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întreaga țaraIN CUPRINSUL

ANI DE LUMINA,

Urez minunatului nostru popor-acum in prciijm'a | 
marii sărbători naționale de la 23 August - victorii 
și realizări tot mai însemnate in măreața operă de 
edificare a societății socialiste multilateral dczvol- | 
late pe pămintul României, In înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român - forța conducătoare a 
întregii națiuni pe cafea făuririi vieții noi, libere, 
demne și înfloritoare. '
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NUMEROASE ACȚIUNI 
SPORTIVE DE MASĂ

Ca în fiecare an, în cinstea 
zilei de 23 August — sărbătoa
rea națională a poporului ro
mân — pe întreg cuprinsul ță
rii s-au desfășurat sau sînt în 
curs de desfășurare o mulțime 
de acțiuni sportive, la care iau 
parte cu entuziasm copii, tineri 
și oameni ai muncii de la orașe 
și de la sate.

în orașele și localitățile ju
dețelor Bacău, Bihor, Bistrița 
Năsăud. Botoșani, “ ~
vasna. Iași, Ilfov, 
Olt, Vrancea ș.a., __ ____
loc întreceri de cros, handbal, 
fotbal, tenis de cîmp. tenis de 
masă, șah și popice dotate cu 
„Cupa Eliberării**. Acolo unde 
sint condiții, vor avea loc în
treceri și la alte ramuri spor
tive. Astfel. în județul Constan
ța se vor desfășura și întreceri 
de canotaj și rugby, în orașele 
covăsnene — competiții la 
sporturile tehnico-aplicative, în 
special la modelism. iar județul 
Olt a înscris in program între
ceri de atletism.

O mare afluență va cunoaște 
turismul, concursurile de orien
tare turistică, desfășurate in 
cadrul ieșirilor la locurile de 
agrement. La acest capitol, în 
primele rînduri se situează ciu-

burile și 
Capitală.
Pustnicul va avea loc un mare 
concurs de orientare, iar peste 
4 000 de bucureșteni se vor a- 
linia la startul întrecerii de o- 
rientare de la Poiana Țapului, 
tn Parcul Herăstrău, în Parcul

asociațiile sportive din 
Astfel, în Pădurea

(Continuare in pag. a 2-a)

Brăila. Co- 
Mehedinți, 
vor avea

? ntr-un climat de puternică efervescență politică, de enlu- 
I ziastă muncă creatoare, de înaltă responsabilitate patrio- 
I lică pentru realizarea și depășirea prevederilor de plan 

pe anul 1980 — hotărîtor în îndeplinirea cincinalului ac
tual, care încheie o etapă importantă în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate — întregul popor 
sărbătorește mîine cea de a XXXVI-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. 
Actul revoluționar de la 23 August 1944 va rămîne înscris cu 
litere de aur în istoria multimilenară a poporului nostru. ~ Mă
reața epopee a insurecției de acum 36 de ani reprezintă un 
eveniment de importanță epocală pentru destinele poporului 
nostru, care a deschis calea dezvoltării democratice, și apoi so
cialiste, a României. Ea a constituit un corolar al luptei multi
seculare a poporului român pentru apărarea ființei naționale 
și a gliei strămoșești, pentru independență și suveranitate,
pentru libertate și dreptate socială, pentru o viață mai bună, 
în care să fie singur stăpîn pe destinele sale, pe bogățiile 
țării, pe roadele recunoscutei sale hărnicii.

Victoria din August 1944 a fost rezultatul voinței întregului 
nostru popor, al acțiunii revoluționare a eroicei noastre clase 
muncitoare, in frunte cu avangarda sa, Partidul Comunist Ro
mân, a maselor largi populare, a unirii intr-un front larg a 
tuturor forțelor antifasciste, democratice, patriotice.- Dînd do
vadă de o înaltă responsabilitate revoluționară. Partidul Co
munist Român a fost organizatorul și conducătorul luptei îm
potriva regimului burghezo-moșieresc, a dictaturii militaro- 
fasciste și a războiului, pentru libertatea si independența pa
triei, pentru participarea poporului român ia înfringerea Ger
maniei naziste și transformarea revoluționară a societății româ
nești. Este meritul recunoscut al partidului comuniștilor, vred
nic continuator al luptei de veacuri a poporului, de a fi ela
borat în condițiile internaționale favorabile create de evenimen
tele militare din vara anului 1944 pe fronturile celui de-al doi
lea război mondial, și îndeosebi pe frontul . sovieto-german, 
strategia și tactica corespunzătoare realității obiective specifice 
țării noastre și de a fi condus poporul la victorie.

în cei 36 de ani care au trecut de la începerea revoluției 
de eliberare socială și națională, sub înțeleaptă conducere a 
partidului, prin efortul unit, plin de abnegație și dăruire, al 
tuturor oamenilor muncii din patria noastră români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — in societatea noastră ș-au 
realizat uriașe transformări revoluționare, economice și sociale^ 
care au schimbat din temelii înfățișarea țării, modul de viață 
al poporului român. România a parcurs în acest timp, relativ 
scurt, mai multe etape istorice, aflîndu-se astăzi in plin avint 
de înfăptuire a Programului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism. Ne 
mîndrim cu o puternică industrie modernă, cu o agricultură în 
plină dezvoltare. înfloresc continuu invățămintul, știința și cul
tura. Pe baza trainică a sporirii neîncetate a venitului național* 
se înfăptuiește neabătut programul de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului. Aceasta demonstrează cu forța 
faptelor că scopul suprem al politicii partidului nostru, esența 
societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm 
în țara noastră o constituie bunăstarea și fericirea poporului, 
ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civi-
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lizațic, crearea condițiilor de manifestare plenară a personali
tății umane.

Curba mereu ascendentă a înfăptuirilor noastre in cei 36 de 
ani de la Eliberare a cunoscut o dinamică puternic accentuată 
în ultimii 15 ani, etapa cea mai fertilă, cea mai bogată în rea
lizări din istoria României, etapă inaugurată de Congresul al 
IX-Iea, de cind in fruntea partidului și statului a fost ales, 
prin voința unanimă a poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Viața de partid și de stat, dezvoltarea economiei, științei și cul
turii, înflorirea orașelor și satelor, dezvoltarea mai accentuată 
a nivelului de trai material și spiritual, viața obștei, politica 
externă a României, toate domeniile de activitate poartă am
prenta puternică a personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a gindirii și acțiunii sale creatoare, dinamice. Comunist de 
omenie, patriot revoluționar, care nu cunoaște țel mai scump 
decit slujirea cu devotament a poporului și țării sale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este iubit și stimat de întregul popor, care-i 
poartă o deosebită recunoștință și il urmează cu Încredere și 
fermitate, convins de întreaga realitate înconjurătoare că des
tinele partidului și țării sint încredințate celui mai vrednic fiu 
‘al său. Eminent conducător de partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este in același timp o proeminentă persona
litate a vieții politice contemporane, bucurîndu-se de stimă și 
prețuire pe toate meridianele globului, pentru lupta sa 
neobosită în slujba întăririi colaborării între popoare, a dezar
mării generale și totale, a instaurării unei noi ordini politice 
și economice internaționale, a menținerii și întăririi păcii.

Printre realizările de seamă obținute sub conducerea parti
dului in cei 36 de ani care au trecut de Ia eliberare se află și 
cele dobindite in domeniul educației fizice și sportului, in 
crearea unei adevărate mișcări sportive de masă și de perfor
manță — parte integrantă a procesului de educație socialistă a 
tineretului, a maselor de oameni ai muncii. Investite de partid 
cu atributul de activități de interes național, educația fizică și 
sportul sînt menite să contribuie la creșterea unor generații 
viguroase, multilateral dezvoltate fizic și psihic, la menținerea 
și întărirea sănătății și puterii de muncă a populației, Ia organi
zarea petrecerii în mod util și plăcut a timpului liber, precum și 
ia reprezentarea demnă a patriei în arena sportivă mondială.

Și în mișcarea sportivă a rodit gîndirea creatoare a secre
tarului general al partidului, președintele țării. Pe baza indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, materializate în hotărâri 
de partid, a fost elaborată prima Lege. a sportului din țara 
noastră, a fost perfecționat un sistem organizatoric bine în
chegat, de continua dezvoltare a educației fizice și sportului 
răspunzînd, împreună cu C.N.E.F.S., instituții și organizații cen
trale care dispun de importante forțe organizatorice și mate
riale. în sistemul mișcării sportive activează 14 675 de asociații 
și 318 cluburi sportive, 11 359 profesori de educație fizică, 3144 
antrenori retribuiți și peste 45 000 de instructori sportivi. Un 
larg activ obștesc sprijină activitatea sportivă de masă și de 
performanță. Prin grija partidului au fost construite. îndeosebi 
în ultimii 15 ani, numeroase obiective sportive moderne — sta
dioane, săli de sport, bazine de înot, patinoare artificiale etc.

Avînd asigurate condiții organizatorice, materiale și tehnice 
mereu mai bune, tot mai mulți copii, tineri și oameni ai muncii 
practică exercițiile fizice, sportul și turismul. ,,Daciada“, marea 
competiție sportivă națională creată din inițiativa secretarului 
general al partidului, a dat un puternic impuls activității de 
masă și de performanță, numărul participărilor Ia o bogată 
gamă de competiții și discipline sportive ridieîndu-se numai în 
anul precedent la peste 8 938 000.

Baza de masă tot mai largă a generat, cum era și firesc, 
o diversă și bogată activitate sportivă de performanță. în 
anii socialismului, sportul românesc s-a afirmat cu vigoare în 
arena internațională, creind o adevărată școală, recunoscută și 
prețuită în lumea sportului, în gimnastică, lupte, caiac-canoe ș.a.

La Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale, europene șl 
balcanice, sportivii români, animați de un fierbinte patriotism, 
au cucerit numeroase titluri și medalii. România aflîndu-se per
manent printre națiunile fruntașe. La Jocurile Olimpice de la 
Moscova a fost realizat cel mai mare număr de medalii de aur 
din istoria participării noastre la întrecerea supremă.

în intimpinarca celei de a XXXVI-a aniversări a zilei de 
23 August, strins uniți în jurul partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii au depus eforturi sporite pentru înde
plinirea prevederilor planului cincinal, pentru sporirea generală 
* eficienței întregii activități economice și crearea unei baze 
temeinice pentru trecerea cu succes la noul plan de cinci ani. 
1981—1985, Ia realizarea mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului. Sărbătorirea zilei Constituției 
— elaborată în anii ce au urmat Congresului al IX-lea — legea 
supremă a unui popor liber, stăpîn pe destinele sale, a prile
juit o nouă și puternică afirmare a democratismului socialist 
promovat cu consecvență și vigoare în societatea noastră româ
nească de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Alături de întregul popor, sportivii, antrenorii și tehnicienii, 
întregul activ al mișcării sportive au cinstit apropierea marii 
noastre sărbători naționale de la 23 August cu importante rea
lizări la locul de muncă și în pregătirea sportivă, pentru con
solidarea succeselor dobindite pină în prezent și pentru lichi
darea cît mai grabnică a neîmplinirilor dintr-o serie de ramuri 
și probe.

Ei își exprimă și cu acest prilej dragostea fierbinte și re
cunoștința nețărmurită față de partid, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru minunatele condiții de care se bucură la 
locul de muncă, la. învățătură și în pregătirea sportivă și, în 
frunte cu comuniștii, se angajează solemn să-și facă pe deplin 
datoria de cetățeni ai unei patrii libere, independente și înflori
toare, să ducă Ia îndeplinire sarcinile trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului, să ridice Ia cote înalte de exigență întreaga 
activitate sportivă, spre gloria României socialiste.

SPORTUL - PRIETEN DE FIECARE ZI 
AL LAMINORIȘTILOR GĂLÂȚENI

întreprinderea Laminorul de 
tablă este una dintre cele mai 
vechi unități industriale de pe 
meleagurile gălățene, actul său 
de naștere fiind semnat în ur
mă cu 59 de ani. Dar, firește, 
există o deosebire ca de la cer 
la pămînt între fosta făbricuță 
„Titan" și moderna întreprin
dere de astăzi, pe care cuceri
rile socialismului și-au pus vi
zibil amprenta. De la micile a- 
teliere insalubre de altădată, 
unde muncitorii aveau cele mai 
mizere condiții de lucru, astăzi 
te întîmpină — pe fundalul u- 
nei explozii de verdeață — hale 
spațioase și luminoase, dotate 
cu cole mai moderne utilaje, 
înainte se fabricau aici doar trei 
sortimente de tablă, iar astăzi 
sînt produse peste 15 sortimen
te de tablă și profile, tabla de 
inox fiind cea mai-recentă rea
lizare a laminoriștilor gălățeni.

în cinstea marii sărbători de 
la 23 August, laminoriștii gălă
țeni au obținut rezultate nota
bile în producție. Așa. de pildă, 
colectivul de aici a realizat pes
te plan mai mult de 5700 tone

profile laminate la rece și pes
te 3 000 de tone laminate finite, 
iar produsele lor sînt apreciate 
pe piața internă și externă.

Dar laminoriștii nu sînt nu
mai oameni harnici și pricepuți 
în ale meseriei, ci și fervenți 
practicanți ai sportului. Multe 
s-au schimbat în întreprinderea 
gălățeană de-a lungul anilor, 
un nume este însă de tradiție : 
Metalosport, denumirea asocia
ției sportive. Președintele ei, 
ing. Gheorghe Sandu, un mare 
animator al sportului, ne-a spus 
că asociația numără 2400 de 
membri. De la secretarul aso
ciației, Alexandru Apostol, am 
aflat multe lucruri interesante. 
Marea competiție sportivă na
țională ,,Daciada“ produce o 
puternică emulație în rîndul 
oamenilor. Concursurile de șah, 
tenis de masă, fotbal, crosurile 
și voleiul se bucură de o largă 
participare. Printre câștigătorii 
campionatului pe asociație se 
numără tineri și mai vîrstnici 
care sînt și bune exemple în 
producție. Controlorul de cali

tate Gh. Băceanu, finisatorul 
M. Stanciu, profilatorul N. 
Basalic (tenis de masă), strun
garul V. Bîrzu, lăcătușii 1. Is- 
trate și T. Marcu (cros), ing. 
M. Staicu, tehnicianul V. Po
pescu și strungarul C. Sîrbu 
(șah) sînt doar cîțiva dintre 
cîstigătorii obișnuiti ai con
cursurilor sportive.

Activitatea sportivă de bază 
se desfășoară la nivelul secții
lor și atelierelor de producție, 
remareîndu-se în acest sens 
secțiile profile, mecanic-cner- 
getic și TESA. întreprinderea 
beneficiază de o bază sportivă 
proprie care crește, parcă, de 
ia o zi la alta. Recent, a fost 
amenajat un teren de tenis, iar 
în prezent se află în pregătire 
un teren de handbal și baschet.

Iată, deci, un mănunchi de 
tealizări și împliniri atît pe 
planul producției, cit și al spor
tului. care demonstrează eloc
vent o pasiune ardentă a la
minoriștilor gălățeni în ambele 
domenii de activitate. .

Telcmac SIRIOPOL, coresp.

COMPETIȚII SPORTIVE DEDICATE MARII SĂRBĂTORII
FESTIVALUL SPORTULUI 

MUNCITORESC BRAȘOVEAN 
în orașul de la poalele Tîm- 

pei a avut loc o amplă acțiu
ne de masă organizată de co
misiile sportive ale organelor 
sindicale din municipiu și ju
deț. La întreceri au participat 
sportivi din 30 de asociații, la 
atletism, popice, tenis de masă, 
volei, handbal și fotbal. înche
ierea frumoasei acțiuni s-a fă
cut cu „Crosul tineretului mun
citor", în parcul Tractorul. 
Printre remarcați, Marîa Lăcă- 
tușu (de la întreprinderea Re
publica), M. Maftei (Cauciucul), 
Maricica Țigănuș (Tricotajul). 
I. Busuioc (I.A.B.V.). Veronica 
Hnidan (I.C.A. Ghimbav) și 
M. State (Feroviarul). La între
prinderea Tractorul, 49 de re
prezentative de secții s-au în
trecut la volei, handbal, tenis 
de masă. Tot aici s-a introdus 
gimnastica la locul de muncă 
la serviciile personal și tehni
cieni. instructoare fiind Ana Să- 
lăjan, fostă multiplă campioa
nă națională de atletism. (C. 
GRUIA).
NUMEROASE ÎNTRECERI PE 
MELEAGURILE DÎMBOVIȚE- 

NE
în aceste zile, la Tîrgovîște 

se desfășoară numeroase com
petiții sportive. „Cupa 23 Au
gust" se dispută la fotbal, șah, 
tenis de masă și cros, la Vo
ința, iar la Petrolul o întrecere 
de fotbal cu 32 de echipe. La 
Pucioasa, în parcul orașului, va 
avea loc o duminică cultural- 
sportivă, cu demonstrații sporti
ve și un turneu de tenis. Com
petiții sportive se vor organiza 
în aceste zile la Moroni. Titu 
și Găești. La Tîrgoviște, pe ce
le 12 terenuri de tenis ale a-

sociației sportive Metalul, s-a 
desfășurat etapa de zonă a 
campionatului național pentru 
echipe de copii. Au ieșit în
vingătoare echipele Dinamo 
Brașov, la băieți, și C.S.Ș. 
Brașovia, la fete (M. AVANU).
„CUPA ZIARULUI CLOPOTUL"

Organizată în cinstea zilei de 
23 August, „Cupa ziarului Clo
potul", din Botoșani, la ciclism, 
a atras la start 50 de pârtiei 
panți, dintre care 15 fete. Ti
nerii cicliști au parcurs ruta 
Botoșani-Ipotești și retur. Au 
ieșit învingători Gh. Ostache 
(I.U.P.S. Botoșani), la bicicle
te de curse, M. Măricel (E]cc- 
trocontact Botoșani), la biciclete 
de oraș, iar la fete Elena Ni- 
țișor (Melana Botoșani). (T. 
UNGUREAN U).
5 000 DE SPORTIVI HUNEDO- 

RENI ÎN ÎNTRECERI
Peste 5 000 de tineri din o- 

rașele județului sînt antrenați 
în aceste zile în întreceri la 
handbal, volei și tenis de cîmp, 
organizate de Comitetul jude
țean U.T.C. La Hunedoara . în 
organizarea clubului sportiv 
Metalul, s-a desfășurat „Cupa 
23 August" la handbal mascu
lin, cu participarea unor e-

chipe din Hunedoara, Tg. Mu
reș, Moldova Nouă. Trofeul a 
revenit divizionarei B Metalul 
Hunedoara. (I. VLAD).
COMPETIȚIILE EXCAVATO- 
RIȘTILOR ȘI NAVALIȘTILOR 

BRAILENI
Oameni ai muncii de la ma

rea întreprindere Progresul s-au 
întrecut în competiții dedicate 
zilei de 23 August la fotbal 
(8 echipe), tenis de masă (10) 
și șah (8). De asemenea, s-au 
organizat întreceri la lupte, 
trîntă și cros. La șantierul na
val, 20 de formații de fotbal 
și-au disputat „Cupa navalistu- 
lui“, alte 8 la volei și 3 la hand
bal, iar la întrecerile de tenis 
de masă au luat parte 30 de 
sportivi. (Tr. ENACIIE).

BOX ȘI HANDBAL LA 
BORZEȘTI

în organizarea Clubului spor
tiv muncitoresc Borzești a a- 
vut loc o frumoasă reuniune 
pugilistică, la care au partici
pat sportivi din Brăila, Bacău, 
Focșani, precum și cei mai buni 
boxeri localnici. Au avut loc 20 
de meciuri de juniori, tineret 
și seniori. (Gh. GRUNZU).

Următorul număr al- 
ziarului nostru va apărea 
luni 25 august.

Rugăm corespondenții 
noștri să transmită rela
tările lor de la manifes
tările sportive duminică 
dimineața. începînd de la 
ora 10.

O NOUĂ SELECȚIE LA DEVA 

PENTRU TINERE GIMNASTE
La Școala generală nr. 7 cu program de educație fizică din 

Deva se va organiza la 7 septembrie a.c„ ora 9, o selecție 
pentru fetițe din toată țara, de vîrsta claselor întîi și a 
doua generală, cu aptitudini deosebite pentru gimnastică. 
Selecția va fi făcută sub conducerea antrenorului emerit 
Bela Karoly, de către corpul, profesoral de specialitate al 
școlii.

Se primesc la selecție și fete pentru alte clase, care pose
dă categoria a IlI-a de clasificare.

De asemenea, se va face o selecție și pentru atletism, cla
sele V—VIII.

Amănunte se primesc la telefonul școlii din Deva, prefix 
956, numărul 17015.

PENTRU OASPEȚII ZONELOR DE AGREMENT

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

Tineretului, ca șl în alte 
parcuri vor avea loc demons
trații sportive cu participarea 
cluburilor Dinamo, Rapid, Me
talul și Olimpia. O mare între
cere populară la canotaj va fi 
găzduită de Complexul sportiv 
studențesc Tei. Pe baza spor
tivă Urbis se va desfășura o 
mare serbare cultural-sportivă, 
în programul căreia figurează 
întreceri și demonstrații de 
handbal, box, volei, lupte și 
tenis de cimp. Tot în aceste 
zile, aproape 10 000 de oameni 
ai muncii bucureșteni — între 
care, cei de la întreprinderile
„23 August" și Republica —
vor face excursii, pe valea Pra
hovei și pe Litoral. Județul
Ialomița și-a programat și

■ .,„w

jocuri amicale cu fotbaliștii 
bulgari din orașul Silistra. Ie
șenii vor participa la o dumi
nică cultural-sportivă In pădu
rea Motca, iar în ziua de 24 
august se va da startul în Fes
tivalul sportiv feminin ieșean.

Iată doar cîteva dintre acți

unile sportive ale „Daciadei", 
organizate în cinstea zilei de 
23 August. Fără îndoială însă 
că numărul lor este mult mai 
mare, deoarece fiecare colectiv 
de muncă dorește, din toată 1- 
nima, să cinstească marea săr
bătoare și prin participarea la 
activități sportive.

Situate în decorai recreativ și reconfortant al zonelor de 
agrement din apropierea Capitalei, complexele de alimentație 
.publică DUMITRANA, PUSTNICUL, CERNICA au create toate 
condițiile pentru a satisface cele mai pretențioase și firești exi
gențe ale vizitatorilor săi :

9 dotare cu toi necesarul de mobilier șl accesorii ;
• personalul ospitalier — cu o înaltă ținută profesională — 

asigură un serviciu prompt și corespunzător ;
• varietate sortimentală bogată de produse culinare.
■Șl dv. puteți fi beneficiarii unei amintiri dintre cele mal fru

moase petrecînd cîteva ore de neuitat în ambianța tradițională 
a complexelor de alimentație publică DUMITRANA, PUSTNICUL 
șl CERNICA.

RECOM
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ÎN SEPTEMBRIE PE LITORAL: ODIHNĂ 
Șl CURĂ BALNEARĂ LA PREȚURI REDUSE 
« Litoral, gazda vacanțelor dv. estivale, este pregătit să vă 

primească și în septembrie — a patra lună a verii.
• Mai puțin aglomerat, cu reduceri simțitoare de tarife (65

lei pe zi între 1—15 septembrie și 57 lei pe zl după această 
dată). Litoralul constituie un loc ideal pentru odihnă șl trata
ment. \
• Medicii specialiști apreciază în unanimitate că în SEPTEM

BRIE cura heliomarină are aceleași efecte ca și în lunile de 
vară.

O noutate : La Eforie Nord și Mangalia — două stațiuni re
cunoscute pentru eficacitatea tratamentului în boli reumatis
male — se pot obține bilete de 12 zile pentru tratamente profi
lactice.

duminica, tragere loto 
2. Astăzi și mîine sînt ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea LOTO 2 de duminică 
24 august 1980. care va avea loc 
la ora 16,30 în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Staicovlci nr. 42. NUMAI CINE 
JOACĂ poate obține autoturisme 
„Dacia 1300“ si mari cîștiguri în 
bani. Formulă simplă, avanta
joasă, 3 extrageri a cîte 4 nu
mere, cu un total de 12 numere 
din 75. Se atribuie cîștiguri si 
variantelor cu 2 numere cîștigă- 
toare din 4 extrase la una din 
cele 3 extrageri !

e TRAGEREA obișnuită Loto 
de astăzi, 22 august 1980, se te

levizează în direct, începînd de 
la ora 18,25.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 15 AUGUST 1980. 
Cat. 1 : 2 variante 100% (autotu
risme Dacia 1300) și 3 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 11 va
riante 25% a 7.004 lei ; cat. 3 : 
20,25 a 3085 lei ; cat. 4 : 31,75 a 
2.427 lei ; cat. 5 : 186,50 a 413 lei ; 
cat. 6 : 269.75 a 286 lei ; cat. X ; 
1.864,75 a 100 lei. Report la cate
goria 1 : 81.639 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300" de la categoria 1, 
realizate pe bilete jucate 100%, 
au revenit participanților MATEI 
REITZ din com. Romoș, județul 
Hunedoara și LUCIAN DID A din 
București.



< COPIILOR Șl TINERILOR PATRIEI -
i O DEZVOLTARE FIZICĂ ARMONIOASĂ
I Șl LARGI POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE ÎN SPORT

Grija părintească a partidului pentru tînăra generație 
se manifestă plenar și în domeniul educației fizice și 
sportului. Prin întreaga activitate sportivă, prin exer
cițiile practicate de la vîrstele cele mai mici, se asigură 

dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a tinerelor vlăs
tare, se cultivă înaltele calități morale necesare viitorilor 
cetățeni ai țării, vrednici continuatori ai operei de edifi
care a socialismului și comunismului în România.

Școala, asociațiile și cluburile, organele sportive și cele 
cu atribuții în sport organizează o complexă activitate 
pentru copii și tineret, principalii beneficiari ai exercițiilor 
fizice și sportului. Din milioanele de copii și tineri sînt se
lecționate cu grijă elementele susceptibile să abordeze 
marea performanță.

Vă prezentăm în această pagină cîteva exemple care do
vedesc. bogata activitate sportiv-educativă desfășurată în 
rîndurile copiilor și tinerilor patriei.

ÎN ZILELE VACANȚEI,
LA SPORT Șl MUNCĂ OBȘTEASCĂ

La tabăra de aviație de la Clinceni

IN TĂRIILE VĂZDUHULUI, CU INIMILE BĂTÎND
Nu departe de confluența 

Luncavățului cu Oltul, pe șo
seaua ce urcă, în pantă lină, 
de la Drăgășani spre Sibiu, un 
grup de copii ne întîmpină cu 
multă voioșie. Sînt din satul 
Mareea și se pregătesc pentru 
o excursie. Explicația ne-o o- 
feră prof. Gheorghe Rusu, cel 
care conduce grupul, aproape 
100 de școlari și pionieri.

Tot de la prof. Rusu aflăm 
că micii excursioniști din a- 
ceastă așezare vîlceană pot fi 
mîndri cu ceea ce au realizat . 
în „marea recreație" a vacan
ței. Dînd curs inițiativei orga
nizației de pionieri, ei au luat 
parte, paralel cu activitățile 
sportive, la acțiuni de muncă 
'patriotică, lucrind alături de . 
părinții lor, de frații mai mari, 
pe ogoarele din vecinătatea sa
tului, ajutind la strîngerea fi
nului și la întreținerea culturi
lor de legume și porumb. „N-a 
fost un divertisment, ne asi
gură interlocutorul nostru, ci o 
treabă serioasă, lucrul pe o 
suprafață de aproape 15 hec
tare. In decurs de aproape trei 
săptămîni, copiii din Mareea 
au făcut dovada unei deosebite 
hărnicii, în slujba obștii".

în jurnalul de vacanță 
copiilor din Mareea 
și o altă acțiune la 
lă, cea legată de 
țarea localului de

al
se înscrie 

fel de uti- 
înfrumuse- 
școală în

O inițiativă la grădinița nr. 190

PRIMUL CONCURS••a
Porțile „Daciadei", deschise tuturor

Glasuri cristaline, clopoței 
de-argint, umplu părculețui din 
Spatele magazinului „Unirea". 
Și după corul vocilor, după în
demnurile scandate prelung, 
înțelegem că este vorba de a- 
prinse întreceri între cei mici, 
de jocuri sportive pe covorul 
de iarbă care-i azi al lor. „Hai, 
Gicuța !“, „Hai, Mielule !“ Ciți- 
va „oameni mari" — și-i nu
mim pe prof. Angel Slăvuțeanu, 
de la C.E.F.S. Sectorul 3, pe 
Pompilia Radulescu, directoarea 

care învață. Cu toții au ajutat 
la amenajarea unei noi săli de 
clasă, a unui atelier-școală și 
a unei săli pentru sport, în 
principal pentru gimnastică. 
Iar pină la 15 septembrie și-au 
propus să facă încă un teren 
de handbal.

Cine sînt „eroii" acestor mi
nunate fapte de viață ? Prin
tre ei, foarte mulți copii de 
nădejde și în sport. Dorin 
Barbu, frații Dorin și Dănuț 
Țrancă, Lucian Văduva, Ma
riana Zamfira, Elena Popa, Fi- 
lofteia Cioc și Maria Bală, 
practicanți pasionați ai hand
balului, atletismului, fotbalului 
și voleiului. Ei sînt colabora
tori prețioși ai prof. Rusu, care 
predă educația fizică în școală 
și paralel se ocupă de activi
tatea sportivă a copiilor și ti
neretului, antrenînd o ' "
de fotbal prezentă în campio
natul județean — se 
„Oltul"

După 
sat, în 
Mareea

echipă

cheamă 
— și pregătind alta, 
tot ce au realizat în 

folosul obștii, copiii din 
continuă să se bucure 

de vacanță, de excursiile 
care școala le organizează, 
cunoască și alte locuri din 
dețul lor. Copiii, școlarii 
pionierii din acest sat vîlcean 
au cu ce să completeze jur
nalul lor de vacanță, atît de 
bogat în fapte de toată lauda!

pe 
să 

ju- 
fi

competiție... în toată puterea 
cuvîntului.

Care o să iasă învingătoare 
dintre cele 5 grupe angajate în 
întrecere ? „Asta nu are prea 
mare importanță — ne rășpun- 
de prof. Slăvuțeanu. Toți vor 

astăzi cite o di- 
cu însemnul „Daciadei". 
lor diplomă". „Le-am tot 
de „Daciadă", am orga-

primi 
plomă 
Prima 
vorbit 
nizat întreceri pe grupe, la a- 
lergări, la sărituri, la cățărări 
și aruncarea mingii — ne ex-

Tinerii pășesc cadențat pe 
iarba abia zvîntată de rouă a 
aerodromului din margine de 
București — aerodromul Clin
ceni al aeroclubului ce poartă 
numele simbol pentru aviația 
noastră : „Aurel Vlaicu". Sint 
tineri în uniforma albastră a 
formațiunilor de pregătire pen
tru apărarea patriei, elevii ta
berei cu profil aviatic organi
zată aid de C.C. al U.T.C., care 
încep o nouă zi. Și la fel ca ei 
își încep zilele de pregătire a- 
proape 2 000 de uteciști, băieți 
și fete, cu trupuri zvelte, așa 
cum le șade bine aviatorilor, cu 
fețele bronzate de soare, cu 
bucuria visului împlinit în pri
viri. 2 000 de viitori aviatori, 
crescuți la școala educației pa
triotice — este una dintre cele 
mai frumoase acțiuni ale sec
ției de specialitate a C.C. al 
U.T.C., fructificată în colaborare 
cu Federația aeronautică româ
nă. La Ploiești si Brașov, Iași 
și Cluj-Napoca, Suceava, Sibiu, 
Deva, Tg. Mureș, Baia Mare, 
Arad, Craiova și Galati activi
tatea taberelor aviatice se află 
in plină desfășurare.

îi urmărim pe tinerii de la 
Clinceni împreună cu Valeriu 
Mițrescu, activist în C.C. al

șoimilor patriei
„întrecerile de aici se înca

drează într-o acțiune mai largă 
inițiată de sectorul nostru — 
ne spune prof. Slăvuțeanu —, 
de cultivare la copii a dragos
tei pentru sport, a dorinței de 
afirmare, a spiritului de colec
tivitate..."

Inițiativa este lăudabilă !

FIERBINTE PENTRU PATRIE
U.T.C. Una din grupe se alinia
ză în apropierea avionului, gata 
pentru îmbarcare. Comandantul 
taberei, Aurel Mustățea, îm
preună cu instructorii de para
șutism le mai verifică o dată 
parașutele. Peste cîteva minute 
se vor afla în văzduh pentru 
cel de-al cincilea salt din „ca
riera" lor de parașutiști spor
tivi. în cealaltă parte a aero
dromului, avioanele Zlin deco
lează unul după altul, iar pla- 
noriștii scot din hangare suplele 
lor aparate argintii...

— în ce constă pregătirea e- 
levilor din tabără, tovarășe Va
leriu Mițrescu ?

— Tabăra aviatică este, in 
primul rînd, o școală a educa
ției în spiritul tradițiilor glo
rioase ale aeronauticii noastre, 
a dragostei fierbinți față de pa-

*

* ♦

Intr-un cartier al 
municipiului Sfin- 
tu Gheorghe co
piii au transfor
mat balansoarul în 
bîmă și vor să se 
ia la întrecere 
cu... Nadia 
neci. Iată 
xercițiu de 
frumusețea, 
tat de micuța Ga 
briela Laurențiu

Foto : 

Comă- 
un e- 

toată 
execu-

Arpad BARTHA- 
coresp.

ir

în sprijinul dezvoltării atletismului

trie și partid, o pregătire mul
tilaterală pentru a fi cît mai fo • 
lositori construcției socialiste în 
România. Tinerii au urmat si 
urmează un program de cursuri 
teoretice împletite cu activita
tea practică, de zbor...

Zborul cu avionul sau plano
rul, saltul cu parașuta sînt lec
ții de curaj și îndemînare, exa
mene care probează calitățile 
fizice și morale, capacitatea in
telectuală a băieților și feteloe 
în uniformă albastră.

Dar iată, pe aerodrom s-a aș
ternut liniștea. Jos au rămas 
doar o parte din „ucenicii a- 
viatori". Cei mai mulți s-au a- 
vîntat, cu aparatele lor, în ză
rile albastre ale văzduhului. Și 
în inimi poartă dragostea fier
binte pentru pămîntul patriei.

„Ziua Daciadei" la grădinița nr. 190 începe cu o repriză de 
gimnastică Foto : Vasile BAGEAC

TOȚI ȘCOLARII DOLJULUI CANDIDEAZĂ
LA MAREA PERFORMANȚĂ

Grădiniței de copii nr. 190 din 
Capitală, pe educatoarele Ana 
Halac și Aurora Coman — se 
străduiesc, parcă, să fie din nou 
„de grădiniță", să fie înțeleși 
de copii și aleargă și ei să ie 
arate cum „se face sport". 
„Tovarășa, îmi dați și mie o 
diplomă, tovarășa ?“ — se
roagă o fetiță cu zulufii ca pa
iul de grîu copt. „îți dăm pui
șor, îți dăm. Dar ia să vedem 
cum știi tu să faci gimnastică 
cu cercul..."

Corul spectatorilor, al celor 
care-și așteaptă rîndul la pro
bele „veverița cea sprintenă de 
picior", „trecerea peste scara 
curcubeu", se întețește. Și emo
țiile sînt mari, și entuziasmul 
este molipsitor, ca la orice 

plică educatoarea Ana Halac. 
Și le-am promis că o să ne în- 
treccm și intre grupe, și o să 
primească premii și diplome. 
Cum au văzut ei la televizor. 
Sîntem bucuroase că tovarășii 
de la Consiliul pentru sport al 
Sectorului 3 au venit să ne a- 
jute să organizăm acțiunea".

Asistăm, așadar, la un fel de 
campionat al șoimilor patriei 
de la Grădinița nr. 190. Cei 
mici fac și ei cunoștință cu 
bucuriile întrecerilor „Dacia
dei" și fără îndoială că acest 
prim concurs cu diplome și pre
mii nu va fi uitat multă vreme. 
Pentru mulți va constitui le- 
gămîntul lor cu sportul. Azi, 
toată lumea va primi cite o 
diplomă. Data viitoare. doar 
cei mai buni...

In aproape toate concursurile 
atletice pentru juniori organizate 
în țară sau peste hotare, repre
zentanții municipiului Craiova șl 
ai județului Dolj s-au situat 
printre fruntași. „Această reali
tate nu este rodul unei întîm- 
plări — ținea să ne precizeze, 
deunăzi, prof. Ion Kinderu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Dolj. Situa
rea atletismului doljan în prim- 
planul activității compeiiționale 
a speranțelor vine să răsplă
tească o preocupare constantă 
pentru descoperirea și modelarea 
de valori în cea mai importantă 
(și mai accesibilă) disciplină o- 
limpică".

Chiar noi am fost martorii 
unor Inițiative menite să asigure 
un conținut tot mai bogat acti
vității atletice de performanță, 
pornind de la acțiuni cu carac
ter larg, de masă. Pentru că 
de mai mulți ani, succesiv, fac
torii cu răspunderi și atribuții 
în domeniul sportului din acest 
județ au răscolit, pur si simplu, 
colectivele de copii și tineri (por
nind cu copiii din grădinițe). în
tr-o amplă acțiune de testare a 
viitorilor atleți. Ultima de acest 
fel a cuprins nu mai puțin de 
30 000 de șoimi ai patriei, pio
nieri și uteciști. Inițiată de 
C.J.E.F.S., ea a purtat amprenta 
colaborării (ca și în alte ocazii) 
cu Inspectoratul școlar județean, 
în principal.

Ce a rezultat din aceste per
manente testări ? Constatarea că 
Doljul dispune de multe valori 
autentice, cărora artizani pri- 
cepuți — profesori și antrenori 
— sînt în măsură să le dea stră
lucire. Așa au apărut în rîndu* 

rile performerilor Cristina Cojo
carii, Nicoleta Lia, Ana Marcu 
ș.a., pină mai ieri tinere ano
nime în spo.țt, iar astăzi compo
nente ale lotului național al spe
ranțelor. O mențiune pentru Ni
coleta Lia : ea a făcut parte din 
delegația țării noastre la con
cursul „Prietenia" care s-a des
fășurat la Santiago de Cuba...

Tot ce a fost bun, tot ce a 
descoperit acțiunea de testare a 
trecut în secția de atletism a 
Clubului sportiv școlar de pe 
lingă liceul „Nicolae Bălcescu" 
din Criaiova, unde există condi
ții optime pentru ca sportivii 
necunoscuți pînă mai ieri să a- 
jungă treptat performerii de 
mîine. Profesorul emerit Nicolae 
Andrei, directorul liceului „Nico
lae Bălcescu", dovedește o deo
sebită înțelegere atît pentru for
marea viitorilor economiști, in
gineri sau medici (absolvenții a- 
cestel prestigioase instituții de 
învățămînt promovînd în propor
ție de aproape sută la sută con- 
cursuiille de admitere în facul
tăți), cît și pentru realizarea u- 
nei mari eficiențe a Clubului 
sportiv.

„Acțiunea de testare a copiilor 
pentru atletism se desfășoară 
non-stop, ne asigură prof. Ion 
Rinderu, ea va continua și in 
noul an școlar, la dimensiuni și 
mai spectaculoase, ceea ce vrea 
să însemne cuprinderea în pro
cesul de testare a unui număr 
fără precedent de participant! — 
preșcolari, elevi și pionieri din 
toate unitățile de învățămînt ale 
Doljului".

Nu este deloc ușor să între
prinzi o asemenea acțiune do 

proporții, să mobilizezi întreaga 
rețea de școli și de cadre di
dactice de specialitate, d.ar cînd 
ai în față un obiectiv care prin 
importanța sa depășește hotarele 
județului — pentru că finalita
tea testării vizează descoperirea 
unor viitori titulari ai loturilor 
naționale — o.țice efort se cu
vine făcut. Acesta este cuvîntul 
de ordine în riadul profesorilor 
de educație fizică șl antrenorilor 
doljeni. al tuturor celor animați 
de dorința de a asigura un con
ținut și mai bogat unei aseme
nea Inițiative valoroase.

Noutatea în pregătire o consti
tuie instruirea viitorilor perfor
meri pe specialități, pe probe 
sau pe grupe de probe: profesorii 
FI. Cioacă și M. Ghiță vor mo
dela sprint©-.! și alergători peste 
garduri, Eug. Ion eseu va lucra 
Ou cei ce dovedesc aptitudini 
pentru sărituri, V. lonescu — cu 
viitorii aruncători, M. Nistor, Șt. 
Popescu, H. Ștef — cu speran
țele în semlfond. fond și po- 
liatlon etc., în cadrul unui pro
ces complex, în care colaborarea 
cu colegii din școlile de bază 
ale copiilor, cu părinții, cu or
ganizațiile de pionieri șl U.T.C., 
reprezintă o coordonată defini
torie a muncii și, implicit, a 
reușitei.

„în acest fel vom face totul
— ne preciza prof. Ion Rinderu
— pentru ca grădina doljană să 
cuprindă tot mai multe și mal 
frumoase flori pentru atletismul 
românesc".

Pagina realizata de :
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1/1 AMPLELE ACȚIUNI ALE „DACIADEI" 
MILIOANE DE PRACTICANȚI A! SPORTURILOR

Creată din inițiativa tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele 

României, marea competiție sportivă 
„Daciada" a dat un puternic avînt acti
vității sportive de masă. Tot mai mulți 
cetățeni, de toate vîrstele și profesiile, 
de la orașe ca și de la sate, cunosc 
bucuria sportului în aer liber, a mișcării 
dătătoare de sănătate, putere de mun
că și voie bună. Dintr-o activitate intîm- 
plătoare și redusă, nesemnificativă la 
scara întregii națiuni - așa cum era îna

inte de Eliberare - s-a ajuns fa o puterni
că activitate sportivă de masă, începind 
cu copiii și terminînd cu vîrstnicii, deve
nind tot mai mult o practică sistemati
că, o parte componentă a vieții mate
riale și spirituale tot mai bogate din 
țara noastră. „Daciada", lansată relativ 
recent, minunată simbioză a celor mai 
bune tradiții cu prezentul luminos, adu
nă la startul întrecerilor sale milioane 
de participanți. Numai în anul precedent 
s-au înregistrat 8 938 688 de participări, 
dintre care 403 342 preșcolari, 4 417 823 

școlari, 117 585 studenți, 2 781 447 oa
meni ai muncii din întreprinderi și insti
tuții, 1 016 257 din mediul rural și 202 235 
din cooperația meșteșugărească. Sub as
pect calitativ, este de reținut larga pa
letă a activităților, a ramurilor de sport 
practicate, de o reală valoare educativă 
și unele de un ridicat nivel tehnic.

Iată cîteva fapte care atestă populari
tatea crescîndă și utilitatea recunoscută 
a activității sportive de masă din cadrul 
„Daciadei" :

MII DE MINERI SE BUCURA DE 
MIȘCĂRII ÎN MIJLOCUL

„Apoi, prin 1961 ce era pe 
aici ? Trecea apa Motrului și 
atît. In rest, nimic. Cîmp...". 
Ascultăm — aflați în orașul 
minier Motru — și parcă nu 
ne vine a crede. Și totuși, ne 
convingem, acesta-i adevărul. 
Motru, numai construcții noi, 
a început să prindă viață prin 
1961, 1962, astfel că a fost de
clarat oraș abia în 1966.

— Ce înseamnă astăzi Mo
tru ?

— O așezare modernă cu 
tot ceea ce este normal să fie 
intr-un oraș — ne răspunde 
tovarășul Tudorel Cosma, di
rectorul minei Leorda și pre
ședintele asociației sportive 
Minerul Motru — cu o popu
lație de peste 20 000 de locui
tori, dintre care peste 10.000 
lucrează în întreprinderea mi
nieră Motru.

Oameni de ispravă, harnici, 
primitori, care (lucrînd în sub
teran sau la suprafață) rapor
tează astăzi cu mîndrie un 
succes de seamă al I.M. Motru 
realizat în întâmpinarea zilei 
de 23 August : minerii exploa
tărilor Leorda, Horăști, Lupoa- 
ia, Ploștina, Roșiuța și Motru 
Vest au dat patriei pînă în 
prezent, peste plan, circa 
100 000 tone lignit. Și apoi, mi
nerii iubesc cum nu vă ima
ginați sportul, care înflorește 
sub impulsul „Daciadei". Ne 
dăm ușor seama de această 
realitate din oeea ce ne spune 
președintele asociației sportive 
Minerul Motru, din ceea ce 
ne povestesc mulți alți tineri 
și adulți care muncesc pe a- 
ceste meleaguri căutînd ,-au
rul brun", din ce vedem. Din 
mulțimea de însemnări făcute 
cu acest prilej merită să amin
tim în primul rînd că A.S. 
Minerul Motru are nu mai pu
țin de 10 000 de membri coti- 
zanți, majoritatea participînd 
la numeroasele acțiuni sportive 
de masă organizate în toate

La I. C. I. M. Brașov

Of Pf SCHELE, PE STADIOANELE fĂIJJIITE
CU MÎINILJ LOR

Fără îndoială, mulți sînt cei 
care cunosc realizările sportive 
ale Brașovului anilor din urmă. 
Nu numai -localnicii, ci și nume
roșii amatori de sport din alte 
colțuri ale țării, aflați în trecere 
sau la odihnă în orașul de sub 
Tîmpa, admiră majestuoasa Sală 
a sporturilor sau bazinul acope
rit din Poiana Brașov, sala de 
lupte sau alte construcții care 
îmbogățesc zestrea. sportului. 
Toate aceste obiective, înălțate 
în acest cincinal, au fost reali
zate și prin eforturile harnicului 
colectiv de la întreprinderea de 
construcții industriale și montaje 
Brașov.

Iată-ne, așadar, la I.C.IJVI. 
Brașov, pentru a vă face cunoș
tință cu cîțiva dintre constructo
rii bazelor sportive. Directorul 
tehnic al întreprinderii, ing. N. 
Zara, este și președintele secției 
de volei. „Ne mîndrim — ne 
spune — cu marile baze sportive 
brașovene, la a căror realizare 
am contribuit din plin, străduin- 
du-ne să Ie executăm, ca și ce
lelalte construcții, La iiialți para
metri de calitate. Dar noi nu 
sînlein numai constructori de 
baze sportive, ci și practicanți 
al sportului, avînd multe reali
zări și în acest sens, atît în ceea 
ce privește dotarea materială, cit 

BINEFACERILE 
NATURII

anotimpurile. La crosurile ini
țiate cu prilejul diferitelor 
zile festive vin uneori și cite 
3 000 de participanți. Oamenii 
adîncurilor iubesc, firește, soa
rele, natura. Acesta-i motivul 
pentru care drumețiile, 
excursiile sînt la loc de cinste. 
Așa ajung, duminică de du
minică, oamenii cu familiile 
lor la Tismana, Sohodol, Băile 
Herculane, Ponoare... De două 
ori pe an se organizează com
petiții — foarte disputate, cu 
mulți spectatori — la fotbal, 
volei și tenis de cîmp. De fapt, 
campionate între exploatări, 
miniere, foarte reușite și an
trenante.

Dar la A.S. Minerul Motru 
— cu o frumoasă bază spor
tivă — se poate vorbi și des
pre sport de performanță. E- 
chipa de fotbal — înconjurată 
cu multă dragoste de către
mineri — activează cu succes
în divizia națională C ; cea
de handbal ocupă an de an
locul I în campionatul jude
țean. Rezultate similare obțin 
în județ și formațiile de volei 
și șah. Remarcabilă este și 
activitatea în secțiile de box 
(instructor Adrian Zăbavă) și 
în special, în cea de lupte (in
structor Nistor Alionescu), ac
centul punîndu-se pe copii și 
juniori. La lupte, de pildă, 
s-a format Lucian Nederu — 
campion balcanic de copii în 
1980 și de două ori campion 
național școlar de juniori; Va
sile Purdescu — campion na
țional școlar de juniori — am
bii nominalizați pentru Olim
piada din 1984, precum și co
piii Dumitru Nederu, Florin 
Neagoe, Vasile Mîrșu, încă de 
pe acum printre cei mai ta- 
lentațl din țară la lupte. De
altfel, secția de la Motru a 
obținut la ultimele campionate 
școlare două din cele 10 titluri 
puse în joc pe întreaga țară.

Modesto FERRAR1N]

șl în activitatea de masă șl de 
performanță*.

...Deci, activitate sportivă de 
masă. „Preferințele celor 2800 
de membri ai asociației noastre 
se îndreaptă spre fotbal, volei, 
turism-alpinism, tenis de cîmp, 
înot și popice — ne spune teh
nicianul L Stinghe, de la Grupul 
construcții civile — întrecerile 
dintre diverse secții fiind deose
bit de aprinse*. In afara cupelor 
omagiale, de un interes deosebit 
se bucură competițiile tradițio
nale la turism-alpinism, fotbal, 
tenis de cîmp și de masă, prin
tre cei mai buni dovediindu-se 
lucrătorii de la Grupul 3 instala
ții, Grupul 1 construcții,
S.U.T.P.I. ș.a. Și, pentru că am 
amintit de cei mai buni, să-i 
cităm printre ei și pe maistrul 
Ion Mitu, lăcătușul-mecanic Ale
xandru Suciu, muncitorul con
structor Constantin Mercaș ș.a. 
„Participarea numeroasă a oame
nilor noștri la activitatea de masă 
se explică, între altele, prin plă
cerea de a se întrece, fiecare ți- 
nînd la prestigiul colectivului in 
care muncește40 adaugă arbitrul 
internațional de volei, V. Arhire, 
membru al asociației.

...Deci, activitate sportivă de 
performanță. „In această direcție 
ne străduim să participăm ca re

zultate dt mai bune în diverse 
campionate. Fotbalul activează în 
Divizia C, voleiul în eșalonul se
cund, componenții secțiilor de 
tenis de cimp, alpinism și popice 
sînt prezenți la multe întreceri 
cu caracter județean și inter-ju- 
dețean" — precizează președin
tele asociației, lng. ion Borha. 
Ca și cel de masă, sportul de 
performanță se bucură de mult 
sprijin.

Pentru a avea condiții să des
fășoare o bună activitate, con
structorii brașoveni au lucrat cu 
pasiune multe ore în afara pro
gramului și acum re pot mîndri 
cu baza lor sportivă : un teren 
de fotbal gazonat, cu tribună, un

Una din realizările de seamă ale acestor ani este dezvoltarea 
sportului feminin. La startul întrecerilor „Daciadei", la competi
țiile și festivalurile sportului feminin se aliniază mii și mii de 

participante.

DOUĂ MEDALII Șl 0 DIPLOMĂ DE MERIT
IN VITRINA SPORTULUI BUCOVINEAN

In Bucovina, obcinele din 
jurul Vicovului și Putnei au 
început să-și gătească poalele 
fînețelor cu fir' de aur, semn 
că e vremea strinsului de roa
de. Flăcăi mîndri, care iarna 
trecută băteau pucul pe pati
noarele din Gălănești. Horod- 
nic, Vicovul de Jos ori Bilca, 
mînuiesc acum „crosele" ascu
țite ale timpului, condutind 
cu alai belșugul spre porțile 
hambarelor. O divizie intreagă 
de luptători juniori din Mă- 
neuți, Arbore, Calafindești, Mi- 
lișeuți și din alte centre buco- 
vinene de „greco-romane" 
luptă acum cu „manechinele" 
pe arii, cu snopurile încărcate 
de rod. E „time-out“-ul cerut 
de munca timpului, e timpul 
întrecerii in hărnicie, dinain
tea marii sărbători de la 
23 August.

Frumoasa Bucovină se mân
drește cu frumoșii ei sportivi, 
fete și flăcăi campioni repu
blicani. europeni, medaliați 
olimpici. Prin întrecerile marii 
„Daciade", sportul sătesc a 
urcat treptele performanței. A- 
nul acesta, șeful promoției de 
luptători bucovineni a fost 
Ștefan Rusu, medaliat cu aur 
ia Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Un alt sportiv din 
Rădăuți, Petre Roșea, a obți
nut medalia de bronz la călă- 
Tie-dresaj. Și sportul sătesc,

altul cu zgură, 6 terenuri pentru 
tenis, o piscină de 30 m cu cinci 
culoare („unde vin nu numai oa
menii muncii de la noi împreună 
cu familiile și unde copiii pot 
învăța să înoate, dar și elevii de 
la liceele din zonă, precum și 
studenții" — V. Arhire), precum 
și o arenă de popice cu 2 piste 
și instalații aferente.

Așadar, la întreprinderea de 
construcții industriale și montaje 
Brașov, oamenii muncii înalță 
importante edificii destinate ac
tivității sportive, la temeliile că
rora pun și propria lor pasiune 
pentru sport.

Emanuel FÂNTÂNEANU

„BUCHETUL D
Acum o lună ne aflam Ia Moscova 

în toiul Jocurilor Olimpice, in să
lile și pe stadioanele pline de frea

măt, de speranțe, cu privirile aținerii 
spre podiumuri, locuri invidiate pe car< 
urcă cei mai buni sportivi ai lumii. Din 
tre cele trei trepte ale podiumului, primo 
de aur, este desigur cea mai dorită, Io 
cui campionului olimpic, în cinstea căruh 
se înalță drapelul țării pe cel mai înal 
catarg și se intonează imnul de stat. D 
fapt, acesta este idealul oricărui sporti 
de mare performanță dar puțini sînt acei 
ce-l ating, de multe ori, ca și la Olim 
piada '80, campioni sau recordmani mon 
diali ratînd o ocazie, de cele mai mult 
ori unică într-o carieră sportivă. Ceremc 
nia decernării medaliilor olimpice, de: 
simplă, mereu aceeași, rămîne impresio 
nontă.

Cum vom putea uita oare momenlel 
premierii Nadiei Comăneci în Palatt 
sporturilor de la Lujniki ? In acele clip 
emoționante, cînd medaliatele de pe pc 
diurn s-au întors cu fețele spre catangi 
olimpic pe care flutura în bătaia reflei 
toarelor drapelul nostru tricolor iar turi 
tii români cîntau „Trei culori..." acompi 
niați de fanfară, revedeam pe magneți 
scopul memoriei aceeași scenă petrecut 
cu 4 ani în urmă, la Montreal. Nadia u 
case pentru prima oară pe podium 
olimpic. Nadia la 14 ani, o copilă, parc 
ireală, ca și o zînă coborîtă din file d 
poveste, uluia o lume întreagă, sport 
sau nesportivă. Acum, la Moscova, la c 
proape 19 ani, Nadia, ca o Cosînzeam 
cu chipul frumos și semeț, părea o scul; 
tură vie.

La acea oră, Ștefan Rusu cîștigase pr 
ma medalie de aur pentru România,

prin amplele întreceri ale „Da
ciadei", iși completează conti
nuu propriile-i centre de per
formanță. Prin tradiție, cele 
mai numeroase fiind la hochei 
pe gheață și lupte greco-ro
mane. Schimbul de miine al 
lui Ștefan Rusu înseamnă sute 
de tineri luptători din Vicovul 
de Sus, Dornești, Șiret, Fră- 
tăuții Vechi, Măneuți, Arbore, 
Milișeuți, Horodnic, Calafin
dești, centre puternice de lupte 
greco-romane conduse de pri- 
cepuți și harnici antrenori: 
Virgil Gherasim, Ilie Muntea- 
nu, Ion Pruteanu, Vasile Maf- 
tei, Gavril Georgescu, Aurel 
Fluture ș.a.

Sport sătesc bucovinean în
seamnă insă și cros (nu există 
duminică fără întreceri de a- 
lergări prin poienele smălțuite 
cu flori din jurul satelor), în
seamnă fotbal, handbal, volei 
baschet, iar iarna — toți copiii 
cu patinele pe luciul gheții I 
De aici și drumul scurt către 
secțiile de performanță ale nu 
prea marelui Rădăuți — cu 
doi sportivi medaliați la ulti
ma Olimpiadă — cu o „Diplo
mă de merit" în vitrina cu 
trofee sportive a C.O.E.F.S. 
Rădăuți, diplomă pe anul 1979: 
„Pentru contribuția adusă la 
organizarea competiției spor
tive naționale Daciada".

Vasile TOFAN

JOCURILE OLIMPJCE
MEDALII DE AUR - 6

• Nadia Comăneci — gimnastică, bl
• Nadia Comăneci — gimnastică,
• Sanda Toma — canotaj, schif si
• Ștefan Rusu — lupte greco-ror 

68 kg.
• Corneliu Ion — tir, pistol vitez
• Ivan Patzaichin, Toma Simionc 

noe 2 — 1 000 m-

MEDALII DE ARGINT -
• Nadia Comăneci, Emilia Eberl 

Dunca, Melita Riihn, Cristina Grig 
mitrița Turner — gimnastică, con 
echipe.
• Nadia Comăneci — gimnastică, 

compus.
• Emilia Eberle — gimnastică, 

inegale.
• Constantin Alexandru — lupte 

mane, cat. 48 kg.
• Ivan Patzaichin, Petre Capust 

noe 2 — 500 m.
• Mihai Zafiu,. Vasile Diba, Ioi 

Nicușor Eșeanu — caiac 4 — 1 000 m.

MEDALII DE BRONZ -
• Melita Riihn — gimnastică, sărit
• Melita Riihn — gimnastică, par
• Olga Homeghi, Valeria Roșea - 

schif 2 vîsle.
• Angelica Aposteanu, Marlena Zi 

dica Frîntu, Florica Bucur, Rodica 
Ana Iliuță, Maria Constantinescu, E 
dar, Elena Dobrițoiu — canotaj, sch
• Petre Dicu — lupte greco-ror 

90 kg.
• Vasile Andrei — lupte greco-ro 

100 kg.
• Radu Voina, Ștefan Birtalan, I< 

Adrian Cosma. Cezar Drăgănită. M
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STRĂLUCITOARE
MAI FERTILI ANI...

R DE LA OLIMPIADA ’80

Oricărui iubitor al spor
tului din țara noastră, îi 
apare cit se poate de 
limpede că din istoria de 

multe decenii a 
ului românesc, u’ti- 
15 ani. de cînd in I fruntea partidului se a- 

flă tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cel mai iu
bit fiu al națiunii noas
tre socialiste, au fost cei 
mai fructuoși ani și pe 
planul marii performan
țe, în reprezentarea cu 
cinste și demnitate a 
culorilor patriei noastre 

Iîn mari competiții spor
tive internaționale.

I

JOCURILE OLIMPICE - 123 MEDALII
Medalii de aur — 28
caiac-canoe 7. atletism și gimnastică 5, lupte greco-romane 
și tir 4, box, canotaj și scrimă 1
Medalii de argint — 36
caiac-canoe 8, box și lupte greco-romane 7. gimnastică 5,
atletism 4, tir 3, handbal și scrimă 1
Medalii de bronz — 59

I
lupte greco-romane 11. caiac-canoe 10, box 9, gimnastică
8, canotaj și scrimă 4, atletism și tir 3, handbal și lupte 
libere 2. bob. călărie și volei 1

limpiadă. A Nadiei era a doua 
ia ne-a oferit-o pe a treia. Deci 
ăsea jocurile Olimpice în acea 
2JT Iulie cu un bilanț de cinci 

aur, trei de argint și una de 
:est record absolut al unui spor-

CLASAMENTUL 
IMPICILOR ROMÂNI 

(1952-1980) 2
Aur Ag. Br. i-

gimnastică s-a ratat cu puțin, 
obiective și subiective, o altă 

3 aur. Și trăgătorul Corneiiu 
să fie acela care să aducă In 
>ic, a 4-a medalie de aur. Au-

Comaneci 5 3 1 9
'atzaichin 3 2 0 5
lotman 2 0 1 3
i Balaș 2 0 0 2
Diba 1 1 2 4
a Peneș 1 i 0 2
aliov 1 1 0 2
erceanu 1 1 0 2
Rusu 1 1 0 2

moliu 1 0 2 3
ulescu 1 0 1 2
irtinescu 1 0 1 2

la Olimpiadele moderne va ră-
ani neîntrecut.

r;!e de gimnastică, pofta pen-
le de aur a crescut în rîndu
române la Olimpiada '80, ma

rul de Iu Montreal a fost deci egalat, insă 
buchetul de medalii de aur trebuia mărit. 
A venit rîndul Sandei Toi.ia care, cu si
guranță, fără fisură, avea medalia de aur 
in barcă de la prima sută de metri. Și 
apoi, timp de cinci zile, a fost așteptată, 
cu înfrigurare, cea de a șasea medalie d« 
aur, pentru a se stabili un nou record al 
medaliilor de aur la o singură Olimpiadă, 
vechi de 24 de ani de la Melbourne, cu 
cinci asemenea medalii. Canoiștii Ivan 
Patzaichin și Toma Simionov au obținut-o 
chiar mai detașat decît Sanda Toma și 
seara, in penultima zi a Jocurilor Olim
pice de la Moscova, evenimentul a fost 
sărbătorit cu cite o cupă de șampanie în 
Satul olimpic.

Cu acest record de 6 medalii de aur 
la Olimpiada '80, sportivii români reali
zează un bilanț de 28 medalii de aur la 
cele 8 Olimpiade la care au participat, 
din anul 1952 pînă în 1980. Acestora li 
se adaugă cele 36 de argint și 58 ds 
bronz, un total de 122 de medalii, dintre 
care 83 sînt obținute la ultimele patru 
Olimpiade de vară, din 1968 pînă în pre
zent.

Asemenea tablou olimpic, impresionant 
față de palida reprezentare și bilanțul să
rac din trecut (2 medalii, una de argint, 
cealaltă de bronz) pînă în 1944, arată 
continua dezvoltare a sportului românesc 
sub îndrumarea și conducerea partidului.

Medaliații români la cea de a XXII-a 
ediție de vară a Jocurilor Olimpice de la 
Moscova au declarat entuziast, cu dra
goste profundă față de patrie, că dedică 
succesele lor olimpice, în primul rînd me
daliile de aur, marii sărbători naționale 
a poporului român de la 23 August.

Aurel NEAGU

Astfel, din cele 125 de 
medalii 
succese 
români, 
petițiile

ale panopliei de 
ale sportivilor 
cucerite în com- 
olimpice de va-IpciU-iiâc viinipice ue vu 

ră și iarnă, din 1924 și pî
nă astăzi. 84 au fost obți
nute în acești 15 ani, la

I Jocurile din 1968 (4 aur
+ 6 argint + 6 bronz). 

1972 (3 + 6 + 7), 1976 
1(4 + 9 + 14) și 1980 (6 

+ 6 + 13). în acest in
terval au fost realizate 

Iși 595 din totalul de 
898,25 puncte cite au a- 
cumulat pînă acum spor- I tivii noștri la cele 11 e-
diții ale Olimpiadelor de 
vară la care au luat par
te.

ILa campionatele mon
diale, din cele 352 de 
medalii cucerite în cei 

36 de ani care au trecut 
de la Eliberare, 270 (71 
de aur) au fost înregis-

I trate, de asemenea, în a- 
cești din urmă 15 ani, 
ceea ce demonstrează în 

Imod elocvent avîntul im
presionant pe care l-a 
realizat sportul de mare 
performanță din Româ
nia socialistă.

In ceea ce 
campionatele 
de seniori, cele 
și tineret, campionatele I mondiale universitare,
Jocurile balcanice și alte 
competiții internaționale 
de anvergură, de aseme
nea se poate constata 

I importantul spor de ca
litate în evoluția frunta
șilor sportului românesc. ..

I

I
I

privește 
europene 

de juniori

ru, Cornel Durău, Alexandru Folker, Clau- 
Ionescu, Nicolae Munteanu, Vasile Stingă, 

■ian Vasilache, Neculai Vasilca, Măricel 
nea — handbal.
Anghelache Donescu, Petre Roșea, Dumî- 
Velicu — călărie. „Marele premiu de dre- 

echipe.
Dumitru
Valentin
Corneiiu 

u Chifu, 
■seu, Dan 
aole. Florin Mina, Neculae Pop, Constan- 
Sterea, Nicu S to ian — volei.

CAMPIONATE EUROPENE

I
I

CAMPIONATELE MONDIALE - 352 MEDALII
Medalii de aur — 107
caiac-canoe 29, tenis 
romane 12, handbal 
tir 3, aeromodelism.
tism, pescuit staționar, șah (compoziție) 1
Medalii de argint — 113

de masă 20, popice 18. lupte greco- 
7, gimnastică 5, scrimă 4, canotaj și 
atletism (cros), lupte libere, parașu-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Medalii de bronz — 132
i

l

i

CAMPIONATELE EUROPENE - 491 MEDALII
Medalii de aur — 112
caiac-canoe 27, lupte greco-romane 22, tir 13, gimnastică 
10, box 9. atletism 8, canotaj 7, tenis de masă 5, tenis 3, 
bob și rugby 2, aeromodelism, judo, lupte libere, volei 1
Medalii de argint — 189
Medalii de bronz — 190

CAMPIONATELE MONDIALE UNIVERSITARE
184 MEDALII

Medalii de aur — 47
atletism 14, gimnastică 8, tenis 6, scrimă 5, lupte greco- 
romane 4, handbal și înot 3, volei 2, fotbal și polo 1
Medalii de argint — 56
Medalii de bronz — 81

g

A VINT IMPETUOS
IN ARENA INTERNAȚIONALĂ’

Cipere — box. cat. cocoș.- 
Silaghi — box, cat. mijlocie. 
Oros, Marius Căta-Chițiga, Cor- 

Laurențiu Dumănoiu, Giinther 
Girleanu, Sorin Macavei, Viorel

MEDALII DE AUR - 2
0 Ștefan Rusu — lupte greco-romane, cat.

68 kg.
0 Nicolae Vlad — judo, cat. 71 kg.

MEDALII DE ARGINT - 3
• Maria Alexandru, Liana Urzică 

de masă, dublu.
tente

Ion Bîrlădeanu — caiac 1 — 1000
> Vasile Dîba — caiac 1 — 500 m.

m.

CAMPIONATE MONDIALE

MEDALII DE AUR - 3
Elisabeta Albert, Elena Andreescu, Elisa- 

i Badea, Margareta Cătineanu, Elena Pană, 
i Petrescu, Vasiliea Pințea — popice, pe 
ipe.
Ilie Băiaș, Iuliu Bice, Alexandru Căti- 

nu, Ilie Hosu, Gheorghe Silvestru, Iosif 
nănar, Alexandru Tudor — popice, pe 
ipe.
Margareta Cătineanu — popice, individual

MEDALII DE ARGINT - 2
Ioslf Tismănar — popice, individual.
Iosif Tismănar, Iuliu Bice — popice, pe- 

11.

. — »
• Vasile Andrei — lupte greco-romane, cat. 

100 kg.
• Gheorghe Dumitru, Mihai Bucos, Teodorin 

Tudose, Ion Simion, Marian Aldea, Adrian 
Lungu, Ion Constantin, Ion Zafiescu, Petre 
Motrescu, Mihai Chiricenco, Dumitru Alexan
dru, Stelian Podărăscu, Vasile Ion, Mircea Pa- 
raschiv, Eduard Suciu, Sorin Fuicu, Enciu 
Stoica, Florică Murariu, Pompiliu Borș, Ale
xandru Rădulescu, Marin Ionescu, Constantin 
Dinu, Mircea Ortelecan, Mircea Munteanu, Oc
tavian Comeliu, Ion Bucan, Corneiiu Scarlat, 
Nicolae Ciorec, Marcel Voicu — rugby, echipa 
națională.

MEDALII DE BRONZ - 7
atletism, săritura în• Adrian Proteasa 

înălțime (în sală).
• Ion Păun — lupte greco-romane, cat. 62 kg.
• Maria Alexandru, Eva Ferencz, Liana Ur

zică — tenis de masă, competiția pe echipe.
• Gelu Radu — haltere, cat. 60 kg (aruncat).
• Mircea Frățică — judo, caii. 78 kg.
• Constantin Nicolae — judo, cat. 65 kg.
• Aurel Neagu — lupte libere, cat. 57 kg.

mondiale și 491 de medalii Ia 
întrecerile continentale. Iată ci
fre care vorbesc, aproape de la 
sine, despre incomparabilul avînt 
luat ele mișcarea noastră sporti
vă după 23 August 1914 (dată 
pînă la care nu se obținuseră 
decît... 18 medalii în anii in
terbelici).

Marele buchet de victorii și 
distincții — pe care-1 formează 
cele APROAPE 1000 DE MEDA
LII — reprezintă în primul rînd 
expresia profundelor înnoiri în 
activitatea sportivă românească 
și oglindește cu deosebire dez
voltarea impetuoasă a sportului 
de masă pe teritoriul tării, sur
să inepuizabilă a performerilor 
de azi și de miine. Dintr-o m’ș- 
care sportivă largă — durată, 
cărămidă cu cărămidă. în acești 
ani — era firesc să răsară cam
pionii din palmarcse.

Cine are răbdare să cerceteze 
mai cu de-amănuntul tabelul de 
mai sus, va descoperi o impor
tantă particularitate a sportului 
nostru, evidențiată în perioada 
de după Eliberare. Este vorba 
de o remarcabilă multilaterali
tate pe plan sportiv a tineretu
lui nostru, scoasă în evidentă și 
valorificată — nici nu se putea 
altfel — în condițiile unei in
tense activități în arenele în
trecerilor, condusă cu grijă, me
ticulozitate și competență. Iată, 
pe tablourile medaliaților noș
tri apar reprezentanții a peste 
20 de discipline 
mare cu 
chiar dacă 
cii cei mai 
mondial.

Pe de altă parte, este de re
ținut faptul că sportivii români, 
în diverse ramuri, își păstrează 
de decenii pozițiile fruntașe. O 
asemenea constanță în rezultate, 
ca efect al bunei pregătiri, al 
stăruinței și strădaniilor supra
puse talentului, se constituie în 
cea mai elocventă 
pentru valoarea 
școlii românești în 
turi: caiac-canoe.
bal etc. Ce poate fi mai grăitor 
decît puternica explozie a școlii 
noastre de gimnastică în ultimii 
ani, într-atît incit în arenele 
mondiale etalonul a devenit 
tocmai nivelul înalt atins da 
sportivele din România ?

Cifrele unui tabel statistic se 
pot adesea dispensa de cuvinte, 
într-atît de grăitoare sînt ierar
hiile, comparațiile, raportările la 
etalon. Iată mai sus, un aseme
nea tablou plin de forță evoca
toare : în ultimii 36 de ani — 
cei de adevărată libertate ai po- 

■ sportivii pa
triei au acumulat nu mai puțin 
de 123 de medalii olimpice, 352 
de medalii Ia campionatele

Icei de adevărată li 
porului român —

1

CAMPIONATE EUROPENE

DE JUNIORI
MEDALII

0 Ecatcrina Szabo 
compus.

0 Ecaterina Szabo 
Ecaterina Szabo 
Ecaterina Szabo

DE AUR - 4
— gimnastică, individual

— gimnastică, sărituri.
— gimnastică, bîrnă.
— gimnastică, sol.

MEDALII DE ARGINT - 4
Ion Stan — box, cat. pană.
Mihai Niculescu — box. cat. ușoară. 
Petre Bornescu — box. cat. semigrea.
Olga Nemeș, Beatrice Pop — tenis• ______ .

masă, competiția pe echipe (cadetc).

MEDALII DE BRONZ - 9

de

• Florin Țîrcomnicu — box. cat. semiușoară.
• Lavinia 

compus.
• Emil ian Nicula — gimnastică, inele.
• Emilian -
• Dan Odorhean — gimnastică, sol.
• Costel Bădoi, Vasile Florea — tenjs de 

masă, pe echipe (cădeți).
0 Andras Fejer, Eugen Florescu, Mircea Ni- 

corescu, Horațiu Pintea — tenis de masă, pe 
echipe.

0 Olga Nemeș — tenis de masă, individual 
(cadete).

0 Eugen Florescu. Horațiu Pintea 
masă, dublu.

ALTE COMPETIȚII

Agachi

Nicula

de

gimnastică, individual

gimnastică, bară fixă.

tenis

• Costică Bărăgan, Ion Popa, Mihai Popa, 
Octavian Zidaru — echipa Steaua, locul I în 
„Cupa Europei", la spadă.
• Rodica Dunea — gimnastică, locul I în 

..Turneul campioanelor".

«

rată de afir- 
totul excepțională, 
o raportăm la indi- 
exigenti ai sportului

recomandare 
superioară a 
diferite spor- 
lupte. hand-



Miine, etapa a IV-a a Diviziei A
11

F. C. BAIA MARE - DINAMO, UN DERBY
DE LA CARE AȘTEPTAM... FOTBAL

® La Hunedoara, Lucescu și tinerii săi așteaptă cea mai „săracă" echipă a 
clasamentului © A.S.A. vrea să recîștige la Brașov ceva din punctele pierdute 
acasă, dar N. Proca crede în victoria echipei sale • Derbyul Olteniei se joacă 
la Slatina, între două echipe egale pe terenul campioanei, la 11 mai 1980 
© Progresul-Vulcan are o singură speranță : acel 3—3 din ultimul joc la Pitești, 
acum... 4 ani © Băcăuanii și-au planificat prima victorie © Colocviul studențesc 
din Capitală, pe terenul... Autobuzul • Jiul se teme de „anonimii furioși" ai 
Chimiei ® Steaua va încerca să-și ia revanșa pentru finala Cupei (și nu numai 
pentru ea !), „Poli" se gîndește la ultimul meci din Ghencea (1—7) și Ia... Glasgow.

CLASAMENTUL PROGRAMUL ETAPEI

Pe teme de actualitate

STARTUL-0 FRUMOASA PROMISIUNE

lași 
Argeș 
Baia 
Olt

M.

, 10.
11-12.

13.
14-15,

16.
17.
18.

1. DINAMO
2. Univ. Craiova

3— 4. Chimia
F.C.M. Brașov

5. Corvinul
6. Polii.
7. F.C.
8. F.C. 
». F.C.

Steaua
Sportul stud. 
„Poli" Tim. 
„U“ Cluj-N. 
Jiul
A.S.A. Tg. M. 
Prog.-Vulcan 
S.C. Bacău 
F.C.M. Galați

3 3 0
3 3 0
3 2 1
3 2 1
3 2 0 

0 
0
1
1
0
0 
o 
o 
o
2
1
1
0

3 2
3 2
3 1
3 1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1 
1
0 
o 
o 
o

0 6-06 
0 6-26 
0 7-45
0
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
2
2
3

5-2 5
7-3 4
4- 2 4
5- 4 4
4-3 3
3- 4 3
4- 2 2
4-5 2
1-2 2
2-4 2 

2 
2
1
1 
0

4- 7
6- 9
3- 8
4- 10
1- 5

18 ABSENȚI
„RUNDA“PENTRU

A 4-a
Cițiva jucători nu vor putea 

evolua în a 4-a etapă a cam
pionatului. Din motive diferite.

O Pentru cumul de cartonașe 
galbene. In această categorie 
se află Beata (F.C.M. Brașov), 
Coslca (Politehnica Iași) și Al. 
Nicolae (F. C. Olt). Primind al 
doilea cartonaș galben, conform 
regulamentului, ei au automat 
o etapă suspendare.
• Pentru eliminări în etapa 

precedentă. Au fost trei jucători 
care sîmbăta trecută au văzut 
cartonașul roșu. Este vorba de 
Ciugarin (Progresul Vulcan), 
Cîrțn (Univ. Craiova) și Dumi
tru („Poli“ Timișoara).

9 Indisponibilii, în acest 
grup se află — după cum ne-au 
informat conducerile cluburilor 
divizionare A — următorii ju
cători : Gherghe (F.C.M. Bra
șov), Gligore și Iile (A.S.A Tg.

REUNIREA LOTURILOR
REPREZENTATIVE

• După cum se știe, miercuri 
27 august, va avea loc la Bucu
rești, pe stadionul „23 August" 
(ora 17), întîlnirea oficială (re
turul finalei Cupei Balcanice) 
dintre echipele României șl Iu
goslaviei. In vederea acestei par
tide, mîin,e seară, după dlsputa- 
itea meciurilor din campionat, 
componenții lotului A au fost 
convocați în Capitală, urmînd să 
se deplaseze la Snagov în ve
derea pregătirilor. întîlnirea va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Grecia, avîndu-1 la cen
tru pe A. Vassaras, care va fi 
ajutat Ia linie de R. Angelakis și 
F. Vardakos.
• Duminică, Ia ora 18, este 

convocat in Capitală lotul de ti
neret, în vederea unei scurte 
perioade de pregătire. Marți, la 
oua 17, lotul va evolua la Pi
tești. într-un meci de verificare, 
în compania divizionarei „A“ 
F. C. Argeș.

DUMINICĂ
ÎN CAPITALĂ

DIVIZIA B : Autobuzul — 
Rulmentul Alexandria, stadion 
Autobuzul ; Mecanică fină — 
Chimica Tîrnăveni, stadion Me
canică fină ; Rapid — Poiana 
Cimpina, Stadionul Republicii.

DIVIZIA C : Tehnometal — 
Abatorul stadion Laromet ; E- 
lectronica — Danubiana, sta
dion Electronica : T.M.B. — 
F.C.M. Giurgiu, stadion T.M.B.; 
Automatica 
stadion 
Chimia 
Voința.

Toate 
ora 11.

S. N. Oltenița* 
Automatica : Voința — 
Tr. Măgurele, stadion

meciurile încep la

Sportul

CORVINUL - F.C.M. GALAȚI
A. Jurja (ambii din Buc.) și M. Ivâncescu (Bv.) 

F.C.M. ------ ------ ----------

Hunedoara :
G. DRAGOMIR ____  ,
Brașov : F.C.M. - A.S.A. TG. MUREȘ

C. BARBULESCU — M, Buzea șî V. Roșu (toți din București)
Slatina : F.C. OLT - UNIV. CRAIOVA
O. ANDERCO (Satu Mare)
Pitești : F.C. ARGEȘ
N. RAINEA (Bîrlad) - FI. Cenea 
Bacău : SPORT CLUB

GH. RETEZAM - ȘHncan și V.
București :

V. TOPAN

Petroșani : 
AL. IONIȚA - 
București :
GH. JUCAN (Mediaș)

Baia Mare :
I. IGNA - D.

Cu excepția 
Ia ora 18.

R. Petrescu (Bv.) și V. Catană (Cărei)
- PROGRESUL-VULCAN 

(Caracal) și V. Burmuz (Vaslui)
- „U“ CLUJ-NAPOCA 

Mândescu (toți din București)
SPORTUL STUD. - POLITEHNICA IAȘI

- M. Salomir și I. Mureșan (toți din Cluj-Napoca) 
(stadion Autobuzul)

JIUL - CHIMIA RM. VÎLCEA
Jurja (ambii din București) și D. Ologeanu (Arad) 
STEAUA - „POLI" TIMIȘOARA

V. Ciocâlteu (Cv.) și S. Burlacu (Gh. Gh.-Dej) 
(stadion Steaua)

FOTBAL CLUB - DINAMO
Bucîuman (ambii din Timișoara) și M. Moraru (Ploiești) 
(meci televizat in întregime de la ora 16)

meciului de la Baia Mare, toate celelalte partide încep

C.

Mureș), Cămătar u (Univ. Cra
iova), Antohi și Chitaru (S. C. 
Bacău), Țiglariu și Boca („U“ 
Cluj-Napoca), Stoica și Agiu 
(Steaua), Nadu („Poli“ Timi
șoara).

în sfîrșit, într-o a patra ca
tegorie se înscrie atacantul gă- 
lățean C. Zamfir. El nu a fă-

cut deplasarea la Hunedoara, 
fiind sancționat disciplinar de 
clubul său. Zece echipe — Cor
vinul, F. C. Olt, F. C. Argeș, 
Progresul Vulcan, Sportul stu
dențesc, Politehnica Iași, Jiul, 
Chimia, F. C. Baia Mare și Di
namo — nu au jucători indis
ponibili pentru etapa de miine.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
DE DUMINICĂ ÎN DIVIZIA B

SERIA r: Gloria Buzău — 
Progresul Brăila : Gh. Manta 
(București), C. S. Botoșani — 
C.S.M. Borzeștl : C. Raica (Bucu
rești), F.C. Constanța — I.M.U. 
Medgidia : A. Deleanu (Bucu
rești), Delta Tulcea — Ceahlăul 
P. Neamț : D. Predcscu (Bucu
rești). Minerul Gura Humorului
— C.S.M. Suceava : D. Petrescu 
(București), Cimentul Medgidia — 
Viitorul Vaslui: A. Bădulescu (Plo
iești), F.C.M. Brăila — Gloria 
Bistrița : V. lanul (Iași), Unirea 
Focșani — C.S.U. Galați : G. Mi- 
hăilescu (București). Viitorul 
Gheorgheni — Oltul Sf. Gheor- 
ghe : F. Popescu (Ploiești).

SERIA a n-a : Pandurii Tg. 
Jiu — Sirena București : D. Mun- 
teanu (Bîriad), Metalul Plopeni
— Gaz metan Mediaș : T. Cru- 
ceanu (Galați), Petrolul Ploiești
— Metalul București : O. Ștreng 
(Oradea), Autobuzul București — 
Rulmentul Alexandria : I. Mer
ges cu (Pitești), Nitratnonla Făgă-

Haș — Rova Roșiori : P. Silves
tru (Focșani), Tractorul Brașov — 
Șoimii Sibiu : I. Bungău (Timi
șoara), Mecanică fină București — 
Chimica Tîrnăveni : D. Ursu 
(Brăila), C. S. Tîrgoviște — Fla
căra Moreni : C. Szilagyi (Baia 
Mare). Rapid București — Poiana 
Cimpina : C. Chită (Brașov).

SERIA a in-a : U. M. Timi
șoara — Rapid A-iad : E. Pău- 
nescu (Craiova). înfrățirea Ora
dea — C.I.L. Sighet : M. Ludoșan 
(Sibiu), Dacia Orăștle — C.F.R. 
Timișoara : I. Arcălean (Bistrița), 
F.C.M. Reșița — Metalurgistul 
Cugir : Gh. Arhiro (Suceava). 
U. T. Arad — Minerul Anina : 
M. Constantinescu (București). 
Mineuul Moldova Nouă — Meta
lul Aiud : D. Preoțescu (Cra
iova), Aurul Brad — F. C. Bihor 
Oradea ; S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin), Olimpia Satu Mare 
— C.F.R. Cluj-Napoca : Cr. Teo- 
■dorescu (Tîrgoviște), Minerul Cav- 
nic — Minerul Lupeni : C. Ignat 
(București).

Stupoare printre pronoșportiști. 1, 2, 1, X, 1, 1, 2.
1, 2, 2, 2, X, X. Așa arăta duminică seara un buletin Pro
nosport cu 13 rezultate exacte. Doar cu cinci victorii ale 
gazdelor (raritate la noi), cu cinci succese ale oaspeților și 
trei remize. Așadar, un concurs de tip englez sau vest- 
german, în care victoriile din deplasare nu lipsesc etapă 
de etapă. La noi, etape la Find, consemnăm tot mai des 
succesul gazdelor, avantajul terenului ajungînd să devină 
factor hotărîtor în stabilirea rezultatului.

Al 63-lea campionat al Diviziei A a debutat cu destule 
rezultate surpriză. Desigur, sîntem abia la începutul sezo
nului, nivelul multor partide este încă destul de scăzut, 
ceea ce pune sub semnul întrebării calitatea pregătirilor 
din perioada precompetițională, ce scoate la iveală cauze 
cunoscute și necunoscute, care n-au fost remediate sau 
care nici n-au fost măcar depistate. Și de aici, capotările- 
surpriză. Este cazul formațiilor F.C.M. Galați, S.C. Bacău. 
A.S.A. Tg. Mureș, Politehnica Timișoara, Steaua, Progresul 
Vulcan și, dacă vreți, chiar F.C. Olt, aceasta găsind însă 
tăria ca după insuccesul din fața hunedorenilor să-și strin
gs rindurile, să lupte cu ardoare și să realizeze marea sur
priză de pe terenul deținătoarei „Cupei României". Cele 7 
victorii ale oaspeților și cele 4 rezultate de egalitate con
semnate In primele trei etape ale noului sezon sperăm, 
totuși, să nu constituie un accident, ci o dovadă că echi
pele noastre și-au mai schimbat cit de cit vechea mentali
tate potrivit căreia jucau în deplasare doar să nu piardă 
Ia scor sau în cel mai fericit caz să obțină „marele punct", 
chiar cu prețul antijocului.

Scriem aceste rinduri îndemnați și de unele rezultate pe 
care le-au oferit jocurile primei etape a Diviziei B. în 
sfîrșit, echipe cu pretenții, și mai ales cu faimă, de la care 
fotbalul nostru așteaptă o comportare superioară șl nu o 
aliniere la nivelul mediocrității, care, din păcate, s-a sta
tornicit de multă vreme la eșalonul secund, au țîșnit din 
start, argumentînd prin rezultate că veleitățile de candi
date la primele locuri — inalusiv la promovare — vor fi 
susținute nu numai de declarațiile dinaintea debutului, de 
numele și renumele lor, de ceea ce au fost în fotbalul nos
tru intr-un trecut mai îndepărtat sau mai recent, ci și de 
o prestație corespunzătoare. Ne gîndîm la Rapid, la Pe
trolul și U.T.A. (cîndva campioane ale țării), la C.S. Tîr- 
goviște și F.C. Constanța. Giuleștenij au cîștlgat acum 
unde au pierdut în primăvară, adică la Mediaș ; Petrolul a 
făcut egal cu formația din Tîrnăveni, în fața căreia, 
campionatul trecut, pierdea, pe teren neutru, cu 3—0, 
Rapid cu gîndul la Divizia A, a suferit de asemenea o 
fringere la un scor sever : 0—4.

Să sperăm că startul acestor echipe nu va fi un foc 
paie, cum s-a intîmplat cu Steaua, de pildă, care, di . 
acel 4—0 de la Bacău, a pierdut două meciuri consecutive, 
dintre care unul chiar pe terenul din Ghencea. De ce să 
n-o spunem, victoriile obținute în deplasare sînt privite la 
noi cu circumspecție, pentru că în multe cazuri ele sînt 
favorizate de neașteptatele capotări ale unor formații (gen 
S.C. Bacău, F.C.M. Galați sau ,,Poli“ Timișoara) și nu de 
o reală creștere a capacității de joc a formațiilor vizita
toare. Iată de ce, la mugurii de speranță pe care i-au oferit 
în prima etapă a Diviziei B, se așteaptă confirmări din 
partea Rapidului, Petrolului, U.T.A.-ei, care împreună cu 
C.S. Tîrgoviște, F.C. Constanța, Gloria Bistrița, F.C. Bihor 
(de ce nu și Gloria Buzău, ca fostă divizionară A ?), au 
datoria să ridice ștacheta calității fotbalului practicat la 
eșalonul secund. După cum fotbalul care se joacă în Divi
zia A (și valoarea victoriilor obținute în deplasare) va fi 
judecat după rezultatele pe care Ie vor obține Universita
tea Craiova, Politehnica Timișoara, Steaua și F.C. Argeș în 
apropiatele confruntări din cupele europene și, mai ales, 
de echipa națională în' partidele din această toamnă, adică 
în meciul retur din finala „Cupei balcanice", cu Iugoslavia, 
și în jocurile din preliminariile C.M., cu Norvegia și An
glia. Doar atunci vom avea posibilitatea de a măsura mai 
bine nivelul de la care au plecat echipele noastre în noul 
campionat, nivel care, în treacăt fie spus, a ridicat des
tule semne de întrebare, cum a fost și cazul presupusului 
derby Dinamo — Corvinul Hunedoara.

Al. CONSTANTIN

în 
iar 
în-

Antrenorii și

problemele lor

aDe trei etape, Nicolae Proca 
revenit pe scena Diviziei A, după 
un stagiu de trei ani la Tîrgo
viște. S-a reîntors la echipa care 
l-a consacrat ca jucător și an
trenor șl pe care, iată, a adus-o 
in campionatul pe care-1 pără
sise acum cinci ani 9 Cum re
găsiți Divizia A ? Care sînt pri
mele impresii 1 * F.C.M. Galați 
ml s-a părut destul de incisivă, 
iar F. C. Baia Mare, zic eu, nu 
s-a schimbat, poate doar capa
citatea de efort să fi scăzut. Dar. 
e&te prea devreme să mă pro
nunț • Atunci s-o luăm altfel : 
ați fost la turneul final al C.E. 
Cum apreciați valoarea meciu
lui F. C. _ ‘ " --------
Brașov în 
Iul văzut 
acolo era ________ ______
ționale 7 9 Cred că meciul de
la Baia Mare poate primi nota 
6,50 • Ce are bun fotbalul bra
șovean Ia ora revenirii în A1 
9 în primul rînd. conducători

valoarea
Baia Mare — 
comparație cu fotba- 
in Italia, chiar dacă 
vorba de echipe na-

F.C.M.

NICOLAE PROCA NU ESTE UN VISĂTOR 
ȘI NU ADMITE RABATURI, IMPROVIZAȚII
J ' u

buni, în frunte cu primarul mu
nicipiului, care au inițiat acțiu
nea și au reușit să adune toate 
forțele de la Steagul roșu, 
I.C.I.M., T.iactoruJ, de la Făgă
raș, să le unească la F.C.M. Este 
cel 
nu 
de 
tot 
de 
de _ . .
bună, fără călduri mari șl 
geroase, care oferă condiții ____
de pregătire. Valoarea lotului este 
acceptabilă în prezent șl bună 
în perspectivă. 6—7 jucători au 
posibilități de creștere • Ce nu 
are Brașovul sau F.C.M.-ul ? • 
Un teren gazonat pentru antre
nament, pentru ca instruirea să 
se facă în raport cu necesitățile 
performanței încă de la copil șl 
juniori. Brașovul nu are adeziu
nea totală a unor jucători și an
trenori. Un jucător cum a ajuns 
la seniori vrea să aibă aceleași

mai mare lucru, pentru că 
avem un fond de jucători așa 
bogat ca să-l dispersăm în 
județul ; apoi, numărul 
spectatori și, în sfîrșit, 
neglijat. Brașovul are o

mare 
deloc 
climă 
ierni 
bune

ȘTIRI ® ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI• • • •
• DUMINICA, începe campio

natul și în cel de al treilea 
eșalon, DIVIZIA C, competiție 
cu 12 serii, In care activează 193 
de echipe. Cinci formații încep 
întrecerea cu puncte-mlnus, fiind 
sancționate în returul campiona
tului precedent In această pos
tură se află echipele Armătura 
Zalău — 4 p, Bihoreana Marghita
— 4 p, Dacia Unirea Brăila
— 4 p. Amonil Slobozia — 4 p 
și C.S.M. Drobeta Tr. Severin
— 5 p.

• TURNEUL ECHIPEI ARSE
NAL CAIRO. Miercuri a sosit în 
țara noastră echipa Arsenal Cairo 
care. în organizarea clubului Cor- 
vinul Hunedoara, va întreprinde 
un turneu de patru joeuri. Iată 
programul fotbaliștilor egipteni : 
la 22 august, la Lugoj, cu Tex
tila, la 24 august la Hunedoara, 
cu Corvinul șl la 26 august, la 
Tg. Jiu, cu Pandurii. în ultimul 
joc, la 28 august, oaspeții ur
mează să întîln-ească o formație 
de Divizia B încă nedesemnată.

direpturi ca unul consacrat, iar 
antrenorii tineri sau instructorii 
vor să fie așezați alături de cei 
de au albit pe stadion. <9 Apropo, 
dv. de cîți ani v-ați dedicat fot
balului ? > De 38 de ani. Din 
1959 sânt antrenor cu curs de 
calificare Ia București, apoi altul 
de perfecționare la I.C.F. Dar nu 
m-am mulțumit cu atît. în 1959 
aveam categoria a IV-a, iar în 
1963 am luat-o pe prima • Sîn- 
teți cunoscut ca un antrenor bine 
pregătit. Cum reușiți acest lu
cru ? Ce studii aveți ? • Liceul 
și doi ani la Drept. Dar nu 
asta-i totul. Mă interesează tot 
ce pot vedea la T.V. Citesc tot ce 
apuc din lucrările de speciali
tate, care nu sînt însă suficiente 
la noi. Asta înseamnă că 10—20% 
din arsenalul meu pentru că de 
aici încep frămîntările mele. Nu 
aplic nimic orbește. După ce văd 
ceva, mă scol la 3—4 dimineața 
și analizez, studiez • Mai sîn- 
teți cunoscut — o spunem și pe 
asta — ca un antrenor pe care 
nu-1 prea agrează jucătorii. • Nu 
mă agrează cei lenși, care cer nu
mai drepturi de la fotbal, pen
tru că mă declar dușmanul nr. 1 
al acestor așa-zlși fotbaliști. Sînt 
iubit de cei dispuși să lucreze, 
să facă eforturi. Pentru astfel de 
oameni sînt capabil să fac orice. 
® Apropo de relația Jacător-an- 
trenor : în fotbalul nostru a în
ceput să devină o modă ca ju
cători activi să îndeplinească șl 
sarcina de antrenori secunzi. Ca- 
re-i părerea dv. ? • eu știu că 
un antrenor nu poate greși în 
fața jucătorilor. On, în focul lup
tei din teren, jucătorul-antrenor 
e supus greșelii și atunci, ne 
plan moral-educațional, presti
giul lui se știrbește. E imposibil

ca la antrenament el să fie șl 
antrenor și jucător-executant. Pe 
care o face dintre ele ? Cned că 
această chestiune e o treabă in
timă a cluburilor, de aranja
mente, ca să poată ține un ju
cător. Să facem o regulă ? Nu-i 
bine. Și așa calitatea de antre
nor este destul de șubredă, mai 
ales în relațiile antrenori-jucători- 
conducători © Nu-i un secret 
pentru nimeni că echipa națio
nală trece printr-o criză de con
ducere tehnică, 
fost solicitat și 
al lotului. • E 
propus, dar nu 
fac o treabă 
pînă la primele 
liminaiiile C.M. 
o altă selecție,

S-a auzit că ați 
dv. ca antrenor 
adevărat, mi s-a 
am acceptat să 
formală. Timpul 
examerw în pre- 
e

. , o 
de joc. Și mi-ar 
sibll să realizez 
atît de repede. în ,__ _____ __
buie să seleețloiiez 40 de jucă
tori, iar în alte șase să lucrez 
pentru ideea de joc. pentru o- 
mogenizaie. Doar așa te poți an
gaja să faci ceva serios. Era im
posibil să primesc o asemenea 
misiune, doar de dragul ideii ca 
Nicolae Proca să fie la echipa 
națională. Știu, e o mare cinste, 
dar nu vreau să mă hazardez. 
Eu n-am fost la echipe mari șl 
tot ce am făcut s-a datorat mun
cii. Cred că nu e momentul să 
se umble acum la schimbarea 
conducerii tehnice. în ceea ce mă 
privește,’ în dortlnța de a nu 
greși față de fotbalul nostru, 
față de țară am găsit necesar 
să s pun toate adestea. Cred că 
voi fi bine înțeles șl oamenii 
din fotbal mă vo<r aorecîa ca 
atare.

scurt. Eu văd 
altă orientare 
fi fost impo- 
aceste treburi 
șase luni tre-

Constantin ALEXE



5000 Df SPERANU LA STARTUL I
CELOR DOUA CAMPIONATE DE JUNIORI I
Duminică se va da startul si 

in campionatele republicane de 
juniori I și II. Sint cele două 
mari competiții al căror prin
cipal scop rămine acela de a 
selecționa și promova tineri ju
cători inzestrat*. veritabile ta
lente. care să poată urca apoi 
treptele fotbalului de perfor
mantă. In campionatul republi
can I vor juca 122 de echipe 
impărtite în opt serii, obligato
rie fiind participarea formați
ilor de juniori ale tuturor sec
țiilor divizionare A si B. Aces
tora li se vor adăuga 45 de re
prezentante ale cluburilor spor
tive școlare. Nu vor putea e- 
volua în această competiție de- 
cît juniorii născuți după 1 au
gust 1962. Celălalt campionat 
este rezervat formațiilor de ju
niori ale divizionarelor C, în 
total 192, echipe alcătuite nu
mai din juniori născuti după 1 
august 1963. Turul campionatu
lui de juniori I se va desfășura 
între 24 august si 30 noiembrie 
1980. iar returul între 8 martie 
și 31 mai 1981. Juniorii II vor 
juca între 24 august si 30 no
iembrie 1980 (turul) si între 15 
martie și 21 iunie 1981 (returul). 
Cît privește turneele finale, a- 
cestea se vor desfășura exact 
sub forma sub care s-au derulat 
și anul trecut.

în repetate rînduri s-a afir
mat că întrecerile speranțelor 
fotbalului nostru sînt progra

Cinci minute cu portarul piteștean Daniel Ariciu

DUPĂ PATRU ANI, DIN NOU AC AS A,

înainte, 
specialitate.

un 
cu 
se 
a- 

cu care.

mate într-un anonimat depri
mant, la ore nepotrivite, fără 
popularizarea necesară, pe tere
nuri necorespunzătoare. Iată un 
prim pas pentru ieșirea din a- 
ceastă stare de lucruri : F.R.F 
a hotărit ca toate jocurile cam
pionatelor de juniori I și II să 
se dispute numai duminica, de 
la ora 9. Meciurile juniorilor II 
vor fi cuplate — obligatoriu — 
cu cele ale seniorilor. Derogă
rile de la această decizie vor fi 
admise doar în cazuri de excep
ție și numai dacă vor fi soli
citate cu 10 zile înainte, în 
scris, la forul de
Este foarte bine așa. este 
început care se cere tratat 
toată seriozitatea pentru a 
face cu adevărat o breșă în 
titudinea regretabilă 
de ani și ani, un număr extrem 
de mare de cluburi și asociații 
privesc „schimbul de mîine".

Duminică 24 august vor avea 
loc, așadar, primele cuplaje de 
juniori-seniori la Diviziile B si 
C, așa cum au dorit și au soli
citat șî miile, zeciilc de mii de 
iubitori ai fotbalului care iau 
loc, etapă de etapă, în tribune
le stadioanelor.

Aproape 5 000 de juniori s-au 
pregătit pentru drumul lung al 
celor 30 de etape, pe parcursul 
cărora vor trebui să demonstre
ze reale însușiri, să confirme 
speranțele antrenorilor lor.

lourențiu DUMITRESCU
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Campionatele naționale de atletism

IN ZIUA A DOUA, ACEEAȘI AMBIANȚĂ PLĂCUTĂ,
DAR REZULTATE

PITEȘTI, 21 (prin telefon). 
Vremea bună, cu vtot ușor aju
tător, a caracterizat șl ziua a 
doua a campionatelor naționale 
de atletism ale seniorilor, desfă
șurate pe stadionul „1 Mai" din 
localitate. A fost o ambiantă 
bună, dar întrecerile de joi, cu 
unele excepții desigur, n-au mal 
avut parcă nici spectaculozitatea 
și nici dinamismul celor mal 
multe dintre probele desfășurate 
în ajun. Capul de afiș al reu
niunii a doua a fost cursa fe
minină pe MO m în care Ileana 
Sila! a obținut cîștig de cauză, 
într-un final foarte strins. în 
fața principalei favorite, record
mana țării, Fița Lovin. Iată cîteva 
dintre rezultatele însdrise în foile 
de concurs ale competiției, probe 
desfășurate miercuri : 3 000 m ob-

I
I
I
I

„CONCURSUL PRIETENII"
LA PENIAIION MODERN

Ineepînd de luni, la Budapesta 
au loc întrecerile din cadrul 
„Concursului Prietenia" la pen
tatlon modern, la care participă 
și tinerii noștri sportivi L. Țin
tea, C. Caplea, M. Birlă și L 
Coca.

I
I HANDBALIȘTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI lN iNTlLNIRI INTERNATIONALE

I
în avanpremiera sezonului 

competițional oficial de handbal 
masculin, formația bucureșteană 
Dinamo șl-a programat trei în- 
tîlnirl amicale de verificare, cu 
sportivi din R. D. Germană. E- 
levii antrenorului emerit Oprea 
Vlase vor susține meciuri în com

MAI MODESTE
stacole I 1. Vasile Bichca (Polit. 
Tlm.) 8:34,2 — campion național.
2. Gh. Neamțu (Prahova Plo
iești)- 8:36,4, 3. Gh. Vișenescu (St. 
roșu Brașov) 8:48,1, 4. N. Volcu 
(Metalul) 8:49,0 ; 4X100 m băieți:
1. Dinamo (Stamate, Petrescu, 
Șuselescu, Foeșeneanu) 40,3 —
campioană națională. 2. „U“ Cluj- 
Napoca 41,0, 3. Clubul Atletic U- 
nlversitar 42,2; 4X100 rn (f) : 1. 
Steaua (Ciolan. Negovan, Șomă- 
ncscu, Korodl) 46,2 — campioană 
națională, record republican ega
lat, 2. Rapid 46,6. 3. Știința
C-ța 46,7.

Rezultate înregistrate joi, fe
mei : 800 m : 1. Ileana Silal (Me
talul) 1:58,7 — campioană națio
nală, 2. Fița Lovin (C.S.U. Ga
lați) 1:58,9, 3. Elena Tărîță (C. A. 
Roman) 2:01,6, 4. Doina Beșliu
(A.S.U. Suceava) 2:02,0; loom.g.:
1. Mihaela Dumitrescu (Rapid) 
13,6 — campioană națională, 2. 
Coculeana Bucătaru (Știința C-ța) 
13,9, 3. Corina Tifrea (C.A.U.)
14,0 ; Înălțime : 1. Cornelia Popa 
(Dinamo) 1,88 — campioană na
țională, 2. Nlcullna Vasile (Di
namo) 1,88. 3. Mariana Preda
(C.S.U. Oradea) 1,82 ; greutate : 
1. Mihaela Loghin (C.A.U.) 18,83
— campioană națională. 2. Mioa
ra Boroș (Dinamo) 16,41, 3. Su- 
zana Heflman (Steaua) 14,95.

Celelalte rezultate ale campio
natelor le vom publica in numă
rul următor al ziarului.

Romeo VILARA

pania formației Dynamo Berlin 
(duminică, de la ora 11, pe te
renul de bitum din incinta par
cului Dinamo), și ou S. K. 
Schwerin (luni de la ora 19,30 și 
marți de la ora 10,30, în sala 
Floreasca).

CAMPIONATUL 
DE TENIS 

PENTRU JUNIORI
ClMPINA, 21 (prin telefon). 

Continuă întrecerile campiona
tului național individual al ju
niorilor și junioarelor. Rezulta
te înregistrate _ miercuri și joi 
dimineața, juniori 17—18 ani : 
Cr. Ștefănescu (Dinamo Bra
șov) — B. Pridici (C.S.Ș. 2 Con
stanța) 6—1, 6—1 ; D. Caragață 
(T.C.B.) — M. Mag (Sănătatea 
Oradea) 6—3, 6—2 ; V. Sălăjan 
(Poli. Cluj-Napoca) — I. Niță 
(C.S.Ș. 2 București) 3—6. 6—1, 
7—5 ; S. Popa (Dinamo Bucu
rești) — L. Ursuleanu (Progre
sul) 6—4, 6—4 ; R. Constanti- 
nescu (T.C.B.) — D. Rațiu (Ia
lomița) 6—1, 6—0 ; B. Toma 
(Dinamo Brașov) — A. Covaci 
(Cimentul Deva) 6—2, 6—0 ; I. 
Florin Darie (T.C.B.) — V. Că- 
ciulescu (Dinamo Brașov) 8—6, 
6—2 ; M. Șovar (C.S.Ș. 1 Bucu
rești) — C. Oltean u (C. Turzii) 
6—0. 6—2. Junioare 17—18 ani : 
Nadia Becherescu (Electrica 
Timișoara) — Mihaela Drăghici 
(T.C.B.) 6—1, 6—2 ; Marilena 
Totoran (Dinamo București) — 
Carmen Cazacliu (Steaua) 6—1,'
6— 1 ; Luminița Sălăjan (Poli. 
Cluj-Napoca) — Mihaela Testi- 
ban (Steaua) 6—3, 6—1 ; Lilia-, 
na Pop (Poli. Cluj-Napoca) — 
Daniela Nemeș (Progresul) 1—6,
7— 5, 6—4; Daniela Moise (Stea
ua) — Teodora Tache (Dinamo 
București) 6—2, 6—2 ; juniori 
15—16 ani: E. Hnat (T.C.B.) — 
C. Țigănuș (Dunărea Galați) 
6—0, 6—1 ; Fi. Chiru (Steaua) 
— R. Costache (Metalul Tîrgo- 
viște) 6—1, 6—3 ; I. Sesu (Di
namo București) — S. Daniel 
Sima (Sănătatea Oradea) 6—2, 
6—3. întrecerile continuă (E. 
STROE — coresp.).

ICU GINDURI MARL,
I

FINALELE SENIORILOR - 0 CONFIRMARE
— Așadar, Daniel Ariciu îm

braci din nou, după patru ani, 
tricoul clubului care l-a lansat 
în prima divizie. Cu ce senti
ment ai revenit la prima ta 
dragoste 2 9 Cu un sentiment de 
recunoștință, pentru că, la 
drept vorbind, F.C. Argeș m-a 
ajutat să mă afirm în fotbal. 
Parcă mă văd in acel an 1965, 
cind aveam 15 ani și cind pri
mul meu dascăl, pe care il sti
mez si H prețuiesc, antrenorul 
Leonte Ianovschi, m-a legitimat 
la Dinamo Pitești. Întors la 
„Marocana" anilor mei, mi-am 
zis : Dane, acum e acum ; ești la 
mare concurență cu Cristian și 
Nițu, doi portari talentați, sir- 
truincioși 9 Și ai revenit frumos, 
în meciul cu F.C.M. Galați • 
Știți că in noaptea dinaintea jo
cului n-am inschis ochii, cu gin- 
dul să nu mă dezic, să nu-l deza
măgesc pe nea Florin Halaqian? 
Eu știu că o să fie tare greu in 
continuare, dar, vă asigur, n-o 
să mă las in fața celor tineri • 
De fapt, cînd a venit Ariciu în 
Divizia A ? • In aprilie 1969, la 
Bacău, in jocul cu Dinamo din 
localitate. M-a invins Dembrov- 
schi, in min. 87. Am plîns de 
ciudă atunci fiindcă am fost a- 
proape de primul meu mare 
succes. Dar, rețineți, nu m-am 
descurajat • Ce satisfacții ai 
avut în acești 15 ani de fotbal.

PREA REPEDE AU INTRAT 
ARBITRII „ÎN OBIECTIV44!

Primele două etape ofe
riseră arbitraje bune. -Exis
taseră însă și în primele 
două runde cîteva cazuri de 
parțialitate, de neatenție, 
cartonașe acordate în teren 
unor jucători și trecute în 
foaia de arbitraj altora, care 
sunau ca un semnal de alar
mă. Numai că. semnalul n-a 
fost recepționat, pentru că. 
iată, vine runda a 
IlI-a cu destule pro
bleme de arbitraj,
4 „centrali" (T. Balanovîci 
D. Ologeanu, M. Fediuc si 
M. Adam) și 3 tușieri (E. 
Păunescu. E. Ionescu, V. 
Antohi) criticați de cronica
rii partidelor respective. 
Greșeli decisive (penaltyuri 
neacordate, gol din ofsaid), 
greșeli mici, dar cu efect 
mare (neacordarea legii a- 
vantajului. nesanctionarea. la 
timp, cu cartonașul galben, 
a jocului dur), toate din lip
să de concentrare, din lipsă 
de atentie. Ceea ce. desigur, 
surprinde, mai ales că me
ciurile de la începutul orică
rui campionat nu sînt „în
cinse". Ne întrebăm : cumva 
cavajerii fluierului n-au 

de viață 7 9 Ce să vă spun ? 
Am intrat in posesia unui tri
cou de campion cu F.C. Argeș, 
ediția 1971—72, in ediția urmă
toare ne clasăm pe poziția a 
treia; am contribuit din toate 
puterile mele la promovarea 
băimărenilor in Divizia A și la 
ocuparea locurilor fruntașe de 
către aceștia in campionatele 
din urmă. Am învățat foarte 
multe ca fotbalist; am legat 
sincere prietenii cu oameni mi
nunați din orașul Baia Mare, 
cu jucătorii echipei de acolo ; 
am absolvit cursul de subingi- 
neri, pentru care mulțumesc 
tuturor acelor oameni de suflet 
din orașul de sub Dealul Flori
lor ; am lucrat cu un antrenor 
fanatic pentru fotbal, Viorel 
Mateianu ; mi-am închegat o 
familie 9 Ce dorești să obții, a- 
cum cînd te pregătești să treci 
pragul a trei decenii de viață ? 
• In primul rind vreau din 
tot sufetul să merg cu F.C. Ar
geș in turul doi al Cupei 
U.E.F.A., deși știu că Utrecht 
reprezintă fotbalul din țara lui 
Cruyff. Apoi mi-as dori să urc 
cu echipa mea, in finalul de 
campionat, pe treapta a treia 
dacă nu si mai sus. Poate că 
o să vă surprindă : încerc și o 
concurență la echipa națională.

Stelian TRANDAFIRESCU
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ajuns cu pregătirea la forma 
necesară conducerii partide
lor de campionat ? Sau in
tervine și de data aceasta 
superficialitatea în tratarea 
unor meciuri, tocmai în vir
tutea acestui început mai 
liniștit ? ! Cert este că arbi
trajele slabe de sîmbăta tre
cută — într-un procentaj 
îngrijorător de mare — in

vită cavalerii fluie
rului în primul 
rind la o pregătire 

psihologică adecvată. Pentru 
că, altfel, zadarnică-i pregă
tirea fizică și teoretică e- 
fectuată (si testată) înaintea 
începerii campionatului, za
darnic e efortul celor de la 
delegări de a asigura cele 
tnai favorabile premise pen
tru arbitraje ^de calitate. 
Pentru dv. stimati arbitri do 
prim rang, fiecare meci este 
greu, chiar si acum, la în
ceput de campionat, cînd vi 
se cere, la centru sau la tu
șă. ne lîngă corectitudinea 
axiomatică-, pe care nu o 
reproșăm, mai multă aten
ție, mai multă fermitate, 
mai multă concentrare pe 
întreaga durată a partidelor! 
(M.M T.)
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VALORILOR CANOTAJULUI DINA

„Opt“-ul C.N. ASE, cu Rodica Pușcatu la stroc, s-a dovedit mai 
rapid in disputa cu Dinamo, campioana de anul trecut 

Foto : V. BAGEAC

păstrat titlul la simplu, iar 
„opt“-ul dinamovist s-a impus 
clar în final in fața ambarca
țiunii de la Steaua.

Plăcută reîntîlnlre. ierd. la Sna- 
gov, Cu campioana olimpică 
Sanda Toma, cu celelalte meda
liate și finaliste ale recentelor 
J.O., cu cei mai buni canotori 
ai țării, în cadrul finalelor cam
pionatelor naționale de seniori. 
Vîntul puternic (din fată și din 
lateral) s-a opus cu înverșunare 
schifuidlor rapide mânuite de vîsle 
și rame de cea mai bună cali
tate, împletind asupra rezultate
lor. Cei mai buni însă au învins 
cu ușurință. Așa s-a întîmplat 
în finala feminină de simplu, 
unde Sanda Toma ne-a mai ofe
rit o probă a deosebitelor sale 
calități, la dublu vîsle unde Vi
itorul a prezentat un cuplu nou 
(Banovici — Horvath), cu cvarte
tul ramerelor de la Dinamo sau 
cel al vîslașelor de la Viitorul. 
Elena Oprea alături de Florica 
Dospinescu a cîștigat sigur în fi
nal în fața unui cuplu celebru 
în urmă cu cîțiva ani. Zagoni ■— 
Aposteanu, iar „opt‘‘-ul studen
telor de la C.N. ASE (cu Rodica 
Pușcatu — stroc) s-a impus mult 
mai ușor decît ne așteptam în 
fața sportivelor dinamoviste con
duse de Elena Avram.

în întrecerile băieților (5 suc
cese dinamoviste în 8 probe !), 
cea mai categorică victorie (34 
de secunde) au realîzat-o Vaier 
Toma și Constantin Postoiu, cla
sați pe locul TV în nroba de 2 
f.c. a J.O. Mircea Roman și-a

în etapa a 5-a a Diviziei A
PATRU PARTIDE ÎN CAPITALĂ, TOATE..

A venit și rîndul etapei cu nu
mărul 5 a campionatului Diviziei 
A la rugby. Ea se va desfășura 
duminică, patru din cele șapte 
meciuri disputîndu-se în Capi
tală. Din păcate, nici de această 
dată iubitorii sportului cu ba
lonul oval nu vor fi „răsfățați" 
cu un cuplaj. între echipele or
ganizatoare neajungîndu-se la 
vreo înțelegere în acest sens. Cîi 
va mai dura, oare, o asemenea 
situație ? Plnă cînd vom fi ne- 
voiți să facem, etapă de etană. 
alegeri nehotă îte pentru o par
tidă sau alta 7 Credem că a so

Rezultate tehnice. Feminin —- 
4+1 rame ; 1. Dinamo (Rodica
Grădinaru, Maria Tănasă, Aneta 
Mihaly, George ta Mașka + Eca- 
terina lane) 3:38,2 ; 2. Viitorul
(Elena Bondar) 3:40,4 ; 3. Olim
pia (Ana Uiuță) 3:45,5 ; 4. Olim
pia (Emilia Bălan) 4:10,6 ; du
blu vîsle : 1. Viitorul (Sofia Ba- 
novici, Elena Horvath) 3:50,0 ; 2. 
Polit. Timișoara (Ecaterina Ca- 
lapiș, Aurora Darko) 3:55,7 ; 3. 
Steaua (Elisabeta Renn, Mari- 
cica Țăran) 3:55,8 ; 4. Olimpia
4:03,6 ; 5. Ceahlăul Piatra Neamț 
4:11,3 ; 2 f.c. s 1. Dinamo (Elena 
Oprea, Florica Dospinescu) 3:57,4;
2. Steaua (Marlena Zagoni, An
gelica Aposteanu) 4:02,2 ; 3. O- 
limpia (Eva Vaida, Violeta Neal- 
©oș) 4:05,7 ; 4. Olimpia 4:10,8 ;
simplu : 1. Sanda Toma (Viito
rul) 4:07,8 ; 2. Valeria Roșea
(U.T.A.) 4:15,2 ; 3. Rozemarie
Motz (C.N.ASE) 4:28.8 ; 4. Marla 
Truță (U.T.A.) 4:32,5 ; 5. Maria
Mustețea (Polit. Timiș.) 4:32,9 ;
6. Maria Lakatos (Steaua) 4:38.4 ; 
4+1 vîsle : 1. Viitorul (Olga Ho- 
meghi, Adriana Chelariu, Doina 
Mărăndescu. Dorina Nichiteanu + 
Elena Dobrițoiu) 3:39.6; 2. Voința 
Timiș. (Adriana Mereu) 3:46.4 ;
3. Viitorul (Anlșoara Perianu) 

sit vremea ca Biroul federal să 
intervină și, chiar dacă terenu
rile sînt puține, să găsească so
luții pentru o programare judi
cioasă a jocurilor, în interesul 
general al rugbyului ! Poate că 
semnalele noastre repetate vor 
ajunge, în fine, și la cluburile 
<?u echipe în prima divizie...

Așadar, patru meciuri în Bucu
rești. Dintre ele, mai interesant 
se anunță acela care va opune 
pe Rapid și R. C. Grivita Roșie 
(stadion Parcul copi’ului, ora 9 
— dar de ce nu stadionul Giu-

TARA NOASTRĂ
3:49,5 ; 4. C.F.R. Timișoara 3:51,4 • 
5. C.N.ASE 3:52.5 ; 6. Polit. Ti
miș. 3:57,3; 8+1: 1. C.N.ASE (Ro
dica Pușcatu, Harpena Agap, Ma
ria Constantinescu. Inge Ștefani,' 
Niculina Simion, Camelia Diaco- 
nescu, Carmen Constantinescu, 
Maria Catană + Maria Georgescu) 
3:24,4 ; 2. Dinamo (Elena Avram) 
3:29,0 ; 3. Ceahlăul (Lăcrămioaria 
Teleucă) 3:36,4 ; 4. Voința Buc. 
3:40,1.

Masculin — 4+1 rame : 1.
Steaua (Emeric Lakatos, George 
Dragomir, Petrică Morcov, Gri- 
gore Cutaș + George Răcaru) 
7:14,0 ; 2. Dinamo (A. Bihari)
7:17,4 ; 3. Marina Mangalia (V.1 
Tudor) 7:25,4 ; 4. C.S.Ș. Deva
7:43,5; 5. Polit. Timișoara 7:46,3; 
dublu vîsle ; 1. Steaua (Gabriel 
Tuțu, Gheorghe Halaicu) 7:37,0 ;
2. C.F.R. Timiș. (Z. Baloșin, D.
Lukici) 7:45,5 ; 3. U.T.A. (D. Po
pescu, Gh. Derevlean) 7:46,3 ; 4. 
Dinamo 8:04,7 ; 5. C.S.Ș. 2 Con
stanța 8:11,3 ; 2 f.c. î 1. Dinamo 
(Vaier Toma, Constantin Postoiu) 
7:39,3 ; 2. Steaua (I. Pană, A.'
Porstncr) 8:13,0 ; 3. Steaua (C.' 
Cahler, A. Besznei) 8:20,0 ; 4. Di
namo 8:30,0 ; simplu : 1. Mircea 
Roman (C.N.ASE) 8:17,0 ; 2. Ni- 
cușor Jisa (Voința Timiș.) 8:23,6;
3. Ottmar Gruber (C.F.R. Timiș.)
8:32,8 ; 4. G. Gali (Mureșul)
8:36,9 ; 5. A. Popescu (C.N.ASE) 
8:45,5 ; 2+1 : 1. Dinamo (Gabriel 
Bularda, Petre Ceapura + La- 
dislau Lovvenschi) 8 :05,5 ; 2. Ma
rina (T. Cristea, I. Vulpe + L’ 
Dărac) 8:23,3 ; 3. Mureșul (Șt.’
Lukacs, A. Kovacs + I. Sze- 
kely) 8:46,9 ; 4. Steaua 8:50,8 ; 5.’ 
Polit. Timiș. 8:59,4 : 4 rame : 1.' 
Dinamo (Nicolae Simion, Daniel 
Voiculescu, Marian Cilibu, P. 
Iosub) 6:58.0 ; 2. Steaua (P. Za
goni) 7:01,5 ; 3. Dinamo (E. Pă
curar) 7:22.2 ; 4. Marina 7:22,6 ; 
5. Polit. Timiș. 7:33.9 ; 4 vîsle î 
1. Dinamo (Arpad Lorincz, Viorel 
Oprea, Dragos Voicu, Ion Onu) 
7:06,0 ; 2. Steaua (C. Mirza)
7:0«,0 ; 3. Steaua (B. ionescu)
7:10,4 ; 8+1 î 1. Dinamo (Iulian 
Ștefan, Măricel Lefter, Carolică 
Hies, Gavrilă Arba, Alexandru 
Vasile, loan Iungvirt, Gheorghe 
Crîsmariu, ATexandru Cristian + 
Aurel Stoleriu) 6:27.5 ; 2. Steaua 
(Dan Gheorghe 6:29.0 ; 3. Marina 
(V. Albes) 7:02,0 ; 4. Polit. Ti
miș. 7:38,0.

Adrian VASILIU

la rugby
LA CONCURENTĂ!

Iești, de vreme ce feroviarii 
sînt... gazde ?). în celelalte, pri
mele formații sîn-t favorite : 
Steaua — Rulmentul Bîrlad (sta
dion Steaua, ora 9,30), R. C. 
Sportul studențesc — C.S.M. Si
biu (teren Tei, ora 9.30), Dina
mo — Constructorul Constanța 
(stadion Olimpia, ora 10,30). în 
țară, trei întîlniri atractive : Fa
rul — Știința Petroșani (ora 10), 
P.T.T. Arad — Știința CEMIN 
Baia Mare (ora 10) și Universi
tatea Timișoara — Politehnica
Iași (ora 9).



SPORTIVII ROMANI, MESAGERI
AI PĂCII SI PRIETENIEI PE MERIDIANELE LUMII
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Trăim într-o epocă în care 
sportul s-a vădit drept unul 
dintre cele mai eficace instru
mente ale vieții internațio
nale. Orice companie de 
transporturi aeriene poate 
confirma adevărul că în imen
sa rețea de comunicații 
împînzește mapamondul 
gațiile sportive figurează 
tre fruntașele statisticilor, 
mărul mereu crescînd de
petiții a dus la o impresionan
tă intensificare a relațiilor 
sportive internaționale.

Sportul românesc — parte a 
grandiosului angrenaj al spor
tului mondial — a primit și a 
avut Ia indemină un excelent 
îndrumar în activitatea Sa in
ternațională : principiile de
politică externă ale partidului 
și statului nostru, principii care 
au marcat esențial drumul afir
mării României socialiste în 
viața internațională, îndeosebi 
în cei 15 ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
cea mai fertilă' și mai lumi
noasă etapă din întreaga noas
tră istorie. Consecvența cu 
care România. președintele 
Nicolae Ceaușescu au militat pentru _aplica 
acestor principii în viața internațională au ' 
terminat un impresionant salt calitativ în 
taliile noastre pe toate planurile.: politic. : 
cial, economic, cultural.

Mișcarea sportivă românească s-a înscris 
acest substanțial progres. Bilanțul celor 36

SOVIETSKI SPORT — 
Moscova : „Pasionantă a fost 
finala olimpică la canoe- 
dublu. Este de-a dreptul ui
mitor cum au reușit românii 
Ivan Patzaichin și Toma Si- 
mionov să atingă o atît de 
mare viteză, în condiții de 
timp nefavorabile, cu vînt 
Si furtună. Ieșind pe pista 
apelor, Patzaichin pare un 
uriaș- atît de mare este am
plitudinea mișcărilor sale la 
vîslit. El și partenerul său 
au demonstrat o forță de 
explozie nestăvilită la 100 de 
metri de finiș. Ceea ce le-a 
permis să cucerească victo
ria".

L’EQUII’E — — Paris :
„Perfecțiunea a fost atinsă 
mai intii de Nadia Comâneci, 
în exercițiul ei la birnă, sub 
tirul fotoreporterilor care o 
tinteau cu aparatele lor fără 
încetare. In totalul notelor.

1 rea 
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ani care au trecut de la Eliberare și îndeosebi 
al celor 15 ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. arată că, în ansamblul ac
tivității sale, mișcarea noastră sportivă a ur
mat cu consecvență îndrumările partidului, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în domeniul 
raporturilor internaționale au fost puse în prac
tică îndemnurile adresate de secretarul general 
al partidului sportivilor de a considera parti
ciparea la competițiile internaționale drept „un 
mijloc important dc dezvoltare a prieteniei și 
colaborării tineretului nostru cu tineretul din 
celelalte țări, de adîncire a cunoașterii și înțe
legerii reciproce între popoare".

Cu asemenea gînduri, mii și mii de sportivi 
români au luat parte la mari competiții, la Olim
piade, campionate mondiale și europene, la Bal
caniade și alte întreceri internaționale. Echipe 
reprezentative, de club, studențești, sindicale, 
școlare s-au înscris într-un larg sistem de 
schimburi sportive care au cunoscut o dezvol- 

’ tare treptată. Prezențele la întîlniri oficiale sau 
amicale, ca și organizarea unor importante con
cursuri internaționale în țară au favorizat In
tensificarea relațiilor existente și realizarea 
unor noi colaborări.

Toate formele de cooperare utilizate s-au în
temeiat pe principiile respectului reciproc, în
țelegerii și prieteniei. In acest fel, relațiile spor
tive — cum ne învață partidul — pot contribui 
substanțial la cauza coexistenței active și colabo
rării între popoare, la cauza păcii în lume. Nu
meroase schimburi sportive au fost realizate cu 
țările socialiste, cu țările balcanice, cu majori
tatea țărilor lumii. Cu diverse organizații spor-

ea înregistrează un progres 
enorm, căci la precedenta 
Olimpiadă, la Montreal, to-

talizase 39-525 puncte, față 
de cele 39,85 obținute acum, 
la Moscova".

SICILIAG1ORNALE DI
— Palermo. Sub titlul „Na- 
dia Comâneci a 1 
«prințesă»..." ziarul 
scrie printre altele : 
ceastă tînără demonstrează 
adevărata gimnastică, o artă 
in ritm de muzică, dar și 
muncă. Ea este un unicat".

rămas o
I italian

„A-

tive s-au amplificat și adîncit schimburile de 
experiență, stagiile comune de pregătire a .spor
tivilor, schimburile de antrenori, de cercetători 
științifici, medici sportivi, specialiști în con
strucții și in producția de materiale sportive.

Se dezvoltă neîncetat conlucrarea cu 'organi
zațiile sportive din Africa, Asia, America Lati
nă. S-a acordat sprijin unor organizații’ din a- 
ceste continente în formarea cadrelor teh
nice locale în disciplinele în care școala ro
mânească are o bună experiență și renume.

Ca o contribuție activă la traducerea în viață 
a prevederilor Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare de la Helsinki au 
fost multiplicate contactele cu organizațiile spor
tive europene, s-au semnat înțelegeri bilaterale 
pe termen lung cu țări de pe continent, iar de
legația mișcării sportive românești a avut o pre
zență dinamică la cele patru ediții ale Confe
rinței sportive europene (1973—1979).

în forurile de specialitate, în federațiile in
ternaționale, confederațiile sau uniunile sportive, 
continentale, reprezentanții români s-au distins 
prin ținuta lor activă, principială și construc
tivă, numărul color aleși în organele de condu
cere fiind acum dublu față de anul 1965. Acti
vitatea rodnică a caracterizat și pe reprezen
tanții noștri în Comitetul 
sau la Adunarea generală 
nale Olimpice.

Recent, sportivii români 
competiției sportive supreme, la Jocurile 
pice de la Moscova, unde au întîlnit sportivi 
din lumea întreagă. A fost pentru ei o nouă po
sibilitate de a se manifesta — așa cum au fost 
educați de partidul nostru — în spiritul conso
lidării prieteniei și colaborării cu tinerii din ce
lelalte țări în spiritul nobilelor idealuri de pace 
care animă poporul român.

Victor BĂNCIULESCU

Internațional Olimpie 
a Comitetelor

✓
s-au aflat în

Națio-

arena 
Olim-

START ÎN HOCHEI: PRIMELE MECIURI
INTERNAȚIONALE LA GALAȚIS :

Nu încape nici o îndoială că 
vara este pe sfîrșite. Calenda
rul ne arată clar acest lucru, 
așa îneît nu este de mirare că, 
in vederea unui apropiat start, 
pregătirile în sporturile de iar
nă se desfășoară intr-țin ritm, 
mai accelerat. în hochei. de 
pildă, veștile sînt multe și .in
teresante. Iată cîteva dintre ele.

• într-o recentă ședință a 
Biroului federal au și fost luate 
in discuție măsurile pentru în
ceperea pregătirilor în vederea 
organizării (sperăm bine, ca în
totdeauna...) la noi în țară a 
grupei B a C.E. de juniori 
(martie 1981, la Miercurea 
Ciuc). Cel mai important lucru 
în această direcție a fost in
formarea prezentată, de antre
norul principal al lotului Mi
hai Flamaropol. care s-a arătat 
optimist, afirmînd că și de a- 
ceastă dată echipa noastră se 
va număra printre fruntașe. 
Tinerii jucători români, majo
ritatea elevi, au efectuat un 
stagiu de pregătire la Miercurea 
Ciuc. încheiat cu rezultate po
zitive mai ales în ce privește 
omogenizarea liniilor, creșterea 
siguranței în apărare și ridica
rea randamentului fizic.

• S-a încheiat perioada de 
transferări. Dintre cele apro
bate vom semnala cele mai im
portante : Sandor și Prakab de 
la Steaua la S.
Ciuc, Dumitru 
Sf. Ghcorghe la 
rești. Mikloș șj 
S. C. Miercurea I 
precum și un masiv lot de ju
cători tineri de la CI. sp. șc. 
Miercurea Ciuc și chiar de la 
S. C. Miercurea Ciuc la Pro
gresul Miercurea Ciuc, care 
devine una din puternicele tor-

”... --
mâții ale seriei secunde a 
viziei A.
• Sezonul competițional 

fost inaugurat marți și miercuri 
la Galați, unde pe patinoarul 
artificial — așa cum ne comu
nică . corespondentul nostru T. 
Siriopol — au avut loc două 
atractive partide internaționa
le. în primul joc, consumat 
marți, puternica formație sue
deză I.F.K. Bakcn, din Gote- 
borg, în rîndul căreia evoluea
ză cîțiva internaționali (Labraa- 
ten, L. Nilsson, Karlsson), a 
întrecut pe Dinamo București 
(din echipa bucureșteană 
lipsit Tureanu și Costea) 
1—0 (0—0, 1—0. 0—0) prin 
tul marcat de L. Nilsson 
29). A doua partidă a 
miercuri, echipei suedeze 
mația locală Dunărea. Și 
ceastă ’ dată victoria a revenit 
oaspeților, dar după un meci 
mai animat și mai interesant : 
10—3 (1—1, 2—1, 7—1) ; au mar
cat : L. Nilsson 3, Burneiius, 
Pettersson. Karlsson. Labraa- 
ten, Olvenius. Bermann. res
pectiv Liga, Bineață și Mareu.

Di-
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opus, 
for- 
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. C. Miercurea 
de la Metalul 
Dinamo Bucu- 
Demeter de la 
Ciuc la Steaua.

ATLETISM e La MalmO (Sue
dia), Filbert Bayl (Tanzania) la 
3 000 m plat — 7:53,92, iar Stan
ley Ford (S.U.A.) pe 100 m — 
10,21. Alte rezultate : masculin : 
800 m — Paige (S.U.A.) 1 :47,88; 
disc — Jelines (Norvegia) 64,24 
m ; suliță —: Nemeth (Ungaria) 
84,12 m ; înălțime — Page (S.U.A.) 
2,15 m ; feminin : 100 m — Gra- 
zyna Rabsztyn (Polonia) 12.99 ; 
800 m — Hildegard Ullrich (R. D. 
Germană) 2:01.98 : lungime — 
Malgorzata Gusowska (Polonia) 
6.31 m ; 100 m — Ingrid Auer- 
wald (R. D. Germană) 11,27.

NATAȚIe • în concursul de 
la Guangzhou (R. P. Chineză), 
înotătoarea americană Sue Walsh

DEBUT BUN AL ECHIPEI ROMÂNIEI 
LA BALCANIABA DE TENIS

Pe terenurile Tennis-Clubului 
din Atena se desfășoară între
cerile Balcaniadei de seniori. 
Echipa masculină a României 
a debutat bine, învingînd comod 
formația Turciei cu 3—0 (Florin 
Segărceanu — Gurler 6—0, 6—4, 
6—1 ; Liviu Mancaș — Cogeak 
6—2, 6—4, 6—1 ; Mancaș, Lau- 
rențiu Bucur — Anbar. Cogeak 
6—3, 6—3, 6—2). în meci pa
ralel, Bulgaria — Iugoslavia
2— 1 (Liuben Ghenov — Zoltan
Ilin 3—6. 6—2. 6—3, 7—6 ; Bo- 
jidar Pampulov — Igor Flego 
6—3, 6—2, 6—2 ; B. Pampulov, 
Matei Pampulov — Flego, Slo
bodan Jivojinovici 6—7, 6—7,
3— 6). în cel de al doilea meci,

întîlnind formația Greciei, echi
pa României a obținut o nouă 
victorie cu 3—0 (Segărceanu — 
Artur Anastapoulos 6—4, 6—2, 
6—2 ; Bucur — Fotis Vazcos 
6—3, 7—6. 6—4 ; Segărceanu.
Bucur — Anastapoulos. Vazeos 
3—0). în meci paralel, Iugo
slavia a întrecut cu 3—0 echipa 
Turciei (Jivojinovici — Gurler 
6—1, 6—2, 6—1 ; Ilin — Anbar 
6—1, 6—3, 6—0). Echipa Româ
niei întilnește vineri formația 
Bulgariei și duminică pe cea a 
Iugoslaviei. Alte rezultate, în 
turneul feminin : Grecia — Tur
cia 3—0, Bulgaria — Iugoslavia 
1—1 (întrerupt).

LUCIA ROMANOV LA A DOUA VICTORIE
NEW YORK, 21 (Agerpres).

— în turul II al turneului in
ternațional feminin de tenis 
de la Mahwah (New Jersey), 
jucătoarea româncă Lucia Ro
manov a învins-o în două se
turi, cu 6—3. 7—5, pe Jeanne 
Duvall (S.U.A.). Alte rezultate :

Hana Mandlikova — Claudia 
Casabianca 6—2, 7—5 ; Bettina 
Bunge — Glynis Coles 6—1, 
6—4 ; Martina Navratilova — 
Lele Forood 2—6, 6 -■ -4, 6—3 ; 
Stacy Margolin — Alycia Moul
ton 6—3, 6—4.

După 1 runde la C. M. de șali pentru juniori

ADRIAN NEGULESCU, NEÎNVINS
MtiNCIIEN, 21 (Agerpres). — 

După 4 runde, în C.M. de șah 
pentru juniori, care se desfă
șoară la Dortmund. în fruntea 
clasamentului, cu cite 3V2, se a- 
flă Adrian Neguîescu, Kasparov, 
Arnason și Akcson, urmați de 
Tcmpone, Short, Toro, Hansen

TURNEUL CANDIDAȚILOR
BUENOS 

de-a doua 
a meciului dintre marii maeș
tri Viktor 
lugaevski. 
la >Buenos 
mifinalele 
lor la titlul mondial 
victoria a revenit

.Korcinoi care, astfel, a obținut 
calificarea, cu scorul de 7V2— 
6’/z p. El urmează să întîlneas- 
că pe învingătorul celeilalte se
mifinale. Rortisch — Hiibner, în 
urma căreia va fi desemnat 
candidatul la titlul mondial de 
șah deținut de Anatoli Karpov.

AIRES, 21. In cea 
partidă suplimentară

Korcinoi ,-i Lev Po- 
care și-au disputat, 

Aires, una dintre se- 
turneului candidați- 

de șah, 
lui Viktor

Ieri, în Sala sporturilor din Bacău,

S-A ÎNCHEIAT „TURNIU1
BACAU. 21 (prin telefon). Joi 

au luat sfîrșit meciurile din 
cadrul ..Turneului Prietenia", la 
care au luat parte voleibaliste 
junioare din R.P. Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia 
Cuba. R.D. Germană, Polonia 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

în cursul dimineții s-au dis
putat meciurile BULGARIA — 
CEHOSLOVACIA si R.P.D. CO
REEANA — ROMANIA I. în 
primul ioc. junioarele bulgare, 
au dispus de adversarele lor cu 
3—0 (3. 9. 13). intr-un meci în 
care învingătoarele au luptat cu 
ambiție și dăruire. întîlnirea 
dintre prima noastră reprezen

PBIETENIA" EA VOEEI
tativă șl sextetul de junioare al 
R.P.D. Coreene s-a încheiat cu 
victoria oaspetelor. Superioare 
la preluare, cu un atac mai bun 
și cu un ioc mai legat, nord- 
coreencele au învins echipa 
noastră cu 3—0 (11. 7. 13). Au 
arbitrat E. Hihlea (U.R.S.S.) și 
M. Kalcev (R.P. Bulgaria).

în cursul după-amiezei s-au 
îucat meciurile : POLONIA — 
CUBA 3—1 (—7, 11 11 7) și
U.R.S.S. — R. “ ---------------
3—0 (4, 4, 4).
cîștigat 
U.R.S.S.

de

D. GERMANĂ
Turneul a fost 

reprezentativa

Mihail VESA

PRIMA fOlîlf A WEI MO» IA TENIS Of MASĂ
ta zilele dc 29. 30 ' și 31 au

gust se vor desfășura la Hong 
Kong întrecerile primei ediții 
a „Cupei Mondiale" (masculin) 
la tenis de masă. La competi
ție și-au anunțat participarea

jucători din R.P. Chineză, Ja
ponia. Iugoslavia, Suedia, An
glia, S.U.A., Ungaria. Ceho
slovacia. Australia. Nigeria, 
Republica Dominicană și Hong 
Kong.

TELEX ® TELEX
a cîștigat proba de 100 m spate, 
cu 1:03,3, urmată de coechipiera 
sa Libby ■
Lin Wenchu 
1:13,7. Alte 
100 m liber 
57,3 ; 100 m 
1:15,0 ; 200
Caulkins 2:22,7 .

ȘAH $ După 11 runde. în tur
neu] de Ia Borovo (Iugoslavia) 
conduce Iugoslavul Rogi/l.j — 7 
p. urmat de Rajkovici. Matulo- 
vici. Kurajița si Vukici — cu 
cile 6’/? p.

TENIS • în primul tur. la

Kinhead — 1:04,4 și 
(R. P. Chineză) — 

rezultate : feminin : 
— Cyntia Woodhead 
bras — Terri Baxter 
m mixt — Tracy

Atlanta (Georgia). John Austin 
a obținut o surprinzătoare victo
rie,’ cu 7—6, 6—4 în fața lui
John McEnroe. O în turul TI la 
Mason (Ohio) : Portes — Fibak 
6—4, 6—4 ; Solomon — Tim Gul
ii ks-on 3—6. 6—4, 6—1 ; Vilas —
Birner 6—4. 3—6, 6—1 ; Gottfried
— Mayer 4—6. 7—6. 6—4 ; Lendl
— Graham 6—2. 7—5.

YACHTING o După disputarea 
a trei regate. în Balcaniada de 
la Borovo (Iugoslavia) la clasa 
..Fin.n“ — juniori, conduce spor
tivul iugoslav Maclianjci. urmai 
de Mitiakis (Grecia). Alexandru 
Feredean (România) Kostandi- 
nidis (Grecia) și Călălin Luchlan 
(România).

— cu cite 
trală din 
disputat între maestrul român 
Adrian
parov (U.R.S.S.), p: 
favorit al turneului. îi 
riantă
gulescu (cu piesele albe) a a- 
vut inițiativa, a lansat un atac 
pe flancul damei, dar Kasparov 
a găsit soluții de apărare și in* 
tîlnirea s-a încheiat remziă.

3 p. etc. Partida cen- 
runda a patra s-a

Ncgulescu și Gări Kas-
~ " principalul

__ ...........  entr-o va-
a partidei engleze, Ne-

Fotbai Imendum3
UNGARIA - SUEDIA 2-0

Pe „Nepstadion" din Budapesta, s-a 
disputat meciul amical dintre reprezen
tativele Ungariei și Suediei, înche
iat cu 2—0 (0—0) in favoarea gazde
lor. Scorul a fost deschis în minutul 
72, cînd la un șut puternic expe
diat de Balint de Io circa 25 m, fun
dașul suedez Bild a deviat balonul 
în propria poartă. Cel de-al doilea 
gol a fost marcat în minutul 80 de 
Burcsa. Echipa Ungariei a aliniat ur
mătoarea formație : Katzirz — Paroc- 
zai, Balint, Garaba, Toth, Păzitor, 
Nyilasi, Burcsa, Csongradi, Kiss, 
Eszterhazy.

_ In partida dintre selecționatele de 
tineret ale celor două țări, victoria 
a revenit oaspeților cu scorul de 
1-0 -------

revenit oaspeților cu scorul 
) (0-0).

CELTIC GLASGOW 6-0 
CU DIOSGYOR 

IN PRIMA MANȘĂ !
La Glasgow, în meci-tur pentru 

preliminariile „Cupei cupelor", Cel
tic a întrecut cu categoricul scor de 
6—0 (0—0) formația ungara Diosgyor. 

McGarvey 
și Szanto

Golurile au fost înscrise de 
(3), McCluskey, Sullivan 
(în propria poarta).

Comentatorii sportivi ai 
de presa subliniază jocul 
prestat de fotbaliștii scoțieni în 
de a doua repriza, o*--1 ------ *
net, î " 1 
rari vădit depășite.

s-a desfășurat pe ploaie,' 
a 28 000 de spectatori.

Bonwar — Sneddon, 
, Aitken, McAdam - McLeod 

(Doyle), Provan, Sullivan - McGarvey, 
Burns, McCluskey.

DIOSGYOR : Szabo 
der, Kerekes, Kâdar 
Teodoru I, ' Gorgey 
Szlifka (Teodoru II).

Returul va avea loc la 3 septem
brie, Io Budapesta și, după cum se 
știe, învingătoarea dublei 
va întîlni în primul tur al 
tîei formația Politehnica

In cadrul aceleiași 
chipa turcă Altay Izmir a 
la egalitate : 0—0 pe teren 
cu Benfica Lisabona.

agențiilor 
excelent 
‘ 1 cea 

cînd s-au impus 
înscriind șase goluri unei apă-

Meciul 
în fața c

CELTIC :
McGrain,

Szanto, Ne- 
Olah, Fuko, 

Borostyan,

partide 
competi- 

Timișoara. 
competiții, e- 

terminat 
propriu.

ALTE MECIURI, CAMPIONATE
® In finalo turneului 

drid : Atletico - Ajax 
3—1 (după executarea 
la -11 m).

de la Ma-
Amslerdom 

loviturilor de

® în etapa a doua a 
vest-german : Bochum 
9—0 ; Hamburg 
Kaiserslautern -
— Leverkusen
- Dortmund 5-3 ;
chen 1860 1-0
Uerdingen 1-0 ; Borussia Monchen- 
qladbach - Schalke 3—1 : Eintracht 
Frankfurt pe Main - Bielefeld 2—0. 
Clasament : 1. Bayern Munchen —
4 p ; 2. Eintracht - 4 o ; 3. Dussel
dorf -4 b-

campionatului
— Karlsruhe

i — Nurnberg 3—2 ; 
- Stuttqart 1—0 ; Koln 
1—1 ; Bayern Munchen 

Duisburg — Mun- 
Dusseldorf — 

Borussia

Hponi» |, Pr „Informația*
ft. L, 10363


