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• Ceremonia semnării documentelor oficiale
comune ® Marele miting al prieteniei dintre-

România fi R. D. Germana
Vineri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker au fost oaspe
ții municipiului Brașov, unul 
din cele mai puternice centre 
muncitorești din țara noastră, 
cil o veche tradiție industrială.

Vizita în municipiul Brașov 
a oferit solilor poporului prie
ten din R.D. Germană prilejul 
să cunoască noi și semnifica
tive repere ale dezvoltării ță
rii noastre pe calea industria
lizării socialiste, ale politicii 
partidului nostru în direcția 
ridicării generale a nivelului 
de trai al întregului nostru po
por. Totodată, vizita a permis 
delegației din R.D. Germană 
sondarea posibilităților practi
ce de extindere a colaborării 
și cooperării economice și teh- 
nico-științifice cu unități in
dustriale de vîrf ale construc
ției de mașini din țara noastră, 
care s-au impus pe piața ex
ternă cu produse de înaltă ca
litate și fiabilitate.

Vizita în municipiul Brașov 
a cuprins două importante u- 
nități industriale — întreprin
derea de rulmenți și uzina de 
tractoare — avînd o pondere 
înseninată în economia orașu
lui și județului.

La Uzina de 
varășul Nicolae 
tovarășul Erich

deme de fabricație, precum și 
rezultatul eforturilor la direc
ția dotării cu utilaje de inaltă 
productivitate.

Procesele tehnologice noi 
introduse în fabricație au duș 
la o creștere de peste cinci 
ori a productivității muncii, la 
însemnate economii de metal, 
energie și combustibili. Sem
nificativ este și faptul că, in 

o tonă de rulmenți 
tone metal, 
in 1969.
Honecker ■ 
atenție ex- 
și a dat, și 

efortu-

portul
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rulmenți to- 
Ceaușescu și 

______,__ Honecker au 
fost întîmpinați cu sentimente 
de bucurie, de aleasă stimă și 
prețuire.

Gazdele au 
inalții oaspeți 
grafice, unde 
evoluția acestei 
arătat că întreprinderea 
șoveană este una din cele 
maxi unități producătoare 
rulmenți din fara noastră, 
a cunoscut, ca urmare a grijii 
permanente a conducerii parti
dului nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o 
rapidă dezvoltare și moderni
zare. Ca urmare a vastului 
proces de înnoire, producția de 
rulmenți a uzinei a marcat un 
adevărat salt, ajungind in 
acest an la 38 milioane bucăți. 
Pe primele cinci luni dîn acest 
an producția globală a fost 
depășită eu peste 20 milioane 
lei, iar producția marfă, cu 7,3 
milioane lei. Rulmenții pro
duși la Brașov sint cunoscuți 
în -56 de țări ale lumii. A fost 
evocată buna colaborare cu 
parteneri din R.D. Germană, 
unde anui acesta se livrează 
aproape 2,5 milioane rulmenți.

Inalții oaspeți au fost invi
tați să viziteze unele secții de 
producție, unde au avut prile
jul să cunoască procesele mo-

invitat apoi pe 
in fa(a unor 
le-au prezentat 

uniiăți. S-a 
bra- 
mai 

de 
care

prezent, 
se obține din 2,1 
fată de 6,5 tone

Tovarășul Erich 
urmărit cu multă 
plicafiile gazdelor . 
aici, o înaltă apreciere 
rilor specialiștilor uzinei In di
recția autodotării ea utilaje 
modeme, realizării de produse 
de înaltă calitate. Aveți • fa
brică modernă, ca un inalt pro
ces de organizare — * remarcat 
eL

La secțiile de cuzineți, strun- 
gărie, rectificare, forjă și tra- 

■ tament, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat eu minis
trul de resort, cu specialiști ai 
uzinei posibilitățile de îmbu
nătățire in continuare a proce
selor tehnologice, pentru spo
rirea producției și ridicarea 
parametrilor tehmco-funcțio- 
nali ai rulmenților. pentru 
creșterea eficienței economice a 
fabricației. In acest sens, secre
tarul general al partidului a 
indicat să se continue acțiunea 
de automatizare a întregului 
proces de fabricație, să fie re
alizate in continuare mașini și 
utilaje la nivelul tehnicii mon
diale. Secretarul general * ce
rut să se rr.odernizez.e trans
portul uzinal, astfel incit acesta 
să se efectueze cu cit mai pu
tină cheltuială de forță de 
muncă, să se generalizeze au
tomatizarea complexă a tu
turor operațiilor de prelucrare, 
transport și control al produc
ției.

Următorul moment al vizitei 
s-a desfășurat la întreprinde
rea de tractoare, 
unitate economică,

• produse sînt cunoscute și apre
ciate in 90 de țări.

Inalților oaspeți le este pre
zentat la început un scurt is
toric al întreprinderii, semnifi
cativ pentru întreaga evoluție 
înregistrată in anii socialismu
lui de industria românească.

Un exemplu elocvent al vo
lumului mare atins de produc
ția actuală ii constituie ieșirea 
de pe banda de montaj a trac
torului cu numărul 760 200.

Finalul vizitei la ac-est obiec
tiv s-a constituit într-o prezen
tare, impresionantă in amploa-

UN MARE CONCURS ATLETIC
Tn toamna anului 1378. la ul

tima etapă a .Cupei României" 
desfășurată la Pitești, vă mal 
amintiți poate, atleta clujeană 
Et» Z6rg3-Raduly lși Îmbună
tățea propriul record național 
la aruncarea suliței cu un re
zultat ăe 63,66 m. De atunci 
au trecut aproape doi ani. timp 
in care recordul Evei ZorgS a 
urcat, iată, la 63,12 m perfor
mantă realizată de ea cu o 
săptămână in urmă pe stadio
nul din Graz. Dat fiind faptul 
că ultimele concursuri ale cam
pioanei noastre au marcat o 
creștere continuă a valorii per
formantelor (63,36 m București 
5 mai ; 64.56 m București 18 
mai ; 65.86 m București 1 iu
nie ; 67,22 m Stuttgart 5 iunie 
și 68,12 m Graz 21 iunie), nu 
este exclus ca duminică dimi
neața să aplaudăm, din nou, la 
Pitești, tacă un record al țării 
la suliță. Ba. să fim sinceri, 
chiar așteptăm un asemenea 
record care s-o apropie tot mai 
mult pe Eva de granița — mult

Junioara Cristina 
Dobrinoiu are a- 
nim prilejul unui 
rezultat valoros la 

suliță

Foto:
Dragoș NEAGU

visată — a celor 70 de metri.
De fapt, dacă tot am por

nit-o pe panta sincerității, vom 
spune că și din confruntarea 
săritorilor ta Înălțime Adrian 
Proteasa — Sorin Matei și Cor
nelia Popa — Niculina Vasile 
așteptăm, 
duri, ca 
cătorilor 
greutate, 
Nicolae Bindar 
cursă foarte interesantă se 
nfință a fi la Pitești, cea 
la 400 m fete avînd ca pro
tagoniste pe Elena Tarifă șl 
Niculina Lazarciuc, ca și cea 
de la 3 000 m obstacole cu Dan 
Betini, Paul Copu și Nicolae

de asemenea, recoe- 
și din evoluția arun- 
Mihaela Loghin 

Iosif Nagy — disc 
ciocan.

51 
O 
a- 
de

Voicu. Fița Lovin este oricînd 
capabilă de un rezultat bun, ca 
și Horia Toboo în indiferent 
care din probele-i favorite par
ticipă.

Juniorii prezenți în concurs, 
între care și excelenta sulițașă 
Cristina Dobrinoiu, din Cîm- 
pulung Muscel, ca și Monica 
Matei, din București, pot. da • 
replică bună seniorilor.

Așteptăm, așadar, această a 
Ii-a etapă a „Cupei României", 
astăzi și mîine la Pitești, cu 
convingerea că vom asista Ia 
un concurs puternic. în cadrul 
căruia fruntașii atletismului 
nostru își vor etala posibilită
țile reale.

Turneul internațional de volei masculin al României dotat cu „Trolcul rclii

echipa româniei a ciștigat El
prestigioasa 

ale cărei
NEÎNVINSA

CLASAMENTE
Grupa 1 (Oradea)

1. ROMANIA
2.
3.
4.

3 3
R.S.S. UCRAINEANA 3 2 
UNGARIA 
CUBA. B

3 1
3 0

0 
1
2
3

9
6
4 
2:

:0 6 
:4 5 
:8 4 
:9 3

(Continuare tn pag. a 8-a)

1.
2.
3.
4.

Grupa 2
IUGOSLAVIA 
BULGARIA
Sel. R.P. CHINEZE 
POLONIA B

(Zcriâu)
3 :
3 :
3 1
3 I

3 
2 
i 
o

0 
1
2
3

9
6 
5:
1 :9 3

:2 <5 
:3 5
:7 4

în sălile de sport 
și Zalău s-au 
ultimele partide

Oradeadin 
desfășurat ieri 

din grupele

GRUPA ORADEANA
TURNEELE FINALE

LOCURILE, 1-4 (ORADEA)
SiMBĂTA, de Ic ora 16,30: 

România — Bulgaria, logos la via
— R.S.S. Ucraineana; DUMINICA, 
de la ora 1<6,3O: Român-ia — ki- 
goslovia, Bulgara — R.S.S. U- 
cran’ine<aină.

LOCURILE 5-8 (ZALAU)
SIMBĂTA, de la ora 16: Cuba 

3 — Sel. R.P. Chineze, Ungaria
- Polonia B; DUMINICA, de 1a 
ora 10: Cuba B — Polonia B, 
Ungaria — Sel. R.P. Chineze.

Reportaj 
de vacanță

600 DE „DELFINI' 
AU INTRAT

La Satu Mare este soare. în 
parcuri, ninsoarea florilor în
deamnă la odihnă. Pe alei, un 
grup de „șoimi" se întrec in 
desene pe asfalt. Unii au fă
cut o casă, alții, probabil, pă
pușa de acasă, iar cel mai 
mulți vapoare plutind pe al
bastrele ape ale mării. De la 
acest „gînd acvatic", transpus 
în cretă colorată pe asfalt, și 
pînă la... bazinul de înot nu 
mai este decît un pas. Și, o- 
dată făcut, aveam să întîlnim 
la bazinul taberei Inspectora
tului școlar vreo 600 de viitori 
„delfini" la primul lor contact 
cu înotul. în mijlocul lor, agi- 
tîndu-se, dind indicații, dînd 
explicații, vorbind cu co
pii, vorbind cu părinții, 
încurajtadu-i și pe unii și pe 
alții, profesorul Anloniu Biro, 
secretarul C.J.E.F.S., care in
tr-un sfert d*e veac de cînd se 
ocupă de cursurile de înot 
pentru copii „a lansat la apă" 
vreo 20 000. A venit o nouă 
vacanță, a venit o nouă serie. 
Sint mulți, stat gălăgioși, stat 
nerăbdători să se... laude mai 
apoi : „să vezi cum am sărit 
eu, în apă, bunico, și nu mi-a 
fost frică deloc!".

în apropiere, părinții privesc 
cu emoție. Vin zilnic cu copiii, 
unii dintre ei, prin rotație cite 
4—5, fac de serviciu, îi ajută 
pe cei mici, la sosire și la ple
care. pentru ca treaba să de
curgă cit mai bine. Și totul

merge strună. Apa este caldă 
— „doar este termală", ne spune 
cineva — iar prichindeii nu mai 
pot de bucurie. Ce fru
moasă e vancanța !! Profesorii 
Fr. Grossardt, Fr. Țumbil și 
AL Contraș lucrează cu fiecare 
grupă, deprinzîndu-i pe copil 
cu „abecedarul Înotului*. Stăm

LA... APĂ!
de vorbă cu Antoniu Biro. Ne 
spune : „încercăm prin această 
acțiune, desfășurată in colabo
rare cu Inspectoratul școlar, 
sub egida „Daciadei", nu numai

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

La Ștrandul tineretului din Capitală sute de copii învață înotul. 
In imagine, grupa prof. Florin Firulescu 

Foto : I. MIHAICA

preliminare ale celei de-a XlX-a 
ediții a turneului internațional 
masculin de volei al României, 
dotat cu „Trofeul Felix".

ORADEA, 27 (prin telefon). 
Cele două echipe calificate din 
seria I ta turneul final pentru

locurile I—IV 
încă Înainte 
jocurilor din 
sînt : România și R.S.S. Ucrai
neană. Ultimele partide. Un
garia — Cuba B și Româ
nia — R.S.S. Ucraineană, n-au 
fost 
trucît 
tează 
luptă 
trează 
meros 
cele două formații care sîmbătâ 
și duminică vor evolua la Za
lău în turneul pentru locurile 
V—VIII. Reprezentativa Unga
riei — în plin proces de recon
strucție, după scoaterea din Iot

au fost cunoscute 
de desfășurarea 

ziua a treia. Ele

simple formalități, 
ambele rezultate 

în turneele finale, 
îndîrjită. 
atenția publicului 

prezent în sală, au oferit

în- 
con- 

O 
care a ținut 

nu-

(Continuare fn pag a T-a)

Azi și mîine, la Tîrgoviște

ROMÂNIA - R. D. CfOMANĂ IA HANDBAL FEMININ
• Cele două meciuri cu campioana mondială sint așteptate cu interes

După turneele efectuate in 
R. D. Germană (la Neubran
denburg) și Ungaria, echipa 
de handbal feminin a Româ
niei susține alte două întîlniri 
amicale. Cele două meciuri 
sînt așteptate cu mult interes,

adversarele sportivelor român
ce fiind handbalistele din R.D. 
Germană, campioane mondiale.

Meciurile sînt programate în 
Sala sporturilor din Tîrgoviș
te, azi și mîine, începînd de 
la ora 18.

SE REUNEȘTE LOTUL X DE FOTBAL
• La 12-15 iulie, în Capitală, un atractiv turneu 

internațional cu participarea „tricolorilor"
Lotul A de fotbal se re

unește duminică 29 iunie, la 
ora 12, la Centrul de antrena
ment „23 August" din Capitală. 
Sint convocați 20 de jucători. 
Lotul are următoarea alcă
tuire :

Portari : lordache, Cristian ;
Fundași : Tilihoi, Lică, So

meș, Ștefănescu, Nicolae, Mun- 
teanu II, Stănescu ;

Mijlocași : Țicleanu, Dinu, 
Boloni, Bozeșan, Klein (Corvi- 
nul) ;

înaintași : Crișan, FI. Gri-

gore, M. Râducanu, Cămătarii, 
A. lonescu, Bălăci.

Antrenorul echipei naționale 
este Ștefan Covaci.

Lotul ia. startul pregătirilor 
în vederea sezonului de toam
nă și va încheia această pri
mă etapă cu două teste — pri
mul la București (12—15 iu
lie), ta cadrul unui turneu cu 
participarea echipelor F. C. 
Magdeburg, Dinamo Tbilisi șl 
a unei selecționate cu care se 
duc tratative. Apoi va urma 
turneul din Franța (18—21 iu
lie).



După 40 de ani de strălucită activitate

DOUĂ „MARI FLUIERE" S-AU RETRAS...
Puțini sint cavalerii fluieru

lui care și-au făurit un atît 
de impresionant prestigiu în 
lumea sportului de ieri și de 
azi, care au fost și râmîn niș
te NUME în arbitraj, cum sint 
„internaționalii" de volei Con
stantin Armășescu și dr. Mir
cea Albuț. Foști și actuali 
sportivi, foști și actuali antre
nori, activiști sau arbitri mai 
tineri care au crescut 
du-și-i ca exemplu le 
numele cu ne disimulat 
pect. De unde această 
bită prețuire ? Pe unii 
cei care i-au avut ca 
i-am auzit spunind : 
știam că avem în scaunul ar
bitrului pe „Șați" <n.n. — ața 
i se spune, familiar, lui C. Ar
mășescu) sau pe . ..doctorul", 
eram bucuroși, liniștiți, încre
zători. Ca și adversarii... Pu
team să cîștigăm sau să pier
dem, dar știam că succesul 
sau înfrîngerea n-au fost in
fluențate de arbitraj".

Aprecieri pe care de-a han
gul anilor le-am simțit unani
me și care sint cu atît mai 
măgulitoare pentru cei doi ași 
ai fluierului cu cît ele se re
feră la cariere de pat™ de
cenii. Și chiar mai mult. X-

luîn- 
rostesc 

res- 
deose- 
dintre 
arbitri 
„Cînd

CONST.

OLIMPIADA
FILATELIȘTILOR

la 
oe 

din

MIRCEA ALBUȚ
precieri pe care recent 
Iași, cu prilejul festivității 
retragere a „maeștrilor-
activitatea practică, la împli
nirea a. 55 de ani, le-am auzit 
din gura unor ; 
prim rang, cum 
Bruyr (Belgia), 
misiei de

personalități de 
1 sint Olivier 
secretarul Co

rn 
F.LV.B.. și Andre Henry, pre
ședintele comisiei similare din 
cadrul Confederației europene 
de volei. In măgulitoarele a- 
precieri pe care aceștia le-au 
făcu; la adresa lui C. Armă-

arbixraj

EXEMPLUL COPIILOR DIN BISTRIȚA-NĂSĂUO
NU POATE RAMINE IZOLAT

moduri diferite de a 
turismul de masă 

copii. In județul Bis-

ARMĂȘESCU
șesca — tl însuți de mulți ani 
membru marcant
F.I.V.B.
federal și, cu ani 
nul dintre valoroșii noștri ar
bitri de baschet — și a Iui M. 
Albuț — actualul președinte 
al Colegiului central al F.R.V., 
căruia ii datorăm și ultimul 
Regulament al jocului de vo
lei, cindva medic de lot — am 
recunoscut, firește. prețuirea 
sinceră pentru „imensele ser
vicii aduse de acești valoroși 
arbitri voleiului internațional", 

integritatea 
și prinri- 
călăuziț în

al Comisiei 
membru al Biroului 

în urmă, u-

Două
„trata" 
pentru . 
trița-Năsăud funcționează zeci 
de cercuri turistice, aproape 
in toate școlile generale. Co
piii, preșcolari șl școlari, În
drumați de instructori, educa
tori și profesori inimoși, stră
bat aproape săptămină de 
săptămină și oricum In va
canțe trasee dintre cele mai 
diverse, fac popas în Rodna 
și Țibleș, cei mai cutezători 
alung m Apuseni și Făgăraș, 
nu puțini sint cei care fac 
cunoștință cu frumusețile Del
tei. Aproape toate Casele pio
nierilor și șoimilor patriei din 
acest județ și-au înscris tu
rismul de masă ca o activita
te prioritară, nu numai pen
tru că ea este larg accesibilă, 
ci șl fiindcă aceasta realizea
ză foarte bine sarcinile edu- 
cativ-formative ale tinerei ge
nerații. Ca răsplată a muncii 
desfășurate In domeniul tu
rismului, al drumeției cu ruc
sacul și busola, o serie de 
cercuri sportive pionierești 
din acest județ au primit fru
moase premii din partea re
vistei „Terra", ca o recunoaș
tere a preocupării constante 
de a apropia copiii de cu
noașterea frumuseților patriei, 
a naturii, dar și de a vedea tot 
ce a clădit poporul nostru în 

pe a-bimilenara lui prezență 
ceste meleaguri.

Toate aceste realități 
fost relevate cu prilejul 
rilor celei de a IV-ă___
ferințe naționale a Organiza
ției pionierilor, stîmind inte
resul pârtiei pan ții or și, desi
gur, sugerînd multora iniție
rea unor acțiuni asemănătoa-

ne-au 
lucră- 

Con-

re. Și tot atișxd. la aceleași 
lucrări am aflat că, spre deo
sebire de ceea ce se face în 
Bistrița-Năsăud pcr.tru 
voltarea 
pentru copii, 
geografică a țării, în 
șani. poter.țiaJu! turistic al ju
dețului este ca șl necunoscut. 
Oare sâ nu existe și acolc 
frumuseți demne de vâzut, 
trasee care să te cunoscute 
de către reprezentanții tine
rel generali ? Chiar dară 
ne-am rezuma mima! la po
pasuri la casele memoriale 
ale celor doi mari titani ai 
culturii românești și universa

le, cele de la Ipotești, locul 
de naștere al lui Mihai Emi- 
nescu, și Liveni, acolo unde 
a văzut Ju/nina zEei Geor
ge Enescu (acum așezarea îi 
poartă numele) și ar fi un 
imens teritoriu de cunoaștere 
pentru copii. Să asociem, in
să, tot ce s-a ridicat aici, to 
anii socialismului. în orașele 
botcșener.e, mari întreprin
deri, case de cultură sau fru
musețile unor zone naturale, 
de pe “ 
jiel și 
lui și 
vea o 
toare
turismul de 
județ.

Timp este, fi 
tă deschidere s 
prin turism, k 
piti or, a tinereți 
să se 
celor
nea 
canță 
putea 
ceput...

____________ <5ez- 
turismuluî de masă 

mtr-o altă zonă 
Boto-

firul unor ape ale Ji- 
Bâhluiului, ale Miletinu- 
Drăeșanllcr și vom a- 
imagine mai cuprinzâ- 

a ceea ce poate eferi 
in acest

pentru vocația. i 
morală, demnitatea 
£ialitatea care i-au 

itreaga lor carieră. 
,.Cea mai mare 

pentru noi — ne 
C. Armășescu — este să auzim 
că am contribuit, prin calita
tea noastră, la dezvoltarea vo
ie’ ilui, sport pe care l-am 
slujit cu dragoste și pasiune. 
Și să vedem că pleiada de ti
neri arbitri internaționali, 
foarte valoroasă, va purta cu 
demnitate, cu și mai multă 
siguranță ștafeta"... La cafe 
dr. Mircea Albuț a adăugat : 
„Desigur, vom fi Încă alături 
de ei, cbiar dacă nu vom mai 
pune ecusonul pe piept. Pa
siunea nu se stinge cu una 
cu două. Vom rămîne activiști 
la fel de serioși ai 
nostru 
țional".

Două 
retras... 
noare" a Lt.x..z.e. , ___
decit meritată. Doi membri ai 
organismelor și juriilor înter- 
ne și internaționale continuă...

Interesul tot mai stator
nic pe care Clateliștii îl a- 
rată tematicii sportive se 
concretizează, in ultima vre
me, într-o serie de mani
festări. A fost, mai intii, 
cazul expoziției dedicate O- 
limpiadei de la Montreal, 
din 1976. A urmat „Preolim- 
pica" de anul trecut, pen
tru ca in curind. mai pre
cis intre 8 și 15 iulie, Fi
liala A.F.R. București, Co
mitetul Olimpic Român și 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport să 
organizeze expoziția „Olim
piada *80“, dedicată J.O. de 
la Moscova și subordonată 
ideii de pace, prietenie ți 
colaborare intre popoare.

Peste 130 de colecționari 
vor expune pe 1 000 fețe de 
panou, cinci fiind clasele 
de participare : Jocurile O- 
limpice ; campionate mon
diale, europene și zonale ; 
sporturi individuale și jocuri 
sportive; tematică general 
sportivă ; literatură spor
tivă. Organizatorii au mai 
pregătit catalogul expoziției, 
precum și patru plicuri o- 
cazionale, cu patru ștam
pile : traseul flăcării olim
pice ; succese sportive între 
cele două Olimpiade ; imnul

olimpic; 100 de ani de
presă sportivă în România. 
O frumoasă surpriză o va 
constitui, probabil, un ex
ponat oficial : scrisori pri
mite de marea campioană 
Nadia Comăneci de pe toate 
continentele, pentru prezen
tarea lor fiind necesare opt 
panouri !

Prin prisma succesului de 
care s-au bucurat manifes
tările precedente, comitetul 
de organizare (președinte : 
prof. Silviu Grigoraș ; coor
donator general : prof. Titus 
Florin Predescu) speră ca 
in perioada amintită (verni
sajul — la 8 iulie, ora 18) 
Ateneul Român să cunoască 
aceeași deosebită afluență de 
public. Iar juriul, prezidat 
de economistul Gheorghe 
Mihalache, directorul Direc
ției de poștă a municipiu
lui București, știe că nu are 
o sarcină ușoară, dată fiind 
calitatea exponatelor, dar e 
convins că numeroasele pre
mii îi vor răsplăti, intr-ade
văr, pe cei mai sîrguincioși 
și pasionați colecționari.

încă o dată, sportul se va 
dovedi o atît de generoasă 
sursă de inspirație și pen
tru filatelie 1

Aurel CRIȘAN

și ai celui

mulțumire 
mărturisea

voleiului 
interna-

.jnari fluiere* s-au 
Cu „Diploma de o- 

a C.N.E.F.S.**, mai mult

Auretian BREBEANU

REPORTAJ DE VACANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

xă-i învățăm pe cei din gră
dinițe și școli să înoate, ci să 
le îndrumăm primii pași spre 
activitate sportivă. Un exemplu 
ii constituie multi dintre actua
lii noștri sportivi — elevi încă 
— dar care, după ce pe la 7—8 
ani au făcut inot, au trecut 
spre alte ramuri : Tivodor E- 
niko, Claudia Dimofte, Iuditha 
Diurcan, Adriana More — scri
mă, Suzana Kersteszi — baschet, 
Victor Veselovschi — tir cu 
cui. Desigur, exemplele ar pu
tea continua..."

în această vacantă, alti co
pii au venit la bazinul de la 
baza de agrement „Someșul", 
pentru a învăța înotul. Printre 
ei se vor afla viitori perfor-

ar-

meri ai sportului sătmărean și 
al țării. Inginerul Cornel Bur- 
cea nu și-a adus copilul la ba
zin. „Este încă prea mic — ne 
spune. Dar cu vin deseori pe 
aici, pentru că îmi place să-i 
văd pe copii 
joacă, de fapt, organizată cu un 
efect deosebit pentru acum și 
pentru mai tîrziu''

La ~ 
rada, 
alte 
peste 
„delfinii au

Vacanța
sub bune auspicii pe meleagu
rile sătmărene. Cu siguranță, 
la sflrșitul ei, copiii vor fi mai 
puternici, mai voinici, vor în
văța mai bine, apoi, în anul șco
lar. Oricum, pînă atunci, ca-n 
poveste; mult mai este...

juciodu-se. O

Cărei, la 
la Ardud, 
localități
tot unde

Aeăși. la Li
la Tășnad și în 
ale județului, 
există bazine, 

intrat... la apă*, 
sportivă a început

— 1974. Obținînd, la mare luptă, 
un fericit 0—0 la Ploiești, cu Pe
trolul, în ultima etapă. Craiovenii 
au putut păstra astfel un avfiins 
minim asupra lui Dinamo.

ION !------------------------ --------
ȘOARA. _____  _
pe această temă 
fotbalului. Pentru

U UDREA, GIURGIU, 
de la Wimbledon și-a 
prima sa ediție in anul 
Întrecerile au avut locfacă iar 2

Tiberiu ST AMA

genere, 
bucuria
aseme-

O VICTORIE SURPRINZĂTOARE !

Prima reuniune din ciclul 
va avea loc joia după-amiază 
n-a reușit să satisfacă decit par
țial pe plan spectacular, peste 
staeheta unor dispute fără nerv 
ridirindu-se doar alergările cîș- 
tigate de Huiblou, Oșanca și Ol
tenița. Din păcate, joi după-a- 
mlază am putut vedea și o probă 
Cpremiul Cheia) care prin desfă
șurarea el necesită unele discuții 
suplimentare. Nu câștigătoarea 
cursei este în cauză, ci maniera 
In care restul eoncurenților au 
Înțeles să-și apere șansa. Ratafia 
nu era deloc recomandată de per
formanțele ei anterioare, dar, 
deși joi după-amiază marchează o 
valoare — 1:34.0 —• cu care nu 
putea termina în nici un caz în
vingătoare, ea reușește, totuși, să 
treacă prima linia sosirii fiindcă 
principalii adversari (Valida, 
Victoriița, Perjar, Iberic, Marțian), 
ca șl restul cailor nu au aler
gat la valorile lor reale, driverii 
respectivi conducîndu-i mai mult 
decât neconvingătcr. Dacă lui S. 
Onache, conducătorul Ratafiei, nu 
1 se poate reproșa nimic (Sn fond, 
el a profitat de „apatia" adversa
rilor), în schimb celorlalți driver! 
li se poate imputa (fără rezerve) 
maniera delăsătoare te care au 
înțeles să-și susțină caii in aler
garea respectivă. Vrem să cre
dem că cei în drept vor lua măsurile ' _ .. .
tehnice :
Sol can) _.. ____ _ _
Simplu 3, ordinea ’ 19.2-a : 1. — ■ - _ - ____
1:31.7, 2. Zmerit, 3. Riverana. Sim
plu 4 ordinea W. event 15, or
dinea triplă 407. Cursa a 3-a : 
1. Oșanca (I. Georgescu) rec.

1:26.5, 2. Hebron. Simplu 1,8», 
ordinea 33. event 9, triplu câș
tigător 174. Cursa a 4-a : 1.
Macrou (N. Sandu) rec. 1226,4, 2. 
Incaș, 3. Cornel. Simplu 3, or
dinea 32, event 4, ordinea triplă 
13Z7. Cursa a 5-a : 1, Ratafia (S. 
Onache) rec. 1 :M,0, 2. Coridei. 
Simplu- 28, ordinea Închisă, event 
1)39, triplu câștigător 364. Cursa a 
6-a : 1, Manșon (I. Oană) rec. 
139,0, 2. Diagrama, 3. Garanta. 
Simplu 3, ordinea 19, event 232, 
ordinea triplă 277 Cursa a 7-a ; 
k Oltenița (Tr. Marinescu) rec. 
1:33,8, 2. Hemion. 3. spiral. Sim
plu 9, ordinea 107, event X, or
dinea triplă 6Z7, triplu dștîgător 
2167. Retrageri : Hederic.

Gh. ALEXANDRESCU

numai la proba de simplu băr
bați. Ca atare, au trecut 104 ani 
de la startul acestui prestigios 
turneu. Nu trebuie confundat! 
insă anii de existență ai acestei 
competiții, cu edițiile' Sale. Acum 
se desfășoară cea de a X-a ediție 
a Turneului de la Wimbledon, 
timp de W ani, 1915—1918 și 
1940—1945, Întrecerile neavind loc 
din cauza celor două războaie 
mondiale. Borg, cu 4 victorii cotn-
secutlve, încearcă acum să ega

leze recordul ltd L. Doherty, ca
re, Incepînd din 1902, a cucerit 
de 5 ori la rând proba de sim
plu. Dacă ne referim însă șl la

turneele disputate în secolul tre
cut, recordul 'aparține lui William 
Renshaw, cu 6 victorii consecuti
ve și 7 în total. Presupun Insă 
că, cu 100 de ani In urmă, era 

mai ușor de cîștigat '
decit acum !

G. ANDREES CU, 
trenul nu e reușit; 
mitem că ii vom 
Andrei Dlrzu gîndurile dv. față 
de comportarea pe care a avut-o 
la Bristol, în meciul cu Anglia, 
din cadrul „Cupei Davis". Decît 
un catren bun la o performanță 
slabă, este de preferat — credent 
că avem și asentimentul dv t — 
ta ... catren slab la o performan
ță remarcabilă I

IONIȚA GABRIEL. FOCȘANI. 
Gwamdia Varșovia a jucat, te e- 
diția ce s-a Încheiat recent, in 
divizia secundă a campionatului 
de -fotbal polonez.

MAN O LE ȚAAIBEA. BUZĂU. 
Universitatea Craiova * a cîștigat 
primul titlu de' campioană na- 

țtanală - la fotbal In ediția

Wîmbledoaul
MEDIAȘ. Ga- 
Dar vă pro- 
transmite Iul

INVITAJIE DE SEZON LA BORSEC

SERAFINCEANU, TIMI- 
., Mereu se iscă discuții 

intre iubitorii 
a fi gol

buie ca mingea să fi depășit li
nia porții, pe pămint sau în aer, 
cu ÎNTREAGA ei circumferință, 
șl nu cu mai mult de jumătate 
din circumferința ei, cum cred 
unii. Bine că nu există contra
ziceri șl între arbitri, în această 
privință !

EUGEN NICOARA, DROBETA 
TUBNU SEVERIN. Regretăm, dar 
nu cunoaștem adresele respecti
ve Chiar dacă mă numesc Ion 
Poștașu, chiar pe toate nu Ie 
știu !

Ilustrații : N. CLAUDIU

ANUNȚ

ce se impuin. Rezultate 
Cursa 1 : 1. Dinia (Gv. 

rec. 1:34,2, 2. Cab-estan.
7 Cursa

Hublou (Al. Nacu) rec.

Sportul

Așezare pitorească în inima munților, U o altitudine de 900 m. 
stațiunea Borsec este deschisă permanent pentru odihnă fi cură 
balneară. Situată într-o depresiune din Carpații Oriental!, în
conjurată de Munții Giurgeu, Ceahlău, Bistrița fi CAI imani sta
țiunea Borsec poate constitui oridnd locul dv. preferat. Veți fi 
departe de zgomotul citadin, in aerul pur, puternic o zonal fi 
veți beneficia de apele minerale dătătoare de sănătate, de In
stalațiile modeme de tratament.

Aici pot fi tratate afecțiuni ale aparatului cardiovascular, en
docrine, ale tubului digestiv, hepatobiliare. Se mai pot trata ca 
boli asociate afecțiuni ale rinichiului și căilor urinare, boli 
respiratorii și profesionale, de nutriție și metabolism. Stațiunea 
Borsec este recomandată atît pentru cei ce doresc să-șl pe
treacă concediul de odihnă, cît și pentru cei ce suferă de ne
vroză astenică, insomnii. Gazdele oferă un bogat program de 
divertisment, organizîndu-se permanent drumeții în apropiere : 
Peștera de Gheață, Cariera de travertin, Grota Urșilor, Stina 
Bufniței, culmile Făget și Făgețel. Totodată, biroul de turism 
organizează excursii de 1—2 zile la Tușnad, Lacul Sfînta Ana, 
Cheile Bicazului, Sovata, Toplița. Cazarea se face în vile, după 
confortul dorit.

Căi de acces: cale ferată — gara Toplița, în continuare autobuz, 
pe DN 15.

Pentru bilete și informații suplimentare adresați-vă agențiilor 
și filialelor oficiilor județene de turism, precum și la cele ale 
I.T.H.R. București.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR AL ȘCOLII GENERALE NR. ISC 
DIN BUCUREȘTI selecționează pentru anul școlar 1380—1981 elevi 
la secția de atletism, care vor fi școlarizați in clasa a XI-a 
(treapta a n-*) la Liceul „Gbeorghe Ș in cai* — profilul me
canică.

Candidați! vor depune dosarele de înscriere la Secretariatul 
Liceului „Gheorgbe Ș tocaia, to perioada 1—4 iulie ac.

Probele de aptitudini se vor susține în zilele de 5—6 iulie a.c., 
între orele 9—13, pe baza sportivă a Clubului sportiv școlar al 
Școlii generale nr. 190 din strada Serg. Nițu Vasile nr. 16, sectorul 
4 (Big — Beroeni).

Susținerea probelor de concurs — lucrări scrise la obiectele 
matematică șl fizică — se va desfășura in perioada 9—14 iulie a.c. 
la Liceul „Gheorghe Ș in cai ti

Actele necesare la înscriere : • fișa tip de înscriere 
medicală tip elev • probe hepatice și cardiovasculare ® 
• copie de pe certificatul de naștere.

Se primesc candidați din toată țara.
Elevii admiși la examen vor primi burse în timpul 

conform normelor legale.
Informații suplimentare se obțin la Secretariatul 

„Gheorghe Șincai" și la ClubUl sportiv școlar al Școlii 
nr. 190 — telefon 82.60.55.

• fisa
E.K.G.

anului,

LiceuM 
generale

/



De la munte la mare

DRUMEȚIE Șl AGREMENT SPORTIV - 
SĂNĂTATE Șl VIGOARE 

PENTRU TOATE ViRSTELE!

n vacanța, în concediu de odihna, cît mai 
, neapârat, cît mai mult timp in aer

Este o recomandație pe care medicii — fârâ 
o adreseazâ stăruitor. Motivația este directâ, 
de simpla : odihna activâ înseamnă 
pentru organism, un spor vizibil in capacitatea de

In vacanta, 
mișcare și, 
f-cfc» rar

PRIN DRAGOSTE FAȚA DE FRUMOS Șl NATURĂ,multâ 
liber I 

excep- 
crt se 
și ri

ție - 
poate 
goare 
efort a fiecăruia dintre noi.

In contextul sâu cel mai larg, agrementul vine să răspun
dă integral acestui important deziderat soc'al. Firește, pen
tru cine îi înțelege foloasele. Și Ia fel de firesc ar fi ca noi 
toți sâ îi apreciem valoarea.

lata de ce acum, în plin sezon estival, readucem in ac
tualitate această formă de odihnă activâ. Fiind larg acce
sibilă, ea se adresează tuturor, indiferent de vîrstâ sau de 
profesiune.

Redactorii noștri au surprins cîteva secvențe care oglin
desc preocuparea de a face din agrement un al’at al sănă
tății noastre. Sigur, grupajul nostru nu epuizează — și nid 
nu poate epuiza — problematica cgrementului, însă unele 
aspecte pe care interlocutorii noștri le prezintă pot sugera 
altele...

sănătate DRAGOSTEA DE ȚARA
In Valea Jiului — aricit s-ar 

părea de curios — noțiunile 
de ..turism' și „drumeție* se 
leagă, neapărat, de numele u- 
nui 
pe 
de 
de 
Petrila, a renit in Valea Jiu
lui tn urmă eu 25 de 
„_.Din Timișoara, unde 
puține posibilități să-ți 
faci setea de munte*.

Firește, am ținut 
de vorbă cu acest 
care a făcut atit de mult pen
tru „împrietenirea

om. ne-am dat secma, 
bună dreptate. Profesorul 
educație fizici Dan Cocor, 
la Școala generală nr. 1

ani. 
erau 

satis-

știmsâ
profesor

oamenilor

Id Costinești. participarea la întrecerile „Daciadei'* înseamnă

CINSTEA DE A-ȚI ÎNSCRIE NUMELE
IN „CARTEA DE AUR A STAȚIUNII

de pe aceste locuri cu mun
tele*. Vn om solid, mereu 
bronzat, cu ochii in care apare 
un licăr aparte ori de cite ori 
Iți vorbește despre munte, 
profesorul Cocor a sosit la in- 
tilnirea solicitată de 
albume mari („doar 
cele pe care le am 
adevărată 
erau texte 
25 de ani 
venit aici,

noi cu t 
cîteva din 
ca intr-o 
in care

„Cu 
am 

care
Su-

La in- 
dru- 
Apoi 
mai 
în

arhivă") 
și fotografii.

in urmă, cind 
găseam oameni 

sâ mă întrebe unde vine 
nanul sau dacă e greu de a- 
juns pe Paring. M-a mirat 
mult „Cădeau munții" pe cei 
de pe aici — mare noroc — și 
ei nu se duceau să-i vadă, 
cunoască. Păi dacă nu s-au 
de mici, mi-am zis".

Acesta a fost, de fapt, 
zul profesorului din 
Să-i facă pe copii să 
gească muntele, turismul in 
general, să-i călească in ace
lași timp din punct de vedere 
fizic. A inceput cu excursii 
mici, apoi din ce in ce mai 
mari. Simbăta și duminica, in 
vacanțele mici, in cea mare, 
de vară. Cu 8 copii, cu 20, cu

ce
Se 
de 

Co-

să-i 
dui

ere-
Petrila. 
indră-

Privim de pe terasa impu
nătorului hotel „Forum". Clă
direa lui seamănă cu un uriaș 
transatlantic ancorat din 
Mare la panglica de aur a 
plajei. De aici. spre Nord, le
gată de întinsurile albastre ale 
Pontului Euxin prin daniela 
de argint a valurilor, se întin
de stațiunea Costinești, 
din perlele litoralului : 
nesc : imens buchet de 
suțe, bungalouri, hoteluri, vă
diri adăpostind grupuri social- 
administrative, toate ornamen
tate cu o bogată vegetație, 
pomi, iarbă și flori, foarte 
multe flori. Chiar de aici, de 
la etajul 8, se poate distinge 
tinerețea Costineștiului. căci 
la Costinești domină tinere
țea. Ea începe chiar cu omul 
de lingă noi, tovarășul Cornel 
Gogoașe, director-adjunct cu 
probleme educative al Birou
lui de Turism pentru Tineret 
(trebuie să precizăm că sta
țiunea este inclusă în zestrea 
acestui organism al C.C. al 
U.T.C.). Cornel Gogoașe este 
uti tinăr parcă anume format 
pentru Costinești : prietenos,
bun cunoscător al problemelor 
agrementului, oamenilor mun
cii și are o bogată rezervă de 
informații gata să creeze bună 
dispoziție. „Costineștii în
seamnă — ne informează — 
în primul rînd 60 ha de ame
najări pentru odihnă și agre
ment, amenajări la exigențele 
actuale ale turismului intern 
și internațional. Pe aceste 60 
de ha cu excelenta plajă, de 
aici își pot petrece 
concediul, în jur de 50 000 de 
musafiri pe an. Și am ruga să 
subliniați cuvîntul r " ' 
pentru 
solicită 
tratați 
cu tot
la un... popas cit mai plăcut, 
recreativ șî cu importante be

neficii in favoarea sănătății".

tma 
româ- 

că- 
L clâ-

vacanta,

cuvîntul musafiri, 
că, intr-adevăr, cei ce 
serviciile noastre sînt 

cu atentă solicitudine, 
ceea ce poate contribui

Un popas plăcut ! „Eu fac 
an de an popas aici — ne spu
nea medicul Ion Muresan. de 
la o clinică din Tg. Mureș, pe 
care l-am întilnit pe aleile 
stațiunii, alături de soție și 
doi băiețași cu rachete de te
nis în miini. Și știți de ce ? 
Pentru că aici mi-am petre
cut vacanțele studenției. Va
canțele la Costinești însemnau 
și Înseamnă : soare, apă, aer, 
sport. Subliniați cuvintul sport. 
Ați văzut terenurile. Și noi 

lor 
to-

Ați văzut terenurile. Și 
am lucrat la 
și revenim an 
losim".

Se îndreaptă 
de sport, acolo unde ne eon-

amenajarea 
de an să le

spre terenurile

duce și Comei Gogoașe. Ce 
loc ocupă sportul in viața sta
țiunii ? — iată o întrebare fi
rească pentru oameni, mai 
ales tineri, care se duc la mare 
să se relaxeze. „In gama ame
najărilor create eu scopul 
a asigura petrecerea timpului 
in mod agreabil și cu folos — 
cluburi. discoteci. biblioteeL 
teatru, terase, cu variate po- 
sibilități de destindere — •
grijă aparte am acordat-o a- 
menajărilor sportive și orga
nizării activității pe acestea*.

Trecem printre șiruri de 
trandafiri pe „platforma spor
tivă" : 12 terenuri de tenis.- 2 
de baschet, 2 de handbal, 4 de 
volei, zeci de mese de tenis, 
plantate prin spațiile 
terenuri de minifotbal, 
cărie modernă. Și enumerarea 
ar putea continua. De subli
niat : pe toate, activitatea este 
în toi. Avem o foarte bună 
dotare materială și. lucru e- 
sențial, personal calificat care 
organizează și conduce compe
tițiile. Tocmai au inceput în
trecerile din cadrul „Cupei* 
Costineștiului", organizată sub 
genericul „Daciadei", la cele 
mai populare discipline — r>e 
dă informații interlocutorul. 
Fiecare serie își are campio
nii ei. Nu-i plăcut să duci 
printre amintiri, de la Mare, 
o diplomă ciștigată in cadrul 
„Daciadei"?

Desigur, este foarte plăcut! 
Mai ales că dacă al ciștigat 
acest trofeu numele îți este 
înscris în „Cartea de Aur" a 
stațiunii.

SO. „Nu așa. oricum, 
ceput trebuie să-i iei cu 
muri mici, să-i cîștigt 
cu drumuri frumoase, 
mari. Și. încet, încet, ii
veți cum să-și dozeze efortul 
la urcuș, în ce fel se folosesc 
sacii de dormit și corturile, 
apoi să se orienteze cu ' bu
sola—". Ascultindu-l, pe acest 
aprig iubitor de turism aflăm 
lucruri interesante. „Știți 
înseamnă să faci turism ? 
realizează o mare lecție 
geografie, de patriotism.
piii văd azi un mare șantier, 
peste doi ani, în același Ioc,. o 
mare hidrocentrală și intuiesc 
în ce fel, odată cu ei, crește 
țara".

Și astfel, în Valea Jiului, 
prin efortul profesorului Dan 
Cocor in special, al celorlalte 
cadre didactice, pasiunea pen
tru turism este in continui 
creștere.

...Se vor aceste rinduri un 
omagiu adus profesorului des
pre care am vorbit, tuturora 
acelora care știu — cu gingă
șie și pricepere — să sădească 
in sufletele copiilor, pnn dra
goste față de frumos și na
tură, dragostea de țari.

Modesto FERRARINI

POPASURI PRIN CEAHLAU
Si 

se pnotfi- 
pe albastrul ce- 

din înălțimi in
ia drumeție. Soa- 
potemăc, kidem- 

pădurit a 
cripta]

îl ÎMPREJURIMILE
• Tovarășe Binder, stnteți — 

ni s-a spus — unui din promo
torii turismului și agrementu
lui dki județul Cluj...

— D« aproape o jumătate de 
veac n-am stat * * 
acasă. îmi iau 
și urc cărările 
dure, la Hola, 
ra. Alteori urc .
• Cîți oameni vă urmează e- 

xempiul ?
— Cei de vtrsta mea, adică 

trecuțl de 60 de ani, aproape 
toți. Au șl o zl anume, miercu
rea, cind pornesc tn drumeție 
Stnt peste 500. Merg pină la 20 

ide kilometri. Pare mult, văd că 
vă mirați, dar cind ești antre
nat ..
• Am văzut, tatr-o duminică, 

în pădure, la Hota, mii de iubi
tori ai drumeției si agrementului. 
Eraiu muncitori de la „Unirea" si 
„Metalul roșu" Au urcat cu fa
miliile, cu prietenii, s-aiu simțit 
bine...

— Ati amintit două cqlective 
ta care această activitate este. .. 
Ia ea acasă 1 Mal stnt si altele : 
„Clujeana". „Someșul", IRIS, Ins
titutul de proiectări. Nu este du
minică ta care zonele de agre
ment ale orașului de reședință a 
județului să nu fie luate cu a- 
salt. De o vreme Încoace șl va-

nici o duminică 
■acul cu merinde 
ce duc la pă- 

la Baciu, la Me
et In Făget.

verzi, 
popi-

Viorel TONCEANU

Ceahlăul — numit adesea 
.Jarul Moidova- 
lează maiestuos 
ruluă, trimjțtad 
ssstente chemări 
reLe strălucește . 
rind spre răcoarea 
poienilor cu izvoare________
Turistului către Își face intrarea 
dinspre Durău. cărările 1 se 
deschid ca un evantai spre ca
bana Finttarie, spre virful Toa
ca, spre cascada Duruitoare, spre 
Dochia si de aici mal departe, 
spre alte si alte frumuseți. Dar, 
deocamdată, ne aflăm la Duzău, 
acum un complex modem capa
bil sâ ofere odor dare vin 
add la odihnă multiple 
liități de recreare.

Stăm de vorbă cu șefa 
plexului, Magdalena 
„Peisajul, de un farmec 
care oferă privirii o admirabilă 
vedere spre 
Obcine, este 
tn plus, ne 
râm condiții 
zare. Pentru 
cumetă să urce 
insă aceia ___
rile de tenis, voiri si .
mesele de tenis le stau la dis
poziție. De asemenea, 
zăm excursii cu autocarul spre 
cele mai interesante locuri din 
împrejurimi, iar pentru cei care, 
totuși, vor să străbată masivul, 
si nu se Încumetă singuri, dis
punem de ghizi specializat! șl 
de tot echipamentul".

Intr-adevăr, la Durău vin multi 
turiști. „Unii rămln mai multe 
zile, alții doar putină vreme, să 
se odihnească și pornesc iar spre 
înălțimi — ne spune Milica Cus
tură. lucrătoare în stațiune — 
așa cum au făcut-o, spre exem-

oom- 
Chltic. 
aparte.

Ceahlău sau spre 
foarte reconfortant, 
străduim să asigu- 
f o arte bune de ca- 
cei care nu se in- 

puțini sînt 
bowlingul, terenu- 

baschet,

organl-

plu, elevii din Iași. Bacău, Ga
lați, Brăila etc.".
Pornim spre cabana Flntl- 

nele. Cărarea urcă prin pădure tn 
pantă accentuată. -----
ajunși la cabană, 
repede dată uitării, 
splendidei priveliști 
dar șl a zâmbetului 
urării de bun venit a 
nrb.il Toader Lăcătușu.
ceput vacanta, au si __
să vină elevii. Au trecut pe aid 
mal multe grupuri din Botoșani, 
Piatra Neamț și studenți 
Iași". Dinspre pădure se 
strigăte, cascade de risete.
iac apariția cîțiva tineri 
joși. 11 urmează, in curind, 
Cei care sini deja sus.
rasa cabanei, glumesc pe seama 
celor dare mai transpiră pe ul
timii metri de urcuș. Ultimului 1 
se tace o iotograae pentru 
mintirea evenimentului". Ne dăm 
seama că stat studenții Univer- 
ettății clujene, după neeonfunda- 
bilu.1 semn „U". în fruntea gmi- 
Diiiui. lectorul Nlcolae Barabaș 
șl cont. univ. Sorin Pascu. Dis
cuția se încheagă repede, 
biectul, evident. excursia 
oare au pornit-o. „t:_ ____
plă excursie — ni se spune — 
cl o lecție practică, pentru că 
in anul I (toti stat încă „boboci") 
el urmează un curs de turism, 
noțiunile teoretice rămlnind să 
le aprofundeze acum, pe teren".

Ar fi multe de spus desime 
turiștii care străbat Ceahlăul, 
pentru că pe cărările sale se 
află, în aceste zile. sute de e- 
levi, studenți. oameni ai muneffl 
care Isi petrec vacanța sau 
concediul de odihnă intr-un de
cor de o deosebită frumusețe 1

Emanuel FANTANEANU

Dar. odată, 
oboseala este 

datorită 
montane, 

ospitalier, 
cabanle- 
„A tn- 
începul

din

vîn- 
alțfl. 

pe te-

Su-
____ In

Nu este o sim-

ORAȘULUI DE SUB FELEAC INVITĂ
Dialog cu Ludovic BINDER, președintele comisiei de 

turism a CJEFS Cluj
lea Someșului, de la podul Ga
ribaldi spre cartierul Grigorescu. 
O masă de oameni care fac pla
jă !.. . Sini. Insă, prea puține co
lective care au asemenea preo
cupări, le numeri pe degete. Pînă 
la cele de ordinul zecilor, cite e- 
xistă In urbea noastră, e ea’e 
lungă !
• Ce 
— Că

mentul, 
sale — 
ești In ___  ______ _
re, la Iloia — rămîne totuși 
fel de... copil vitreg. Cei 
sînt dornici ” ‘ 
în aer liber 
în concedii) 
aceiași, din
• Ce explicație ar fi ?

Sînt mai multe ! Înainte de 
toate, concurența autoturismu
lui. împrejurimile orașului de 
sub Feleac invită la drumeție, 
la agrement, zeci de mii de oa
meni. dar unii preferă alte zo
ne. mai îndepărtate, chiar peste 
limitele județului. Cu tristețe tre
buie să mărturisesc că am cu
noscut! care n-au urcat nici mă
car o singură dată în Făget!

sâ înțelegem de aid ? 
turismul de masă, agre- 
în pofida accesibilității 
din cartierul 
cîteva minute în

Mînăstur 
i pMo- 

un 
care 

să-și petreacă o zi 
(sau chiar mai multe, 
stnt de regulă, cam 

colectivele amintite.

• Ce ac găsi acolo T
— Frumuseți nenumărate, locuri 

lesne de urcat — virful “ 
Măgura salicei, creasta 
lui, creasta Vilcele 
făcut popas — valea 
lor, valea Morarilor, 
ral Întreaga zonă 
care poate concura prin 
rescul ei eu multe din
• Ați oferit o primă 

tie a lipsei de interes 
agrement...

— Da, să continui... 
pentru drumeție, pentru 
ment trebuie, de fapt,

Peana, 
Girbău- 
sau de 

Căprioare- 
în gene- 
Făget-Tăuț 
*_ pito- 
țară.

explica- 
față de

Gustul 
agre- 

______ . format 
de la virsta copilăriei. Or, in 
școli organizațiile de pionieri 
și de tineret urmăresc in prin
cipal latura competitivă a agre
mentului si turismului. organi
zează concursuri de orientare. 
Ce-i drept, le organizează 
există și o divizie, pe 5 
Concursul cuprinde, 
pint la 10 echipe, 

seamnă, Insa, caracter
Cîteva sute de copii... 
zeci de mii rămln In 
grementulul, a activităților spor-

bine, 
etape 
zicem, 

nu In- 
masă.

să
Asta 

de
Restul de 
afara a-

LA DRUMEȚIE..."
9

tive In aer liber care pot fl or
ganizate ca acest prilej.
• Deal școala, în strfnsă co

laborare cu familia, sâ înțete*- 
gâ mal bine rostul acestei actt* 
vitâți pen-tru sănătatea și dez
voltarea copilului, sâ o promove
ze, să o sprijine...

— Ar fi foarte bine ! Și La fol 
de bine .....................
țean de 
doar la 
mente a 
turistice, 
ceeași măsură și de ______ __

nor centre de închiriere a ma
terialelor și echipamentului 
sportiv (țeniși și bascheți. ruc
sacuri, chiar și corturi). Ama
tori sînt cu sutele. Deci, o di
versificare a servirii populației, 
ceea ce ar spori si eficiența ins
tituției.
• Cu aceste amendamente. . .

— ...„Sînt convins că agrementul 
ar putea face pași mai fermi 
spre extinderea sa într-un oraș 
care a trecut de 300 000 de lo
cuitori...

ar fi dacă Oficiul jude- 
turism nu s-ar limita 
aprovizionarea cu aJi- 
unor cabane sau puncte 
ci s-ar preocupa In B- 

crearea u-

Tiberiu STAMA
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ROMÂNIA - O FORȚĂ UNANIM PREȚUITĂ ÎN A
LA 10 EDITH ALE J. 0. DE VARĂ: 99 DE

embră a marii familii olimpice incă 
din anul 1914, România o fost repre- 
zentată — incepînd cu ediția 1924, de 

la Paris — la 10 din marile întreceri sportive 
desfășurate sub semnul celor 5 cercuri, in 

g; prezent „tricolorii” noștri pregâtindu-și, cu 
dăruire, răspundere și încredere, cel de ol 

0 11-lea start olimpic, care va fi dat la 19 iu- 
lie la Moscova.

Mai vechi file de istorie sportivă româ- 
îj nească evocă mai multe prezențe entuziaste, 

dar destul de modeste din punct de vedere 
al rezultatelor, obținute pină în onul 1952, o 
perioadă lungă de timp în care singurele 

gr distincții cucerite au fost medal a de bronz 
a echipei de rugby (1924) și cea de argint 
a călărețului Henri Rang (1936). De aceea, 

g; putem spune fără a greși că adevărata is- 
torie a afirmării sportivilor români in arena 

gs olimpică a început să fie scrisă odată cu 
ediția de la Helsinki, atunci cir.d trăgătorul 
losif Sîrbu ciștiga prima medalie de aur și 

0 cind delegația țării noastre realiza un bilanț 
jg care anunța o ascensiune pe măsura mor-.ior 
gr și profundelor prefaceri petrecute in viața 
g: României și - în context - c nc'ar cor.d’n 
g| de dezvoltare și progres create m'șcăr i de 
g; educație fizică și sport

Statisticile olimpice ne arată că ASTĂZI in 
gr „palmaresul" echipei României strălucesc 99 
0 de medalii I Avîntul impetuos al reprezen- 
g tanților țării noastre pe marea scenă o Ol m-

piadelor de vară este, în modul cel mai con- 
cludent. ilustrat de foptul că numai in ul- gr 
timul deceniu și jumătate - deci DOAR la g! 
3 ediții ale J.O. - au fost cucerite 58 de me- gr 
dalii, cel mai prestigios bilanț olimpic romă- 
nesc inregistrindu-se la ultima ediție, cea de 
la Montreal (1976) - 27 DE MEDALII și 
177,50 PUNCTE. |

Nu este, desigur, vorba despre un „mita- gr 
col", ci despre efectul grijii părintești pe care 
partidul și statul nostru, personal tovarășul gr 
NICOLAE CEAUȘESCU o poartă educației 
fizice și sportului, activități de interes națio- gg 
nai în România socialistă. AȘA ne explicăm gr 
faptul că țara noastră a devenit o forță una- gg 
nim recunoscută in arena olimpică. Așa înțe- 
legem cum a fost posibil ca într-un timp 5; 
scurt să-și făurească puternice tradiții gr 
școalo românească de gimnastică, lupte, ca- gr 
ioc-canoe sau handbal, sâ triumfe atiția și gg 
atrția sportivi români, să apară - așa cum ?r 
s-a întîmplat și după J.O. de la Montreal — gr 
mereu a Iți tineri și tinere cu îndreptățite os- gr 
pirații la podiumul olimpic.

Retrospect va cuprinsă în paginile de față g; 
se dorește a fi, de aceea, un gînd de cai- gr 
dă dragoste și recunoștință față de partid, gr 
un îndemn la o entuziastă angajare a tu- gr 
turor „olimpicilor* ca și la J.O. de la Mcs- gg 
cova sportivii români să fie la înălțimea sar- gg 
cinilor de onoare ce le-au fost încredințate. gg 

r\\\\\w.\\\\\\\\\\\\\\v SNNWmvxwf

99 MEDALII LA JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
Argint Bronz Total

CELE 6 95,25 PUNCTE ALE SF
Aur i ii III IV V VI

1924 Paris - — 1 1 1924 1
1928 Amsterdam — — 0 1928
1936 Beilin - 1 — 1 1936 1 __ 2
1952 Helsinki 1(23) 1 2 4(23) 1952 1 1 2 3 5
1956 Melbourne 5( 9) 3 5 13(12) 1956 5 3 5 3 5 4
1960 Roma 3(11) 1 6 10(10) 1960 3 1 6 1 9 9
1964 Tokio 2(14) 4 6 12(12) 1964 2 4 6 4 9 5
1968 Mexico 4(12) 6 5 15(11) 1968 4 6 5 5 3 2
1972 Munchen 3(13) 6 7 16(13) 1972 3 6 7 4 8 8
1976 Montreal 4( 9) 9 14 27( 5) 1976 4 9 14 10 8 6

22 31 46 99

Prima prezență olimpică

La 10 ani după ce devenise 
membră a comunității olimpice. 
România a luat parte la între
cerile celei de a Vil-a Olim
piade, cea din 1924 de la Pa
ris. Delegația olimpică a Româ
niei cuprindea un mănunchi de 
sportivi înscriși la 4 discipline 
(rugby, tir, tenis și fotbal). De
plasarea în Franța s-a făcut in 
condiții foarte grele și numai 
după interminabile intervenții 
Si âmînări, cu contribuția bă
nească a cluburilor, a sporti-

a Sportivilor români
vilor înșiși și a unor liste de 
subscripție publică. Participa
rea la aceste J.O. a înscris 
România pe tabelul țărilor ai 
căror sportivi au cucerit puncte 
și medalii, pentru că tinâra e- 
chipă a rugbyștilor noștri s-a 
clasat a in-a și a obținut ast
fel prima medalie olimpică. Au 
subscris la acest succes : D-tru 
Armâșel, Gh. Benția, T. Flo
rian, Ion Gârleșteann, I. Ma
rian. N. Mărăscu. S. Mihăi- 
lescu. P. NedelcovicL L Nemeș. 
Gh. Sfetescu. M. Sfeteseu, S. 
Sterian, A. Tănâsescu. M. Var- 
dala. P. Vidrașcu, D-tru Vol- 
voreann.

sala categoriei 75 kg, unde îl 
Intilnețte pe americanul Floyd 
Patterson (viitorul campion mon
dial al profesioniștilor de ca
tegorie grea) care ciștigă dis
puta. pugilistului nostru reve- 
nindu-i medalia de argint. Un 
alt boxer, Gheorghe Fiat (cat. 
60 kg), este distins cu medalia 
de bronz, ca și trăgătorul 
Gheorghe Lichiardopol la pis
tol viteză- Rezultate bune au 
mai fost obținute la lupte și la 
atletism, la ciclism etc.

Desfășurate la cițiva ani 
după a doua conflagrație mon
dială. Jocurile din Finlanda au 
avut loc „cu porțile larg des
chise”, iar „Pacea — așa cum 
scria ziarul parizian „Ce Soir"

IOSIF SÎRBU
— este cea care a primit la 
Helsinki cea mai minunată me
dalie !“. La triumful generoa
selor idei de pace și prietenie, 
de cunoaștere și înțelegere și-a 
adus modesta contribuție și de
legația olimpică a României...

Participare modestă, numeric și ca performțe
Cea mai sărăcăcioasă și cc-a 

mai scurtă dintre cronicile par
ticipării sportivilor români la 
J.O. Din țara noastră ia parte 
o mică delegație de atleți și 
scrimeri (22 de sportivi intre 
care și 2 femei !) ce
re n/u izbutesc să ajun
gă printre fruntașii .diferi
telor probe. Ar fi fost și foarte 
greu avînd în vedere condi
țiile de pregătire și de prac
ticare a sportului In țara noas
tră, atunci cînd din tot ajuto

rul promis de guvern pentru 
dezvoltarea activității sportive, 
ceea ce rămineau erau doar._ 
promisiunile ! Și cum doar cu 
promisiuni nu se putea trece 
Atlanticul pentru J.O. de la 
Los Angeles, lată că sportivii 
români n-au putut hia parte 
la Olimpiada a X-a din 1502.

Doar 6 secunde pină la primul loc pe podiui

1936 - BERLIN

Pentru delegația română mo
mentul cel mai important l-au 
cunoscut întrecerile de călărie. 
A fost o întreagă poveste cu 
arbitrajul la proba completă, ca 
și în întrecerea pe echipe, do
tată cu „Marele premiu al na
țiunilor", dar să ne oprim di
rect, fără alte comentarii, la 
concursul individual al acestei 
importante întreceri care a a- 
vut în final, la egalitate, doi 
concurenți, românul Henri Rang 
și germanul Kurt Hasse. Pen
tru desemnarea campionului a 
fost necesar un baraj pe care 
Rang l-a executat fără să fi 
cunoscut în prealabil parcursul 
(spre deosebire de adversarul 
său !) într-un timp cu 6 s mai 
slab decît Hasse, care a primit 
astfel medalia de aur. De sub

liniat locul 5 ocupat de luptă
torul orădean losif Tozser la 
cat. 56 kg și de reprezentativa 
masculină de handbal in ÎL

Ziarul bucureștean „Gazeta 
sporturilor” avea sâ scrie mai 
apoi : „Cu pregătirea pe care 
au avut-o, cu jsprijinul” pe 
care statul nn a înțeles să-l 
acorde, nici nu e de mirare că 
expediția noastră nu se in- 
tcUrce de la Berlin eu prea 
multe succese. Jocurile Olim
pice devin din ce in ee mai 
pretențioase șL pentru a putea 
fi in ritmul lor, trebuie sâ se 
întroneze in România o altă 
concepție asupra sportului". Or, 
așa ceva nu se putea lntimpla 
atunci. Pentru aceasta trebuia 
să mai treacă cițiva ani și să 
intervină CEVA în viața po
porului nostru. Și acel ceva s-a 
chemat Eliberarea patriei noas
tre la 23 August 1944, care a 
declanșat energii noi, creatoare.

CONTRIBUȚIA SPORTURILOR LA BILANJUL OLIMPIC

3
<

c 
p

E 
£ IV V VI

, o 
fi «

E < •“ a

Ca ioc-canoe 20 6 6 8 7 5 4 139
Lupte* 20 3 8 11 4 17 8 143,75
Box 15 1 7 7 66,50
Atletism 12 s 4 3 1 5 5 85
Girana stkă 11 3 2 4 4 3 7 79,50
fi» 9 3 3 3 1 6 4 67
Scrimă 6 1 1 4 5 3 3 52
Handbal 2 0 1 1 1 1 0 14
Canotaj 2 0 0 2 1 1 4 17
Călărie 1 0 1 0 0 0 1 6
Rusby 1 0 0 1 0 0 0 4
Volei 8 0 0 • 2 1 0 8
Polo 0 8 0 0 1 2 0 7
Ciclism 8 • 0 0 0 1 2 3,50
Haltere 6 0 0 0 0 1 0 2
Pentatlon ■ 0 • 0 0 C 1 1

•) B, ie Mul Ic lupte greco-romane 3+64-8=17 medalii. 8+12+
6=116,75 p

ll elita țărilor sportive ale lumii...

1956 - MELBOURNE

Medalie de aur, cu punctaj maxim - 400 p!
O delegație numeroasă (72 de 

sportivi) și, foarte important, 
bine pregătită, participă la Jocu
rile celei de a XV-a Olimpiade. 
Este un moment deosebit de 
important pentru sportul nos
tru căci în ziua de 29 iulie, 
pe poligonul Malmi, trăgătorul 
losif Sîrbu aduce României pri
ma medalie olimpică de aur. El 
devine campion la proba de 
pușcă liberă, calibru redus, -cul
cat. cu performanța maximă 
de 400 d — record mondial, cîș- 
tigînd la baraj primul loc (l-a

întrecut pe sovieticul Boris An
dreev la numărul de „muște" : 
33 fa!ă de 28). Atunci, la 29 iu
lie 1952, pentru prima oară în 
cadrul unei ceremonii de pre
miere olimpică, steagul Româ
niei a fost înălțat pe cel mai 
înalt catarg, în cinstea biruin
ței sportive a unui flăcău din 
Șibotul Hunedoarei. Boxerul 
Vasile Tițâ ajunge pină în fi

In timp ce la noi acasă nin
gea molcom, hăt departe, la 
Antipozi, in plină vară, cu căl
duri toride, sportivii români 
scriau cea mai frumoasă cro
nică a prezenței lor în între
cerile olimpice : 5 titluri de
campioni, 3 medalii de argint 
și 5 medalii de bronz ! Marile 
noastre vedete sînt canoiștii 
care pe apele lacului Wen- 
douree. la Ballarat, cuceresc 3 
din cele 4 titluri puse în joc 
la acest sport. Leon Rotman, 
un tinăr electrician din Bucu
rești, pînă mai deunăzi jucător 
de... rugby, ciștigă ambele me
dalii la canoe simplu, viteză 
(1 000 m) și fond (10.000 m), iar 
fiii Deltei, Simion Ismailciuc și 
Alexe Dumitru, ies învingători 
la canoe dublu 1 000 m (în 
cursa de 10 000 m au fost pe 
locul 5).

La West Melbourne-Stadium, 
la întrecerile de box participă 
și 4 pugiliști români. Pînă la 
urmă toți 4 au primit medalii ! 
Nicolae Linca, un tinăr voinic 
din Cergăul Mare, de lingă Blaj, 
obține titlul olimpic la semi- 
mijlocie, învingîndu-1 în finală,

pe irlandezul Tiedt (această 
victorie i-a determinat mai a- 
poi pe foarte mulți dintre co
piii din comuna natală a cam
pionului să-i ceară profesorului 
de educație fizică să-i învețe 
boxul 1), Mircea Dobrescu (vă
dit nedreptățit de juriu) la 
„muscă" și Gheorghe Negrea la 
„semigrea" primesc medalii de 
argint. Constantin Dumitrescu, 
la „ușoară", pe cea de bronz.

Pe poligonul de la Williams
town, Ștefan Petrescu devine 
campion olimpic la pistol vi
teză, cu 587 p — record mon
dial, iar Gh. Lichiardopol, ca și 
în urmă cu 4 ani, este iarăși al 
treilea. Tînăra floretistă Olga 
Orban (Szabo) pierde, în ba
raj, aurul finalei, în fața unei 
adversare pe care, pînă atunci, 
o învinsese de 3 ori, chiar a- 
colo la St. Hilda 1 Luptătorul 
Fr. Horvath și gimnastele noas
tre Elena Leuștean, Elena Do- 
brovolschi (Fodor), Georgeta 
Hurmuzache (Dumitrescu), So
nia Iovan, Elena Săcălici, Emi
lia Vătășoiu (Liță) obțin me
dalii de bronz? Succesele re
purtate în Australia au insta
lat România în elita țărilor 
sportive ale lumii, întrecînd a- 
tunci numeroase țări cu mult 
mal vechi tradiții sportive.

Trei momente de „aur" dintri
Sportivi din 84 de țări (nu

măr record) participă la între
cerile olimpice din capitala Ita
liei. Tinerii noștri reprezentanți 
sînt animați de dorința unei 
bune comportări care să con
firme succesele de acum 4 ani. 
Sarcină grea, avînd în vedere 
faptul că și concurența este 
foarte puternică, tricolorii noș
tri au obținut însă un buchet 
de rezultate excelente, între 
care 3 medalii de aur. care

cula zilei, 
Pîrvulescu. 
Steagul roș 
grea bătălii 
nic sportiv 
Fabra, pe 
puncte, dev 
pic la ' „mu;

Pe poligo

AU ACUMULAT CELE MAI MULTE
1. Nadia Comăneci 28,83 p (1976)
2. Leon Rotman 18 (1956
3. Iolanda Balaș-Soter 16 (1956,

Lia Manoliu 16 (1952,
5. Ivan Patzaichin 15 (1968,
6. D-tru Pîrvulescu 14 (1956,

Nicolae Martinescu 14 (1964,
7. Teodora Ungureanu 12,83 (1976)
8. Mihaela Peneș 12 (1964,
9. Vasile Dîba 11 (1976)

10. Elena Leuștean 10,31 (1956,

completează fericit bilanțul O- 
limpiadei anterioare și mențin 
țara noastră in grupul fruntaș.

Față de Melbourne, unde fu
sese a cincea, marea noastră 
atletă Iolanda Balaș are acum 
prilejul unei strălucite revanșe. 
Pe „Stadio dei centomila", ea 
ciștigă detașat întrecerea de la 
înălțime, cu un rezultat de 1,85 
m — record olimpic, la un 
centimetru de propriul său re
cord mondial. Pe același sta
dion, Lia Manoliu obține pri
mul său „bronz" la arucarea 
discului. Un alt moment „de 
aur" s-a petrecut sub bolțile 
bazilicii lui Maxențiu. Tirziu, 
în noaptea romană, pe salteaua 
de lupte incă încinsă de «nni-

Victorii ce
1964 - TOKIO
De la bun început este con

semnat un record de partici
pare, cu 94 de țări ; de la bun 
început este cit se poate de clar 
că lupta pentru intîietate va fi 
cea mai grea de pînă acum. 
Sportivii români sînt insă și 
de această dată, la înălțime 
cum aveau să fie și la viitoare
le ediții ale Jocurilor Olimpi
ce ! Distincțiile sportive cele 
mai înalte le-au revenit atlete
lor. Iolanda Balaș și-a confir
mat încă o dată, de o manieră 
clară, categorică, marea-i supe
rioritate la săritura în înălțime 
(1,90 m — record olimpic față 
de 1,80 m cît a avut a doua 
clasată), cîștigind astfel al doi
lea Său titlu olimpic.

Bucuria cu care Ioli a fost 
primită în satul olimpic, de 
delegația română, avea să fie 
Întregită cîteva zile mai tîrziu 
de o adevărată revărsare de 
entuziasm care a însoțit succe
sul — cu totul neașteptat ! — 
al mezinei lotului nostru de a- 
tletism, junioara de 17 ani, Mi-

trecerea tr. 
are loc o 
italianul R< 
linin și lor 
victoria, ci 
efort, Biță

Leon Roi 
reat olimpi< 
bronz, ca ș 
nastică (Le 
Ilobrovolsc 
nescu și l 
obțin med: 
Vicol la fl 
box și Io 
singurul , 
luptătorului 
cut cu gre 
ravaev.

țărmul Pa
bac la Pene 
să învețe î 
tr-un coi 
tînăra suli 
Întrece pir 
miște sper; 
pioanăr alir 
putem uita 
na Gorcea! 
a IlI-a), ti 
t<k<x<3. moi 
la atletisn 
al Liei M: 

în între, 
de la Sag 
obțin 2 mi 
drei Igoro 
Hilde Lau< 
3 de bron: 
K 1 - 10( 
- Hilde L 
Vernescu, 
eiuo la K 
clasificați i 
tre fruntaț 
și la lupte 
fășurate îi 
zawa : Va 
gint") la 
Pîrvulescu 
(„bronz") 
și, respect

Tricolorii ia înălțimea aș
Sportivi din 115 țări (!) parti

cipă la noua Olimpiadă, cu spe
ranțe și ambiții, dar și cu muS 
te emoții și temeri provocate 
de complexitatea problemelor 
pe care le ridică altitudinea 
neobișnuită a capitalei mexi
cane.

tletismul nostru este din 
nou la mare preț, înregistrînd

acum, pe 
cea mai i 
din lunga- 
medalii de 
al 5-lea
Viorica Vi
de 6,82 i
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Ion Cernea 
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ia Manoliu (la 
irt olimpic) și 
anu (rezultatul 
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„S-a demonstrat și la Montreal, ca pretutindeni, că factorul prin

cipal pentru a obține victorii, pentru a te putea ridica pe treptele cele 

mai înalte, în sport ca și în alte domenii, îl constituie munca, perseve

rența. Dealtfel, știți că în concepția noastră de formare a omului nou

punem accentul pe muncă, ca factor determinant al întregii activități 

sociale**.
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I

record olimpic) și țnedalii de 
argint Ileana Silai la 800 m ți 
Mihaela Peneș la suliță.

Pe apele canalului Cuemenco 
de la Xochimilco flotila de ca
iace și canoe își 
din plin datoria, 
butează un tînăr 
Patzaichin, încă 
are la activ doar 
nuirea pagaei.

face iarăși și 
în echipă de- 
canoist, Ivan 

junior, care 
un an în mî-

____ ____ Și pentru că 
valoarea nu ține seamă de nu
mărul anilor, iată 
Patzaichin împreună cu consă
teanul său Serghej 
din satul de pescari 
alcătuiesc o canoe, ce mai, im
batabilă, care cîștigă net 
cerea.

Demne de remarcat că 
ceasta ediție a Jocurilor, 
tivii români s-au numărat 
tre fruntași la mai multe dis
cipline. în afara atletismului, 
a canoei și a scrimei, au mai 
fost obținute medalii la box 
(Ion Monea — argint și CaliS- 
trat Cuțov — bronz), lupte gre- 
co-romane (Ion Baciu — argint, 
Simion Popescu și Nicolae Mar
tinescu — bronz), tir (Marcel 
Roșea — pistol viteză, argint), 
caiac (echipajul de K 4 — 1000 
m Anton Calenic, Dimitrie Iva
nov, Haralambie Ivanov, Mihai 
Turcaș 
mitra 
bronz).
menea, 
chipa feminină de floretă (Ilea-

că tinăru)

Covaliov,
«Mila 23“,

între-

la a- 
spor- 
prin-

— argint și Viorica Du- 
la K 1 — 500 m — 
Vom mai nota, de ase- 
„bronzul" cucerit de e-

Afirmări și consacrări
1972 - MUNCHEN

La Olimpiada jubiliară care 
a avut Ioc în capitala 
în ziua de 26 august, 
vitatea de deschidere 
rilor între delegațiile 
de țări prezente pe 
miinchenez, s-a aflat 
României socialiste, in compu-

Atletism 
Boi
Catac-canoe 
Canotaj 
Călărie 
Ciclism 
Fotbal 
Gimnastica 
Haltere 
Handbal 
Lupte gr.-rom 

libere
Notație - înot

— polo
— sărituri

Pentatlon modern 
Scrimă
Tir 
Voie! 
Rugby 
Tenis

Bavariei, 
la festi- 
a Jocu- 

celor 122 
stadionul 
și cea a

13

3
4

1
2

1t
2

NICOLAE CEAUSESCU

FDQIUMUl OLIMPIC DE PREMIERE
I R m

Noeic Ccm£r>*ci • echipe* (76) »ol (76)

C 1-1000 m (60)

Disc (60)

(72)

(64)
(«)
(76)

D-tru Pimilescu 
Nicolae Martinescu 
Vasile Di ba
Iosif Sirbu

• C 2-1000 m"

• Sulițâ (66)
• C 2-1000
• Cot 48 Lfl (76)

•) Din echipe României cu moi fâcut parte : Teodore 
gureanu, Gabriela Treșcă, George.ta Gabor, Anca 
Mocicna Constantin.

••) Echipaj alcătuit din Patzaichin—Covdiov
*) Echipaj alcătuit din Dumitru—IsmaiIciuc

Un-
Grigoroș,

na Gyulai, Ana Pascu. Ecateri- 
na Stahl, Olga Szabo și Maria 
VÎcoI).

la multe discipline
complet fără a vedea ți puncte
le totalizate ; de aceea, iată-le : 
23 la greco-romane ți 11 la 
libere.

Pe pista de apă de la Feld- 
moching, Ivan Patzaichin stră
lucește in cursa canoelor mor.o 
ți cîștigă clar titlul olimpic. 
N-are timp să-și savureze suc
cesul pentru că, lată-1. puțină 
vreme mai tirziu, alături de

I
4

4

I

1
I

4
3

!

Alexe Dumitru 
S im ion Ismailciuc 
Nicolae Linca 
Ștefan Petrescu 
Ion Dumitrescu 
Viorica Viscopo-

teuliriduai 
compel (76) 
perera-e (76) 
bimo (76) 
C 2-1OOC m** (66) 
C 1-1C0C rr. (72) 
C 1-1000 m (56) 
C l-’C.OOO m (56)
înălțime (6C) 
lno4țime (64) 
Suliță (64) 
C 2-1000 m" (66) 
Cot. 46 kg (72) 
D.SC (66)

Cot. 52 kg («) 
Cat. 4-100 kg (72) 
K 1-500 m (76) 
Armă liberă

culcat (52) 
C 2-1000 m' (56) 
C 2-1000 me (56) 
Box, cat. 67 kg (56) 
Pistol viteză (56) 
Taiere (60) 
Lungime (66)

(72)

• --
• Disc (64)
• Cot. SB kg
• Cot. 97 kg
• K 1-1000 m
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4
4

15
4

7

1

5
3

I
4
I

4

7

4

2
1
2
1
4

9
9
4
4
4
3

4
2

7
2
1

11
•
7
2

14
9
7
I

15
11
7
3

2
1

14
2

4
4

1

1 • 7 
« S

1

t

4
4
4

I
7

14 *4 » *5 75 U
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Total sporturi 4

La Jocurile Olimpice de h Moscova sportivii români 
ticipc Ic 18 din cele 21 de discipline i adefcsm. box, 
noe, canotaj, colârie, ciclism, gimncsticâ, haltere, 
judo, k/pte (gceco-romerbe fi fi bere),, notorie (Înot, po 
rituri), pentatlon 
yachting.

modern,

130 de
16 din

nerea căreia erau peste 
sportivi, participanți la 
cele 21 de discipline Înscrise în 
program. între aceștia, foarte 
multi sportivi tineri, debutanți 
intr-o competiție de o aseme
nea anvergură, dar și cițiva 
dintre veteranii cei mai stimați 
ai sportului nostru (Lia Mano- 
liu la a 6-a Olimpiadă, Olga 
Szabo la a 5-a, Nicolae Rotaru, 
Aurel Vernescu, Ion Dumitres
cu, Tănase Mureșan la a 4-a 
etc).

De data aceasta, dintre spor
tivii români, luptătorii au ob
ținut cele mai valoroase perfor
manțe. Era prima oară cînd 
România prezenta formații com
plete Ia ambele stiluri. Se aș
teptau, firește, rezultate bune, 
superioare celor ale altor ediții. 
Și într-adevăr, mai ales la gre- 
co-romane, bilanțul a fost ex
celent : 2 medalii de aur prin 
Gheorghe Berceanu (cat. semi- 
muscă) și Nicolae Martinescu 
(cat. semigrea), sigurele care 
le lipseau din bogatele lor pal- 
marese, o medalie de bronz — 
Victor Dolipschi (cat. grea). 
Tot pe locul III s-a clasat și 
Vasile Iorga în turneul de „li
bere'1. Bilanțul nu poate fi

1
14

2
1

4
1
4
2
4
7
1

102
14

14
11
11
4
4

14
1
2

TO
9

1

9

74
12

vechiul său tovarăș Serghei Co
valiov, luptind pentru un nou 
titlu. Din păcate, doar o infi
mă părticică dintr-o secundă 
(sesizabilă doar pe fotografie !) 
i-a despărțit pe ai noștri de 
aurul unei noi medalii.. Au 
mal venit cu medalii de argint, 
de la MQnchen : atletele Va
leria Bufanu-Ștefăneseu (100 
mg) și Argentina Menis (disc), 
trăgătorul Dan Iuga (pistol pre
cizie), boxerul Ion Alexe (cat. 
grea) și calaciștii Afanasie 
Sciotnic, Roman Vartolomeu, 
Aurel Vernescu ți Mihai Zafiu 
(K 4 — 1000 m). Pe locul HI 
s-au mai clasat caiacistele : 
Viorica Dumitru și Maria Ni- 
ehiforov (K 2 — 500 m), pușca
șul Nicolae Rotaru (armă libe
ră. calibru redus, culcat 60 f), 
floretistele Gyulai, Pascu, Stahl, 
Szabo (în proba pe echipe), ca
notorii Stefan Tudor. Petre Cea- 
pura + Lad. Lovrenschi (schif 
2+1) și componenții reprezen
tativei masculine de handbal : 
C. Penu, Al. Dincă, V. Talie, 
Șt- Birtalan. Ad. Cosma, Cr. 
Gațu. Gh. Gruia, R. Gunesch, 
G. Kicsid, Gh. Lieu. M. Dan, 
V. Samungi, SV. Stockl, C. Tu- 
dosie, R. Voina.

Cel mai yaloros bilanț In jumătate de secol de participări la J.O.
Amintirile, puse in ordine de 

trecerea timpului. încep, de 
fapt, cu sfirșitul întrecerilor, 
cînd au fost consfințite, pentru 
posteritate, acele ierarhizări ale 
națiunilor participante, de 
multă vreme intrate in uzul 
general, chiar dacă pină acum 
eie n-au depășit încă statutul 
de... neoficiale ! Ei bine, po
trivit acestor clasamente, pe 
care toată lumea le tace ți pe 
care toți le prețuiesc, partici
parea românească la J.O. de la 
Montreal a fost de departe cea 
mai valoroasă dintre toate cele 
realizate in mai bine de ju
mătate de secol de prezență 
a sportivilor noștri in compe
tițiile olimpice. Cele 27 de me
dalii (4 de aur) cucerite dc ti
nerii noștri reprezentanți ți 
cele 177,5 puncte totalizate de 
ei au adus România socialistă 
pe locul 5 în ierarhia olimpică, 
în clasamentul după totalul me
daliilor, pe locul 6 în clasamen
tul după 
pe locul 
medaliile

Marea 
de la Montreal a fost micuța 
noastră gimnastă Nadia Coma
neci, considerată aproape in u- 
nanimitate cea mai bună spor
tivă a Olimpiadei a XXI-a ți 
aceasta in situația in care s-au 
aflat in Întrecere, aproape la 
fiecare disciplină, mulți. foarte 
mulți supercampioni ! Nadia a 
fost în acele zile o adevărată 
minune, căreia i-au fost aduse 
cele mai variate superlative 
pentru perfecțiunea cu care 
ți-a prezentat exercițiile in 
marele Forum al hocheiștilor, 
devenit neîncăpător pentru 
iniile de spectatori atrași ea 
un magnet de această „regină, 
prințesă, zeiță, floare" etc. din 
Carpații României. Trei meda
lii de aur, una de argint cu e- 
chipa și incă una de bronz i-au 
recompensat marea-i măiestrie,

1976 - MONTREAL
Medalia

numărul de puncte și 
9 în cel realizat după 
de aur.
vedetă a întrecerilor

arbitrele fiind obligate, pentru 
prima oară în istoria compe
tiției, să-i acorde nota maxi
mă: 16. Și aceasta de 5 ori !

în bazinul din insula Notre- 
Dame. din sudul orașului. Va
sile Diba a fost primul dintre 
caiacițtii români participanți la 
J.O. distins cu medalia de aur, 
în urma strălucitoarei sale e- 
voluții din finala cursei caia
celor mono pe 500 m (la 1 000 
m el a fost al III-lea).

Pe podiumul de onoare, la 
diferite baze ale competițiilor 
olimpice, au mai urcat atunci 
alți sportivi români, ale căror 
nume le amintim acum cu a- 
ceeași plăcere ca și atunci, la 
„premieră" : medalii de argint : 
gimnasta Teodora Ungureami 
la paralele și împreună cu Ga
briela Trușcă, Georgeta Gabor, 
Anca Grigoraș, Mariana Con
stantin și, evident, Nadia Co
maneci la echipe, luptătorii Gh. 
Berceanu, Nicu Gingă și Șt. 
Rusu. boxerii Simion Cuțov ți
M. Simon, handbaliștii C. Penu,
N. Munteanu, G. Kicsid, Cr. 
Gațu. Gh. Lieu, C. Drăgăniță, 
R. Voina, R. Gunesch, Al- F01- 
ker. Șt. Birtalan, Ad. Cosma, 
C. Tudosie, W. Stockl, M. Gra
bowski, canoiștii Gh. Simionov 
ți Gh. Danilov la C 2 — 1000 
m ; medalii de bronz : Ungu
reanu (bîrnă). Dan Grecu 
(inele). Gh. Megelea (suliță), 
Al. Năstac, V. Zilberman și C. 
Dafinoiu (box). Roman Co- 
dreanu (greco-romane), Stelică 
Morcov și Lad. Simon („li
bere"). Larion Serghei și Poli- 
earp Malîhin (K 2 — 500 m), 
Ioana Tudoran, Maria Micșa, 
Felicia Afrăsiloaia, Elisabeta 
Lazăr și El. Giurcă (schif 4+1 
vîsle). Dan Irimiciuc, Ioan Pop, 
Marin Mustață, Cornel Marin 
și AI. Nilca (echipa de sabie).

cu numărul 100!
în panoplia de succese ale 

sportului românesc figurează 
99 de medalii cucerite la Jocu
rile Olimpice de vară, hi mod 
normal, acum, la Moscova, Ia 
cea de a XXII-a ediție a Jocu
rilor urmează să fie obținute 
alte asemenea distincții de că
tre sportivii noștri. Care dintre 
ei va cîștigă însă cea de a 
o suta medalie olimpică? Evi
dent, cele mai multe șanse le 
au acei sportivi care vor par
ticipa la întrecerile programate 
in prima sau în a doua zi ale 
competiției olimpice, adică la 
20 sau la 21 iulie. Potrivit pro
gramului J.O., în aceste zile vor 
avea loc competiții la 15 din 
cele 21 de discipline olimpice, 
dar în aceste zile se vor în
cheia și vom cunoaște primji 
trei clasați doar la următoarele 
probe : ciclism — cursa de 100 
km pe echipe, haltere — cate
goriile 52 și 56 kg și tir — pis
tol precizie și pușcă, culcat 60 
f. Ne-ar face, desigur, multă: 
plăcere să avem un medaliat 
la una dintre aceste probe..?*

Pină atunci, iată însă spre a-j 
ducere aminte pe cîștigătorii 
altor asemenea medalii olim
pice, să le zicem, jubiliare :

Medalia I (bronz) 1924, Pa
ris : echipa de rugby.

Medalia a 25-a (bronz) 1960, 
Roma : Lia Manoliu aruncarea 
discului.

Medalia a 50-a (aur) 1968, 
Mexico : Ivan Patzaichin — 
Serghei Covaliov canoe 2 —> 
1000 m.

Medalia 
Munchen : 
libere.

Medalia
cova : . .

a 75-a (bronz) 
Vasile Iorga

a 100-a ... 1980.

1972, 
lupte

Mos-

Șl ACUM JOCURILE OLIMPIADEI A XXII a...

9&P

La ora acestei retrospective, 
pregătirile sportivilor români 
pentru cel de al 11-lea start 
olimpic - MOSCOVA, 1980 -
se apropie de final. A fost un 
drum lung, uneori anevoios, 
cerind căutări neîntrerupte și 
eforturi maxime pentru creș
terea continuă a nivelului per
formanțelor. O pregătire inten
să, solid fundamentată științi
fic, desfășurată - in toate lo-

un nivel de evidentă creștere caii- 
o exemplară dăruire și angajare, 
această atmosferă de muncă și

turile - la 
J; tativă, cu

Întreagă 
responsabilitate a fost generată - ne reamin- 
tim cu emoție și mindrie — in acea zi □ celei 
mai mari sărbători din istoria sportului romă- 

8

nesc, cînd, la 19 august 1976, sub marea cupo
lă a Palatului sporturilor ți culturii, secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, rostea vibranta Cuvîntare in 
care sportivilor și activiștilor mișcării noastre 
sportive le erau adresate felicitări pentru suc
cesele obținute la J.O. de la Montreal și în
demnul mobilizator de a se pregăti in conti
nuare, de a face totul pentru ca la J.O. de 
la Moscova „tricolorii*1 să obțină un număr 
mai mare de titluri și medalii, un bilanț -ge
neral care să se inscrie drept cel mai valoros 
dintre toate cele obținute la Jocurile Olim
pice.

Cu oceste ginduri, cu aceste sentimente, 
așteptăm acum, cu toții, apropiatele examene 
olimpice ale sportivilor români, cărora le do
rim, din toată inima : „SUCCES DEPLIN" I"

Materiale realizate de Dan GARLEJTEANU și Romeo VILARA
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„PROCESUL

EUROPENELOR"
La numai doua, zile dupâ încheierea ediției italiene a C.E., marți 24 iunie, 

prestigioasa revista italiana „Guerin Sportivo", care apare la Bologna, a or
ganizat la Ravenna - orașul unde s-a sfîrșit, în exil, marele- Dante - o con

ferința de presa, de fapt o masa rotunda, intitulata de inițiatorii ei „Procesul eu
ropenelor". Au participat, printre alții, Italo Cucei, directorul revistei Guerin Spor- 
tivo, și S. Germano, din partea aceleiași publicații, Nando Martelihi, crainicul 
sportiv al televiziunii italiene, Paolo Carbonne, crainic sportiv la radioteleviziunea 
italiana, Ermanno Za cehi nl, șeful sectorului internațional al Uniunii italiene a 
sportului popular, cu sediul la Ravenna. Au fost, de asemenea, invitați numeroși 
ziariști ai unor cotidiene de sport din Italia, R.F. Germania și Olanda, precum și 
jucătorul 
celui mai

vest-german H. Muller, cîștigător al premiului 
bun fotbalist, pină la virsta de 24 de ani, in

la această im- 
acțiune, care

resi
de 

am

Prezent 
portantă 
și-a propus o retrospec
tivă analitică a întrece
rii celor mai bune opt 
echipe reprezentative de 
pe continent, am 
nut cîteva elemente 
concluzie cărora 
vrea să le dăm priori- 

■ tate în cadrul expune
rii. Pe scurt, la Ravenna 
s-a spus că recentul 
C.E. s-a situat mult sub 
nivelul așteptărilor, atit 
pe plan organizatoric- 
financiar, cit și fotbalis
tic. Referitor la acest 
din urmă aspect, s-a a- 
ftrmat chiar că față de 
alte competiții interna
ționale de amploare, în 
care au apărut sisteme 
noi de joc, idei noi în 
concepție, dinamică și 
stil — cum au fost fot
balul atletă: sau fotbalul 
total — de astă dată 
s-a făcut, din păcate, 
foarte mult simțită pre
dilecția pentru așa-zisul 
„calcio non calcio" sau 
antifotbal. Așa să fie 
oare ?

...R. F. GERMANIA Șl BELGIA - ECHIPELE CELE MAI TINERE
Prin tragere la sorți, 

participantele la turneul 
final au fost împărțite, 
după 
două grupe. La 
vedere, inegale 1 
Impresia celor 
mulți, înainte de 
perea competiției, 
că prima grupă — alcă
tuita din R.F.G., Olan
da, Cehoslovacia și Gre
cia — este 
în ansamblu 
2-a grupe, 
făceau parte 
glia. Spania 
Se trecea, desigur, cam 
ușor peste o evidență a 
performanțelor, care a- 
răta că R. F. Germania 
este dublă campioană 
mondială și o dată câș
tigătoare a C.E. ; că Ce
hoslovacia este ultima
cîștigătoare a titlului
continental și că Olan
da este de două ori 
consecutiv finalistă la 
C.M. Dealtfel, deloc în- 
tîmplător, învingătoare
le în ambele finafte, și 
în cea de la Neapole, și 
în cea de la Roma, au 

0 SINGURĂ REVELAȚIE AUTENTICĂ Șl CAM MULTE DECEPȚII
Trccînd la o succintă ca

racterizare a comportării 
celor 8 echipe, va trebui 
să ne oprim, în primul 
rînd, asupra acelora care 
prin evoluția lor au con
firmat fie valoarea, fie 
forma manifestată în ulti
ma vreme. Este vorba de 
echipele R. F. Germania, 
Cehoslovaciei și Greciei. 
Reprezentativa vest-germa- 
Hă, antrenată de Derwall, 
un tehnician iscusit, tena
ce și sobru, s-a impus 
printr-o mare omogenita
te, prin disciplină de joc, 
printr-o bună orientare 
tactică. Cîștigînd titlul con
tinental, Derwall a infir
mat ideea potrivit căreia 
plasarea C.E. la un inter
val scurt, în raport de 
competițiile europene de 
club, ar fi contribuit de
cisiv la scăderea potenția
lului psiho-fizic al jucăto
rilor. O astfel de scuză, 
invocată pe alocuri, n-a 
mai putut rezista deloc în
să atunci cînd fotbaliștii 
vest-germanl, prezenți în 
nu mai puțin de 5 echipe 
în fazele finale ale cupe
lor europene, au reușit să 
termine neînvinși, pe pri
mul loc, în întrecerea ce
lor mai. bune reprezentati
ve din continent Se poate 
vorbi în această situație 
mai curînd de o judicioa
să dirijare a efortului în 
contextul unui program 
de pregătire bine dozat și 
bine condus. S-ar mai pu
tea vorbi, de asemenea, și 
de o bogată bază de se
lecție pe care a avut-o la 
dispoziție antrenorul Der
wall, lucru care i-a permis 
să aleagă jucători nu nu
mai în funcție de valoare, 
ci și disponibilitățile lor 
fizice,

O altă echipă care a con- 
fifmat este aceea a £eho-

fost Împărțite, 
cum se știe, in 

prima 
valoric, 

mai 
ince- 

era

inferioară 
celei de a 
din care 
Italia, An- 
și Belgia.

sus- 
gaz- 

in 
de 

cu-

nu numai gâu- 
au aparținut 
celor care au 

podium. Aveau 
să • 

ne pri-
interes 

ceea ce

Fără îndoială ’’ă o 
astfel de apreciere, 
ținută mai ales de 
de, a fost generată, 
principal, de starea 
insatisfacție care a 
prins fotbalul peninsu
lar in urma rezultatului 
modest obținut de ..squa- 
dra azzurra", clasată 
pe locul IV în final și 
nu pe primul loc, așa 
cum au sperat susținăto
rii acesteia. Au fost insă 
și destule păreri care 
au văzut și „brînza din 
șvaițer", 
rile. Ele 
îndeosebi 
urcat pe 
poate și 
facă. în 
vește. ca parte neutră, 
nu vom încerca 
larea unor puncte 
vedere proprii în 
textul unei sumare tre
ceri in revistă a pjinci- 
palelor probleme și mo
mente 
ne a 
ceput, 
pre...

formu- 
de 

ern-

ale ediției italie- 
C.E. Pentru in
cite ceva 4es-

fost componente ale 
grupei A.

Și acum, să vedem 
cum arată un clasament 
al participantelor după 
media de vîrstă: R.F.G. 
= 25 de ani, Belgia = 

26, Spania — 26,5, Italia 
= 27, Cehoslovacia — 
27,5, Grecia =■ 27,5. An
glia — 28 și Olanda — 
29. Se poate desprinde 
de aici că VIRSTA ME
DIE A ECHIPELOR RE
PREZENTATIVE PAR
TICIPANTE LA MARI
LE COMPETIȚII ESTE 
ÎN GENERAL RIDICA
TĂ. în același timp 
însă nu poate scăpa a- 
tenției „amănuntul" că 
cele patru echipe fina
liste se înscriu în pri
mele 5 jocuri al« cla
samentului pe virste. 
Ceea ce denotă că, pe 
lingă experiența cotnpe- 
tițională, este nevoie și 
de multă vigoare fizică. 
Și să mai reținem ei 
R.F.G. și Belgia, cele 
mai bune echipe ale in- 
trecerii. au și cele mai 
tinere loturi.

slovaciei. A confirmat in
să mai mult prin perfor
manța obținută șl mal pu
țin prin calitatea jocului 
prestat. Echipa antrenată 
de Vengloo a căutat să 
evite la maximum compli
cațiile, a folosit ca prin
cipală armă tactică tempo
rizarea — împinsă uneori 
pînă la antijoc — a mi
zat mult pe tăria nervilor 
proprii, încercind să spe
culeze și cele mai mici 
momente de descumpănire 
a adversarului. Și a reușit 
să rămină pe podium, 
schlmbind aurul tn bronz.

După unii o revelație. 
Grecia se menține pe li
nia unor bune comportări 
care i-au permis tn ultimii 
ani un salt valoric tn Ie
rarhia europeană. Intre- 
etnd In preliminariile C.K. 
puternicele reprezenttatve 
ale U.R.S.S. șl Ungariei, 
echipa condusă de Pana- 
gulias s-a bazat atunci, ea 
și acum în Italia, 
mare vigoare fizică, 
exemplar spirit de 
și — nu de puține 
a scos la iveală____
tehnice care nu numai că 
au colorat Jocul în an
samblu, ci !-eu ad us și o 
notă de eficacitate în plus

In categoria „decepți
ilor", cam multe, s-ar în
scria Italia, Spania, An
glia și mal ales Olanda. 
Italia a plătit, se pare, 
tribut atitudinii de conser
vatorism — attt în alcătui
rea echipei, cît și în ex
primarea Ideii de joc — 
manifestate de antrenorul 
Enzo Bearzot, Italia a do
rit mult să cîștige C. E. 
la ea acasă, s-a zbătut de 
fiecare dată pentru victo
rie șl a făcut-o onest șl 
demn, numai cu arme spe
cifice fotbalului, dar s-a 
izbit mereu de proprla-1 

pe o 
pe uc 
echipă 
ori — 
virtuți

„Bravo '80', acordat anual 
competițiile europene.

neputință de a se realiza 
în atac, părînd paralizată 
fără Paolo Rossi. prezent 
in zilele europenele pe 
banca acuzaților, în tribu
nalul de la Roma, in loc 
să fie In teren, Exprmin- 
du-ne mai plastic, ^squa- 
dra azzurra- ar putea fi 
comparată cu o peniță fă
ră virf care, oriei t s-ar 
strădui, nu poate scrie nici 
frumos și nici citeț. Și ar 
mai fi de adăugat că. in 
ciuda unor previziuni rău
tăcioase. potrivit cărora 
Italia, ca țâră gazdă, ur
ma să joace în 12 jucă
tori (adică plus arbitrul). 
In realitate ea a fost, cu 
regularitate aproape deza
vantajată de cavalerii flu
ierului. Ceea ce a contat 
foarte mult.

Anglia s-a comportat 
inegal, a acționat adese
ori stereotip șl n-a mal 
avut parcă tenacitatea și 
răbdarea caracter stice fot
balului britanic, grație că
rora acesta reușea mal 
totdeauna să-și macine ad
versarii și să-i învingă, 
înfrîngerea în fața italiei 
a scos-o practic din lupta 
pentru un loc mai bun. pe 
care-1 merita în ierarhia 
europeană, ținînd seamă 
de marele său potențial 
fotbalistic în ceea ce pri
vește Spania, ea a avut, 
după un început promiță
tor, o foarte simptomatică 
cădere fizică, la care s-a 
adăugat și o anumită do
ză de infatuare a unor ju
cători, precum și eroarea 
antrenorului L. Kubala de 
a nu fi operat modifică
rile care se impnueau în 
formație înaintea meciului 
cu Belgia. Cind a făcut a- 
cest lucru. în partida cu 
Anglia, era de-acum tlr- 
ziu. în sfîrșit, ceva despre 
o mare decepție, Olanda. 
Echipa care a lansat șl a 
pus cîndva în practică 
ideea „fotbalului total-, a 
fost de astă dată o palidă 
prezență, un fel de mași
nă cu piesele uzate, făcînd 
eforturi să funcționeze, dar 
nereușind să inspire în
credere că va putea alun
ge pînă 1a capăt. Ceea ce 
s-a șl în tim plat. O singu
ră dată O Lan da a fost. . . 

repriza a doua 
cu R.F.G.. cînd

Șl DESPRE I
competiție de 
unui campio-

Olanda în 
a meciului

CEVA
După o 

amploarea 
nat european interțări se 
impune, firesc, să pă
trundem ceva mai adine 
și in problemele care 
țin de conținutul jocu
lui. Adică de fotbalul 
propriu-zis. Să ne oprim, 
așadar, asupra a ceea ce 
caracterizează, din punct 
de vedere tehnic, 
recent Încheiat. • 
strălucit peste tot 
proape apărările, 
joacă uneori și cu 
„libero" ; alteori, în func
ție de necesități, libe- 
ro-ul își mărește raza de 
acțiune, implicîndu-se tot 
mai mult in dinamica ge
nerală a echipei. • In 
lupta pentru recuperarea 
balonului, a apărut tot 
mai des folosită (la Bel
gia. în special) ideea a- 
tacului de deposedare co
lectivă, 
echipa, 
parte a 
Ies în 
terenului, unde manevra 
aceasta tactică se poate 
combina și cu „pasul la 
ofsaid*. • Participarea a- 
părătorilor în fazele de 
atac a devenit o regulă 
generală, dar randamen
tul activității lor ofen
sive este încă scăzut, da
torită nesincronizării ac
țiunilor în ansamblul e- 
chipei. • Pe plan tehnic 
nu s-au observat nou
tăți și nici o creștere a 
calității execuțiilor. Dim
potrivă, în multe cazuri 
greșelile de tehnică au 
ieșit în evidență, influen- 
țînd negativ cursul jo
cului. • Preocupările vi-

CELE MAI FRUMOASE
La o selecție care și-ar 

propune să scoată în e- 
vidență jocurile sau păr
țile de joc cele mai spec
taculoase, mai atractive,

C.E.
Au 
a-
Se

doi ‘

simultan cu toată 
sau cu o mare 
echipei, mai a- 

zona centrală a

Hansi Miiller, ciștigătorul premiului Bravo '80, unul dintre cei mai buni jucători 
ai R.F.G., recent campioană continentală, tntr-o caracteristică atitudine la finali

zarea unei acfiuni de

s-a aflat La un pas de eta
lare șL poate, cine știe— 

Și acum, totul despre— 
Belgia, marea revelație a 
europenelor italiene. Mal 
lntii, să reamintim că ea 
a terminat întrecerile din 
cadrul calificărilor pentru 
turneul final al C.E. fără 
nici o înfrîngere, deși a 
avut ca adversari formații 
ca Austria, Scoția și Por
tugalia. Aceasta ar fi tre
buit să însemne un aver
tisment pentru italia. An
glia și Spania. Cum însă 
nu prea a fost băgată ța 
seamă, Belgia a ținut să-și 
arate treptat colții, puxdnd 
pentru flecare adversar în 
parte probleme tactice 
greu de... digerat. Cu 
Anglia a aplicat apărarea 
agresivă ; cu Spania, jocul 
la ofsaid ; cu Italia — 
temporizarea și arma psi
hică de măcinat nervii ; 
cu R. F. Germania a ju
cat din toate cîte ceva, 
surpr nzînd mal ales prin 
buna organizare a jocului, 
prin inventivitatea cons
trucțiilor și ruperile de 
ritm din zona de finaliza
re Și așa era gata-gata 
să cucerească și titlul con
tinental, intr-un final în 
care a fost superioară re
prezentativei R.F.G. Nu a 
avut și șansa de a înscrie 
golul victoriei sau cel pu
țin de a evita înfrîngerea. 
clnd mai rămăseseră două 
minute de joc ! Dar, deși 
învinsă. Belgia rămîne 
surpriza plăcută a ultimei 
ediții a C.E., cu toate că 
presa itaTană, judeeînd-o 
după „egalul- care a ba
rat calea spre finala mare 
a „squadred azzurra*, a a- 
cuzat-o de promovarea an- 
tijocului. O judecată ~ 
prea aspră care nu 
seama de ^adevăr.

FOTBALUL PROPRIU-ZIS

mult 
ține

mozind îmbunătățirea 
dului de acțiune in ofen
sivă, și de aici a efica
cității, nu au avut fina
litatea scontată. Atacan- 
ții. cu unele excepții 
(Van des- Elst, Ceulemans, 
Keegan, Dani, Hrubesch), 
nu au dovedit suficientă 
personalitate, iar dina
mica în ofensivă este mai 
mult la discreția impro
vizației și prea puțin de
pendentă de o anumită 
idee de joc. • Efica
citatea în atac poate fi 
considerată ca nesatisfă
cătoare. S-au marcat 4 
goluri în etapa întîi, 13 
în a doua. 5 în a treia 
și alte 5 în cele două fi
nale. în total, deci 27 
de goluri in 14 partide, 
aproximativ 2 de meet 
Cam puțin • în schimb, 
lista golgeterilor cuprinde 
nu mai puțin de 22 ju
cători ! Pe de o parte, 
este bine, demonstrind 
participarea a cit mai 
mulți componenți ai e- 
chipei, și din toate com
partimentele. la finali
zare. Dintre aceștia, doar 
patru au depășit cifra mi
nimă de un gol : Allots 
(3). Hrubesch. Kist și 
Nehoda (2). Aceasta de
notă o insuficientă afir
mare a unor presupuși 
oameni de gol • Un mare 
accent s-a pus pe factorul 
psihic, care s-a dovedit 
determinant în unele 
jocuri (Italia — Belgia, 
Italia — Cehoslovacia, 
Belgia — Spania). Se mi
zează uneori prea mult pe 
enervarea adversartllui și, 
de aici, apar numeroase 
manifestări de antijoc.

SECVENȚE DE JOC
ale întregului campionat, 
opțiunea noastră s-ar o- 
pri, în ordine, asupra ur
mătoarelor întîlniri : 1.
finala R.F.G. — Belgia,

atac

în întregime ; 2. partida 
Italia — Anglia, în spe
cial repriza a doua ; 3. 
repriza a doua a medu
lui Anglia — Spania ; 4, 
repriza a doua a meciu
lui R.F.G. — Olanda ; 5. 
fragmente din ambele 
reprize ale întîlnirii Ita
lia — Spania ; 6. frag
mente din jocurile Bel-

ARBITRAJE

dintre cei 
reușit să 
nivel ca- 
încadrîn-

In cele 14 meciuri ale 
C.E. din Italia au oficiat 
la centru 12 arbitri, 2 
dintre ei (N. Rainea și 
Linemayer) conducând de 
cîte două ori. fiind de
legați în finalele pentru 
locurile 1—2 și, respectiv, 
3—4. Nici unul 
12 arbitri nu a 
se ridice la un 
litativ superior, 
du-se de fapt în aprecie
rea generală dată com
petiției, adică modestă. 
Au fost și cazuri, nu pu
ține, în care deciziile 
luate s-au aflat în fla
grantă contradicție și cu 
regulamentul, și cu ade
vărul. Așa, de pildă, la 
meciul Olanda — Gre
cia, arbitrul Prokop 
(R.D.G.) a sancționat cu 
11 m formația elenă pen
tru că portarul Konstan- 
tinou a simulat un fault 
comis asupra lui (!). cînd 
pentru așa ceva se im
punea un cartonaș gal
ben. La jocul Italia — 
Spania. Palotai (R. P. 
Ungară) a refuzat ambe
lor echipe cîte un penalty 
clar ca lumina zilei. In 
întilnirea R.F.G. — O- 
landa. francezul Wurtz 
n-a acordat echipei olan
deze un 11 m. evident, 
la scorul de 1—0 pentru 
R.F.G., pentru a-i oferi 
un altul, complet gratuit, 
atunci clnd rezultatul era 
3—0 pentru echipa vest-

PUBLICUL, MAI MULT
La cele 14 partide orga

nizate pe stadioanele din 
Roma. Milano, Torino șl 
Neapode au f06t prezenți în 
total aproximativ 385 00« 
spectatori, față de aproape 
un milion de locuri, re
prezentând capacitatea ma
ximă a celor patru sta
dioane. Deci, mal puțin 
de jumătate din spectato
rii considerați teoretic a 
fi prezenți. în medie, cam 
27 500 de spectatori de 
meci. Pe orașe, cifrele 
spectatorilor arată astfel : 
Roma 125 000, Nea pole șl 
Torino cîte 90 000, Milano 
(cu un joc mai puțin, ca 

Torino) 80 000. La ce-
• patru meciuri în care

CEL MAI BUN
Așa cum se obișnuiește, 

și cu prilejul C.E. re
cent Încheiat presa de 
specialitate italiană a or
ganizat o anchetă pentru 
desemnarea celui mai bun 
„unsprezece" al campio
natului. Iată-1, așa cum 
a fost prezentat în nu
mărul din 25 iunie al 
ziarului „La Gazzetta

SCHUSTER,
In cadrul mesei ro

tunde de Ia Ravenna, or
ganizată de publicația 
italiană „Guerin Sppr- 
tivo“, s-a stabilit și cel 
mai bun jucător al C.E. 
’80. El este vest-germa- 
nul Schuster. în vîrstă de 
21 ani, care, deși a e- 
voluat numai în două 
meciuri ale echipei sale, 
a dovedit calități fotba
listice excepționale, con- 
siderindu-se că are toate

Șt 
le

Foto: A. P. AGERPRES

gia — Spania și R.F.G.— 
Grecia. Și cam atit. Iar 
dacă ar fi să lacem o 
sumă a tot ceea ce am 
considerat de bun nivel 
tehnic și spectacular, a- 
ceasta ar însemna apro- 
ximativ 4—5 partide. A- 
dică, o treime din nu- 
mărul lor total. Foarte 
puțin.

IN... OFSAID
germană. în meciul An
glia — Spania, Linemayer 
a anulat spaniolilor, pen
tru un ofsaid imaginar, 
un gol perfect valabil, 
înscris de Dani. La ria
dul său, N. Rainea, sur
prins departe de fază, a 
acordat Belgiei. în finala 
cu R.F.G., un 11 m pen
tru o infracțiune care s-a 
petrecut în afara supra
feței de pedeapsă. In 
schimb, portughezul Gar
rido n-a văzut (sau s-a 
făcut că nu vede) un henț 
în careul belgian, in par
tida cu Italia. Acestea au 
fost doar cîteva dintre 
exemplele în care deci
ziile eronate ale arbitri
lor au avut o pondere 
majoră în stabilirea re
zultatului. Lor li se a- 
daugă încă multe alte gre
șeli. cum ar fi : neapli- 
carea legii avantajului,

• tolerarea jocului dur. a 
simulărilor de tot felul, 
a tragerilor de timp, a- 
cordarea unor compensa
ții echipelor frustrate la 
un moment dat. Intere
sant de remarcat este șl 
faptul că. potrivit notă
rilor presei italiene. Li
nemayer (Austria) de
ține nota cea mai mare 
— 8 (meciul Italia — 
Cehoslovacia). în timp ce 
Prokop (R.D.G.) — nota 
cea mai mică. 5 (Olanda 
— Grecia).

DE JUMĂTATE ABSENT
a jucat Italia au tost pre-' 
zenți 180 000 de spectatori. 
Cauzele acestei situații T 
Una din ele ar fi scanda
lul din fotbalul italian, a- 
cum în faza de proces la 
tribunal, care a îndepărtat 
pe foarte mulți de stadioane. 
Alte cauze sînt de ordin 
organizatoric : plasarea în 
timp a C.E.. Intr-un sezon 
cînd lumea este plecată în 
vacanță, programarea me
ciurilor la ore nepotrivite 
și transmiterea lor în di
rect la televiziune Urma
rea ? Tribune aproape goa
le la multe partide, ofe
rind un aspect dezolant, 
Impropriu pentru o mar« 
competiție internațională.

„UNSPREZECE"
dello Sport" : Zoff (Ac-' 
conada) — Kaltz, KroL 
Collovati, Gentile — 
Schuster. Van Moer, FL 
Muller — Rummenîgge, 
Allots, Ceulemans. Așa
dar. 5 jucători din R.F.G., 
aproape jumătate din e- 
chipă, 3 italieni. 2 bel
gieni. cîte un olandez și 
un spaniol.

NR. 1 !
șansele de a deveni un 
jucător de super-clasă. 
Au mai primit voturi co
legii de echipă ai lui 
Schuster, H. Muller și 
Rummenîgge, precum și 
belgianul Van Nțoer care, 
la 35 de ani, constituie 
un mare exemplu de pre
gătire. seriozitate și dă
ruire sportivă, pentru ti
nerele generații.

Mihai IONE5CU j



Azi și miine, in piscina „23 August?4 CAMPIONATE • COMPETIȚII

ALE ÎNOTULUI
TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE ȘAH DE LA 

TIMIȘOARA

A început finala campionatului de juniori la oină 
ENERGIA RÎMNICELU Șl C.F.R. SIBIU, NEÎNVINSE IN 

PRIMA REUNIUNE

Tradiționala întîlnire triun
ghiulară dintre selecționatele 
de copii ale României, Bul
gariei și Greciei _s-a transfor
mat anul acesta intr-un „meci 
în patru", celor trei echipe 
mai sus amintite alăturîndu-se 
fi formația de înot a Turciei.

Așadair, astăzi de la ora 
9,30 și ora 16 și miine dimi
neață de la ora 9,30 vom pu
tea urmări la bazinul „23 Aus- 
gust" din Capitală un concurs 
atractiv al tinerilor sportivi 
(de la 12 la 14 ani), autentice 

«peranțe ale Înotului din 
cele 4 țări. Da*că la startul 
probelor s-ar fi prezentat și 
reprezentanții Iugoslaviei am 
fi fost martori, practic, la 
prima Balcaniadă a copiilor, 
un proiect mai vechi al spe
cialiștilor din aceste țări.

Programul competiției
prinde toate probele clasice 
exceptînd cursele de 400 m 
mixt, 800 m și 1500 m liber,

cu-

in 
ti-

LA START TINERELE SPERANȚE 
DIN 4 ȚĂRI 

adică tocmai acele probe 
care, de mai mulți ani,
nerii noștri sînt deficitari. 
Fiind vorba de o întrecere a- 

micală a speranțelor, măsura 
ni se pare mai mult decît bi
zară. Oare în felul acesta în
țelege colegiul de antrenori 
(care a alcătuit programul 
concursului) să stimuleze pre
gătirea tinerilor înotători in 
probele deficitare ? Credem că 
este o greșeală ce nu se va 
mai repeta în viitor, pentru 
că — o știe toată lumea ! — 
cine are fondiști și tetratlo- 
niști de valoare, bine pregă
tiți, are ca atare și înotători 
ce pot evolua cu succes 
probele mai scurte.

Un
nele 
vor 
rale 
pe cei trei ani de virstă, 1966, 
1967 și 1968.

in

ultim amănunt: la C- 
întrecerilor organizatorii 

alcătui clasamente gene- 
și, paralel, clasamente

Turaeul Internațional feminin 
de șah de la Timișoara a con
tinuat cu partidele rundei a 3-a, 
la care tatllsdrea centrală a 
fost aceea dintre Gisela Fischidlk 
șd Gertrude Baumstark. După o 
foarte interesantă luptă pozi
țională, partida s-a încheiat re
miză la mutarea 28.

Batru jucătoare românce Sntre 
care se dispută o foarte fru
moasă rivalitate) s-au Întâlnit In
tre ele. Intr-o Apărare sicillană, 
Margareta Mureșan a reunit să-o 
Învingă ta 32 de mutări pe Eu
genia Ghindă, in timp oe Ugia 
Jlcfhan n-a putut să depășească 
apărarea foarte precisă a Ga- 
brielei Olteanu : partida s-a în
chegat la egalitate. In ' ‘ "
tatllniri întrerupte. Ras 
llci ți Teodorescu — 
grele dețin avantaj.

După 3 runde, ta _ __
conduce GORDAN A MARKOVIC1 
cu 2 p din 2 partide, urmată de 
Iăgia Jîcman șl Gisela Fischidik 
cu 2 p din 3 partide. Rita Kas 
eu l'h p din 3 partide și Euge
nia Ghindă cu l’/2 p din 3 par-

cele două 
— Pihaj- 

Gros, ne-

tMe.

CA SA FIE APLICAT,
ASTĂZI, LA BUCUREȘTI, 
„RALIUL VETERANILOR**

REGULAMENTUL TREBUIE CUNOSCUT!
...la finala din acest an a 

.Cupei României" la hochei, 
una dintre protagoniste a a- 
menințat cu retragrea de pe 
gheață pentru că, pur și sim
plu, nu știa oe prevede 
regulamentul jocului în situa
ția unui goi marcat atunci 
când... există două pucuri 
pe gheață 1 1...

.. .La un meci amical de 
fotbal, cu formația Cehoslova
ciei. jucătorul internațional 
Mareei Răducanu, neștiind e- 
xact ce prevede regulamentul 

la executarea tovi- 
■—" *■- pedeapsă, 

■j elan, 
portarul a plonjat 

care el a șutat la 
Arbitrul l-a cerut 

lovitura și pe-

Anul acesta n-avem echipă 
eamptoană națională ta tir in 
proba de mistreț alergător, 
pentru simplul motiv că an
trenorii formațiilor partici
pante au uitat sau poate că 
n-au știut prevederea regu
lamentară potrivit căreia com
ponența echipelor respective 
trebuie făcută cunoscută îna
intea începerii acestei între
ceri 1 î...

.. .La concursul atletic de 
primăvară al JunlorUor mari, 
desfășurat pe Stadionul Repu

blicii, câștigătorul
probei de 400 m. ituraelevul bucureștean "s-& oprii, din
Dan Preoțescu, de
ta C.S.S.A. nr. 4, a ioșt 
descalificat deoarece. ta 
finalul cursei, unul dintre 
colegii Iul de club a încălcat 
regulamentul competițiilor de 
atletism, a intrat pe teren șl 
a alergat pe margine, In pas 
cu Preoțescu, încumaj£ndu-l!T... 
Dacă ar fi să șe aplice insă 
ad literam regulamentul de 
atletism atunci ar mai fi ca
zul să fie descalificați șl aiți 
sportivi, chiar șl dintre cel 
fruntași, pentru simplul mo
tiv că le este Interzis antre
norilor, în timpul competiției, 
să intervină cu tot felul de 
sfaturi, cu comunicarea tim
pilor intermediari etc. Dealt
fel, in timpul unei curse de 
semifond șl fond la noi se for
mează un autentic „cor" al 
antrenorilor care, pe diferite 
voci, strigă timpul marcat de 
elevii lor pe diferite porțiuni 
de alergare. Ce-ar fi să se 
aplice ferm regulamentul șl în 

această privință 7

Sâmbătă, Capitala găzduiește o 
interesantă manifestare automobi
listică : „Raliul veteranilor". A- 
ceastă întrecere, organizată de 
către Uitatele A.C.R. ale muni
cipiului București și județului 
Ilfov, este deschisă autornobileilior 
vechi, fabricate ptnă In 1940.

Plecarea în cursă (pe traseul 
București — com. 30 Decembrie — 
București) are toc din fața Par
cului Libertății la ona 113,30, tar 
sosirea, in același toc. în jurul 
orei 10,30.

TITU, 27 (prin telefon). Pe 
stadionul din localitate a început 
vineri dimineață finala pe țara a 
campionatului republican de oină 
rezervat echipelor de juniori. In 
cursă pentru locurile laureate se 
mențin, după câteva luni' de en
tuziaste întreceri, formațiile E- 
nergia Rîmnicelu (județul Buzău), 
Voința Tîrgoviște, Venus Negrilești 
(lud, Bistrița-Năsăud), C.FJL Si- 
bm, Drum Nou Boureni (jud. 
Dolj), C.P.L. BacAu, Tineretul 
Crîngu (jud. Telorman). A. S. 
Cinescoape București și Șiretul 
Sorala (jud. Vrancea), care, ca- 
hficate in actul final al intre- 
eerii, îșd dispută totlietatea în 
sistem turneu simplu.

Prima reuniune a programat 
partide In care s-au întâlnit for
mații de forțe sensibil egaie. 
Dornici de afirmare și bine 
puși M punct atit In jocul ,Ja 
prindere*4 dt șl la „bătaia min
gii- tinerii omiști ai echipelor E- 
nergia Rîmnicelu, C.F.R. Sibiu, 
Tineretul Crîngu, Venus Negrilești 
fi Voința Tîrgoviște s-au detașat 
în primele meciuri susținute, prin 
spectaculoase acțiuni. Cu mult 
interes a fost așteptat meciul 
dintre Energia Rîmnicelu (pre
gătită de inimosul profesor de 
română Ion Enache) și Voința 
Tîrgoviște (antrenată de învăță
torul pensionar Gh. Pană) care au 
furnizat un joc mult gustat de 
public. începând întrecerea la 
„prindere'4 echipă din Rîmnicelu a 
funcționat da un ansamblu bine 
armonizat și prin schimburi de 
pese de pe un culoar pe altul, 
prin pase rapide și derutante, 
și-aiu țintit în serie adversarii, 
terminând repriza la un scor ca
tegoric: 14—1. Reușind apoi două 
puncte suplimentare la „T 
mingii44 prin Cristian Vâlcea 
apărîndu-se ermetic, Energia 
câștigat mai ușor decât spera 
med important : 16—3. De la 
vingători s-au remarcat

Grigore, V. Stoian și St. Nicolae 
care s-au dovedit buni apărători 
șl viitori jucători iscusiți. Se 
cuvine să mai remarcăm evoluția 
tinerilor feroviari slbleni, învingă
tori în toate confruntările primei 
reuniuni, ei și cei din, Rîmnicelu 
anunțîndu-se ca principali can
didați la cucerirea 
campioni ai țării.

titlului da

Rîmtnicelu — 
Venus Na-

,,

„CUPA C.S.Ș. NR. 1- LA CANOTAJ

.bătaia
Si 
a 

un 
în- 

Gh.

Rezultate : Energia 
C.P.L. Bacău 12—6, 
grilești — A.S. Cinescoape Bucu
rești 11—1, Voința Tîirgoviște — 
Sinetul Suraia 6—5. Energia Rim- 
nicel-u — Drum Nou Boureni 4—2, 
CT.R. Sibiu — Tineretul Crîngri 
16—4, Venus Negrilești — Tinere
tul Crîngu 4—4, C.F.R. Sibiu 
C.P.L. Bacău 11—4, C.F.R. Sibiu 
— Drum Nou Boureni 22—5, V<*- 
nus Negrii ești — Siretull Suna ia 8—2. 
întrecerile continuă

Tr. ANDROMACHE
★

Pe stadionul municipal din Că
lărași încep astăzi finalele pe 
tară ale tradiționalei competiții 
de oină „Cupa U.G.S.R.".

SPORT
LA RADIO
DUMINICA 29 IUNIE î 

oria 22,10 : ,, Panoramic
sportiv“ (din cuprins : ac
tualitatea competițioiială 
internă, cronici și relatări 
dlin, întrecerile „Daciadei'', 
informații din actualitatea 
competition ală 
nală).

intemațio-

după 
poartă, 
să repete . _
naltyul a fost ratat l ?...

Aceste exemple, alese abso
lut la întimplare, din activi
tatea competițlonală de per
formanță, demonstrează că, 
din păcate, există încă des
tule cazuri de necunoaștere a 
regulamentelor ceea ce, cum 
se vede, impietează asupra e- 
voluțlei sportivilor. Litera re
gulamentului, lege pentru toa
tă lumea, trebuie să fie per
fect însușită de toți cel ce 
activează pe tărimul sportului. 
Altfel, nu se poate I Este de 
dorit, de aceea, ca, paralel 
cu pregătirea fizică șl tehni- 
eo-tactică, sportivilor să 11 se 
asigure șl o pregătire teore
tică, de perfectă cunoaștere a 
regulamentelor, acțiune care 
trebuie să înceapă, de fapt, 
chiar cu... antrenorii aces
tora !

Peste 250
vâslași s-au _____________ _____
gătdare competiție de juniori : 
„Cupa Clubului sportiv școlar nr. 
1" to canotaj. Reuniunea, care s-a 
desfășurat pe lacul Herăstrău, a 
fost organizată anul acesta cu 
prilejul trecerii ștafetei «Flăcării 
olimpice" pe teritoriul 

noastre.
Iată învingătorii în acest fru

mos concurs : junioare I : 
piu — Eva Kovacs (Olimpia) ț 

4 + 1 rame — Voința ; Juniori I:

de tineri ramerl țd 
întrecut într-o atrâ-

simplu — ion Badea (C.S.Ș.
1) ; 4 + 1 visle f.c. — C S.Ș.

Romeo VILARA

țârli

sim-

O NOUĂ ETAPĂ 
IN CAMPIONATUL

DE MOTOCROS
CampioitatuJ republican de mo 

tocnos continuă miine cu etapa a 
n-a, care va avea loc pe un tra
seu ales la marginea orașului Tg. 
Mureș. Participă alergători d±n 
Brașov, CSmpma, Zămești, Plo
iești, câmpulung-Muscel, Tg. J5.u4 
Buzău, Municipiul Gh. Gheorghlu- 
Dej și din alte centre. In program 
figurează clase pentru seniori, 
tineret șl juniori. Primul start se 
va da la ora 9.

TROFEUL FELIX“ LA VOLEI MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

a unor sportivi în virstă, inclu
siv a binecunoscutului 
— a obținut 
S—2 (3, —13, 
rii cubanezi, 
calitățile lor
In evidentă In fazele de atac, 
au plătit tribut lipsei de expe
riență. Arbitraj bun M. Marian 
și M. Nicolau (România).

Binemeritate aplauze au pri
mit voleibaliștii români și In 
partida susținută în compania 
echipei R.S.S. Ucraineană, pen
tru jocul frumos, de acuratețe 
și precizie, cu combinații spec
taculoase, din plin gustate de 
public. Partida a fost tot timpul 
dominată de el. Scor 3—0 (5, 6, 
7) pentru echipa României în 
care au evoluat Oros, Dumă- 
noiu, Pop, Enescu, Stoian, Gîr- 
leanu (Căta-Chițiga, Chifu). De 
la oaspeți s-au distins prin for
ța loviturilor de atac Kartuzov 
și Pricepa. Arbitraj foarte bun

Buzek, 
câștig de cauză cu 
7, —12, 12). Tine- 
remarcabili prin 
atletice puse clar

al bulgarilor Vi. Dcrmengiev și 
B. Cillngherov.

Aurelian BREBEANU
ZALAU, 27 (prin telefon). Cu 

două ore înaintea începerii 
întrecerilor din ziua a treia a 
turneului internațional de vo
lei al României, jocurile pă
reau compromise. O adevărată 
rupere de nori in dimineața zi
lei de vineri a făcut ca in mai 
puțin de o oră pe străzile din 
imediata apropiere a sălii să 
nu se poată circula nici cu 
mașina. Intervenția promptă 
a făcut posibilă începerea me
ciurilor, cu numai 40 de mi
nute întârziere, ceea ce este o 
adevărată performanță !

în prima partidă Bulgaria a 
Întâlnit Polonia B. Scor 3—0 
(7, 11, 11). Așa cum era de aș
teptat, echipa Bulgariei a câș
tigat detașat, atacul fiindu-i 
punctul forte. S-au remarcat: 
Anghelov, Țanov, Iliev și Vîl- 
cev de la învingători, Marty
niuk, Boruwko 
de la polonezi, 
mâni A. Dinicu 
lescu au condus 
fără probleme.

în cel de-al doilea joc s-au

întâlnit Iugoslavia și selecționa
ta R.P. Chineze, intr-o parti
dă foarte disputată. în primul 
set, confirmând creșterea va
lorică de la meci la meci, ju
cătorii chinezi au Învins, după 
45 de minute. Setul doi începe 
furtunos : 10—1 pentru echipa 
chineză. Dar iugoslavii cu 
Trifunovici în zi excelentă re
fac din handicap, si numai con
centrarea superioară a jucăto
rilor chinezi din final le aduce 
victoria în set. în setul al trei
lea, de la 10—2 pentru iugo
slavi se ajunge la 14—11 pen
tru selecționata R.P. Chineză, 
dar. Intr-un final dramatic e- 
chipa Iugoslaviei se impune fci 
acest moment cheie. în con
tinuare, mai calmi' și maâ si
guri In momentele dificile, Iu
goslavii se impun, cîștigind cu 
3—2 (—17, —13, 14, 6, 10). Ar
bitrii L Covaci (România) și 
A. Jiller (Ungaria) au con
dus corect o partidă dificilă.

□
CQ□

STÎNA DE VALE

și Olzsewski 
Arbitrii ro
și D. Rădu- 
bine o partidă

Mihail VESA

nr.
. .. Tri

umf ; 4-Ț-l rame — Dinamo ; ju
nioare n : simplu — Margareta 

Mafbeâ (Voința Arad) ; juniori II; 
«implu — I. Curteanu (C.S.Ș. 
Steaua) ; 4-1-1 rame — C.S.Ș.
nr. 1.

Clasament general î 1. C.SJȘ. 
ar. 1 115 p, 2. C.S.Ș. Steaua 91 
p, 1. Olimpia 61 p, 4. Dinamo 
« p, 5. Metalud 31 p, 6. C.S.Ș. 
Triumf 30 p.

■7

H

LUNI 30 IUNIE, ora 18,13: 
„Magazin sportiv1* (din cu
prins : știrile zilei, săptă- 
mtaa sportivă precedentă 
comentată, medalionul edi
ției, caleidoscop 
fotbal meridiane, 
internațional de 
la Baia Mare).

olimpic, 
turneul 

fotbal de

IN 
IULIE, 
riadioprogramului 
într-o orăM 
și relatări 
parcurs de 
pică pe 
noastre.

INTERVALUL 1—5 
la rubrica sport a 

„O zi 
î radio reportaje 
de pe traseul! 
flacăra olîm- 
teritoriul țării

CURSA CU OBSTACOLE-
IN RESPECTAREA PROPRIILOR PROMISIUNI

Numeroșii amatori de sport 
de la Întreprinderea „6 Mar
tie" din Zărnești vorbesc În
totdeauna cu mîndrie despre 
motocidliștil ‘ 7
oare de mai multă vreme do
mină arena întrecerilor 
motocros și 
oampion al țării la motocros, 
Ernest MiUhcr, Alexandru 
Bieș, Petrișor Titilencu, Petre 
Popescu sau Aurel Popa sînt 
numai cițivla dintre alergătorii 
de la Torpedo Zăr- 
neștl care, adesea, 
urcă pe cea mai 
înaltă treaptă a po
diumului laureațitor 
la diversele compe
tiții republicane.

puțin sînt cunoscute 
preocupările conducerii secției 
moto de aici pentru dezvolta
rea și modernizarea bazei ma
teriale necesară bunei desfă
șurări a procesului de instrui
re a sportivilor și întreținerea 
micilor mașini. Prin căutările 
și grija colectivului secției 
moto, care de zece ani Iși are 
atelierul șl magazia de piese 
de schimb într-o baracă de
teriorată de intemperiile vremii 
(scândura pereților s-a putre
zit, acoperișul e găurii, tocu
rile de la geamuri și uri 
stricate etc), s-a depistat o 
încăpere veche din zid, cu 
un spațiu de peste lflO metri 
pătrațl, care a fost dată 
conducerea întreprinderii 
folosința motocicllștilor.

Tinerii alergători, ta frunte 
cu Inimosul tor antrenor Paul 
Mutaer, au pornit imediat la 
acțiune. începind să transfor
me încăperea menționată In
tr-un atelier cu mal multe 

boxe. Apreciind această Inlția-

asociației lor,
. . . . de
viteză. Tinărul

de 
ta

tivă, C.J.E F.S. Brașov a a- 
cordat asociației sportive Tor
pedo sprijin material pentru 
reparații și alte dotări. Iden
tificând și valorificând resur
sele proprii, motocicligtii — 
ajutați de susținătorii lor — 
au montat ușile și obloanele 
metalice, au turnat beton în' 
câteva boxe, iar in decembrie 
1079 au terminat instalația e- 
lectrică, urmînd ca celelalte 
lucrări să fie efectuate de see- 

-ția. întreținere a în
treprinderii respec
tive. DIN P AGATE, 
DE MAI BINE DE 
O JUMĂTATE DE 
AN LUCRĂRILE 
STAU PE LOC ’ O 

situație de neînțeles, dacă a- 
vem în * ’ 
întocmit 
asociația 
comanda 
treprindere,' care 
trebuie pentru a 
tegral lucrarea.

Despre cauzele _ __ „ _
nerat această rămânere în 
urmă am stat de vorbă cu in
ginerul șef al întreprinderii 
, 6 Martie44 ----- ’ '
Gheorghe Stan, 
asociației sportive 
Recunoscînd că nu 
pectat promisiunile 
unor neînțelegeri (?!?_), __
asigurat, apoi, că treburile se 
vor îndrepta. Cum volumul de 
lucru nu este mare, iar pro
blema financiară a fost rezol
vată, așteptăm - ca și nu
meroșii amatori ai sportului 
cu modor din Zărnești — ca 
această „cursă cu >43staeote“ 
in respectarea propriilor pno 
misiuni să se termine cu bine 
51 dt mal curînd.

Troian lOANIJESCU

vedere că 
toate devizele, 
sportivă a 
la propria 

are tot 
realiza

s-au 
că 

făcut 
în- 

ce-i 
Bl-

caye au

Zărnești, tovarășul
'1—i, președintele

Torpedo, 
s-au res- 

oatorltă 
ne-a

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ a n-a : 86
31 18

Stațiune de odihnă cu activitate permanentă, Stâna de Vale 
este situată la o altitudine de 1102 m, într-o zonă aplină de un 
pitoresc deosebit din masivul Vlădeasa.

Pe lingă oferirea unor condiții bune pentru odihnă, stațiunea 
este recomandată și celor suferinzi (astm bronșic și bronșite 
cronice, asmatiforme, anemiilor, nevroze funcționale, tulburări 
vasomotorii, stări de debilitate).

Cazarea în hotel, vile și pavilioane cu grad diferențiat de confort.
Masivul Vlădeasa, ca dealtfel Munții Apuseni în general, pre

zintă un larg interes turistic datorită atît peisajului, cît și nu
meroaselor monumente carstice existente, spre care se organi
zează excursii.

Bilete și informații suplimentare se obțin de la toiate agențiile 
și filialele oficiilor județene de turism, precum și de La cele 
ale I.T.H.R. București.

CINE JOACA ASTĂZI, 
MIINE POATE CIȘTIGA !

• Agențiile Loto-Pronosport vă 
mal pot elibera doar astăzi bilete 
cu numerele preferate pentru 
tragerea specială Pronoexpres de 
miine, 29 iunie 1080. După cum 
s-a mal anunțat, in cadrul a cinci 
extrageri în trei faze cu un total 
de 34 de numere, se atribuie au
toturisme „Dacia 1300“, cîștiguri 
In bani de 50.000, 25.000, 10.000 lei 
ele., precum șl excursii pe ruta 
Cehoslovacia — Ungaria sau in 
Polonia. NU PIERDEȚI PRILEJUL 
DE A VĂ NUMĂRA PRINTRE 
MARH CÎȘT1GĂTORI ! (Tragerea 
va avea loc la ora 16,30, în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42 ; numerele câștigătoare urmea-

ză a fi televizate șl radiodifuzate 
în cursul serii) ® Astăzi este 
ultima zi și pentru depunerea 
buletinelor la primul concurs 
Pronosport din cadrul tradiționa
lei competiții „Cupa de vară". Ca 
și în edițiile precedente, această 
atractivă întrecere poate aduce 
partkâpanților satisfacții dintre 
cele mai frumoase. MAI MULTE 
VARIANTE JUCATE, MAI MULTE 
ȘANSE DE SUCCES !

EXTRAGEREA
23 73 33 88 28 26

FAZĂ a II-a
EXTRAGEREA
FOND TOTAL

GURI-: 1.057.757 lei, din 
206.201 lei,
ria 1.

a IlI-a : 65 8 
DE CÎȘTI- 

care 
report la catego

IA LOZ 1N PLIC
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA

DIN 27 IUNIE

FAZA I 
EXTRAGEREA I ;

60 58 2 32 66 46

LOTO
1980

64 82 50

PUTEV OBTtNE e—S 
clsr/GismH\i

BANL
tJUCWlA , 
iozihpl/o!



ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE 
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
ERICH HONECKER 

iVrmire din pag. I)

rea ei, a tipurilor de tractoare, 
autocamioane, autobuze și alte 
mijloace de transport realizate 
in prezent de industria con
structoare de mașini din tara 
noastră și a unor prototipuri 
care vor intra în producția cu
rentă, în cursul anului viitor.

Relicfind rezultatele construc
torilor de mașini din țara noas
tră, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker au apreciat 
că ele deschid noi posibilități 
de întărire a colaborării dintre 
România și R.D. Germană, de 
extindere a cooperării și spe
cializării in producție dintre 
cele două țări.

După vizita la Uzina de tractoa
re, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker s-au îndrep
tat, într-o mașină deschisă, spre 
Kara orașului Brașov, de unde, 
cu un tren special, au plecat la 
București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane, au semnat, vineri du- 
pă-amiază, în cadrul unei ce
remonii care a avut loc Ia Pa
latul Consiliului de Stat, De
clarația comună.

In cadrul aceleiași ceremonii 
au mai fost semnate alte im
portante documente oficiale co
mune.

Mitingul oamenilor muncii 
din Capitală, organizat vineri 
cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie în țara noastră a de
legației de partid și de stat a 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich 
Honecker, constituie un mo
ment deosebit de important, 
de profundă semnificație poli
tică in cronica raporturilor de 
colaborare și solidaritate dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Ger
mană.

Mitingul este deschis de to
varășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xeculiv al C.C. al P-C.R., prim- 
secrelar al Comitetului Muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

Intimpinați cu deosebită în
suflețire, cu îndelungi aplauze 
și ovații, Ia miting iau cuvintul 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al

„Cupa Davis"

STANISLAV BIRNER 
ÎN ECHIPA CEHOSLOVACIEI

In reprezentativa de tenis a 
Cehoslovaciei, care se pregătește 
pentru meciul cu România, pro
gramat la București In a doua 
săptămină a lur.il viitoare (11—13 
iulie), a intervenit o importantă 
modificare. In urma accidentării 
lui Tomas Smid, survenită la 
finele săptămînll trecute. In for
mație a fost chemat un al cin

cilea jucător, Stanislav Birner, 
care urmează, să-l ia locui. A- 
mintim că din echipa cehoslovacă 
mai Iac parte — așa cum se sta
bilise inițial — jucătorii Ivan 
Lendl, Pavel Slozil șl Jan Kodes, 
repartiția lor în întîlniriie de 
simplu și cea de dublu urmlnd 
să fie definitivată ulterior.

AUTO • Competiția de la Zol- 
der (Belgia), probă oontlnd pen
tru C.E. de formula H, a revenit 
pilotului olandez Huub Rothengia- 
tler, oare a realizat o medie oua
ră de 173,385 km. Prezent la 
start, campionul mondial de mo- 
tociclism Johțmy Ceccoto (Ve
nezuela) s-a clasat pe locul 9.

CICLISM • Cursa desfășurată în 
Venezuela de-a lungul a 636 km 
(7 etape) a fost cîștigată de rutie
rul venezuelean Jurge Orozco 
urmat la 57 de secunde de coe
chipierul său Leonardo Bonilla. 
Ultima etapă a revenit lui' Arse- 
nio Navas (Venezuela).

fotbal • în semifinalele Cu
pei Libertadiores, la Porto Alegre: 
international — Velez Sarsfield 
Buenos Aires 3—1 (1—0). Toate 

Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Slat al Republicii De
mocrate Germane.

Cuvântările celor doi condu
cători de partid și de stat au 
fost urmărite cu deosebită a- 
tenție și interes și subliniate 
în repetate rînduri cu puterni
ce și îndelungi aplauze.

Vineri după-amiază s-a în
cheiat vizita oficială de priete
nie pe care a făcut-o în țara 
noastră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele rodnice ale 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, vizita înalților oaspeți 
din R.D. Germană a reprezentat 
un moment important în dez
voltarea și aprofundarea in con
tinuare a prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană, spre binele po
poarelor noastre, in interesul 
comunității socialiste, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Ceremonia plecării distinșilor 
oaspeți a avut loc pe aeropor
tul Otopeni.

Mii de cetățeni ai Capitalei 
au venit pe aeroport să salute 
pe cei doi conducători de partid 
și de stat, întimpinindu-i, la 
sosire, cu urale și ovații pu
ternice. Se scanda cu entuziasm 
„Ceaușescu — Honecker"!“, cei 
prezenți exprimindu-și bucuria 
și deplina satisfacție pentru re
zultatele deosebit de rodnice ale 
noului dialog la nivel înalt din
tre România și R.D. Germană 
care a îmbogățit și mai mult 
cronica relațiilor frățești dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Ea scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat a- 
poi un călduros rămas bun de 
la tovarășul Erich Honecker. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au string miinile 
cu cordialitate, s-au îmbrățișat 
prietenește.

Ea ora 19,00. aeronava prezi
dențială a decolat, îndreptin- 
du-se spre Berlin.

în turneul de la Wimbledon

NĂSTASE L-A ÎNVINS PE STOCKTON
Virginia Ruzici,

LONDRA, 27 (Agerpres).
Au continuat întrecerile turneu
lui international de tenis de 
la Wimbledon. în turul doi al 
probei de simplu masculin Uie 
Năstase (România) l-a învins 
în 5 seturi : 4—6, 6—2, 5—7, 
6—2, 6—2 pe americanul Dick 
Stockton. Alte rezultate mai 
importante : Tanner (S.U.A.) — 
Fitzgerald (Australia) 6—1, 3—6, 
6—3, 7—6 ; Mayer (S.U.A.) —
Jarrett (Anglia) 6—4, 6—4, 6—2; 
Lendl (Cehoslovacia) — Sadri 
(S.U.A.) 6—3, 6—4, 6—3 ; Fle
ming (S.U.A.) — Birner (Ceho
slovacia) 4—6, 6—3, 6—4, 6—2 ;
Fister (S.U.A.) — Lutz (S.U.A.) 

cele trei goluri ale gazdelor au 
fost marcate de Adilsou Cntin. 
33. 61 șl S3), iar punctul oaspeți
lor de Lar.ao (mlin. 86). • Re
zultate din turneul de juniori de 
la Rijeka : Lanerossl — Pristina 
4—2, Juventus — Rijeka 1—0, Haj- 
duk Split — Steaua Roșie Bel
grad 4—1, Sarajevo — Dynamo

TELEX • TELEX
Zagreb 6—5 (In ultimele două 
meciuri victoria a fost decisă în 
urma executării loviturilor de la 
U m) • Turneul final al cam
pionatului elvețian, la care parti
cipă 6 echipe, a programat o 
nouă etapă : Lucerna — F.C. Basel 
0—4, F.C. ZOrieh — Servette Ge
neva S—O, Slon — Grasshoppers

ȘTAFETA OLIMPICA 
A TRECUT PRIN SOFIA

SOFIA, 27 (Agerpres). In drum 
spre Moscova, gazda celei de-a 
XXH-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de vară, ștafeta care poartă fla
căra olimpică a sosit la Sofia, 
unde a fost primită de un nume
ros public pe stadionul „Vâsli 
Levski". Cu prilejul ceremoniei 
desfășurate aici, primarul orașu
lui Sofia, Petar Mejduredkl, a 
rostit o alocuțiune, exprimând 
bucuria locuitorilor capitalei Bul
gariei de a asista la sosirea flă
cării olimpice, simbol etern al 
păcii și întrecerii sportive "loiale.

interviu cu Bnta Fudis (R.».o.)

VICTORIA OLIMPICĂ VALOREAZĂ MAI MULT 
DECIT RECORDUL MONDIAL !

La cei 33 de ani ai săi, arun- 
cătoarea de suliță Ruth Fuchs este 
una din marile personalități ale 
atletismului din R.D. Germană. 
Avînd deja in colecția sa de 
trofee două medalii olimpice de 
aur (1972 și 1976), celebra atletă 
din Jena a început cel de-al trei
lea sezon olimpic cu un -rezultat 
foarte promițător: 69,96 m — re
cord mondial — la finele lut a- 
prilie.

— Mal sînt doar 4 centimetri 
ptnă la o „graniță de vls“ a 
sullțașelor. Vă doriți mult acești 
70 de metri î

— Nu atit de mult ca o victo
rie intr-un mare concurs, ca 
de exemplu Olimpiada... Totdea
una am prețuit victoria sportivă 
mai sus decit performanța in sine 
și nu intru pe pista de aruncare 
cu vreo cifră in minte. LaurU 
sint mai de preț I

—Să înțelegem, așadar, că noul 
record mondial nu înseamnă prea 
mult pentru dumneata î

— N-aș vrea si fiu înțeleasă 
greșit. Acești 69,96 m vorbesc In 
mod grăitor despre valoarea mea 
la ora actuală, despre nivelul a- 
tins tn pregătire. Ceea ce, bine
înțeles, îmi dă o satisfacție deose
bită și dorința de a arunca șt 
mai departe. Una ține de cealaltă, 
sînt indisolubil legate.

— Se poate pronostica un 70 m 
pentru învingătoarea olimpică din 
acest an 7

UN PUTERNIC LOT
DE PUGILIȘTI FRANCEZI
PARIS, (Agerpres). — Pu- 

giliștii francezi se pregătesc in
tens in vederea participării la 
turneul olimpic de la Moscova, 
în fruntea selecționabililor se 
află Daniel Londas (categoria 
pană) și Aii Ben Maghenia 
(cat. cocoș). Din lot mai fac 
parte cunoscuții internaționali 
Claude Capelle (cat. semi- 
ușoară) și Dominique Nato (cat. 
grea), un pugilist experimentat 
care a participat la ultimele 
două ediții ale campionatelor 
europene.

învinsă de Russell
6—2, 6—3, 6—1 ; Gullikson 
(S.U.A.) — Warwick (Australia) 
3—6, 6-—3, 6—2, 7—6 ; Saviano 
(S.U.A.) — Mottram (Anglia) 
6—7, 7—6, 6—3, 4—6, 13—11 ; 
feminin (turul 2) : Turnbull 
(Australia) — Ekblom (Suedia) 
6—1, 6-4 ; Louie (S.U.A.) —
Kiyomura (S.U.A.) 3—6, 6—4, 
6—3 ; Austin (S.U.A.) — Grego
ry (Australia) 6—1, 6—2 ; Evert 
(S.U.A.) — Joillsaint (Elveția) 
6—0, 6—1 ; RusseU (S.U.A.) — 
Virginia Ruzici (România) 6—2, 
3—6, 6—4 ; Saliba (Australia) — 
Marsikova (Cehoslovacia) 6—2, 
3-6, 6-4.

Zurich 0—3. Clasamentul : 1. Ser- 
vetta 30 p ; 2. F.C. Basel 29 p; 
3. Grass hop pers 28 p. • Rezul
tate din campionatul U.R.S.S. : 
Spartak Moscova — Kuban Kras
nodar 2—1, Păhtakor Tașkent —
Kairat Alma Ata 1—0. Ararat E- 
revan—Dinamo Kiev 2—0, Neftcl
Baku—Dinamo Tbilisi 2—0, Șahtior

• TELEX • TELEX
Donețk — Zenit Leningrad 5—2. 
Dinamo MLr.sk — Cernomoreț
Odesa 3—2, S.K.A. Rostov pe Don 
— Torpedo Moscova 1—0. In cla
sament : 1. Spartak Moscova 22 
p ; 2. Dinamo Minsk 18 p ; 3.
Dinamo Kiev 18 p ; 4. Dinamo 
Tbilisi 18 p. /

PROGRAMUL ftSTIVITĂJII DE DESCHIDERE 
A OLIMPIADEI ’80

MOSCOVA, 27 (Agerpres). 
— Festivitatea de deschidere 
a Olimpiadei de vară, ce va 
avea loc in ziua de 19 iulie 
pe stadionul „V. I. Lenin* de 
la Lujniki din Moscova, va 
dura trei ore, avînd ca deviză: 
„De <a antica Eladă la cea 
de-a XXII-a ediție a Jocuri
lor Olimpice".

Ceremonia va avea două 
părți distincte. Prima parte se 
va desfășura in strictă con
formitate cu regula 63 a Car-

— Nu obligatoriu... Tensiunea 
nervoasă specifică unei asemenea 
competiții poate fi un impediment 
serios in calea obținerii unei per
formanțe maxime. Dar premisele 
el există, cred.

— Faptul că al deja două me
dalii la activ, nu va fi un motiv 
de relaxare, in sensul bun al 
cuvîntului ’

— Dimpotrivă, întrecerile de la 
Moscova vor fi, pentru mine, 
poate cele mai grele din rlndul 
acestor mari starturi. Acum opt 
ani, cind am fost prima oară 
laureată, eram o tinără atletă, 
n-aveam nimic de pierdut, am 
cucerit aurul olimpic cu dezin
voltură. La ediția următoare, a- 
cum patru ani, am simțit un 
plus de responsabilitate, apăream 
in postură de favorită. Acum, a- 
dăugînd și proaspătul record, 
îmi va fi și mai greu să-mi apăr 
șansele. Să nu se uite că trei 
victorii consecutive la Olimpiade 
nu intră tn domeniul faptelor 
banale !

— După Montreal, s-a vorbit 
despre unele intenții de retragere. 
Va fi- acum sorocul ?

— Cred că da. indiferent dacă 
reușesc sau nu marele „triptic*. 
Cu o singură precizare : nu mă 
voi opri imediat după Moscova. 
Pregătirea pentru Olimpiadă in
clude un volum prea mare de 
strădanii, pentru ca si lași totul 
de o parte dintr-o dată. Probabil 
că voi continua șl după Jocuri, 
plnă la sflrșitul actualului sezon. 
Atunci îmi voi lua rămas bun de 
la suliță, stadion șt toți prietenii 
mei din această minunată activi
tate. Care — ca oricare activitate 
— trebuie si aibă șt ea un 
sftrșit...

HEIDI FISCHER
„Deutsches Sportecho" — Berlin

T. VASILE, AL 3-lea
A TURULUI

BELGILID, 27 (Agerpres). — 
Turul ciclist al Iugoslaviei a con
tinuat vineri cu desfășurarea e- 
tapei a 7-a; Sarajevo — Tuzla 
(128 km). A lost o etapă intere
santa, animata, în care cicliștii 
români s-au aflat mereu la con
ducerea plutonului. învingătorul 
a fost decis la sprintul final, în 
care Vedernikov (U.R.S.S.) a câș
tigat cu timpul de 3h 16:35, In- 
tnecind în ordine pe francezul Cas- 
taing și pe românul Teodor Va- 
sile. Au urmat în același timp 
Stajskal (Cehoslovacia), Costlcă 
Bonciu (România), Ralcus (Iu
goslavia) etc.

ÎNTRECERILE
VOLEIBALIȘTILOR JUNIORI
BUDAPESTA, 37 (Agerpres). 

Partidele disputate în ziua a doua 
a turneului internațional de volei 
pentru echipe de juniori de la 
Zalaegerszeg (Ungaria) s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0 (5, S,
6) : Cehoslovacia — România 3—1 
(—9, 14, 10, 4) ; R.F. Germania

— Bulgaria 3—1 (3, 8, —1», 11).

HANDBAL • Cupa Portugaliei 
(m) a fost cîștigată la această 
ediție de echipa F.C. Porto, vic
torioasă în finală, după prelun
giri, cu 24—22 în fața fo-mației 
Sporting Lisabona. /

MOTO • Competiția „1 000 km 
de la Zeltweg", desfășurată la 
Vlena, pe circuit, a revenit fran
cezilor Jean Bernard Pără și 
Pierre Etienne Saimin pe o mo
tocicletă Suzukl. După două ture 
au sosit Christian: Huguet (Franța) 
șl Richard Hubln (Belgia).

POLO • In cadrul turneului 
internațional de la Belgrad, se
lecționata Iugoslaviei a învins cu 
8—1 (3—0, F-0, 2—0, 2—1) repre
zentativa Australiei. 

tei Olimpice și va cuprind* 
parada sportivă, înălțarea dra
pelului olimpic, aprinderea flă
cării olimpboe, jurămîntid 
sportivilor și al arbitrilor etc. 
Pentru lansarea simbolică a 
porumbeilor, care va preceda 
sosirea flăcării olimpice, aso
ciația columbofilă din Mos
cova a pregătit 5 000 de po
rumbei.

Partea a doua va cuprinde 
manifestările artistico-sporlive 
ce vor înfățișa amploarea și 
măreția mișcării olimpice. La 
numeroasele tablouri vor lua 
parte peste 17 000 de tineri și 
tinere. Astfel, numai în nu
mărul de dansuri intitulat su
gestiv „Sulta prieteniei po
poarelor" vor fi angajate 3 600 
de persoane. _

BREVIAR
LA MOSCOVA a ieșit de sub 

tipar „Enicidopedia Olimpdjcâ4*. 
una dtatre ceta mal completa lu
crări de acest gen apărute pirta 
în prezent. Volumul, editat într-ua 
tiraj de pesta 10*0 000 de exem
plare, cuprinde In 500 de pagini 
circa 1200 de articole referitoare 
la istoria mișcării olimpice inter
naționale și naționale, orașele 
cane au găzduit Jocurile Olimpice, 
biografia campionilor olimpici so
vietici și a peste 150 de campioni 
olimpici străini. Lucrarea este bo
gat ilustrată cu numeroase fo
tografii, diagrame și tabele — 
toate în culori. Printre coautorii 
acestei remarcabile cărți se nur- 
mără șl sport ivi de frunte so
vietici.

AFLAT I A LONDBA. unde va 
participa la un concurs inter
național, cunoscutul sprinter 
Hasley Crawford (Trinidad 
Tobago), medaliat cu aur In pro
ba de 100 m plat la J.O. de la 
Montreal; a declarat că speră oa 
victoria să-i surîdă și la între
cerile concursului olimpic de la 
Moscova. In vîrstă de 29 de 
ard, Hasley Crawford a spus că 
se află lntr-o bună formă spor
tivă, iar experiența eompetițiomală 
în cursele de anvergură poate fi 
un atu decisiv pe pista stadio
nului de la „Lujniki.

CAMPION ATUL UNIONAL de 
pentatlon modern, criteriu de 
^selecție al sportivilor sovietici 
în vederea concursului olimpic, 
s-a încheiat la Rostov pe Don 
cu victoria iul Evghemi Ldpeev. 
care a totalizat 5 668 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Aleksei Pallanov — 5 655, Anatoli 
Starostin — 5 559 p și Vasili 
Nefedov — 5 462 p.

In penultima etapă
IUGOSLAVIEI
In clasamentul general. înain

tea ultimei etape, lider conti
nuă să fie iugoslavul Ropret ur
mat la 2S secunde de sovieticul 
Vedernikov.

START ÎN TURUL 
CICLIST AL FRANȚEI

Cea de-a 67-a ediție a Turului 
ciclist al Franței se va desfășura 
între 26 iunie șl 20 Iulie pe o 
distanță de 3 895 km, împărțita în 
22 de etape, începînd cu o eta
pă prolog contracronometru pe 
echipe, la Frankfurt pe Main 
(R.F.G.). Primele două etape vor 
avea loc tot pe teritoriul R. F. 
Germania, iar odată cu etapa a 
3-a se va intra pe teritoriul Fran
ței, „Marea Buclă “ urmînd să se 
încheie, conform obiceiului, la 
Paris.

Turul ciclist al Franței a pro
gramat vineri prima etapă cane 
a fost împărțită în două secțiuni. 
Ir- prima parte, cicliștii s-au în
trecut pe ruta: Frankfurt pe Main 
— Wiesbaden CR. F. Germania) 
de-a lungul a 132,500 km, în cane 
victoria a revenit olandezului Jan 
Rafas, cu timpul de 3h 19:39. A 
doua parte, disputata pe echipe 
contracronometru la Wiesbaden a 
fost cîștigată de formația Raleigh, 
care a realizat pe 45,300 km tim
pul de 53:45,9. în clasamentul ge
neral individual conduce olande
zul Knetamann.

FOTBALIȘTI VEST-GERMANI
AU EVOLUAT LA BEIJING
BEIJING. 27 (Agerpres). Se

lecționata de fotbal (tineret) a 
R.F. Germania a susținut La 
Beijing un meci amical în com
pania unei reprezentative regio
nale. Jocul s-a încheiat cu un. re
zultat de egalitate : 1—1 (0—1).
întîlnirea a fost urmărită de a- 
proape 80 060 de spectatori.


