă, cum nu 
au făcut-o nlcicînd In viața tor, unii ju
cători au căzut fizic, alții psihic. Teaș- 
eă nu a înțeles sau a înțeles tîrziu 
acest lucru și a pretins în continuare 
— cu orice preț I — același MARS 
FORȚAT pentra tot lotul său. Și era să 
piardă ! Era să piardă totul, mai ales 
în finalul acestui campionat în care nu 
puține partide se jucau la marginea fot
balului ...
• Din fericire pentru F.C.M. — navă 

mică, dar volnică șl cinstită — «spăr
turile de la bord- au fost astupate în 
ceasul al 11-lea șl acest minunat public 
din frumosul nostru port dunărean va 
avea șl la toamnă o echipă în prima 
divizie, o purtătoare — îndreptățită — 
de speranțe și mai mari. Galațiul fotba
listic a urcat demn o primă treaptă. 
Există toate premisele ea ruișul său să 
fie mal pronunțat, mal edificator în ediția 
care vine.

Înalte decit (ta- 
pcopriu-zisă — a 

deci, realizata

la capitolul »de-

Marius POPESCU

turul & ----- -------------— —
nefericita & A.S.A. Tg. Mureș. • în 
general, echipa are o bună tehnicitate, 
pe care i-o dau jucători ca Bdloni. 
aajnal, Ispir, Bcreșar. și alții. • A scă
zut însă angajamentul fizic șl — mai 
ales — viteza de joc. Formația din 
Tg. Mureș era recunoscută — în toii 
trecuți — prin vigoarea și ingeniozitatea 
contraatacurilor sale, care-i aduceau 
multe puncte în deplasare (Să ne amin
tim de epoca Fazekaș. ” 
niarc 0 €
însă 
nai.
mult 
pci- 
duri

__ _____ _________Mureșan, Ca- 
□__• In acest campionat, a jucat
încet, a atacat mal mult pozițto- 
aștepcfnd realizări ofensive mai 
din partea _jolly-jocker--ului echi- 

BolOnL • In retur. din nouă me- 
____ în deplasare. A.S.A. a scos doar 
un punct (la Buzău) și a marcat doar 
două goluri. • Este deci evidentă scă
derea forței ofensive a echipei, a Dar 
nici apărarea nu mai are siguranța și 
calmul din anii trecuți. mai ales 
între timp peste Ispir. Gligore și Un- 
ehtaș au mai trecut ceva ani, iar Gali 
Ga debut, o promisiune) nu confirmă 
speranțele puse în el. • Să mai notăm 
că n-a fost încă găsit portarul care 
să-1 egaleze pe Solyom, pește un de
ceniu apărător excepțional al buturilor 
echipei. • Echipa simte nevoia unei 
împrospătări a efectivului; corespunde 
Bozeșan, probabil se va impune — cu 
timpul — șl portarul Ta pas zio, care a 
debutat în „A- în acest campionat. • 
Biro I șl Munteanu au intrat spectacu
los în arenă dar au început să se cu
funde în anonimat. • Media de vîrstă 
a liniei de fundași este ridicată. • Da
că A.S.A. nu va lua măsuri energice, 
s-ar putea ca emoțiile din campionatul 
recent Încheiat s-o însoțească și în cel 
viitor.

Radu URZICEANU

BRL'XELLES, 6 (prin telefon). Vineri seara, 
pe stadionul Heysel, s-a jucat meciul amical 
dintre echipele Belgiei, care pleacă peste 
citeva zile la turneul final al Campionatului 
Europei din Italia, și formația României, care 
și-a încheiat sezonul de primăvară. Partida a 
început cu atacurile belgienilor, dar încă din 
primele minute s-a văzut că jocul de pase 
și masivitatea apărătorilor noștri constituie 
obstacole greu de trecut. în primele 20 de 
minute „diavolii roșii" au avut o singură oca
zie (min. 12) cînd Dardenne a întîrziat să 
reia mingea centrată înapoi de Van den Elst. 
Echipa noastră a ieșit frumos din treimea 
proprie, la aceasta contribuind calmul „vete
ranului" Dinu. în min. 16, odată cu intrarea 
lui Cămătaru în locul lui Bălăci, accidentat, 
forța de atac a „ll“-lui nostru crește vizibil. 
Și, astfel, in min. 24, o pătrundere rapidă a 
Ini CAMATARU s-a soldat cu un corner. L-a 
executat Crișan și „virful" craiovean deschide 
scorul, mareind cu capul. După gol, belgienii 
încearcă să-și accentueze superioritatea terito
rială. dar jucătorii români își înmulțesc con
traatacurile și. in min. 42, același Cămătaru 
înscrie la fel de spectaculos, cu capul, dintr-o 
centrare a Iui Boloni. Din păcate, arbitrul 
elvețian L Baumann anulează golul.

După pauză, belgienii accelerează și, în min. 
47. Cools ratează o mare ocazie. Un minut 
mai tîrziu, CEULEMANS înscrie cu capul, în 
urma unei lovituri libere acordată după un 
fault al Iui Boloni. Echipa noastră iși reia 
acțiunile, ratează o mare ocazie prin Crișan 
(min. 52), dar belgienii revin și au (min. 71) 
o foarte mare ocazie cînd Ceulemans scapă, 
trecind ușor de Sameș, dar trage alături.

în final, jucătorii români au treijnari ocazii 
de gol în min. 73 (Doru Nicolae), min. 84 
(din nou Doru Nicolae. după excelenta pasă 
a lui M. Răducanu) și min. 85 (prin Mun- 
tear.u II, servit bine de același M. Răducanu). 
Din păcate aceste trei mari ocazii nu fac cit • 
golul victoriei belgienilor, înscris de VAN 
DEN '’ELST (min. 87), Ia o mare greșeală a 
lui Ștefănescu. Așa se încheie un meci în 
care echipa noastră a părut mai mobilă, cu 
un joc mai cursiv decît în ultimele meciuri, 
deși a ratat, ca de atitea ori, un final ex
trem de favorabil.

Arbitrul elvețian I. Baumann are pe con
știință greșeala neacordării golului din min. 
42. Au jucat formațiile :

BELGIA : Custers (min. 46, Papp) — Ge- 
rets, Millecamp (min. 55 Martens). Meeuws, 
Renquin — Van den Eycken, Van Moer, 
Cools — Van den Elst, Dardenne, Ceulemans.

ROMÂNIA : Iordache 7 — Licâ 7, Sameș 6, 
Ștefănescu 5, Muteanu II 7 — Dinu 7, Boloni 
6, M. Răducanu 8 — Crișan 6 (din. 69 D. Ni
colae 6), A. 
Cămătaru 7).

Ion eseu 7, Bălăci 6, (min. 16, j

Eftimie IONESCU

RAPID SAU PROGRESUL-VULCAN?
— aceasta-i întrebarea

...Se terminase meciul de 
miercuri, cu Chimia Tr. Măgure
le. în cabina rapidiștitor, unde 
de tristețe, pentru cele două go
luri primite atît de ușor și pen
tru cele două penaltyuri ratate 
tn fața a 20.000 de suporteri. 
Trecutul a... trecut I Vine ma
nele d2rtoy eu Progresul-Vul
can. „Asta e meciul anulai : 
zice Grosu. Batem cu 2—0 $1 sin- 
tem promovați !“ Două goluri 
diferență Indică șl Marin Ste- 
lian : «Progresul are apărare 
■labă, nu rezistă In mod normal 
atacului nostru* — argumentează 
el. Căpitanul echipei, Manea, 
gîndește un timp, cînd îl întreb 
ce va fi duminică : «Sper să re
petăm jocul din tur ! Progresul 
nu uită că i_am administrat o 
tnf ring ere severă, cu 5—1, și asta 
contează !“ Bratu Pirvu, repre
zentantul apărării, e afectat de 
cele două goluri primite de la 
atacanțiî din Tr. Măgurele. își 
găsește însă și el optimismul : 
„Cu Chimia, am luat jocul prea 
ușor ! Nici un meci nu seamănă 
cu altul î Nu mi-e teamă de der- 
byul de duminică !M Ion Ion H 
aude și replică Ba mie mi-e tea
mă de atacul Progresului, pentru 
că ... mi-e puțin teamă de apă
rarea noastră. De aceea va tre
bui ca noi, cei din față, să În
scriem cu două goluri mai mult 
decit ... gazdele". Antrenorul Ion 
Gh. Ionescu e foarte gînditor. 
judecă cu sufletul, dar și cu ra
țiunea : „De la 7 ani am fost 
crescut de clubul giuleștean și 
inima mea bate de atunci pentru 
Rapid ! Sîntem ferm ho țări ți să 
ciștigăm și acest meci decisiv. 
Nu uit că Progresul e un adver
sar puternic, foarte tare, cu ju
cători experimentați. Cred insă 
că vom câștiga la un gol dife
rență, dacă vreți și ca o revanșă 
imediată la semifinala Cupei 
pierdută, deși fusesem mai buni 
decit actualii deținători ai tro
feului !“ Medicul echipei, Ștefan 
Birzu. zice că-1 va reface pe Ma- 
teescu pînă duminică, dar nu sl 
pe Bartales, accidentat în jocul 
eu Chimia. Așa îneît Ion Gh. Io
nescu anunță următoarea for
mație probabilă a Rapidului pen
tru derby : Mânu (ionlță) — Pu- 
riț, Petcu, Pirvu, A. Dumitru — 
L Ion, Șumulanschl, M. SteUaa 
— Cojocarii, Grosu, Manea.

La plecarea din cabina rapl- 
distă, miercuri, pe înserate, a 
venit așa. ca un zvon : „Progre
sul a elștigat la Plopenl !• Am 
verificat știrea în redacție. Așa 
era. In cabina Rapidului, dteva 
clipe toți au rămas ca împie
triți. „Ciudat ! exclamă Manea. 
Ptopenii ne bat pe noi, aid, ți 
pierd acasă L..M „Înseamnă eă 
singura noastră șansă e să în
vingem, băieți î® sună ca un im
perativ ultimele cuvinte ale nou
lui antrenor rapidist.

...Joi dimineață, în parcul eu 
platani, la Progresul-Vulcan. 
Toată lumea a uitat parcă de 
succesul de La Plopenl. Toți dis
cută, logic, despre derbyul ea 
Rapid. In biroul președintelui 
clubului, C. Dumitrescu, primele 
pronosticuri. „Batem eu 8—0 I 
zice președintele clubului din str. 
Dr. Staicovicl. Pentru eă n-am 
mai Învins Rapidul de la acel 
2—0 din *77 L Așa cum a ju
cat echipa la Plopenl, nu ne poa
te scăpa Victoria^ duminică :* 
Antrenorul Eugen iordache evită 
un pronostic ferm : „Echipa are 
o liniște ideală pentru marile bă
tălii. A demonstrat, la Plopeni, 
că a trecut peste „șocul Rul
mentul Alexandria". Cred în dir_ 
zenia jucătorilor pe care 11 an- 
antrenez. Duminică, sper, ca pe 
fondul unui arbitraj total impar
țial, să învingă cel mai bun. 
Eu zic că vom fi noi !“ „Secun
dul" Gheorghe Cristoloveanu lea
gă meciul cu Rapid de... finalul 
campionatului : „Trebuie să ciș- 
tigăm dumnică, pentru că, alt
fel, riscăm, întrucît giuleștenii 
vor învinge sigur la Giurgiu, și, 
cine știe, poate și la Moreni, In 
ultima etapă, cînd Flacăra poate 
fi liniștită, după victoria la Mîr- 
șa. Dacă Învingem duminică, Ra
pid nu mai are nici o șansă !..." 
Căpitanul echipei, golgeterul for
mației, cu 12 goluri la activ, Mă
riră e reflexiv ca întotdeauna : 
„Rapid joacă mai combativ, 
noi, „bătrînii", mai gîndit ! Toc
mai jocul acesta al nostru, maJ 
elaborat, cred că ne va aduce 
victoria și promovarea. Am pier
dut prea ușor, citeva derbyuri, 
datorită labilității psihice din 
start, ca să na fi învățat ceva 
din lecțiile Autobuzul. Petrolul 
•tc. Clștigăm cu 2—0 !• Așa cre
de și Țevi, care promite un gol,’

Prsgramul și arbitrii etapei de nline a Diviziei B
SERIA I : Poetul Constanța — 

C.S. Botoșani : C. Matache 
(București). Unirea Focșani — 
T.CJ4. Brașov : P. Balaș (Bucu
rești), F. C. Brăila — Viitorul 
Gbeorgheni: T. Popescu (Plo
iești) . Mineral Gura Humorului 
— Tractorul Brașov : I. Arcălean 
(Bistrița), Nitramcnia Făgăraș — 
C.S-M. Suceava : M. Gheorghiu 
(Giurgiu), Cimentul Medgidia — 
Viitorul Vaslui : B. Rotaru (Bucu
rești). I-CJJ4. Brașov — Progre
sul Brăila : I. Bungău (Timlștja- 
ra) Delta Tulcea — F.C. Con
stanța : C. Ionescu (București), 
Energia Gh. Ghecrghiu-Dej — 
Muscelul Cîmpulung : I. Bomaa 
(Slghet).

SERIA A n-a : Gaz metan Me
diaș — F.C.M. Giurgiu : L Mu- 
rețan (Dej). Chimica Tlrnăvenl — 
Carpați Mirșa : V. Popoviei (Bo
toșani), Luceafărul București — 
Autobuzul București : I. LAzăro- 
iu (București) — are loc ari, de 
la ora lt ; Pandurii Tg. Jiu — 
Petrolul Ploiești : A. Forwirth 
(Timișoara). Metalul Plopesd — 
Șoimii Sibiu : A. Mustățea (Pi

deși mărturisește că se teme de 
duritatea Iui Petcu, așa gindește 
și Ciugarin, care vrea să-și răs
cumpere autogolul de duminica 
trecută. Portarul Bulancea zice 
că „apărarea nu va primi gol" 
și indică cel mai categoric scor 
„3—0 peniru noi !". Costică Zam
fir, care crede în experiența di
vizionarilor „A“ Țevi. Angelescu, 
Ciugarin, Marica, îi spune antre-. 
norului Eugen Iordache : „De 
mult n-am mai făcut un meci 
mare ! Trebu e să_I fac dumini
că, mai ales că, presimt, stadio
nul „23 August" va fi plin !- An
trenorul „bancarilor- nu-î răs
punde nimic, semn că așteaptă. 
Spune doar că nu-i va patea fo
losi pe Al. Moldovan și Dragu. 
ambii fiind accidentați. și 
anunță formația care a învins 
la Plopeni. Adică : Bulancea — 
Chivu, Ciugarin, Angelescu, Gh. 
Ștefan — Cristea, Niculcea, Nig- 
nea — Mari ca, Țevi, C. Zamfir. 
Insist, totuși, să-mi indice un 
pronostic. „Cîștigăm cu 1—0 !" 

...în ambele tabere, toată lu
mea nu vorbește decît de victo
rie. Milne vom vedea cine a vi
sat cu ochii deschiși...

Mircea M. IONESCU 

tești) , Progresul-Vulcan București
— Rapid București : N. Georges
cu (București) — stadionul ^3 
August", de la ora 11,30 ; Poiana 
Cîmpina — Rulmentul Alexan
dria : G. Arhire (Suceava), Me
canică fină București — Metalul 
București : L Pop (București), 
Chimia Tr. Măgurele — Flacăra 
Morer.i : V. Ciocilteu (Craiova).

SERIA A m-a : Someșul Satu 
Mare — Gloria Bistrița : L. Frun
ză (Sibiu), Minerul Moldova Nouă
— Unirea Alba Utila t C. Dinu- 
lescu (București), Minerii Anina
— Carvlnul Hunedoara : P. Se- 
cefeanu (București). Dacia Orăș- 
tle — Strungul Arad : G. Drago- 
mir (București), U.T. Arad — 
T.CM. Reșița : I. Crăciunescu 
(Rm. VDcea), înfrățirea Oradea
— Ind. stemei C. Turtii : F. Co
loși (București). U.M. Timișoara
— F.C. Bihor Oradea : N. Suciu 
(București), Aurul Brad — Mi
nerul Cavnic E. Ionescu (Pi
tești), CJJt. duj-Napoca — Me
talurgistul Cugir : C. Bărbulescu 
(București).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACĂ ASTĂZI,

Mii NE FOATE CÎȘTIGA...
a Tragerea excepțională Prono- 

expres de mîine, 8 iunie 1380, 
vă oferă multiple posibilități de 
a obține autoturisme „Dacia 
L300“, excursii peste hotare, între 
care și la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, precum și mari cîș- 
tiguri în bani de 50.000, 15.000 lei 
etc. MAI MULTE BILETE JU
CATE ASTAZI — MAI MULTE 
ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ 
MÎINE PRINTRE M.\RII CIȘTI- 
G AT ORI ! (Tragerea va avea loc 
la ora 16,30 în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42 ; nume
rele ciștigătoare urmează a fi 
transmise la radio și televiziune 
în cursul serii).
• Pentru iubitorii de pronos

ticuri sportive, reamintim că 
astăzi este, de asemenea, ultima zi 
de participare ka concursul Pro
nosport de mîire 8 iunie 1980, care 
cuprinde numeroase partide echi

DIVIZIA A ÎN CIFRE
• Golurile cu numere d? jalon 

ale ediției 1979— 80 au fost mar
cate de Mânu (nr. 1), Cioacă (nr. 
100), Koller (nr. 300), Bărbulescu 
(nr. 300) Bolba £nr. 400), lovâ- 
nescu (nr 500). M. Sandu (nr. 
600), FI. Grigore (!nr. 700), O. 
Ionescu (nr. 800).

o Cîștigînd premiul eficacității 
în ediția 1079—80, clujeanul Cîm- 
peanu n a devenit al 2f7-lea gol- 
geter al Diviziei A, încep tnd 
din 1932—33. Cele mai mult? suc
cese de acest fel au fost obți
nute de Dobay, Oblemenco și 
Dudu Georgescu — cite 4, Gh. 
Constantin $i M. Adam — cite 3.
• Cu titlul cîștigat de Universi

tatea Craiova în ultima ediție, 
scorul „disputei** București — 
Provincie este in prezent de
24—18.
• Din cele 306 partide ale edi

ției 1979—80, 204 au revenit gaz
delor, 59 s-au Inch 5iat la egali
tate, iar în 43 victoria a fost de 
partea oaspeților. In etapa a 
34-a, oaspeții au acumulat cele 
mai multe puncte : 7 (3 victorii 
și un egal), iar în etapa a 27-a au 
obținut doar un singur punct.

librate din campionatele divizii
lor secunde al 2 României și Ita
liei. Agențiile Loto-Pronosport vă 
mai stau la dispoziție doar astăzi 
pentru a vă încerca și dv. șan
sele !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA ,.LOTO“ DIN 6 IUNIE 

1980

Extragerea i : 63 49 76 6 
75 1 71 83 21

EXTRAGEREA A ll-a : 66 11 
42 48 39 70 86 37 20.

FOND TOTAL DE CiȘTlGURI: 
888.386 lei, din care 139.186 
lei report la categoria 1.

Sportul Pag a 7-a



ÎNAINTEA 
EVERT - 

/ Din nou in finală, la Roland
Garros...

Prezențele românești marcan
te se înmulțesc pe răbojul 
campionatelor internaționale ale 
Franței, turneul suprem pe te
renuri cu zgură șl un adevă
rat campionat mondial al te
nisului clasic. Dacă la început 
de deceniu, prima calificare a 
lui iiie Năsiase în 1971, urmată 
de splendida sa încununare la 
ediția din 1973, apăreau ca fap
te izolate, iată că acum ascen
siunea pe podium a fetelor 
noastre ia contururi de tradi
ție. A „spart gheața" talentata 
Florența Mihai In 1977 (invin- * 
să în finală de iugoslava Mima 
Jausovec la scor strîns: 6—2, 
6—7, 6—1), ca în anul următor 
Virginia Ruzici să ne ofere o 
satisfacție deplină, cîștigînd ti
tlul în fața aceleiași Jausovec 
într-o manieră categorică : 6—2, 
6—2. Și pentru a treia oară în 
numai 4 ani, iat-o pe Virginia 
noastră urcind iar pe scara 
competiției, acum la un singur 
pas de vîrf. Va reuși, azi, ma
rea performanță ? Cea mai ma
re din cariera ei, pîriă acum... 
Firește, pronosticurile devin 
riscante, atunci cînd le animă 
speranța și ambiția, bazate pe 
ascensiunea de formă a Virgi- 
niei Ruzici, ca și pe faptul că ea 
este acum total recuperată, după 
accidentul suferit anul trecut 
Să mai spunem că ultimele trei 
partide cu celebra Chris Evert 
— triplă campioană la Roland 
Garros (1974—-75—79) — au fost 
foarte disputate. Din nou să 
dăm cuvin tul cifrelor: Los An
geles 1979, Evert — Ruzici 6—4, 

î 6—1 ; Oldsmar (Florida) 1979, 
■ Evert — Ruzici 3—6, 6—1, S—3: 
f-Perugia 1980, Evert — Ruzici 
5—7, 6—2, 6—2.

j Sub aceste auspicii, pe cen- 
’ traiul bâtrinului stadion pari- 
jXian, în această după-amiază, 
•finalistele intră în lupta pentru

FINALEI 
RUZICI
unul din cele mai superbe tro
fee ale „sportului alb". (Rd. V.)

★In semifinalele probei de 
simplu masculin, Bjorn Borg 
l-a învins cu 6—2, 6—2, 6—0 pe 
Harold Solomon. In finală Borg 
îl va întîlni pe Vitas Gerulaitis 
care a repurtat o surprinzătoa
re victorie cu 8—1, 3—6, 6—7, 
6—3, 6—4 in fața Iul Jimmy 
Connors.

In finala probei de dublu 
feminin : Kathy Jordan, Ann 
Smith — Ivanna Madruga, A- 
driana Villagran 6—4, 6—0.

,«Turneul țârilor socialiste11 la scrimă

SUZANA ARDELEANU Șl MARCELA MOLDOVAN 
In finala individuala la floretă

SOFIA. I (prta telefon). 
„Turneul țărilor socialiste* U 
scrimă a continuat, după • zl 
de pauză, ca proba individuală 
feminină de floretă. La start 
s-au aliniat și I floretiste 
românce. Ecaterina Stahl a fost 
eliminată în turul H, iar cele
lalte au intrat ta faza elimi
nărilor directe. Aurora Daa »-* 
clasat pe locul 7, Magdalena 
Chezan — 9, Viorica Țurcaa — 
10, iar Marcela Moldovaa și Sn- 
zana Ardeleana, evolulnd foar
te bine, s-au calificat în finala 
probei, alături de cubanezele 
Alfonso și Rodriguez, Raczova 
(Cehoslovacia) 0 Țagaraeva 
(U.R.S.S.).

La ora convorbirii noastre 
telefonice, seara, dnd ultimul 
act al probei se afla in curs de 
desfășurare, la timp ce Suzana 
Ardeleana înregistrase la fi
nală două victorii din cele

Săptămîna viitoare, repre
zentativele de handbal ale 
României vor evolua în ca
drul unor importante compe
tiții internaționale peste ho
tare.

• Selecționata masculină, 
recent învingătoare în cea de 
a XlX-a ediție a „Trofeului 
Carpați", pleacă astăzi în Spa
nia pentru a participa, între 
9 și 14 iunie, în localitatea 
Valladolid, la „Trofeul Spania". 
La startul competiției se vor 
afla reprezentativele Spaniei, 
României, Uniunii Sovietice, 
Iugoslaviei și Elveției.

Lotul nostru îi cuprinde, 

două asalturi disputate, Marce
la Moldovan nu reușise nid o 
victorie.

TALERISTUL IOAN 
DUPĂ PRIMA

MADRID, 6 (Agerpres). — La 
Zaragoza (Spania) au Început 
Întrecerile campionatelor euro
pene de tir la arme de vînă- 
toare, la care participă sportivi 
din 23 de țări.

în proba de skeet (talere a- 
runcate din turn), după prima 
manșă, in fruntea clasamentu
lui se află trăgătorul român

>
printre alții, pe Nicolae Mun- 
teanu, Iosif Boroș, Măricel 
Voinea, Vasile Stingă, Cornel 
Durau, Ștefan Birtalan, Nico
lae Vasilca, Lucian Vasilache 
și Mircea Grabovschi.

Lotul este însoțit de antre
norii loan Kunst-Ghermănescu, 
Lascăr Pană și Nicolae Nedef.

0 La terminarea campiona
tului feminin de handbal, Di
vizia A, cîștigat — după cum 
se știe — de Știința Bacău, 
sportivele selecționate în lotul 
național s-au reunit pentru un 
scurt stagiu de pregătire. E- 
chipa națională va participa — 
între 10 și 14 iunie — la tra
diționalul turneu internațional 
de la Neubrandenburg, care 
reunește formațiile R. D. Ger
mane, Poloniei, Iugoslaviei, 
Bulgariei, Franței și României.

Din lotul nostru fac parte 
Viorica Ionică, Niculina Sasa, 
Maria Igorov, Angela Avăda- 
nei, Maria Torok, Laura Lup- 
șor, Rodica Marian, Eva Gaal 
și altele. Lotul este însoțit de 
antrenorii Eugen Bartha și 
Rcmus Drăgănescu.

TOMAN CONDUCE 
MANȘĂ ÎN C.E.

Ioan Toman și cehoslovacul 
Pan acek — cu cite 75 puncte, 
urmați de Rossetti (Franța) — 
74 puncte, Jimenez și Cama
rena (ambii Spania) — cu cite 
71 puncte.

Pe echipe conduc UJLSJS. și 
Franța — cite 290 puncte, ur
mate de Italia — 287 puncte.

După Turneul U. E. F. A. de juniori
—......

ATLETISM * Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Loughbo
rough, cunoscutul atlet englez 
Sebastien Coe a terminat învin
gător in cursa de aoo m, cu tim
pul de 1:45.

CICLISM • Turul Italiei a con
tinuat vineri cu desfășurarea eta
pei a 21-a: Saronno — Tur o.go 
(5o km con tra-cronometru indivi
dual). Victoria a revenit italia- 
nul ui Giuseppe Saronni cronome
trat cu timpul de Lh 02,31 (me
dia orară 47,974 km). Au urmat 
în clasament Gregor Braun 
(R.F.G.) la 41 sec., Knut Knudsen 
(Norvegia) La 44 sec., Bernard 
Hinault (Franța) la 47 sec. etc. 
Fostul lider al clasamentului, ita
lianul Fanizza, a ocupat locul lt 
la 3:16. In clasamentul general 
conduce francezul Hinault urmat 
La 5 ;43 de Panizza și la 4:03 de 
Batuâglin (Italia). Turul se va În
cheia astăzi la Milano cu o cursă 
pe circuit care va însuma U4 km.

FOTBAL • In cadrul turneului 
internațional rezervat echipelor 
de tineret, de La Toulon, în par
tida pentru locurile 3—4: Ceho
slovacia — U.R.S.S. 3—1 (după 
executarea loviturilor de La 11 m). 
Pentru Locul 5—«, Olanda — Ro
mânia 1—0, prin punctul marcat 
de Carbo (min. 55).

NAT AȚI E • La Kiev au în
ceput campionatele U.R.S.S., cri
teriu de selecție al înotătorilor 
sovietici în vederea apropiatelor 
Jocuri Olimpice. In proba mas
culină de 100 m liber, Sergbel 
Kopllakov a fost cronometrat cu 
timpul de 51,49, iar proba simi
lară feminină a fost cîștigată de 
Olga Klevakina — 58,08.

ȘAH • Turneul internațional 
feminin de la Piotrkow Trybu- 
n-alski (Polonia) s-a încheiat cu 
victoria maestnei poloneze Mab 
gorzata Wise, cu 8,5 p din 12 po
sibile, urmată de Kveta Kretova 
(Cehoslovacia), Elzbieta Sosnow- 
skaia (Polonia) șd Udia Mulenko 
(U.R.S.S.) — cîte 7,5 p. Llgia Jke- 
man (România), care în ultima 
rundă a pierdut partida cu Mu- 
Lenko, s-a clasat pe Locul 18, ce 
5,3 p.

VOLEI • In prima zi a com
petiției (im) de La Sofia, Cuba a 
întrecut cu scorul de 3—1 for
mația secundă a R.D.G. Intr-ua 
alt joc, echipa orașului Moscova 
a dispus cu 3—0 de selecționata 
secundă a Poloniei.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE VOLEI
0 Reprezentativa feminină a 

R. P. Chineze a sosit joi sea
ra în Capitală, în vederea par- 

■ ticipării la a 18-a ediție a Tur
neului internațional al Româ
niei. La competiție și-au 
mai anunțat participarea echi
pele Cubei, campioana lumii, 
U.R.S.S., vicecampioană olimpi
că și campioană europeană, Pe- 
fru, campioana Americă! de Sud, 
B- D. Germane, vicecampioană 
^europeană, Bulgariei, Ceho
slovaciei, Poloniei și, firește, 

! României.

„RALIUL DUNĂRII - DACIA“
I (Urmare din pag. I)

locul 6 in actuala ediție a cam
pionatului european de raliuri 
— a cîștigat 13 din cele 14 
probe speciale ale concursului. 
■Bine s-au mai comportat cu
plurile B. Krupa — P. Myst- 
kowski (Polonia—R 5 Alpin), 
•S. Kwaisar — I. Cotej, V. 
Blahna — P. Schowanek (Ceho
slovacia — Skoda 130 R S), 
S. Kolev — I. Atanasova (Bul
garia — R 5 Alpin) și, in ulti
ma parte, A. Ferjancs — J. 
Tandari (Ungaria — R 5 Al
pin). Dintre echipajele româ
nești, cea mai bună comporta
re au avut-o L. BMint — M. 
Fanaite, care au ocupat în mul

• BRITISH MUSEUM, celebrul muzee 
londonez, cel mal bogat din borne In lucr*rl 
de artă antică, va participa la expoziția 
moscovită organizată In perioada Olimpia
dei șl consacrată sportului m epoca ana- 
chității, aduetnd prețioase mărturii asupra 
străvechilor întreceri olimpice Inceplnd eu 
anul 776 î.e.n. șl ptnă în anul 334 en 0 
IN PROIECT, O CUPA A CAMPIONILOR 
EUROPENI IN RUGBY, dar, deocamdată, 
tot cu participarea .tradiționalelor- 5 na
țiuni : Franța, Anglia, Scoția, Țara Galilor 
și Irlanda. După cum se vede, nu întot
deauna tradiția în sport înseamnă șl u> 
factor de progres... 0 „TIGRUL- A INCI
TAT DIN VIAȚA, la 60 de ani. Este vorbi 
de celebrul portar Aleksei Homicl, supra
numit astfel, component al echipei de fot
bal Dinamo Moscova în perioada post-be- 
lică. Homicl a devenit celebru cu prilejul 
turneului întreprins de echipa moscovită tn 
anul 1945 în Anglia, etnd el a apărat 
senzațional. 0 CAMPIONATUL MONDIAL 

| de CICLISM pe șosea, pentru amatori șl 
profesioniști, se va disputa anul viitor, în 

I august, în Cehoslovacia, sărbătorindu-se cu 
acest prilej centenarul competiției. Circui
tul ales — 13,400 km — va străbate Prag* 

> șl suburbii ale „orașului de aur- 0 DIN-
ț TR-UN INTERVIU RECENT AL LUI KX-
JVIN KEEGAN acordat ziarului L’Equlpe.

La întrebarea privind „un elub visat șl

ea care aaume antrenor-, cunoscutul ata
cant englez a răspuns : „Am participat la 
na med la Paris, intr-o selecționau euro
peană aflau sub conducerea antrenorului 
Covad, prilej en care am avut o imensă 
plăcere*. La întrebarea : „Cum explicați 
eclipsa fotbalului englez pe scena inter- 
națlonaU a anilor 1370—SO T-, el a opinat: 
.Fotbalul este o roaU care se invtrte

fără încetare șl noi avem acum un ex
celent antrenor— Anglia nu poseda atund 
suficienți jucători tineri pentru a recon
strui in întregime o echipă de calitate*. 
• IUGOSLAVIA LA J.O. DE LA MOSCO
VA — 130 de sportivi la 15 discipline olim
pice. 0 LA U IUNIE, MARIAN BENEȘ, 
campionul european al categoriei super- 
welter, va ataca titlul mondial deținut de 
ugandezul Ayub Kalule (versiunea W.B.A.), 
urmlnd în consecință să cedeze automat 
centura europeană. Iar dacă va pier

de meciul pentru titlul mondial el
va deveni challenger la titlul euro
pean pierdut... fără luptă. Ua ade
vărat labirint al pumnilor 1 0 IN UR
MA NOILOR ANCHETE făcute de comisia 
de disciplină a federației italiene de fotbal 
în cazurile meciurilor trucate Bologna — 
Juventus, Bologna — Avelllno și Lazio — 
Avellino, s-a hotărlt ca clubul bolognez să 
înceapă noul campionat cu un handicap 
de 5 p, iar Jucătorii Pellegrini (Avelllno) 
șl Savoldl (Bologna) — care mal fuseseră 
pedepsiți și în prima „tranșă- a scanda
lului Totonero — au cumulat acum 5 ani 
șl. respectiv, 3 ani șl 6 luni de suspendare. 
La 12 iunie va începe procesul penal la 
Roma, intr-o sală nu departe de stadionul 
unde se vor juca meciurile C.E, 0 ERIC 
TABARLY, unul dintre celebrii naviga
tori solitari al lumii apelor șl ai apelor 
lumii, și-a anunțat fortalt-ul la clasica 
cursă Tranșat (care are punctul de plecare 
la Plymouth, la 7 iunie), pe care a clști- 
gat-o la două ediții precedente. Deși am
barcațiunea sa a fost reconstruită după 
propriile planuri, în iarnă, la Cherbourg, 
trebuie să fie .reconstruit* șl navigatorul, 
întrucît în urma unui accident la schi el 
a devenit indisponibil. Plin de piedici dru
mul de la munte la mare 1

Paul SLAVESCU

0 Lotul olimpic masculin»! 
țării noastre a plecat azl-<fi- 
mineață in Belgia pentru a ha 
parte la un turneu internațio
nal, la care var mai fi pre
zente echipele U.R.SJ3-_ R. P. 
Chineze, R. F. Germania, Cu
bei, Iugoslaviei, Cehoslovaciei 
șl Belgiei.

0 Marți, Selecționata B 
masculină va pleca la Berlin, 
unde va evolua intr-un turneu 
alături de Cuba (B), Ceho
slovacia (B), U.RSJ3. (B), Un
garia și R. D. Germană.

te probe speciale locuri frun
tașe, înaintea unor mașini mult 
mai puternice decît Dacia 1300 
pe care o pilotează. In ordine, 
bună este șl evoluția sportivi
lor I. Olteana — P. Vezeanu, 
ȘL Ianoovicl — O. Soobal și 
A. Szalei — L Mălăuț.

Vineri, între orele 5,30 și 
19,01 concurenții an avut timp 
de „neutralizare" (pauză pen
tru reparații și odihnă), după 
care s-a plecat în partea a doua 
a raliului, următoarele două 
secțiuni, pe traseul Vetei — 
Muncelu — Blăjeni — Almașu, 
urmînd să sosească la Deva 
simbiti dimineață (primul o- 
chipaj la ora 10,22), ta fața 
Casei de cultură.

ANGLIA, ÎNVINGĂTOARE PENTRU A 8-a OARĂ,
DAR POLONIA DOMINAT FINALA

• cele mal bune meciuri
0 Ediția a 33-a a Turneu

lui final U.E.F.A-, acest veri
tabil campionat european re
zervat juniorilor, s-a disputat 
in Republica Democrată Ger
mană. 27 de orașe au găzduit 
meciurile I Doar la Leipzig 
s-au jucat două meciuri, fi
nalele, în cuplaj pe „Bruno 
Plache Stadion". Aceeași a- 
renă care a găzduit și ultimul 
act al ediției din 1969 0 Fi
nala ’80 a fost cîștigată in ex
tremis de Anglia (2—1 cu Po
lonia). Juniorii englezi — re
prezentanții unuia dintre cele 
mai viguroase soccer-uri de 
pe bătrînul nostru continent 
— sînt, dealtfel, performerii 
acestei competiții Din 1948, de 
cînd a luat ființă întrecerea, 
juniorii Albionului an cîș
tigat de opt ori Turneul, 
de trei ori au obținut meda
liile de argint, iar o dată pe 
cele de bronz. Cele trei fi
nale le-au pierdut in fața spe
ranțelor fotbalului italian 
(1958, 0—1), din Republica De
mocrată Germană (1965, 2—3) 
și Uniunea Sovietică (1967, 
0—1). • Dar, vorbind despre 
aceeași finală, a promoției de 
juniori ’80, trebuie să subli
niem că învinsa. Polonia, a 
fost mai bună, a atacat mai

ale Turneului: Anglia - Olanda $1 România - R.r.G.
mult, a avut, la 1—0, trei 
mari ocazii de a-și mări avan
tajul dar a pierdut lntr-un fi
nal in care a primit două go
luri ciudate : unul, cel egaliza
tor, exact ca cel înscris de Dumi
tru lui Boldici in semifinala 
Cupei de la Pitești, iar ai 
doilea, in ultimul minut de 
joc. un gol aproape identic 
celui primit de Dinamo la 
Frankfurt, in partida cu echi
pa care avea să ciștige Cupa 
U.E.F.A., Eintracht I 0 Cele 
mai bune meciuri ale turneu
lui au fost Anglia — Olanda 
și România — R.F.G. Aceste 
echipe au practicat ta meciu
rile amintite un fotbal in 
mare viteză, lntr-un ritm sufo
cant, fazele au „curs* ameți
tor de la o poartă la alt*. • 
In semifinala de ]* HaUe au 
cîștigat englezii, pentru că au 
avut în teren trei jucători In 
mare formă: libero-ul Thomas 
Caton, mijlocașul lucid Paul 
Alien, cel care a jucat șl in 
finala Cupei Angliei 1* West 
Ham United, și Mark Hateley, 
un atacant» tras parcă la in
digo după Torres, jucătorul de 
acum 10 ani al portughezilor. 
Dar, după epuizanta lor semi
finală de la HaDe, nid en
glezii, nid olandezii n-«u 

putut recupera, ambele echipe 
evolulnd mult mai slab ta me
ciurile finale 0 Am aminti* 
trei jucători englezi de certă 
perspectivă. Iată numele altor 
cîțiva care au mari șanse de a 
păși pe urmele lui Trevor 
Francis, Corso, Albert, Cruyff, 
Blohin, Neeskens (lansați și 
ei de Turneul U.E.F.A.) : An- 
thonius van Leur (Olanda), 
Plotr Skrobowski și Dariuss 
Dziekanowski (Polonia), Gun
ter Thiele (R.F. Germania), 
Giuseppe Galderisi (Italia). 
Mario Fernandez (Portugalia), 
Jean Marc Ferred, Christian 
Perez (Franța) etc. 0 O ca
racteristică a celei de-a 33-* 
ediții a Turneului U.E.F.A. I 
majoritatea partidelor s-au În
cheiat eu rezultate foarte 
strlnse. Firește, au existat șl 
dteva excepții de la această 
_ regulă. Franța — Bulgari* 
7—1, R.F. Germania — Finlan
da 6—2, Olanda — Bulgari* 
2—0. Grupa C, din care a tă
cut parte și echipa noastrâ 
a avut cea mai mare media 
de goluri : 3,50 0 Dar, oprop* 
de formația de juniori a 
României. A fost un* dintre 
cele mal disciplinate echipe 
și a avut in Viscreanu pe li
nul dintre cei mat apredațl 
jucători al turneului. 0 Polo
nia, singura echipă care a 
obținut ta grupă punctajul 
maxim 0 Contradictorii arbi
trajele. Pe locul tntîi in clasa
mentul cavalerilor fluierului 
— Stepan Glavlna (Iugosla
via), cel care a condus finala, 
loan Igna și francezul Achille 
Verbeke au primit plachetele 
de argint, iar Bernd Stumf 
(R.D. Germană), Gerd Hen
ning (R.F. Germania) și Fred 
Mc Knight (Irlanda de Nord), 
pe cele de bronz. 0 Privind 
puțin în viitor, trebuie să mal 
subliniem că : 1. Pentru cam
pionatul mondial din Austra
lia s-au calificat Anglia, Po
lonia, Italia, Olanda și Spania. 
A 6-a echipă calificată se va 
decide, la F.I.F.A., prin tra
gere la sorți, Intre selecționa
tele României și Portugaliei,' 
clasate, la egalitate de puncte 
șl golaveraj, pe locurile 6—1: 
X Ediția a 34-a a Turneului 
U.E.F.A., competiție devenită 
tot mal prestigioasă, va fi or
ganizată de federația de fot
bal vest-germană.

Laurențiu DUMITRESCU
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