
Vineri 
lucrările 

a 
a

dimineață s-au reluat 
in plen ale sesiunii a 
celei de-a opta legis- 
Marii Adunări Națio-

doua 
laturi 
oale.

Ora 
Marii 
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sînt salu
tați de deputați și invitați cu 
deosebită căldură, cu îndelungi 
și puternice apTauze.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale.

Au continuat dezbaterile 
ncrale la Proiectul de 
pentru adoptarea Planului 
țional unic de dezvoltare 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 19S1.

A urmat discuția pe articole 
a Proiectului de lege, după 
care Marea Adunare Națională 
a votat în unanimitate legea 
pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1981.

S-a trecut apoî Ia examina
rea Proiectului de lege cu pri
vire Ia dezvoltarea industriei 
mici.

După discuția pe articole a 
proiectului de lege, Marea 
Adunare. Națională a adoptat, 
in unanimitate, Legea cu pri
vire la dezvoltarea industriei 
mici.

In continuare a fost prezen
tată expunerea la Proiectul de 
lege pentru modificarea Legii 

Șl 
popu-

9. La sosirea in rotonda 
Adunări Naționale, to-

de organizare 
a consiliilor

Be
tege 
na- 

eco-

nr. 57/19G8 
funcționare 
lare.

A urmat
ticole a proiectului de
Marea Adunare Națională a a- 
probat în unanimitate Legea 
pentru modificarea Legii 
57/19G8 de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare.
- La următorul punct de pe 
ordinea de zi, a fost prezen
tată expunerea Ia Proiectul de 
lege privind obligația cadrelor 
de conducere din activitatea 
economico-socială și a altor ac
tiviști de partid și de stat de a 
declara bunurile de valoare, 
proprietate personală.

După încheierea discuției pe 
articole a proiectului de teg*

apoi discuția pe ar- 
Iege

nr.

Marea Adunare Națională 
adoptat in unanimitate Legea 
privind obligația cadrelor de 
conducere din activitatea eco- 
nomico-socială și a altor ac
tiviști de partid și de stat de a 

valoare,declara bunurile de 
proprietate personală.

La următorul punct 
ordinea de zi, a fost _ 
tată expunerea la Proiectul de 
lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 4/1973 
privind dezvoltarea construcției 
de locuințe, vinzarea de locuin
țe din fondul de stat către 
populație și construirea de case 
de odihnă proprietate personală 
și la Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii nr. 5/1973 privind adminis
trarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași.

Cele două proiecte de 
au fost apoi discutate pe ar
ticole, după care Marea Adu
nare Națională a adoptat, in 
unanimitate, Legea pentru mo
dificarea și completarea Legii 
nr. 4/1973 privind dezvoltarea 
construcției de locuințe, vin
zarea de locuințe din fondul de 
stat către populație șl cons
truirea de case de odihnă pro
prietate personală și „ 
pentru modificarea și comple
tarea Legii nr. 5/1973 privind 
administrarea fondului 
și reglementarea 
dintre proprietari și chiriași.

In continuare a 
zentală expunerea 
cu Proiectul de lege 
organizarea excursiilor cu tu
riști români în străinătate, în
scris, de asemenea, pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni.

După discuția pe articole, 
proiectul de lege a fost votat 
în unanimitate de Marea Adu
nare Națională.

Declarînd închise lucrările 
primei părți a sesiunii, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale a informat că proiectele 
de legi înscrise la următoa
rele puncte de pe ordinea de 
zi vor fi examinate de comisii
le permanente, după care vor 
fi supuse Marii Adunări Națio
nale spre dezbatere și adoptare 
in cadrul actualei sesiuni.

Data reluării lucrărilor 
plen va fi anunțată ulterior.

ZIAR AL

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA |
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pede 
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Azi fi miine, etapa a Xl-a a Diviziei „A“ la fotbal

„ECHIPA NAȚIONALA» LA 
HUNEDOARA SI PE STADIONUL PROGRESUL

9

■ ■■

PROGRAMUL ETAPE!
S.C. BACAU
CHIMIA RM. V1LCEA
A.S.A. TG. MUREȘ 
„U" CLUJ-NAPOCA 
PROGRESUL-VULCAN

- F.C. OLT
- F.C. ARGEȘ
- SPORTUL STUD.
- F.C.M. GALAp
- UNIV. CRAIOVA

(Stud ion wl Prog resuQ

- F.C.M. BRAȘOV
- POLITEHNICA IAȘI

(Stadionul Dinamo)
- STEAUA

(Repriza a H-a va fi televizata) 
„POLI" TIMIȘOARA - F.C. BAIA MARE

(Se disputa astâri șl va fi televizat In întregime) 
Toate partidele vor începe la ora 15.

JIUL 
DINAMO

CORVINUL

• La Timișoara, F.C. Baia Mare va încheia perioada de declin ? • La Bacău, o echipă 
expertă în obținerea de puncte „afară- • La Tg. Mureș, între „combinativuî- loca! 
și „poziționalul- studenților bucureșteni • La CIuj-Napoca, „U“ are 90 Ia sută 
șanse, dar... • Pe Progresul, șase dintre învingătorii Angliei • La Petroșani, Giu- 
chicî decis să bată
\\\\\\\\\\\\v

CLASAMENTUL
1. DINAMO
2. Corvinul
3. Univ. Craiova 

F.C.M, Brașov 
F.C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia
Sportul studențesc 

9. Politehnica lași
10. Steaua
11. Jiul
12. F.C. Olt 

„Poli* Timișoara 
„U* Cluj-Nap. 
F.C. Baia Mare 
Progresul Vulcan 
S.C. Bacâu

4.
5. 
«.
7.
8.

13.
14.
15.
16.
17.
18. F.C.M. Galați

Azi, pe „Lansdowne Road" din Dublin

IRLANDA - ROMÂNIA,
DUBLIN, 17 (prin telefon).
Miine (n.r. azi), pe Lans

downe Road, echipa de rugby 
a României susține cel de-al 
132-lea meci din palmaresul său. 
întîlnind reprezentativa Irlan
dei.

Meciul începe la ora 15 (ora 
locală). Rugbyștii noștri pre
zintă o echipă ceva mai țî- 
nără decît cea 
teranul" Dinu 
în spate, în _______ ,
debutantul Caragea ; Fuicu, Co- 
doi și Vărzaru vor juca marea 
carte a afirmării lor. In același
&\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 
a - i

adversă; „Ve
il va avea 
grămadă, pe

Din sumar:

SPORTUL f

timp, pentru Paraschiv, Con
stantin, Stoica, Aldea, Alexan
dru, Murariu, Borș, Dumitru, 
Munteanu și Bucan a sosit mo
mentul consacrării depline. Că 
ei toți au o misiune foarte di
ficilă, nu-i un secret pentru 
nimeni, pentru că irlandezii 
sînt recunoscuți ca parteneri 
foarte tenace.

Intr-adevăr, rugbyștii țării- 
gazdă dispun de o grămadă pu
ternică al cărei lider, Slattery, 
este considerat 
conducători de 
balonului oval, 
joacă după un 
foarte variat, mijlocașii Robbie 
și Ward găsind adesea soluții 
inspirate pentru a „sparge" ori
ce... lacăt defensiv advers. A- 
propo de Ward ; el a fost titu
larizat la „uvertură" în urma 
accidentării lui McNaughton, 
in locul acestuia, ca centru, fl-

printre marii 
joc din lumea 
Iar treisferturile 
registru tactic

la

i cultivă omenia,

virtuțile ctlcc

șl este incompatibil I
&

$

cu laptele

antisociale

(pag. a 3-a)

Aplauze la Ieșirea

se formează azi

f

I
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porțile lotului • Pe Dinamo, între antrenorul „naționalei- 
șî contraatacul lui Costea • La Hunedoara, marele 

examen al lui Lucescu în fața Stelei

10 3 1
10 3 1

9 3 1
10 3 0

6 11-17
6 14-21
5 11-20
7 11-21

LA RUGBY.
ind retras Campbell, desemnat 
inițial pentru tricoul cu nr. 10... 

. Ambele formații au făcut joi 
pregătiri intense, tricolorii, di
mineața, XV-le „trifoiului", du- 
pă-amiază, ziua de vineri fund 
rezervată unor ușoare mișcări. 
Alexandru, Paraschiv și Vărza- 
ru vor fi astăzi în plenitudinea 
forțelor.

Am luat firește... pulsul celor 
două tabere, ele locuind in a- 
celași hotel — „Shelbourne". 
Băieții noștri consideră că to
tul va depinde de puterea de 
mobilizare, de concentrarea psi
hică a întregii echipe. „Dacă 
ne vom dărui cu adevărat, da
că nu vom repeta greșelile fă
cute cu 10 zile în urmă, tot Ia 
Dublin, în "fața lui Leinster,

Geo RAEJCHI
(Continuare in pag. a 8-a)

Vlad Hagiu, unul din juniorii dinamoviștilor, fată in Jață cu 
Vasile Ungureanu, fi ieri unul din jucătorii de bază ai Crișului.

Foto : V. BAGEAC

Turneul final la polo

DINAMO Șl RAPID AU CÎȘTIGAT
DIN NOU, DAR CU DESTULE EMOȚII...

Cele două partide din etapa 
inaugurală a turneului final al 
Diviziei „A" Ia polo, desfășu
rate ieri după-amiază, pe o 
vreme admirabilă, la bazinul 
Dinamo din Capitală, au oferit 
întreceri extrem de echilibra
te, outsiderele — Voința Cluj- 
Napoca și Crișul Oradea — 
luptînd cu mare ambiție în 
fața fruntașelor clasamentului

Dinamo a avut un start mai 
bun în meciul cu Crișul, dar

s-au mobilizat foarte 
defensivă și au con- 

eficace. După două 
campionii nu aveau 
singur gol avantaj șl 

de 4-3 a rămas pe

orădenii 
bine în 
traatacat 
reprize, 
decît un 
acest scor 
tabelă pînă spre sfîrșitul ulti
mei reprize, timp în care oră
denii au șutat de. mai multe

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 8-a)

orolcs.rl ;l zlc.1 la „M. de stor." STRĂDUIESC DE NOTA 10,
ALȚII ABIA AFLA CA EXISTA Șl... EDUCAȚIA FIZICA

A trecut, de la începerea 
noului an școlar, mai mult de 
o lună... Suficient timp ca întrea
ga activitate să intre pe făga
șul normal, ca „ezitările" de 
debut să. fie înlăturate, astfel 
ca orele de educație fizică să 

.se desfășoare la nivelul cerut 
de programă. Cum se 
șoară ora de educație 
că, la ce nivel ? — a 
dealtfel și tema raidului nos
tru prin școlile din municipiul 
Craiova. Directorul C.S.Ș. „Ro
vine" prof. Constantin Chimoiu, 
care ne-a însoțit, ne spunea 
înainte de plecare : „In ultimii 
ani, prin măsurile adoptate de 
inspectoratul școlar, activitatea 
cadrelor didactice s-a îmbună
tățit substanțial, orele de edu
cație fizică fiind, în majorita
te, de bună calitate". Iată, așa
dar. o apreciere aprioric îm-

desfă- 
fizi- 
fost

bucurătoare, pe care doream să 
o vedem confirmată de „teren".

Primul pas a fost făcut cu... 
dreptul. Impresia că Liceul 
ind. nr. 1 dispune de o foarte 
bună „echipă" de gospodari se 
accentuează pe măsură ce cu
noaștem mai bine școala. Totul

mas... singură. Ora este densă, 
dinamică, fără „timpi morți", 
temele propuse fiind executate 
bine de către elevi. In această 
constă poate și explicația fap
tului că de aici provin mulți 
dintre sportivii care activează 
sub culorile C.S.Ș. înainte de

• Raid-anchetă prin școli din municipiul Craioya

este îngrijit, pus la punct. Pen
tru viitorii electromecanici, elec- 
troniști sau lăcătuși în dome
niul aviației,’ educația fizică 
este o materie la fel de im
portantă ca și celelalte. Aveam 
să ne co,nvingem de aceasta ur
mărind ’lecția condusă de prof. 
Nicolae Cojoearu. Timpul este 
foarte bjgj, așa că sala a ră-

plecare, directorul școlii, Gheor- 
ghe Fîntînă, ne arată, nu fără 
mindrie, și alte realizări ale 
elevilor, dintre care două sînt 
cu temă sportivă : un crono
metru și o tabelă electronică 
de afișaj, executate in labora
toarele școlii.

Pentru prof. Gabriela Dinu, 
de la Școala generală ur. 22,

lecția cu a VIII-a B nu este 
simplă. Sînt 44 de elevi în 
clasă și numărul acesta mare 
presupune un spirit organiza
toric foarte bun. „Dispersați" 
pe „ateliere", urmăriți in perma
nență de privirea... atotcuprin
zătoare a profesoarei, se exe
cută : săritura in lungime, a- 
runcarea mingii de oină și 
structuri din handbal. Pentru 
noi, care am fost în mai mul
te rînduri in această școală, 
faptul că lecția se desfășoară 
așa cum trebuie nu constituie o 
noutate, ci o confirmare a bu
nei activități ce se desfășoară 
in această unitate. O dovedește, 
în plus, preocuparea de a lăr
gi în aceste zile baza materia-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. a 2-a)



Și în aeromodelism

♦
* 
♦
♦

TALENTELE AU
Printre sportivii aeromode- 

liști care s-au remarcat în com
petițiile interne și internațio
nale din acest an, primul loc 
II ocupă maestrul sportului ing. 
Crîngu Popa, secția „AVIA“ din 
cadrul Institutului INCREST — 
București. Dintre succesele rea
lizate de el notăm : locul I la 
motomodele în finala pe țară 
a „Cupei U.G.S.R.". locurile I 
In campionatul republican la 
categoriile „Coupe d’Hiver", 
planoare A 1, motomodele și 
locul II la planoare A 2, locul 
II la motomodele în concursul 
internațional de la Pitești, lo
cul III la un concurs interna
țional de mare anvergură des
fășurat în Cehoslovacia, iar în 
campionatul european doar o 
eroare de 15 s l-a făcut să nu 
intre în baraj pentru titlu (lo
cul II pe echipe, un succes de 
prestigiu). Cercetăm modelele 
lui Crîngu Popa, unele demon
tate și ambalate în lăzi specia
le, altele asamblate și suspen
date de tavanul atelierului. Fi
nețea execuției, frumusețea a- 
cestor „păsări" cu aripi trans
parente, în care se văd țesătu
rile structurilor sint impresio
nante.

— Cum explicați succesele ob
ținute în acest an, tovarășe in
giner ?

— Ele sint rezultatul unei 
munci îndelungate, al unor stu
dii minuțioase, al unul antre
nament permanent. Realizarea

KARTINGUL, O
Pe kartodromul din parcul 

„Mircea cel Bătrîn", zeci de co
pii vîlceni — școlari și pionieri 
— descifrează tainele conduce
rii miniautoturismelor. Sint 
reprezentanți ai școlilor gene
rale nr. 2, 4, 5 și 9 și ai Liceu
lui „Vasile Roaită" din munici
piul Rîmnicu Vîlcea, copii cu 
multă tragere de inimă pentru 
sporturile aplicative. Le-a cul
tivat dragostea pentru tehnică 
un inimos maistru, Ion Rotaru, 
de numele căruia este legată 
aproape întreaga activitate a 
micilor constructori de karturi 
din orașul de reședință a ju
dețului, desfășurată în cadrul 
Casei pionierilor și șoimilor pa
triei. •

L-am găsit pe maistrul Rotaru 
pregătind... terenul pentru des
chiderea oficială a activității 
cercului. Momentul acesta de

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE NAVOMODELISM
Lacurile Neptun și Jupiter 

din Mangalia Nord au găzduit 
finalele campionatului național 
de navomodele la veliere cla
sice și teleghidate. Au partici
pat peste 150 de concurenți, re- 
prezentînd 28 de secții din ța
ră, .fu un număr record de mo
dele (194). Campionii ediției 1980 
In aceste discipline sint :

Veliere liber lansate : seniori 
D-M : Liviu Cosma (Avîntul 
Reghin) ; D-10 : Ligia Fita (S.C. 
Bacău) și Vasile Baicu (Texti
la Păulești) ; D-X : Daniel Pi
tulice (C.S.U. Galați). Tineret, 
grupa D, echipe : C.S.U. Galați. 
D-M : Mihai Moisuc (Voința 
Deva) ; D-10 : Alexandra Ro
manian (Avîntul Reghin); D-x : 
Eugen Socaciu (Cimentul Tur
da).

Grupa D, echipe : Voința Re
ghin.

MV0M03ELISMUL GIUfiGIUVEAN ÎN PLINĂ AFIRMARE
Secția de navomodelism a a- 

sociației sportive „Cetatea" din 
municipiul Giurgiu este condu
să de mai bine de 30 de ani 
de un mare pasionat al aces
tui sport, instructorul Mircea 
Busuioc, maestru al sportului, 
dascăl apreciat al micuților 
constructori de nave miniatura
le de Ia Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din localitate.

Din anul 1951, cînd s-au pus 
bazele acestei secții sportive, 
sute și sute de tineri au învă-

Sportul

NEVOIE DE MAI MUL T SPRIJIN
unui model de înaltă perfor
manță iți cere multe ore de 
lucru, unele chiar luni întregi, 
o muncă migăloasă, de marc 
precizie. Și vedeți dv„ eu am 
cite 4—5 modele din fiecare 
categorie. Am auzit și voci care 
spuneau că m-am... întins prea 
mult, dar numai așa se poate 
obține marea performanță. Dar 
eu nu sînt un caz singular. 
Mulți dintre modeliștii de mare 
performanță procedează la fel. 
Construcțiile odată realizate 
urmează multe încercări în 
zbor și abia apoi confruntarea 
în concursuri.

— în ce măsură vă ajută fe
derația de specialitate ?

— Desigur, prin realizarea 
unui larg calendar de competiții, 
mai ales cu caracter de masă, 
sub genericul mobilizator al 
„Daeiadei". In ce privește, însă, 
înalta performanță este de sub
liniat că rezultatele obținute de 
aeromodcliștii noștri in con
cursurile de greutate, in con
fruntările cu sportivi din alte 
țări sint, de multe ori, sub ni
velul așteptărilor. Aceasta da
torită faptului că o seamă de 
accesorii tehnice pe care le fo
losim noi Ia modele sînt de ca
litate inferioară față de cele în
trebuințate de adversarii noștri. 
In rezolvarea acestei probleme 
federația ar trebui să găsească 
soluții, altfel in înalta perfor
manță vom bate pasul pe loc, 
în cel mai bun caz.

PASIUNE A COPIILOR VÎLCENI
start nu era așteptat oricum, 
ci cu unele noutăți deosebit de 
interesante. Iată-1 pe maistru 
— alături de copiii din cerc — 
punînd la punct un miniau- 
toturism cu caroserie din fibră 
de sticlă, echipat cu un motor 
Jawa de 250 cmc. „Lucrăm de 
multă vreme la acest tip nou 
de kart, ține să ne spună mais
trul Rotaru, care prezintă o se
rie de caracteristici care-1 vor 
face și mai competitiv, printre 
care axe duble pe spate, sis
tem de frinare pe disc. Abia 
așteptăm să-I vedem... Ia lu
cru !“

în preocupările imediate ale 
cercului se află însă și redu
cerea consumului de carburanți 
Ia kariurile din autodotare, cu 
motoare „Mobra", de la 2,5 litri 
Ia 2 litri, operație care s-a pu
tut realiza prin micșorarea 
greutății „mașinii", de la 40 
Ia 30 de kg.

Juniori : D-M : Claudiu An
ton (Textila Păulești) ; D-10 : 
Alexandru Manyhart (Voința 
Reghin) ; D-x : Vasile Costea 
(Voința Reghin) și Dana Po- 
solache (C.S.U. Galați).

Grupa D, echipe : C.S.U. Ga
lați.

Veliere teleghidate : seniori : 
F 5 X : Dorin Șerban (C.S.U. 
Galați) ; F 5 10 ; Stelian Comi- 
novici (Portul Constanța) ; 
F 5 X : Dorin Șerban (C.S.U. 
Galați).

Grupa F, echipe : Portul Con
stanța.

Tineret : F 5 X : Tiberiu Co
dan (ASIM Constanța); F510: 
Adrian Gustai (Aeronautica 
București) ; F 5 X : Dan Varto- 
lomei (ASIM Constanța).

Grupa F, echipe : ASIM Con
stanța.

Liviu MAIOR — coresp.

țat să construiască navomodele, 
s-au prezentat la concursuri na
ționale și internaționale, cuce
rind un impresionant număr de 
trofee. Vitrina asociației sporti
ve „Cetatea" Giurgiu numără 
în prezent 41 medalii de aur, 
42 de argint și 52 de bronz, 41 
titluri republicane și internațio
nale. Mulți dintre foștii mem
bri ai secției, campioni și me- 
daliați, sînt astăzi ingineri con
structori de nave, profesori, a- 
viatori, medici. Dintre foștii 
membri ai secției, 15 au ajuns 
ingineri constructori și 10 maiș
tri cu înaltă calificare în dome
niul construcțiilor de nave.
Traian BARBĂLATĂ — coresp.

— Am auzit adesea aprecieri 
competente cum că avem tineri 
talentați în activitatea de con
strucții tehnice.

— Așa este. Numai că talen
tul nu este suficient. Ei trebuie 
sprijiniți mai mult pentru a 
se putea afirma, incepind cu 
selecția tinerilor din cluburi și 
asociații. Și aici este de făcut 
o observație : ar fi necesară 
mai multă preocupare pentru 
formarea cadrelor, a instructo
rilor calificați care să conducă 
secțiile de modelism, o califi
care prin cursuri practice mai 
temeinice, pentru că această ac
tivitate este in primul rind o 
muncă practică. Dezvoltarea a- 
ceStui sport este cu atît mai ne
cesară acum, cu cit el poate 
aduce o mare contribuție la 
lărgirea orizontului tehnic al 
tineretului studios.

Afirmațiile sînt pe deplin în
temeiate și apreciem că forul 
de coordonare a acestei activi
tăți cu importante implicații în 
pregătirea tehnico-aplicativă a 
tineretului, factorii cu atribuții 
în acest domeniu trebuie să ți
nă seama de ele. Sigur, sezo
nul competițional s-a încheiat, 
dar tocmai perioada timpului 
rece este cea a lucrului în a- 
teliere, a studiului și construc
țiilor pentru competițiile anului 
care vine.

Viorel TONCEANU

în ambele acțiuni membrii 
cercului sînt prezenți in cor
pora : băieții, în frunte cu așii 
concursurilor, Sorin Marica, 
clasa a 8-a la Școala generală 
nr. 4 și Gheorghe Sanda, clasa 
a 7-a, Școala generală nr. 5 și 
fetele, mai ales prin Luminița 
Miuc, Narcisa Mociofan și Oti- 
lia Albu, toate în clasa a 8-a, 
Liceul „Vasile Roaită", pentru 
că — așa cum ne-au demon
strat — îi interesează deopotri
vă nu numai tainele conducerii 
kartului, ci și felul cum trebuie 
construite și întreținute. Cu alte 
cuvinte, cercul pregătește vii
tori conducători de autoturisme, 
dar și mecanici...

Cit privește pregătirile spor
tive propriu-zise, ele vizează, 
pentru viitorul apropiat, parti
ciparea la competiția „Măgura 
80", care va avea loc la Cisnă- 
die ; un concurs de karturi in- 
terjudețean, la care vîlcenii au 
ocupat anul trecut locul 2, iar 
anul acesta, cum e și firesc, 
aspiră la mai mult I

în încheierea acestor rînduri, 
încă un amănunt — în fapt, o 
noutate absolută ! — care nu 
poate scăpa atenției ; pentru 
expoziția de creație tehnică 
„Atelier 2 000", constructorii de 
karturi vîlceni au realizat ma
cheta unei mini-combine pen
tru recoltat cartofi. Un răspuns 
concret la inițiativa organiza
țiilor de pionieri vîlcene de a 
lega tot mai mult activitatea 
copiilor de munca practică. Fe
licitări !

T. ST.

TITI ’FILIPIDESCU, BUCU
REȘTI, In cele două meciuri de 
fotbal România — Anglia (la ti
neret : 4—0, iar la seniori 2—1) 
fotbaliștii noștri au realizat «co
rul general de... 6—1 I

Noi am fost in joc stăpinii, 
Astfel că m-am întrebat :
Jocul — ei l-au inventat 7
Mai curînd... românii !

CORNEL LUNGU, GtRLA MA
RE. îmi pare rău, dar n-am cum 
să mă documentez în ziroblema

*
*
♦

T.

*

•
Ion V.
Iulia Văcărescu — Valea Trotușului

• ♦ Constanța (ghid turistic al județului)
Mihai Epuran, Irina Holdevici — Compendiu de psiho

logie pentru antrenori
• M. Bîrjega, A. Birlea, A. M. Ștefănescu — Gimnastica 

la locul de muncă
• Constantin Dumitrescn — Alimentația rațională 

larului (col. „Vacanță și sănătate")
• Eîisabcta Polihroniade — Șah-Mat
• Mircea Micu — La munte și Ia mare ., parodii
• * * * — Republica Democrată Germană

turistic)

PROFESORI Șl ELEVI LA „ORA DE SPORT
(Urmare din pao I) z

lă, prin amenajarea unor noi 
spații destinate sportului.

Este ora 10. La Școala gene
rală nr. 2, în „schimbul de di
mineață" sînt numai elevii din 
clasele I-IV. Sosim la momen
tul potrivit pentru a asista la 
„repriza de gimnastică" execu
tată zilnic în recreația mare. 
Totul în perfectă ordine. Sub 
conducerea elevilor-instruc- 
tori și sub supravegherea învă
țătoarelor, copiii execută cu sîrg 
mișcările indicate. în orar, a- 
flăm, nu sînt în această zi ore 
de educație fizică, dar plecăm 
cu convingerea că și ele se 
desfășoară așa cum trebuie. în-’ 
vățătorul Constantin Gruia, de 
la „21", și-a încheiat activitatea. 
Dar, cum ultima lecție din zi 
fusese educația fizică, a rămas 
în continuare „să se mai joace 
cu copiii". O idee bună și ge
neroasă, care ar trebui urma
tă. poate, și de alți colegi.

Profesorii de la Liceul „Fra
ții Buzești" își țin cele mai 
multe dintre lecții la „Stadio
nul tineretului". Acolo l-am 
aflat și pe prof. Constantin Bo
be!. Lecția cu elevii de la cla
sa a IX-a avea un dublu scop: 
cel didactic, dar — spre bucu
ria noastră — și de pregătire 
pentru „Topul Sportul" la sări
tura în lungime. După lecție, 
plecînd de la unele observații 
privind pregătirea fizică gene
rală a elevilor, am notat opi
nia prof. C. Bobei, care este și

O REUNIUNE MODESTĂ
Concurenți puțini șl modești 

(77 în 8 probe) și o oră de În
cepere (14,15) puțin accesibilă 
spectatorilor din București (și 
chiar și celor din Ploiești), iată 
ce a făcut ca joi după-amiază 
numărul celor prezenți pe hipo
drom să fie îngrijorător de mie 
— aproximativ 200. Credem că 
dacă s-ar renunța la hituri (și 
ce bine s-ar face), startul primei 
curse ar putea fi dat cu cel pu
țin o jumătate de oră mai tîrzlu, 
ceea ce, gîndlm noi, n-ar fi rău 
deloc. Trecînd Ia alergări, tre
buie să arătăm că prea multe 
nu avem de spus, 6 din cei 8 
cîștigători (excepție făcînd doar 
Rigoarea șl Filistin), îndeplinind 
simple formalități in cursele res
pective. Halogena s-a plimbat in 
hiturile „Premiului Războieni" fi
indcă principalii ei adversari, 
Gascon șl Horoscop, au fost ca 
și inexistenți. Satiric, marcind 
un substanțial salt de valoare, 
șl-a Înșirat adversarii pe drum, 
ciștigînd cu vădite resurse, Seli- 
ma (Imbunătățindu-și „surprinză
tor" recordul — aproape 4 s) a 
cîștigat la fel de „greu", Coltic 
(anunțat, nu de mult, că este 
mai bun decît a arătat) a ținut 
să confirme spusele antrenorului 
său. ciștigînd și el destul de le
jer, Jar Dialect și-a adjudecat, 
de asemenea, fără prea mari e- 
forturi ultima probă a zilei. Vic
torii ceva mai muncite au reali- 

la care vă referiți dv. Mă bucur 
că ați citit răspunsul pe care vi 
l-am dat cu altă ocazie.

E.B., BALȘ. Am primit catre
nul. Poanta, nu. Ați uitat s-o 
trimiteți sau s-a pierdut pe drum?

MARIAN BOGATU, BRAILA. 
Cel mai tînăr campion mondial de 
box profesionist la toate catego
riile a fost Floyd Patterson. El 
avea 21 de ani, cînd a cucerit 
titlul suprem. Și a fost — dacă 
pot să mă exprim așa — unul 
dintre cei mai ușori... grei !

ANTON FAUR, ARAD. Vi s-a 
spus că Aurul Brad ar fi jucat 
cîndva în Divizia „A" de fot
bal. Cine v-a spus nu v-a pă-

Covasna (col. „Județele patriei") 
Dîmbovița (col. „Județele patriei") 
Maramureș (col. „Județele patriei") 
Satu Mare (col. „Județele patriei") 
Sălaj (col. „Județele patriei") 

Cojocaru — Valea Doftanei

a șco-

j
(ghid

responsabilul cercului Pedago
gic de specialitate în cadrul 
orașului : „La nivelul claselor 
a IX-a, sarcina cadrelor didac
tice este mai dificilă, avind in 
vedere diferențele de pregătire, 
clasele fiind constituite, după 
cum se știe, din elevi ce pro
vin de la mai multe școli. Unii 
vin cu un bun nivel, ceea ce 
înseamnă că profesorii se preo
cupă, că fac treabă. Alții, in 
schimb, iți creează impresia că 
AFLA ABIA ACUM că există 
și acest obiect in catalog. 
Un exemplu pozitiv oferă, 
printre altele, școlile generale 
nr. 2, 21, 22 din Craiova, cea 
din comuna Almaș, Liceul pe
dagogic, după cum Ia polul o- 
pus se situează șc. gen. 24, ca 
și eele din comunele Zănoaga 
și Fărcaș".

Am mai fost și la alte școli 
— nr. 24, 30, 31 — dar, pentru 
că în acel moment nu erau ore 
de educație fizică în program, 
ne-am mulțumit să vedem cum 
arată terenurile. O gradare a 
calificativelor, în ordinea de 
mai sus, ar merge de la slab 
spre bine, ceea ce poate cons
titui un punct de apreciere șl 
a modului cum se desfășoară 
orele de educație fizică.

Sondajul nostru a reliefat, 
așadar, un fapt îmbucurător : 
în _ majoritatea școlilor Craio- 
vei, educația fizică se desfă
șoară la nivelul cerințelor. 
Vrem să credem că n-a fost 
vorba numai de o întîmplare 
fericită, ci de o regulă ce se 
cere mereu confirmată !

HI PISM
zat doar Rigoarea și Filistin, 
mult prea puțin, credem noi, 
pentru a asigura reușita unei zile 
de curse. Rezultate tehnice: 
Cursa 1: 1. Coltic (Tr. Marines
cu) rec. 1:47,8, 2. Tîihar. simplu 
7, ordinea 37. Cursa a 2-a: 1. 
Rigoarea (M. Ștefănescu) rec. 
1:39,1, 2. Sultaș, 3. Staniol. Sim
plu 3, ordinea 31, event 175, ordi
nea triplă 1247. Cursa a 3-a: 1. 
Filistin (C. Radu) rec. 1:29,0, 2. 
Hotărei, 3. Hemion. Simplu 10, 
ordinea 49, event 50, ordinea tri
plă 844, triplu cîștigător 2107. 
Cursa a 4-a : 1. Halogena (I.R. Ni- 
colae) rec. 1:28,2, 2. Fricos. Sim
plu 5, ordinea 47. event 59. Cursa 
a 5-a: 1. Satiric (D. Popa) rec. 
1:28,7, 2. Regula, 3. Stilat. Sim
plu 3. ordinea 39, event 20, ordi
nea triplă 911. Cursa a 6-a: 1. 
Sellma (I. Crăciun) rec. 1:34,0, 2. 
Tamarini, 3. Riverana. Simplu 2, 
ordinea 8, event 16. ordinea tri
plă 631, triplu cîștigător 377. 
Cursa a 7-a: 1. Halogena (I. R. 
Nicolae) rec. 1:29,2. 2. Ienupăr, 3. 
Fricos. Simplu 1,50, ordinea 11, 
event 6. Cursa a 8-a: 1. Dialect 
(R. Arsene) rec. 1:34.6, 2. Dia
grama. Simplu 1,50 ordinea 18, e- 
vent 19.

Gh. ALEXANDRESCU

călit. în ediția 1940—41 a cam
pionatului Diviziei ,,A“ la fot
bal, orașul Brad a avut o echipă 
In primul eșalon, care s-a clasat 
pe locul al cincilea, după Unirea 
Tricolor, Rapid, Ripensia și Ve
nus. Dar așteptăm ca cei din 
Brad să nu se mulțumească să 
răsfoiască filele istoriei fotbalis- 

* tice. Să vedem ce vor realiza în 
seria a Hl-a a Diviziei ,,B“. Deo
camdată, după cum știți, echipa 
se află pe locul 10 !

VASILE MAREȘ, BUZĂU. Cînd 
mingea este ,,pe lin.ie“, înseamnă 
că ea este încă în teren. Pentiu 
a se acorda ,,aut“, trebuie ca ba
lonul să fi depășit linia respec
tivă cu ÎNTREAGA SA CIR
CUMFERINȚA. Evident, arbitrii 
trebuie să fie foarte atenți, dar 
n-ar fi rău dacă și spectatorii ar 
cunoaște regulamentul,, chiar da
că n-au intenția de a deveni ar
bitri, cum se... consideră, de 
fapt I j

Ilustrații : N. RODICA
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COLECTIVUL, BENEFICIARUL Șl GOSPODARUL ZESTREI SPORTIVE
Profesorul Gheorghe Teșu se 

plimba cu pași măsurați de la 
un teren la altul al Școlii ge
nerale nr. 190 din cartierul 
Berceni, zîmbind copiilor care 
treceau in fugă pe lingă el.

— Ce părere aveți de baza 
noastră sportivă ? — ne întreabă.

— Frumoasă 1 răspundem.
— De excepție în tot Bucu- 

reștiul 1 continuă prof. Gheor- 
ghe Teșu. Sală de sport, mi- 
nistadion de atletism, terenuri 
de baschet, volei, handbal — 
de toate, pe un fost loc viran 
aici, în fața „Big“-ului din Ber
ceni. Știți la ce mă gîndeara 
mai inainle ?

DOUĂ CUVINTE
Șl UN GEST...

meci al returului 
„„„,t_______  național de vo
lei s-au întilnit Dinamo Bucu
rești și Politehnica Timișoara. 
In singur set ciștigat campio
nilor ar fi plasat formația stu
dențească in turneul fruntașe
lor, fapt care a determinat o 
strădanie pe măsură a echi
pei antrenorului Gh. Bodescu. 
Nu rezultatul final, in care 
studenții n-au reușit să smulgă 
dinamoviștilor setul mult dorit 
ne determină să revenim asu
pra acestui meci, ci o simplă 
dar frumoasă fază de joc, pe 
care un radio-reporter ar li 
relatat-o cam așa : „Atac ex
celent al Politehnicii prin Mo- 
cuța, din zona 2, dar blocajul 
perfect al lui Enescu retrimite 
mingea in terenul studenților; 
preia Vinătu, pasează luvBu- 
garschi, care „pune" în zona o, 
lăsată descoperită de dinamo- 
viști. Punct ! Nu I Senzațional I 

f Dan Gîrleanu .„scoate", Oros 
ridică perfect, Dumănoiu ata
că precis și minge ciștigată de 
Dinamo". Și, in scurta pauză a 
transmisiei, ascultătorii ar ft 
auzit : „Bravo, Dane Era 
vocea antrenorului timișorean 
Fodescu, care își felicita, sin
cer și spontan, fostul elev, cel 
care contribuia din plin ca 
fosta sa echipă, Politehnica, să 
nu se califice pentru turneul fi
nal, cel care, zîmbind, ridica 
mina pentru a-și saluta din 
teren fostul profesor. Două cu
vinte și un gest, cu valoare 
mai mare decît un tratat de 
pedagogie, alături de altul, de 
etică sportivă. Și jocul a con
tinuat.

La sfirșitul lui, pe fața an- 
o

în ultimul 
campionatului

— Nu, tovarășe profesor.
— Mă gindeam cum păstrăm 

și întreținem noi aceste tere
nuri Înconjurate de flori, adă
postite de umbra dulce a po
milor pe care i-am sădit cu ani 
în urmă. Aflați că le păstrăm 
și le întreținem cu ajutorul ce
lor care înainte le distrugeau!...

*
Zi de duminică la Școala ge

nerală nr. 190... Pe terenurile 
de sport, numeroși tineri și 
vîrstnici din blocurile înveci
nate. în „tribune", profesorii 
Lucian Raica (directorul școlii) 
și Georgeta Enescu (director 
adjunct), mereu în fruntea ac
țiunilor sportive. Se joacă vo
lei, baschet, handbal, fotbaL 
Constantin Epure, ajutor de 
meșter Ia întreprinderea Ades- 
go, trece de La un teren la al- 
tul. Apoi, cînd ajunge în drep
tul nostru : .

— Și înainte veneam aici, 
dar pe furiș, sărind gardul șco
lii. A fost și o situație Oare
cum hazlie. Cînd peste tot ci
team cum și în ce chip să se 
atragă tinerii și vîrstnicii pe 
terenurile de sport, noi — aici 
de față — am fost reclamați și 
chemați la miliție, să fim cer
tați pentru că săream gardul 
școlii pentru a face sport. Si
gur, și școala avea dreptate. 
Cițiva „bășcălii", nu știu de 
pe unde, rupseseră o bucată 
din gard pentru a trece mai 
lesne pe terenurile școlii, iar 
unii — după meci — aruncase
ră mucuri de țigări pe terenu
rile unde „evoluaseră". Acums 
după cum vedeți, lucrurile stau 
altfel. Intrăm pe poarta prin
cipală a școlii și avem acces pe 
absolut toate terenurile de 
sport. Vreau să spun că între 
noi și școală am încheiat un 
fel de contract...

— în ce sens ?

— Băieții din cartier care, 
prin comportarea lor, dădeau 
dureri de cap conducerii școlii, 
sint acum cei mai exigenți în
grijitori și... paznici ai terenu
rilor de sport. A venit, să zi
cem, cu prea mare elan cutare 
puști dintr-a I, și a intrat cu 
bascheții in rodul de flori, u 
venit imediat cu o greblă și ve
cinul școlii, Nicolae Trașcă, șle
fuitor în metal la Întreprin
derea tehnică medicală, 
timpul liber mare amator 
mișcare în aer liber.

*

— Sînt formidabili băieții 
cartier ! continuă ideea tovară
șul Gheorghe Teșu, profesor 
coordonator al Clubului sportiv 
de pe lingă Școala generală nr. 
190. Unii lucrează în schimbul 
de noapte, se odihnesc cit se 
odihnesc acasă, apoi vin pe 
baza sportivă. Avem de nive
lat ceva ? Zece „lopeți" ne vin 
in ajutor ! încearcă un puștan 
din cartier să sară gardul, să 
rupă din pom o creangă în
cărcată cu rod ? Zece „balcoa
ne" il apostrofează ! Ciștigul 
cel mare, însă, l-am realizat 
pe terenurile de sport : între
cerile au eliminai țigarea și 
alcoolul, „tradiționale", nu cu 
mult timp in urmă, pe Cocioc 
și în cartierul Berceni.

Așadar, un „contract", 
profunde implicații 
încheiat între școală 
din cartier, spre folosul tuturor. 
Frumoasa bază sportivă a Șco
lii generale nr. 190 din Capitală . 
este, intr-adevăr, de excepție ! 
De excepție este și activitatea 
sportivă — 
oni ai țării la juniori I și II — 
condusă de tinărul și pricepu
tul colectiv de profesori !

Vasile TOFAN

in 
de

din

cu
educative, 
și tinerii

9 titluri de campi,-

SPRIJIN LA TIMPUL

trenorului Bodescu se citea 
ușoară umbră de tristețe...

Mihai! VESA

11 ascultăm- pe loan Cioltea, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Satu Mare : -„înainte de Jocu
rile Olimpice, cînd se alcătuia 
o ierarhie în floreta feminină, 
Gabriela Betuker nu lipsea din 
vederile selecționerilor. Talen
tul ei deosebit, performanțele 
realizate la capătul unei 
asidue au adus-o pe 
sportivă în elita scrimei 
tre. O răsplată, zic eu, 
meritată. Și, totuși..."

Intr-adevăr, în cariera 
tivă a Gabrielei Betuker 
tervenit un „totuși". Titlurile 
de campioană balcanică și na
țională de juniori și tineret, 
selecționarea în * lotul lărgit 
pentru Olimpiadă, aprecierile 
specialiștilor n-au reprezentat.

munci 
tinăra 
noas- 
bine-
spor- 
a in-

ANTRENOR DE FOTBAL SAU BOXER ?

așa cum ar fi trebuit, acel 
impuls pentru o muncă și mai 
riguroasă, pentru intensificarea 
eforturilor în vederea ridicării 
măiestriei sportive.

Dăm din nou cuvîntul inter
locutorului nostru : „In loc să 
răspundă așa cum ar trebui în
crederii acordate, Gabriela a 
considerat că nu mai este ne
voie să se antreneze la același 
nivel. A început, deci, să-și 
neglijeze pregătirea, să mani
feste aere de vedetism și, ur
mare firească, în scurtă vreme 
a fost scoasă din 
nai. Mai mult, și 
Iară a cunoscut o 
cendentă. Evident, 
imediat problema : 
tîmpla cu Gabriela ?...'

...întrebarea nu a rămas mult 
timp fără răspuns. Au interve
nit antrenorii, au intervenit jco- 
legii. 
briela,

a

Iotul națio- 
situația șco- 
curbă des- 
ne-am pus 
ce se va în- M

Nu
S-a 
s-a 

fost
discutat cu Ga- 
discutat cu familia, 
ușor. Dar, în cele

NICI UNA, NICI ALTA!
este un antrenor de fot- 
Dar, un boxer ?

Ce 
bal 7

Două întrebări la care poate 
răspunde oricine : primul — o 
persoană calificată care se ocu
pă cu pregătirea, instruirea și 
EDUCAREA SPORTIVILOR in 
vederea obținerii unor perfor
manțe înalte ; al doilea — un 
sportiv care se întrece, își do
vedește măiestria și forța NU
MAI ȘI NUMAI pe ring.

Dar de ce am reamintii 
te acestea ? Fiindcă zilele 
cute, mai precis în pauza 
ciului de fotbal U.T. Arad 
Minerul Lupeni, s-a petrecut o 
faptă al cărui protagonist a 
fost un antrenor de fotbal. Să i 
dăm cuvîntul lui V. 
observator federal Ia 
partidă : „... în cabina Mineru
lui Lupeni antrenorul Titu Ni- 
colicescu l-a bătut pe .jucătorul 
Ion Colceag, astfel incit a fost 
necesară prezența „Salvării". 
Atitudinea antrenorului a 
huliganică, făcindu-1 K.O. 
jucătorul său, spărgîndu-i

toa- 
tre- 
me-

Vasiliu, 
această

(ost 
pe 

. .. ..___ - o
buză. Și îu timpul jocului an-

trenorul a dat dovadă 
tudine nesportivă față 
alt jucător, Ion Jenică, 
l-a înjurat in momentul 
l-a schimbat".

Să recapitulăm : un 
făcut K.O. și un altul 
(în fața colegilor, a echipei), 
în ce moment ? In pauza intil- 
nirii, tocmai cînd sportivii au 
mare nevoie de liniște, de 
calm, de îndrumări din partea 
aceluia care tot timpul trebuie 
să-și stăpînească nervii, să 
poată observa părțile bune și 
slabe ale formației sale și ale 
adversarului, să găsească so
luțiile corespunzătoare în scopul 
schimbării în bine a evoluției 
echipei. Și acesta nu poate fi 
altul decît ANTRENORUL,.

După cum se vede. Titu Ni- 
colicescu a arătat la Arad că 
încalcă și etica antrenorului șl 
pe cea a boxerului. Comporta
rea sa este, după cum bine o 
caracteriza observatorul fede
ral. HULIGANICA. Și trebuie 
sancționat exemplar ’

P. VINTILĂ

de ati- 
de un 

pe care 
în care
jucător 
înjurat

Intră pe poarta aerodromului odată, după ce au făcut 
drumul de acasă pe jos, cițiva kilometri. Întotdeauna Cu 
un sfert de ceas înainte de începerea programului. „Să faci 
treabă bună, Mariane I Vezi că lucrezi cu oameni !“. „Da, 
tată". La plecare sînt din nou împreună. „Cum a mers azi, 
Mariane 7“ „Bine, tată. Dar la dumneata ? Cum merg mo
toarele 1“ „Bine, Mariane, Ceas, nu alta".

De ani de zile același dialog intre tată și fiu. Tatăl, Ion 
Constantinescu — mecanic de aviație în aeroclubul „Henri 
Coandă" din Pitești, om cu părul încărunțit, care și-a le
gat viața de viața motoarelor de avion. Fiul, Marian Con
stantinescu, un tînăr zvelt, instructor de parașutism, pro
fesor in această școală a educației patriotice, a curajului. 
Lumea lor este aerodromul. Idealul — de a-și face datoria 
cu cinste, cu răspundere comunistă. „Aici n-ai voie să gre
șești, să dai rebuturi — spune bătrinul. Pentru că rebu
turile ar însemna vieți de oameni". Doi oameni, doi comu
niști : tată și fiu.

V. T. MUREȘ

PROFESORUL C. P. MENTZEL
SI AMARA5

PE CARE TREBUIE
LECȚIE

SĂ 0 TRĂIASCĂ...

✓✓ DE VIATA

la data de 1 octombrie, 
Carol Tavel Mentzel nu 

colectivul
De 

prof, 
mai face parte din 
asociației sportive C.F.R. Timi
șoara, din secția de box pe 
care a condus-o. „Și aceasta 
pentru că a condus-o prost — 
ține să sublinieze prof. Ion
Bușe, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Timiș, și în cele
din urmă a și dezonorat-o!...“

Cum ? De ce ? Pentru relații 
suplimentare, ne-am adresat to
varășului I. Mischici, pre
ședintele asociației sportive 
C F.R. Timișoara. Am aflat 
astfel că prof. C.P. Mentzel 
n-a fost, cită vreme a activat 
in această unitate sportivă 
ceea ce se cheamă și se do- . 
rește a fi un pedagog, un edu
cator. însuși faptul că a venit 
la Timișoara (de fapt a reve
nit, fiind din localitate) după 
ce A SCHIMBAT — vă rog să 
rețineți — nu mai puțin de 16 
LOCURI DE MUNCA, a lăsat 
să se întrevadă unele tare de 
caracter. 16 locuri de 
pentru un om care n-a 
nit încă 40 de ani ! In 
pe unde a trecut n-a 
mai mult de doi ani. Nu este 
de bună seamă, o „carte de 
vizită" demnă de un cadru di
dactic.

între orașele în care a făcut 
popas a fost și Piteștiul. Și, la 
un moment dat, fiind nevoie de

muncă 
impli- 
medie, 
rămas

POTRIVIT
din urmă, forța de convingere 
a colectivului a izbîndit. Ga
briela a revenit pe planșe cu do
rința de a da uitării clipele de 
rătăcire. Și, ca un argument 
convingător, ea a cîștigat pri
ma etapă a campionatului de 
junioare, desfășurată la Craio
va, și s-a clasat pe locul se
cund în disputele de la Ora
dea, unde a fost reunit „tine
retul".

Iată, deci, că acolo unde co
lectivul sesizează la timp mo
mentele de dezechilibru din ac
tivitatea și viața unui sportiv 
și intervine fără ezitare, lucru
rile revin pe făgașul normal, 
spre satisfacția tuturor celor 
care investesc în pregătirea, pe 
toate planurile a tînărului per
former, muncă, pasiune, dra
goste tovărășească. Cazul Ga
brielei Betuker este o dovadă 
în acest sens.

un antrenor de box la Timi
șoara, prof. Bușe a intervenit 
pe lingă prim-vicepreședintela 
C.J.E.F.S. Argeș, Gh. Crețu ! 
„Mentzel este timișorean, ar 
dori să vină acasă. Ce zici ? 
Ar putea obține dezlegarea ?*• 
Departe de a avea vreo obiec- 
țiune, Gh. Crețu s-a arătat 
de-a dreptul încintat : „Poate 
să plece chiar miine, la noi n-a 
făcut treabă. Cum spune un 
vechi proverb din bătrinl, 
„briază bună in burduf de cli
ne". Plecarea lui Mentzel îmi 
ia, parcă, o piatră de pe ini
mă !“ Și antrenorul solicitat a 
revenit acasă.

A revenit la Timișoara cu 
tarele care le anticipa insta
bilitatea sa intr-un loc de 
muncă : indolența, în primul 
rind, manifestată prin absențe 
repetate de la antrenamente. 
Nu o dată elevii lui au fost 
nevoiți să solicite concursul al
tor tehnicieni sau boxeri mai 
experimentați. Apoi, tonul dis
tant, ironia și ingimfarea. Pen
tru un, începător în pugilat, la 
C.F.R. Timișoara nu era un 
mediu prea prielnic de afir
mare, așa că C.P. Mentzel n-a 
știut decît să găsească defecte 
t’nerilor sportivi din grupele 
sale. în loc să-i corecteze, ca 
un adevărat pedagog, îi descu
raja. Unii au renunțat la box, 
alții s-au transferat în alte 
asociații sau cluburi. Mentzel 
avea un adevărat har în a se 
face antipatic.

Și, pe deasupra, iată, ceea 
ce a făcut să se umple paha- 
nil, și-a . însușit banii asocia
ției sportive, ai secției. Cu 
prilejul unei deplasări Ia Brăi
la și Galați a prezentat date 
fictive în formele de decontare. 
Abuz, fals în acte publice, 
fraudă. Suma însușită n-a fost 
prea mare, ca să facă obiectul 
unei trimiteri în instanță, dar 
fapta sa (premeditată) suficient 
de gravă pentru a pune în 
cumpănă calitatea sa de con
ducător tehnic al secției de 
box, pe cea de antrenor, după 
cum am văzut și așa discuta
bilă.

Iată faptele. Acum, omul care 
n-a știut să-și formeze prieteni 
nici chiar printre propriii săi 
elevi, se află singur, izolat. O 
„lecție" de viață pe care prof. 
C.P. Mentzel o merită, ii va 
prinde bine. Fiindcă este încă 
tînăr pentru a reflecta la în
vățămintele er...

Ern. F. Tiberiu STAMA

Mircea COSI EA

s-au 
cei 
lăsindu-i 
lueze un 
col sportiv frumos 
dintr-o splendidă 
după-amiază de 
toamnă aurie.

Gestul celor doi 
ar vrea să spună 
„Afară cu... 
completăm 
punctele de 
pensie, invitind marea masă a 
spectatorilor de fotbal să-i dea 
afară de pe terenuri pe huli
gani.

Gestul acestor doi „specta
tori" înfierbintați ar vrea să 
zică : „Afară cu...". Ar vrea 
numai, pentru că, in realitate, 
ei vociferau cu totul altceva. 
Înjurau ca la ușa cortului pe 
arbitri, pe jucătorii din echi
pa adversă... Iar arbitrii și ju
cătorii din echipa ... adversă 
nu aveau nici o vină. Ba a- 
veau una, că își vedeau de joc
— un joc curat, sportiv, cum 
stă bine pe terenurile noastre
— in loc să oprească meciul, 
să vină să-i ia de guler și să-i 
dea pe mina celor doi milițieni 
care patrulau prin preajmă, 
sau să-i întrebe: „De ce ne 
înjurați ? Ce v-am făcut 7 Dacă 
am lăsa totul baltă si am ieși 
colea, la doi pași, în stradă, 
ne-ați mai înjura ? De ce cre
deți voi că pe terenul de sport 
vă puteți purta altfel decît la 
locul vostru de muncă — dacă 
aveți — sau in oricare alt loc 
din orașul ăsta minunat ?"

Dar oamenii, 
chipele Petrolul și 
Constructorul, din 
campionatul jude
țului Argeș, ca și 
arbitrii și-au văzut 
de meciul lor și — 
ceea ce este

— nici 
spectatori 
sinchisit 

doi huligani, 
să po- 
specta-
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Este știut, succesiunea generațiilor asigură 
progresul în toate domeniile. Și, implicit, 
în cel al performanței sportive. An de an, 

salutăm intrarea în arenă a unui numeros pluton 
de tineri talentați, de activitatea cărora ne le
găm speranța îmbogățirii tezaurului sportului 
românesc, an de an performeri - care ne-au în- 
cîntat, care au contribuit efectiv la obținerea 
unor succese de răsunet, pe care i-am aplaudat, 
pe care i-am admirat - spun adio arenei com- 
petiționale, predînd ștafeta tinerei generații. Pes
te sentimentul de regret, 
așează emoția, speranța 
urca sus, tot mai sus pe 
materializînd în recorduri 
pregătire și afirmare oferite întregului nostru ti
neret.

de nostalgie chiar, se 
că noile vedete vor 
Everestul performanței, 

și victorii condițiile de

Peste momentul despărțirii marilor performeri 
de arenă n-ar trebui să trecem fără a face un 
popas. Chiar dacă, 
mare 
după 
burile 
ca și 
viciile 
ționale, trec cu vederea momentul, uitindu-i prea 
repede. Sărbătorirea lor se impune nu numai 
din respect și gratitudine, ci și pentru a oferi 
generațiilor care vin un însuflețitor exemplu. Iar 
nouă, cronicarilor, care ne-am bucurat de ispră
vile lor, descriindu-le cu căldură faptele, drumul 
spre elita performanței, aceasta ni se pare o 
datorie.

uneori, ei dovedesc o prea 
discreție, vestea despărțirii parvenindu-ne 
multă vreme, chiar dacă asociațiile și clu- 
sportive sub culorile cărora au concurat, 
federațiile care adesea au apelat la ser- 
lor, selecționîndu-i în reprezentativele na-

£
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Don Grecii intr-una din evoluțiile sole de more măiestrie la inele

echipă de handbal, așa cum 
se spune că ar fi îndeobște 
„ultimul apărător", ci chiar 
mai mult, pentru că a știut 
să-și mobilizeze colegii de 
echipă în timpul marilor bă
tălii. să le insufle ambiția de 
a face totul — inclusiv im
posibilul ! — pentru victo
ria tricolorului. Părăsește, 
deci arena unul dintre eroii 
ei în timp ce inginerul Cor
nel Penu se va apleca cu 
stăruința dintotdeauna asu
pra motoarelor, o generație 
nouă de portari — cea a lui 
Claud iu Ionescu, Alexandru 
Buligan ș.a. — va trebui să 
asigure buturilor selecționa
tei noastre aceeași siguranță 
pe care Cornel Penu i-a con
ferit-o timp de aproape 15 
ani !

/ îzi

•y<
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îți dintre noi nu s-au entuziasmat pentru Bănuț Grecu 
_ (nu, nu-l alintăm acum, la despărțire, dar Dănuț este 

adevăratul nume al marelui gimnast), cîți dintre noi n-au su
ferit alături de el ? Pentru că, deși palmaresul lui este impre
sionant (.campion mondial la Varna în 1974, medalie de ar
gint la C.M. de la Fort Worth ’79, medalie de bronz la C.M. 
de la Strasbourg ’78, campion mondial universitar la Moscova 
în 1973 și la Sofia în 1977» campion european la Basel în 1975 
și medalie de bronz la J.O. de la Montreal ’76, toate perfor
manțele fiind obținute la inele), el ar fi putut fi augmentat 
dacă stupide accidente — vezi și Olimpiada din acest an — 
nu i-ar fi stopat uneori drumul spre victorii și medalii. Dan 
Grecu va rămîne în legenda gimnasticii românești pentru că 
a realizat performanțe într-un sport de mare frumusețe, la 
un aparat care te obligă să muncești cu abnegație pentru a-ți 
afirma virtuțile, pentru că s-a detașat și a urcat singur în 
turnul de fildeș. Privind spre gimnastică, simțim obligația de 
a așeza în imagine, alături de strălucitoarea Nadia, pe titanul 
Dănuț. Privind mai departe spre gimnastica Nadiei vom aș
tepta cu încredere sosirea marilor vedete 
sorul-antrenor Dănuț Grecu.

modelate de profe

României

handbalul 
(mai are 

dar...)

★
tru că 
a avut 
și astăzi,
nevoie de el, de 
talentul lui de 
excepție, de ine
galabila lui pu- 

de luptă, 
fi plecat din 
sport îna- 

Jocurilor 
de la 
- fiind 

sigu- 
i Mun
ți apă- 
bine — 
accident

cu
Și

tere
N-ar 
acest 
iuțea 
Olimpice
Moscova 
acolo, 
ranță că 
teanu ar 
rat mai 
dar un
l-a obligat să se 
grăbească spre o 
intervenție chi
rurgicală de imi
nența căreia 
conștient.
Penu 
voie 
tare, 
timp 
cemiu 
bun 
al
mondial, 
succesele la care 
a contribuit deci
siv aflîndu-se ti
curile mondiale 

(Paris) și 1974 (Ber- 
,bronzul" mondialelor

era
Cornel 

n-are ne- 
de prezen- 
E1 a fost 
de un de- 

cel mai 
goal-keețper 
handbalului 

Intre

i Comei Penu, timp de 15 ani apOratar vajnic al 
porții reprezentativei de handbal a

I C* omponent al generației 
de aur, oea a lui Gațu,

| Licu și Samungi, Cornel
i Penu a mai întârziat in are-
I nă pînă în această vară pen-

din 1970 
lin), 
din 1967 (Vesterăs), „bronzul"
Olimpiadei de la Munchen 
*72 ți „argintul" celei de la

Montreal '76, medaliile de 
aur de la campionatele mon
diale universitare și de tine
ret. Portarul-psiiholog n-a 
fost numai 50 la sută dintr-o

*
ruirii pentru 
sport-pasiune. 
pltan al i 
României, 
a cunoscut 
ria cuceririi 
daliei de argint la 
„mondialele" de la 
Zavidovici, Nego- 
tin și Belgrad, 
precum și satis
facția unui loc IV 
la competiția su
premă, disputată 
în sălile din U- 
trecht, Rotterdam, 
Groningen și Arn- 
heim. Cu I.E.F.S. 
și Universitatea 
Timișoara a deve
nit și campioană 
națională. Alcă
tuind împreună cu

*
rea „cangurului" Carol Corbu, 
un veritabil senior al are
nei, despre care ziarul nostru 
a scris la timpul cuvenit, pre
cum și a decatlonistului Va- 
sile Bogdan și a alergătorului 
de cursă lungă, Cătălin An- 
dreica.

*A

In sala Olim
pia din Ti
mișoara, o scurtă, 

dar emoționantă 
festivitate, a des
părțit-o pe profe- 
soa-a Doina Cojo
carii de echipa 
Universitatea, de 
colege, de antre
norul ei Constan
tin Lache, 
handbal. De-a 
gul anilor, 
Rapid, I.E.F.S. 
Universitatea 
mișoara, 
(Băicoianu) 
caru a adus 
dreptunghiul 
zgură, asfalt 
parchet exemplul 
mobilizator al dă-

★

I leana Silai a
* alb al liniei de 

într-o carieră prodigioasă, e- 
xemplară nu numai prin lon
gevitate, ci și prin perfor
manțe care au stimulat puter
nic demifondul românesc. La 
39 de ani. Ileana numără 21

un
Că- 

echipei 
Doina 
bucu- 

me-

de 
lun- 

la 
șau 
Ti- 

Doina 
Cojo- 

pe 
de 

sau

rupt firul 
sosire

*
soțul ei (profe
sorul Petre Cojo- 
caru, fost 
actualmente 
byst) o familie de 
sportivi, Doina Co- 
jocaru va conti
nua să ajute hand
balul românesc și 
din afara arenei. 
Cunoscînd calită
țile necesare unei 
bune jucătoare și 
exigențele pregă
tirii performanței 
de vîrf, fosta ju
cătoare (saii ac
tuala profesoară) 
poate să mărească 
substanțial grupul 
handbalistelor can
didate la glorie.

★

boxer, 
rug-

ție elevul
său Gh.

Carol Corbu (in dreapta) Iji pregătește urmașii, lată-l alături 
Lina

de atletism, aureolîndu-și 
prestigiul cu un 1:57,4 pe 800 
m, realizat la naționalele din 
’77, și cu un titlu european, 
obținut în proba de 1 500 m 
la Milano, în 1978. Alături de 
Lia Manoliu, de Maria Ale
xandru, de Ecaterina Stahl, 
clujeanca Silai ne obligă să 
punem sub semnul întrebării 
convingerea că marea perfor
manță începe timpuriu și se 
încheie devreme...

Să notăm tot aici retrage-

p lrește, nu-
* mărul spor

tivilor care au a- 
bandonat activita
tea compttiționaJâ 
este mult mai 
mare. De pildă, 
baschetbalistul Gh. 
Novac, maestru e- 
merit al sportului, 
boxerul 
Cuțov, 
lista 
leu, 
trc 
Ieșit

Simion 
baschetba- 

Nina Chira- 
canotorul Pe- 
Ceapura au 
și el de sub

șadar, o generație de mari campioni și 
performeri părăsește arena. Este un mo
ment emoționant, așa cum spuneam. Foș

tii sportivi - de profesie muncitori, ingineri, 
profesori, medici sau antrenori — luptă acum, 
cu aceeași ambiție, să devină exemple in mun
că. Sintem însă convinși că nu vor uita pasiunea 
tinereții, că nu se vor depărta de arena 
le-a adus atîtea bucurii și căreia i-au

care 
dăruitle-a adus atîtea bucurii 

eforturile lor nedrămuite.
Sportul românesc are 

perea, de experiența, de 
vor fi — în primul rind — propagandiști fervenți 
ai sportului, copiii și nepoții lor împrietenindu-se 
cu mișcarea datorită sfaturilor și exemplului lor. 
Dar acesta nu este singurul domeniu în care 
prezența foștilor sportiv! își poate dovedi efi
ciența. Federațiile de resort au datoria să le 
ofere domenii în care să-și valorifice potențialul 
căpătat în anii de activitate. Ele pot recruta din 
rindul vedetelor pe viitorii arbitri, pe membrii co
misiilor de propagandă, pe membrii birourilor 
federale. Acești oameni, căliți în aspre dispute,

multă nevoie de price- 
puterije lor. Desigur, ei

j. ,

Ultimul start af lui Teodor Vasile

TA upă ce a parcurs pe 
bicicletă atîția kilomer 

tri cîți însumează de vreo 
zece ori ocolul Pământului 
pe la Ecuator Teodor Vasilis 
a frînat brusc. La 32 de ani 
a părăsit plutonul, lăsîndu-1 
pe Mircea Romașcanu să-i 
însoțească pe tinerii Cornel 
Nicolae și Gh. Lăutaru, așa 
cum a făcut-o el, în compe
tiții interne Și internaționale, 
cu luciditate, de atîtea ori, 
cu nenumărate generații, ul
tima dintre ele cuprinzîn- 
du-i și pe Valentin Marin și 
Traian Sîrbu. în urma sa ră
mîne imensa contribuție adu
să l'a menținerea sportului 
cu pedale românesc între 
cele care pot încerca, într-un 
viitor nu prea depărtat, 
trarea în elită, exemplul 
riozității în pregătire și 
abnegației în concurs, 
palmares merituos : campion 
balcanic la Izmit, câștigă
torul etapei Neubrandenburg 
— Berlin în „Cursa Păciiy a. 
proape 30 de titluri de cam
pion al țării la șosea și pe 
velodrom. Soț și tată model. 
Teodor Vasile a absolvit pe 
parcursul anilor de aspre bă
tălii și școala postliceală de 
antrenori, asigurîndu-și 
fel un loc în caravana 
care a condus-o ani în șir. 
Teodor Vasile părăsește plu
tonul. Pleacă cu el farmecul 
sprinturilor furibunde, al bă
tăliilor cu happy-end. Cine 
va umple

eu 
făcut 
nu-i

#
reflector. Mai slnt, 
desigur, și alții pe 
care, din păcate 
(motivele slnt cele 
ale discreției 
care și-au 
retragerea),
știm. Tuturor, gra
titudinea noastră 
pentru admirabi
lele eforturi pe 
care le-au depus, 
pentru abnegația 
cu care au luptat 
in marile între-

in- 
se- 
al 
un

ast-
pe

acest gol ?
*
pentru exem- 
de Înaltă ți
pe care-1 o- 

generațiilor 
preiau schim- 

de ștafetă.

ceri, 
piui 
nută 
feră 
care 
bul 
Tuturor, urarea de 
succes în activita
tea profesională 
pe care n-au 
bandonat-o 
un moment, 
chiar în focul,, a- 
prigelor mari bă
tălii sportive I

a- 
nici 
nici

I

$

s

antrenamen- 
a exigențelor 

necesitățile 
club sau ale 

ai sportului 
la fede- 
ce des- 
insemne 
poate și 
recrutare 

noastre

cunosc bine cerințele actuale ale 
tului și evoluției, ritmul de creștere 
internaționale, spiritul disputelor, 
reale ale pregătirii unei echipe de 
naționalei. Aportul acestor oameni
poate fi hotărîtor la cluburi și asociații, 
rații, pentru sportul românesc, lată de 
părțirea de fostele glorii trebuie să 
doar ieșirea din arenă și nu din sport, 
trebuie să declanșeze o campanie de 
o lor pentru largul activ al mișcării 
sportive.

Sperăm că familia susținătorilor, activiștilor 
sportului românesc se va mări și se va întări 
cu acești admirabili oameni cărora astăzi le 
spunem un sincer și cald „mulțumesc" pentru 
tot ceea ce au făcut ei bun, dar cărora le adre
săm — in același timp și cu aceeași plăcere — 
invitația de a se atașa grupului de entuziaști 
susținători și propagandiști ai exercițiului fizic, 
oi sportului, ai performanței.

Hristache NAUM



subordonezi tot ce faci. Zi de zi,

dată, în ur- 
Le-a plăcut 
au perseve- 

antrenorul

adresa citeva cuvinte celor care 
să apere culorile caiacului și ca- 
ele le vor fi de folos nu numai

proprie este cel mai bun învăță-

BREVIAR

MARI SATISFACȚII
Șl MARI RENUNȚĂRI!

ziarul „SPORTUL" își propune, prin- 
mai atentă privire asupra „schimbu- 
a

.1 că 
ă, o 
_ riiru 
n viitor
și poate

zperiența
ni de carieră internațională, pot afirma că 
așa. Deși, o vorbă bună la momentul po- 
lin experiența predecesorilor — poate ne- 
mul spre virful piramidei.
in primul rînd, să știi' bine ce vrei. Unde 

i ai un țel bine definit.
mie să-i 
•ptămină, 
lai de-o 
este im- 
mți la 
?a înde- 
vul pro- 
nari sa- 
posibile fără cele mai mari sacrificii. Cit

apoi, să eviți capcanele pe care ți le în- 
itermediare". Să nu crezi că ai ajuns în 
urcat doar două trepte. Să nu confunzi o 
final. Îmi este la indemină un exemplu 
tinărului canoist Dobre Nenciu, pe care 
n primăvară „Patzaichin de miine". Nenciu 
tnceput bine sezonul, a ciștigat in fața 
iternici, dar s-a „stins" cind nu trebuia, 
se și vedea, probabil, in echipa olimpică, 

'diurn. Și nu a mai „tras" așa cum o fă- 
are !
p, are și calități pentru a ajunge chiar 
Avem și alți tineri talentați in noua gene- 
centă dovadă o constituie cele 7 victorii 
trulaterul de juniori cu R. D. Germană, 
la. In sportul nostru, care nu-i o joacă, 
nnă insă nimic. MUNCA este totul. Munca 
’•manentă. Așa am învățat eu, cu 14 ani 
impionii de atunci. Aceasta era atmosfera 
■o la lot, așa este și azi, așa se explică 
uccese. Pe care voi, colegii de mîine ai 
>v, Ion Bîrlădeanu, Ion Geantă, Alexandru 
neri, intrați in lot în ultimii 2—3 ani — 
, și datoria să-1 continuați.

IVAN PATZAICHIN 
campion olimpic

EVIN
Ro- 
cu 

mar- 
i nc- 
Davis 
■muie 
eocu- 
ercu- 
>ccla- 
ingă- 
ei e- 
ature 
31—36 
omaz 
lber- 
nerii 
avea 

iulie, 
:iulul 
Ger- 

u- 
granu 
itație 
fede-

DOUĂ FOARTE TINERE ÎNOTĂTOARE
SI... »

Anca Pătrășcoiu și Teodora 
Hauptricht, două foarte tiner- 
înotătoare din Baia Mare, au 
multe puncte comune. Au ve
nit la bazin, prima 
mă cu patru ani. 
mult acest sport, 
rat și ajutate de 
Gh. Dimeca au ajuns în acest 
an duble campioane și record-

AMBiȚHLE LOR
Carmen Bunaeiu și 
nulescu la 13 ani, 
care Dora a implinit-o luna a- 
ceasta, cu două săptămîni îna
intea Ancăi...

Nedespărțite la antrenament 
(acum parcurg cite 14—15 km 
pe zi, dar in vacanțe trec și 
de 20 km), sau la școală (sînt 
eleve în clasa a VIL a a Școlii

Irinel Pă- 
vîrstă pe

mane naționale de junioare : 
Anca, la 100 m și 200 m spate, 
iar Dora — la 400 m și 800 m 
liber. Mai mult, în luna au
gust a acestui an, fiecare a 
ciștigat, la Balcaniada de ju
niori, cite două titluri, deși la 
ora aceea încă nu împliniseră 
13 ani ! In plus, Anca s-a în
tors de la
nia“, unde a concurat alături 
de speranțele pentru J.O. din 
1984 ale R. D. Germane, 
U.R.S.S. și Ungariei, toate mai 
în vîrstă decît ea, cu un pre
țios loc IV la 100 m spate.

Cele mai bune performanțe 
ale celor două băimărence In 
acest an : 67,8 la 100 m spate 
și 2:25,2 la 200 m spate pen
tru Pătrășcoiu, 2:13,3 la 200 m. 
4:34,3 la 
m liber 
teresant 
tat luat 
perior recordurilor

„Concursul Priete-

400 m și 9:18,0 la 800 
pentru Hauptricht. In- 
este că fiecare rezul- 
in parte este net su- 

deținute de

NUMAI CEI CEȘI POARTĂ SINGURI DE GRIJA!
începe pregătirile pen
tru Cupa Davis, pe mai 
multe fronturi. Sînt 
prevăzute participări la 
turnee internaționale 
hivernale în Scandina
via, în Polonia, Unga
ria și Bulgaria, în R.P. 
Chineză, în Cehoslova
cia. Dar trebuie să a- 
tragem atenția tinerilor 
noștri candidați la glo
ria sportivă că ei nu 
manifestă destulă am
biție, destulă dorință de 

e 
la 

loc

rali. Iată ce ne decla
ră prof, 
zărescu,
Tenis : 
stndu-se 
mele 8 
mii, formația 
a confirmat posibilită
țile și valoarea tineri
lor noștri jucători. Vom 
persevera deci in a-i 
încuraja, ca un mijloc 
pedagogic sigur de a 
netezi calea spre o pu 
ternică garnitură 
tură de mîine. Ne gln- 
dlm, in acest sens, de 
pe acum, la Florin Se- 
gărceanu, Andrei Dir- 
zu, Laurențiu Bucur, 
Llviu Mancaș, Cristincl 

nescu, Adrian
■nfScu șl Emil Hnat. 
Din 20 octombrie vom

Alexandru Lă- 
secrelarul F.R. 

cla- 
pri-

„In 1980, 
printre 

echipe ale lu- 
noastră

ma-
afirmare. Adesea, 
nevoie >iă-i chemi 
antrenamente, în 
să vină ei singuri și nu 
rareori renunță cu ușu
rință, sub diverse pre
texte, la orele de pre
gătire. Așa nu 
mare campion !

devii
Năsta-

se, Țiriac 
Ruzici, “ 
clin turneele peste no
tare, în primul 
își “ 
de 
pe 
de 
le. 
pentru 
care nu manifestă ini
țiativă nici macar în 
domeniul pregătirii lor 
tehnice, deși ar avea 
destule slăbiciuni de 
înlăturat (la executa
rea serviciului, în pre
pararea fizică etc). Nu
mai cu participarea lor, 
cu dăruire, putem ga
ranta succesul inten
țiilor noastre de a pro
mova tenisul juvenil

sau Virginia 
cinci vin acasă

rînd 
fixează programul 
antrenament și abis 
urmă se preocupă 

problemele persona- 
Iată o lecție bună 

tinerii noști .

campionatului masculin de volei
--------------------------------mm iiiwiiBitiiBBBmi riiinTW»miTwrTiflr-nnnniitinri-------

CUCERIT DE DINAMO
)ARE Șl MATURITATE

campionat 
„A" de vo- 
e două se- 
I etape sub 

încheiat 
'nee finale 
ile codașe- 
(și, în bu- 

succes al 
eșteni care 
ea titlu de 

Judecată 
ouă con- 
i singura 
iasă, Stea- 

antrenată 
r este ab- 

datorează 
ei ridicate 
oare a u- 

i jucători 
>nare „A“. 
itovan, E- 

Păușescu, 
?are s-au 
ăta-Chițiga 
ste în mă- 
iCum titu- 
ătat că, in 
vențe de 
;i de con- 

sextetui 
multe va- 
ioate fi cu 
uri, nu și 
te în gîn- 

impresio- 
ate la blo- 
îe în mo- 
iată atu- 
unei echi- 
lași, unii 

* se află 
ie formații 
u toate a- 
sînt aproa- 
amoviștilor 
1 această 

titlul (și

se pare că pe viitor vor avea 
o concurență și mai puterni
că), deoarece Steaua — în sex
tetul căreia trioului internațio
nalilor Pop — Chifu — Maca- 
vei și altor jucători consacrați 
începe să li se alăture cu de
osebită eficiență mai tinerii 
Mina (în frumos progres, con- 
firmînd încrederea ce s-a pus 
în el prin selecționare în 12-le 
reprezentativ), Spinu și Geană
— le-a pus mari probleme în 
ambele partide susținute In 
turneul final. Și puțin a lipsit 
ca elevii lui Aurel Drăgan să 
cîștige cu 3—1 prima confrun
tare, ceea ce ar fi adus Steaua 
în poziție privilegiată și cu 
șanse reale de a reveni în 
fruntea ierarhiei.

Ce s-ar putea spune însă 
despre întreg acest scurt cam
pionat (situație creată de anul 
Olimpic) ? în primul rînd, fap
tul pozitiv că echipele noastre 
de club încep să-și modeleze 
pregătirea după cerințele de 
ultimă oră evidențiate pe plan 
internațional. Atît la celelalte 
două participante la tuvneul 
final pentru locurile 1—4 (Uni
versitatea Craiova șl Explorări 
Baia Mare), dar și la alte for
mații din partea mediană a 
clasamentului final (Politehni
ca Timișoara, Tractorul Brașov, 
Delta Tulcea) se remarcă o 
preocupare sporită față de jo
cul combinativ, în viteză. Că 
aceste echipe se află destul de 
departe valoric față de Dinamo 
și Steaua, acest lucru se dato
rează deopotrivă faptului că 
nu dispun decît de puține ele
mente talentate (și totodată 
corespunzătoare ca gabarit) și
— mai important — nu dețin o 
pregătire tehnică și fizică su-

generale nr. 4), cele două mari 
speranțe ale înotului băimă- 
rean, A. Pătrășcoiu (1,74 m și 
57 kg) și T. Hauptricht (1,71 
m și 52 kg) au și ambiții co
mune : să ajungă în 1984 pe 
blocstarturile piscinei olimpice. 
Pînă atunci ele vor să corec
teze noi recorduri, să-și păs
treze titlurile balcanice și să 
cîștige anul viitor la „Con
cursul Prietenia".

A. VAS1LIU

Deși toamna blîndă invită 
la întreceri in aer liber, pa
tinatorii s-au grăbit să-și în
ceapă lecțiile de desen pe 
gheață. Fotoreporterul Dragoș 
NEAGU a surprins ieri după- 
amiază, pe patinoarul „23 Au
gust‘S din Capitală, un antre
nament comun al celor mai 
buni juniori din Cluj-Napoca, 
Brașov și București, condus 
de prof. Gheorghe Sallak de 
la C.S.M. Cluj-Napoca.

9 In atenția antrenorilor 
care se ocupă de pregătirea 
copiilor și juniorilor la atle
tism I In editura „Sport-Tu- 
ri«m* urmează să apară lu
crarea „Lecții de atletism 
pentru copii și juniori", de 
Dumitru Gîrleanu. Aceeași e- 
ditură a lansat o 
dresată copiilor, 
„Șah-Mat", semnată 
estra internațională 
Polihroniade.

carte a- 
intitulotă 
de mc- 

Eîisabeta

„EDUCAȚIA" EDUCATORULUI..
Sigur, lipsurile de educa

ție manifestate de unii spor
tivi în viața de toate zilele 
și pe terenurile de întrecere 
sînt criticabile. Cînd le de
pistăm și le dezbatem, ade
sea ne întrebăm : „P 
trenorul, educatorul, 
și-a făcut datoria, 
acționat el ?“ Ei 
ne, din păcate, 
sînt prea rare 
caziile cînd chiar 
dovedesc carențe de compor
tament. Și lucrurile devin, 
fără îndoială, mult mai gra
ve, exemplul lor poluind in
tens atmosfera, impietînd 
direct asupra educației ti
nerilor sportivi.

Iată, handbalul ne oferă 
un astfel de exemplu nedo
rit. Antrenorul Gh. — 
(care pregătește atît 
ția Clubului sportiv 
Zalău, cit și echipa 
Zalău) a fost sancționat de 
federație cu o suspendare 
de 4 etape pentru compor
tare reprobabilă față de pro-

,Dar an- 
cum 

cum a 
bi-
nu
o-

educatorii

priile jucătoare — la turne
ul desfășurat la Bistrița — 
și cu 6 luni de suspendare 
pentru folosirea cu acte fal
se a unei sportive. Sancțiuni 
aspre, 
grave.
portă 
copiii

• Testele fizice ale schio
rilor. La 25 octombrie, la Po
iana Brașov, schiorii fond iști 
din toate secțiile din țară 

fizice 
loturilor 

schi-fond pen- 
junioare.

vor fi supuși testelor 
pentru definitivarea 
naționale de 
tru juniori și

Atitudini

Tadici 
form a- 
școlar 

Textila

pe măsura unor acte 
Educatorul se com- 

reprobabil față de 
încredințați spre edu
care de către pă
rinți, de către socie
tate. Tot 

falsuri cunoscute 
vele pe care Ie 
lăsindu-le astfel 
gă că se poate proceda 
necinstit...

Nu este vorba de o gre
șeală intîmplătoare, ci de 
acte necinstite, premeditate. 
Este motivul pentru care 
cerem federației să reflec
teze dacă sancțiunile nu 
sînt prea blînde pentru un 
educator compromis, dacă 
se mai poate avea încrede
re intr-un om — pus să facă 
educație — care dovedește 
lacune de fond.

O Tot la Poiana Brașov, 
dar la 5 noiembrie, vor trece 
testele fizice schiorii alpini 
de la categoriile copii și ju
niori. Pe baza acestor rezul
tate, vor fi alcătuite loturile 
reprezentative de copii, ju
niori și junioare.

I
I

I

el comite 
de sporti- 
pregătește, 
să ințelea-

• Finala „Cupei de toam
na". Duminică, de la ora 9, 
pe Stadionul Republicii din 
Capitală va avea loc ultima 
etapă a competiției 
„Cupa de toamnă4' 
elevilor nelegitimați 
se le V-X. " 
concurs 
inițiere 
rim cit

atletice 
rezervată 
din cla- 

Este vorba de un 
de selecție, a cărui 
o salutăm și o do
mo i des repetată.

aceste zile se desfâ-• In
șoară o ix>uă acțiune de se
lecție in rîndurile tinerilor 
palo iști din Capitală — mem
bri ai secțiilor de copii, — 
născuți în 1964 și mai tineri. 
Scopul acțiunii: alcătuirea u- 
nui nou lot de perspectivă în 
vederea formării viitoarelor 
selecționate reprezentative de 
juniori. Selecția tinerilor po- 
loiști a fost încredințată an
trenorilor Eugen Georgescu și 
Valeriu Țâranu. Acțiuni ase
mănătoare se întrevăd și Io 
Cluj-Napoca și Oradea.

Echipa Dinamo București, campioana ediției 1979180. De la stin
gă la dreapta (in picioare) : George Eremia — șeful sectorului 
jocuri, Mircea Tutovan, Dan Gîrleanu, Laurențiu Dumănoiu, Wi
liam Schreiber — antrenorul echipei, Emilian Vrîncuț, Livian 
Șteflea, Marius Căta-Chițiga, Gunter Enescu și Virgil Constan- 
tinescu — masor ; rindul de jos : Cornel Oros — căpitanul echi
pei, Mihai Slabu, Gheorghe Zamfir, Ovidiu Gizdavu și Marian 
Păușescu. Foto : LEONID STRATULAT-Iași
ficientă. Or, noua concepție de 
joc de care aminteam nu se 
poate impune fără o instruire 
temeinică. Dincolo de primele 
două locuri, echipele nu ne-au 
făcut impresia că sînt lucrate 
cit și cum trebuie. Poate că 
sub aceste aspecte, Universita
tea Craiova, pentru prima oară 
participantă la întrecerea. fi
nală a fruntașelor, a arătat 
mai mult chiar decît Explo
rări Baia Mare. (De cînd aș
teptăm dc la această din ur
mă echipă, care dispune de 
condiții bune de pregătire, o 
contribuție reală la reprezenta
tiva țării ?). Este plăcut să 
constați, de pildă, că pe lingă 
jucători valoroși și experimen
tați ca Stoian, Braun, Zlotea 
etc. tineri ca Dumitru și, mai 
ales, Pascu (16 ani) găsesc me
diul favorabil unor progrese 
notabile pe drumul performan
ței, dar ar fi și mai bine ca la 
toate echipele (se poate și 
mai bine chiar la Universitatea 
Craiova!), unde și-sau făcut

loc mai multe elemente de 
perspectivă, munca de instruire 
să se desfășoare la parametri 
superiori pe toate laturile, dar 
mai ales pe cea tehnică. Acești 
tineri au nevoie de însușirea 
temeinică, corectă a proce
deelor tehnice care să sprijine 
talentul lor real. Iar antrenorii 
au datoria morală de a le în
lesni ascensiunea. Turneul fi
nal .de la Iași (ca și celelalte 
turnee ale campionatului de
altfel) a relevat un procent 
destul de ridicat al greșelilor 
la execuțiile de bază : servi
ciu, preluare și chiar lovitura 
de atac sau blocajul. Și, dacă 
este firesc ca tinerii să fie 
mai descoperiți, deocamdată, 
la aceste capitole, este la fel 
de firesc ca ; în procesul pre
gătirii, lor să li se acorde 
constant o atenție specială. 
Numai astfel nu vor deveni 
la vîrsta deplinei maturități... 
băieți buni, dar cu lipsuri.

Aurelian BREBEANU

PISTOLUL STANDARD
PL URMELE PISTOLULUI VIEEZĂ

După cum se știe, proba 
feminină de pistol standard 
va deveni olimpică începînd 
din 1984. în consecință, an
trenorii de specialitate tre
buie, încă de pe acum, să 
ia foarte în serios lucru
rile, în așa fel incit, în vi
itor, selecționerii să aibă la 
dispoziție cit mai multe e- 
lemente de valoare, foarte 
bine pregătite, din care să 
poată alcătui un dublu ca
pabil să — țintească cu 
șanse... podiumul olimpic.

Spunem toate acestea, 
mai cu seamă, pentru că 
pistolul standard are toate 
condițiile să devină, după 
pistolul viteză, proba cu 
cele mai multe posibilități 
de a aduce tirului nostru 
noi medalii și puncte olim
pice. într-o recentă discu
ție cu Teodor Jeglinschi, 
reputatul antrenor se aso
cia acestei idei bazîndu-se 
în primul rînd pe antece
dentele internaționale ale 
trăgătoarelor românce. în 
ultimii 3 ani, de pildă, Ana 
Ciobanu a cucerit un titlu 
european pentru ca anul a- 
cesta să-i scape, printre de
gete, la baraj, medalia de 
bronz a C.E. De cite ori a 
fost prezentă la mari în
treceri în formație comple
tă, echipa României a lup
tat pentru un loc pe po
dium, ceea ce înseamnă că 
și pe ansamblu valoarea 
fetelor noastre a fost, mai 
mereu, ridicată.

în ultimii doi ani, în aria 
performanței pistolului stan
dard, s-a afirmat o nouă 
generație de trăgătoare : 
Virginia Sisoe, Elena Ghio- 
roaie, Maria Macovei, Elisa- 
beta Bădiceanu, Dorina Gu
ler, Emilia Bodrîngă, Ga
briela Tașcă, avlnd ca „șefă 
de generație" pe Marieta

Sălăjan (22 de ani), impu
să însă atenției mai de
mult. Unele dintre aceste 
tinere, junioare încă, tind 
spre media de 570 p (Maria 
Macovei), altele se apropie 
chiar de 580 p (Virginia 
Sisoe).

Aceste fapte, documenta
te cifric, probează existența 
unor mari posibilități pen
tru ca aceste tinere trăgă
toare să devină performere 
in adevăratul sens al cu- 
vîntului. Dar transforma

rea posibilităților în reali
tăți înseamnă un drum și 
lung și greu, E necesar, de 
asemenea, ca în eforturile 
conjugate ale antrenorilor, 
secțiilor, sportivilor și fe
derației de a ridica pistolul 
standard lingă pistolul vi
teză, să mai fie respectate 
citeva cerințe ale pregătirii 
moderne, pînă acum cam... 
trecute cu vederea : asigu
rarea pregătirii fizice, a 
celei teoretice, precum și 
evitarea antrenamentelor șa
blon. De ce ? Pentru că, în 
mod cu totul greșit, unele 
rezultate bune obținute de 
fetele noastre au acreditat 
ideea că... merge și așa, a- 
dică pe linia minimei rezis
tențe, a efortului mai pu
țin intens. Da, a mers și 
așa, dar în viitor lucrurile 
nu vor mai merge tot... 
așa : trăgătoarele din
U.R.S.S., cele din Ungaria 
obțin deja destul de des 
590 p în concursuri. E de 
prevăzut că vor fi și alte 
sportive, din alte țări, care 
vor ajunge — curînd — la 
acest stadiu.

De aceea, trebuie să se 
treacă, grabnic, la treabă. 
Serios, competent, cu su
flet !

Radu T1MOFTE -.
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CONCURS INTERNAȚIONAL DE MOTOCROSAZI ÎNCEP, ÎNTR-O NOUA FORMULA, ÎNTRECERILE 

DIVIZIEI „A" DE JUDO
Echipele din Divizia „A" de 

judo susțin, azi și mîine, la 
București și la Brașov, parti
dele etapei inaugurale a ediției 
1980. Anul acesta cele 12 divi
zionare își vor disputa întîieta- 
tea după o nouă formulă, mult 
mai dificilă față de obișnuitele 
„triunghiulare" ale edițiilor an
terioare. De astă dată, în prima 
etapă formațiile susțin cîte 5 

* meciuri, deoarece numărul eta
pelor a fost redus la 4. în fine, 
confruntările ultimei etape con
stau dintr-un turneu final indi
vidual pe categorii la care vor 
participa toți sportivii echipelor 
divizionare (cîte unul la fiecare 
categorie).

în sala Dinamo din Capitală 
sînt programate, azi de la ora 
15 și mîine de la ora 9, parti
dele (în ordinea de desfășurare 
a acestora): Dinamo București — 
Rapid Arad, A.S.A. Tg. Mureș — 
Universitatea C'luj-Napoca, Poli
tehnica Iași — Nitramonla Făgă

POLI TIMISOARA - STEAUA 
TEROM - RULMENTUL BRAȘOV, 

derbyurile etapei de handbal
Mîine, divizionarele „A“ - se vor 

întîlni în cadrul etapei a 8-a a 
campionatelor naționale. Meciu
rile de vîrf, derbyurile acestei 
penultime secvențe a turului se 
dispută la Timișoara și Iași. în 
sala Olimpia, de pe malul Begăi, 
este programată întîlnirea dintre 
STEAUA, campioană a țării și 
lidera actualei ediții, și POLI
TEHNICA TIMIȘOARA, formație 
situată pe locul al II-lea, avînd 
la activ G victorii din 7 meciuri 
susținute (singura înfrîngere : 
17—18 cu știința Bacău, în de
plasare). în clasament, cele două 
echipe au următorul bilanț :

1. STEAUA 7 7 0 0 189—137 14
2. POLI TIM. 7 6 0 1 139—115 12

Așadar, derbyul de mîine poate 
schimba liderul — în ipoteza unei 
victorii a studenților — sau poa
te consolida poziția handbaliști- 
lor militari, în cazul cînd victo
ria le va aparține. Va fi, desi
gur, o dispută acerbă. Echipa 
pregătită de Cornel Oțelea și 
Otto Telman are un atac mai 
productiv, chiar cel mai produc
tiv al campionatului (189 de go
luri înscrise în 7 meciuri, deci 
© medie de 27 de puncte), în 
timp ce Politehnica — formație 
■antrenată de Constantin Jude — 
se înscrie în rîndul formațiilor 
cu o apărare fermă (pe locul, 
II, cti 115 goluri primite, medie: 
16,4 puncte). Confruntarea dintre 
cea mai bună ofensivă a hand
balului nostru și una dintre cele 
mai bune defensive va oferi — 
sperăm — un spectacol demn de 
un derby. Programul complet al 
etapei este următorul:

1® București: DINAMO — UNI
VERSITATEA Craiova (Sala Flo- 
reasca, de la ora 11,25)

MECIUL STEAUA-DINAMO DOMINA ETAPA A V-A 
A „CUPEI F. R. RUGBY"

Ultima etapă (a 5-a) a turului 
„Cupei F.R. Rugby" va avea ca 
principal punct de atracție me
ciul dintre Steaua și Dinamo. 
Cele două fruntașe ale Diviziei 
„A" vor face, cu acest prilej, o 
binevenită repetiție în vederea 
întîlnirii-cheie, din campionat. 
Și, cu toate că ambele formații 
vor utiliza mulți jucători de re
zervă, partida (astăzi pe stadio
nul Steaua, ora 16) se anunță in
teresantă,-deschisă oricărui re
zultat. Și tot astăzi, pe stadionul 
de la Lacul Tei (de la ora 14,30) 

D U R Ă U,
o stațiune de mare atracție

Complexul turistic Durău este situat într-o zonă de mare 
atractivitate, ia 800 m altitudine, pe versantul de nord al ma
sivului Ceahlău, „bătrînul rege al Carpaților Moldovei".

Hotelurile, vilele, cabana „Bistrița", toate de categoria I, 
restaurantele și barurile sînt amplasate într-un larg amfiteatru, 
într-o poiană cu un cadru natural odihnitor, totul cores- 
punzînd celor mai exigente cerințe ale turismului montan.

Dintre mijloacele de agrement amintim: sală de jocuri me
canice, terenuri de tenis, volei, baschet, handbal, iar pentru 
sezonul alb, condiții de practicare a patinajului, precum și 
pîrtii de dificultate redusă pentru schi și săniuș.

Pe acest ambiant domeniu montan se încrucișează multe 
poteci marcate, de unde se poațe ajunge la Poiana Viezuri, 
Cascada Duruitoarea, Sănuni, cabana Dochia, cabana Fîntînele, 
Cușma Dorobanțului, Sub Vîrful Toaca.

Rezervația complexă Ceahlău (de aproape 3.500 ha) este bo
gată în fenomene naturale spectaculoase: cascada Duruitoa
rea, formațiuni geologice ciudate, pline de farmec și mister, 
născătoare de legende.

Se pot face excursii, organizate de agenția de specialitate, 
la: Bicaz, Izvorul Muntelui, Cheile Bicazului, Lacul Roșu, sta
țiunea Borsec, precum și la renumitele monumente din Nordul 
Moldovei.

Beneficiind de o climă tonică, cu aer puternic ozonat. ae
rosoli negativi și rășinoși, stațiunea oferă în același timp posi
bilitatea normalizării și echilibrării sistemului nervos central 
și vegetativ.

Drumuri modernizate înconjoară muntele Ceahlău, făcînd 
accesul spre Durău deosebit de lesnicios: DN 15. DN 12 și 
în continuare DN 15, DN 17 B sau cu trenul pînă la Bicaz, 
apoi cu autobuzul.
_ filialele oficiilor județene de turism și cele ale
l.r.H.R. București oferă locuri pentru odihnă la Durău, departe 
de zgomotul citadin, dar cu toate avantajele confortului modern.

raș, Rapid — Universitatea, Di
namo — Politehnica, A.S.A. — 
Nitramonla, Universitatea — Po
litehnica, Rapid — Nitramonla, 
A.S.A. — Dinamo, Nitramonla — 
Universitatea, Politehnica — Ra
pid, Dinamo — Universitatea, Ra
pid — A.S.A., Nitramonla — Di
namo și Politehnica — A.S.A.

La Brașov, azi de la orele 9,30 
și 16,30, iar mîine de la ora 9, 
au loc meciurile: Dinamo Brașov 
— Constructorul M. Ciuc, Con
structorul Alba lulia —• Rapid O- 
radea, I.E.F.S. București — Car- 
pați Mîrșa, Dinamo — Rapid,
I.E.F.S.  — Constructorul M. Ciuc, 
Constructorul Alba lulia — Car- 
pați, Dinamo — I.E.F.S., Con
structorul M. Ciuc — Rapid, Con
structorul M. Ciuc — Carpați, 
Constructorul Alba lulia —
I.E.F.S.,  Dinamo — Constructorul 
Alba lulia, Constructorul Alba 
lulia —> Constructorul M. Ciuc, 
Rapid — Carpați, I.E.F.S. — Ra
pid și Dinamo — Carpafi.

• Brașov : DINAMO — C.S.M. 
Borzești

9 Baia Mare: H.C. MINAUR — 
GLORIA Arad
• Bacău : ȘTIINȚA — RELON 

Săvinești
• Timișoara : POLITEHNICA — 

STEAUA
Derbyul feminin al etapei este 

programat la Iași. TEROM, una 
dintre formațiile aflate în real 
progres, primește vizita liderei, 
RULMENTUL BRAȘOV, revelația 
actualei ediții a campionatului, 
înaintea . acestei întîlniri, cele 
două echipe dețin următoarele 
poziții în clasamentul Diviziei 
„A“ :
1. RULMENTUL 7 7 0 0 123- 87 14
3. TEROM IAȘI 7 5 1 1 132-104 11

•
S-ar putea ca din disputa celor 

două formații să cîștige... a treia, 
Știința Bacău (are 12 puncte șl 
joacă acasă cu Constructorul 
Baia Mare) ! Oricum, așteptăm 
ca meciul să dovedească stăru
ințele depuse de TEROM și an
trenorul ei pentru un joc corect 
în apărare, pentru eliminarea to
tală și definitivă a tuturor acte
lor contrare regulamentului și e- 
ticii sportive. Programul complet 
al etapei este următorul:

• Cluj-Naipocaî UNIVERSITA
TEA — UNIVERSITATEA Timi
șoara

9 București : PROGRESUL — 
TEXTILA Buhuși (sala Floreasca, 
de la ora 10,15)
• Timișoara : CONSTRUCTO

RUL — MUREȘUL Tg. Mureș
• Bacău : ȘTIINȚA — CON

STRUCTORUL Baia Mare
• Iași; TEROM — RULMEN

TUL Brașov.

R.C. Sportul studențesc va întîl
ni pe R.C. Grivița Roșie, într-o 
partidă nu mai puțin lipsită de 
atracție, datorită mai ales a- 
plombului cu care studenții pro
mit să abordeze jocul, după vic
toria nesperată (dar meritată) în 
fața dinamoviștilor.

în țară: Știința CEMIN Baia 
Mare — P.T.T. Arad, Universita
tea Timișoara — C.S.M. Sibiu și 
Politehnica Iași — Constructorul 
Constanța, meciuri care par să 
rezerve gazdelor prima șansă.

Sezonul de motocros se va în
cheia mîine, la Zărneștl, cu un 
interesant concurs Internațional, 
la care participă, alături de cei

„CUPA TINERETULUI- LA DIRT-TRACK
Tinerii alergători de la Rapid 

Arad, pregătiți de antrenorul Ion 
L&zărescu, continuă să domine 
„Cupa tineretului- la dirt-track. 
Astfel, juniorii arădeni Nlcolae

Activitatea la zi, in sportul popicelor
CAMPIOANA MONDIALA MARGARETA CĂTlNEANU 

LA „CUPA SOFIA-
In campionatul Diviziei „A“ de 

popice, azi și mîine, Se dispută 
etapa a V-a, programînd o serie 
de jocuri atractive, dintre care 
cele mal interesante ni se par: 
Laromet București — Olimpia 
București, Petrolul Băicoi — Vo
ința București șl Voința Timișoa
ra — Electromureș Tg. Mureș — 
la femei, respectiv Gloria Bucu
rești — Olimpia București și E- 
lectromureș Tg. Mureș — Jiul 
Petrii» — la bărbați. O compor
tare foarte bună au avut te pri
mele patru etape ale competiției 
formațiile campioane Voința Tg. 
Mureș (f) șl Gloria București 
(m), învingătoare în toate cele 
patru jocuri, din care cîte două 
te deplasare. Continuă să fie 
neînvinse șl echipele masculine 
Electromureș Tg. Mureș șl Aurul 
Bala Mare.

Iată „mlni-clasamentele“ cam
pionatului, după patru etape: 
FEMEI — seria Sud: 1. Gloria 
București 6 p (4665 popice dobo- 
rîte ta jocurile din deplasare),
2. Olimpia București 6 p (2253),
3. Petrolul Bălcol 4 p (61190)...
pe ultimele locuri: 9. Cetatea
Giurgiu 0 p (4359) — din două 
partide, 10. Carpați Sinaia 0 p 
(0) — din două meciuri ; seria 
Nord: 1. Voința Tg. Mureș 8 p 
(4888), 2. Voința Timișoara 6 p 
(6794), 3. Electromureș Tg. Mu
reș 6 p (4710)... 9. U.T. Arad 0 p 
(6580), 10. Voința Cluj-Napoca 0 p 
(4351). BĂRBAȚI — seria Sud:

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE IN „CUPA DINAMO" 
LA CICLOCROS

Joi după-amiază, pe un timp 
însorit, la baza sportivă Metalul 
din șos. Pantelimon, s-a dat 
startul în cel de-al treilea ciclo- 
cros al sezonului. De astă-dată, 
întrecerile, foarte bine organiza
te de către clubul sportiv Dina
mo, s-au bucurat de o partici
pare mai numeroasă, în special 
la categoria juniori mici. Cea 
mai disputată cursă a fost cea 
a seniorilor. Spre deosebire de 
cursele anterioare.- victoria nu i-a 
mal revenit lui N. Savu, ci unui 
alt specialist al genului, dina- 
movistul C. Paraschiv. A fost © 
cursă foarte disputată, trei com
petitori fiind cronometrați, la 
sfîrșitul celor 8 ture parcurse (24 
km), în același timp (50:31). Cla
sament: 1. C. Paraschiv, 2. N. 
Savu, 3, Tr. Sîrbu — toți de la 
Dinamo.

Celelalte curse au revenit, scon

ACTUALITĂȚI DIN TENIS
• în clasamentul mondial fe

minin (computerizat, la data de 
22 septembrie), sportivele român
ce ocupau următoarele poziții : 
Virginia Ruzici — locul 12 (93
de meciuri jucate, în 29 de tur
nee), înaintea ei fiind situate, 
în ordine : Austin, Lloyd, Navrati
lova, Goolagong, King, Mandli- 
kova, Turnbull, Jaeger, From- 
holtz, Jordan și Stevens; Lucia 
Romanov — 33 (36, 16); Florența 
Mihai — 100 (36, 22); Mariana 
Borg — 102 (18,6) și Maria Ro
manov — 209 (17,11).

© Comisia municipală de tenis 
a Capitalei organizează un nou 
curs de arbitri, începînd cu da
ta de 3 noiembrie. Cei interesați 
se pot înscrie la Tenis Club 
București, Calea Plevnei nr. 65, 
sector 5, pînă la data de 21 oc
tombrie.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

DIN NOU. DOUĂ ȘANSE 
ÎNTR-O ZI !

9 Agențiile Loto—Prono
sport mai primesc doar astăzi 
buletinele de participare la a- 
tractivul concurs Pronosport 
din 19 octombrie 1980 — prilej 
de noi și mari succese pentru 
iubitorii de pronosticuri spor
tive • Astăzi este, de aseme
nea, ultima zi de vînzare a 
biletelor pentru ultima tragere 
Loto 2 din această lună. Fie
care bilet — o posibilitate în 
plus de a vă număra printre 
cîștigătorii de AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și IMPORTANTE 
SUME DE BANI ! Tragerea va 
avea loc miine. 19 octombrie 
1980, la ora 16,30, în sala Clu
bului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele cîștigătoaie 
urmează a fi televizate și ra
diodifuzate în cursul serii.

mai buni alergători români, mo- 
tocicliști din Austria, Bulgaria, 
R.D. Germană și Ungaria. Primul 
start se va da la ora 11.

Puravăț șl Anton Hak s-au situat 
pe primele locuri ale penultimei 
etape (a 23-a), fiecare cu cite 6 p, 
conducted cu autoritate te cla
samentul general al competiției.

1. Gloria București 1 p (10122),
2. Voința București S p (9837), 3.
Olimpia București S p (5009)... 9. 
Flacăra Brașov 9 p (14030), 10. 
Rafinorul Ploiești 0 p (13888) ; 
seria Nord: 1. Electromureș Tg. 
Mureș 8 p (4792), 2, Aurul Baia 
Mare 6 p (10022) — din trei
jocuri, 3. Metalul Hunedoara 0 p 
(9780)... 9. Victoria Guban Timi
șoara 2 p (4657). 10. C.F.R, Timi
șoara 0 p (5024).

★
Meciuri restante: Votata Bucu

rești — C.F.R. Constanța 4913— 
4898 pd, Metalul Hunedoara — 
Progresul Oradea 5237—4828 pd.

★
La Budapesta s-a desfășurat un 

mare turneu internațional de ju
niori, la care au participat spor
tivi din 5 țări. Au cîștigat re
prezentanții țării gazdă, Berinkey 
(f) cu 841 pd (din două jocuri) 
și Mohacs (m) 1754 pd. Cei doi 
sportivi români: Ntaeta Badea 
(Voința București) a ocupat lo
cul 4 CU 820 pd (398—422) Și Șt. 
Racoș (Aurul Baia Mare) s-a cla
sat pe poziția a zecea cu 1632 pd 
(827—805).

★
Margareta Cătineanu, campioa

na lumii, evoluează pentru pri
ma oară peste hotare după clș- 
tigarea titlului suprem. Ea va 
participa, azi și mîine, alături de 
fostul campion al lumii losii 
Tismănar, la turneul internațio
nal dotat cu „Cupa Sofia".

tat, favoriților, cel mai merituos 
cîștigător fiind V. Buduroiu 
(STIROM), la categoria începă
tori, sportiv care joi a repurtat 
cea de a 3-a victorie consecutivă. 
Clasamente: juniori mari (6 ture, 
18 km): 1. P. Mitu (C.S.Ș. 2)
39:38. 2. S. Barbu (C.S.Ș. 1) 40:09,
3. E. Nica (C.S.Ș. 1) 41:27; ju
niori mici (4 ture, 12 km): 1. V. 
Mitrache (C.S.Ș. 1) 27:50, 2. Gh. 
Filip (Voința) 28:16, 3. G. Pădu- 
raru (Dinamo) 28:57; începători 
(2 ture, 6 km) : 1. V. Buduroiu 
(STIROM) 13:40, 2. Al. Moisescu 
(C.S.Ș. 1) 14:15, 3. D. Popa (Di
namo) 14:39.

Duminică, de la ora 9,30, se va 
desfășura, pe traseul din șos. 
Pantelimon, la baza sportivă Me
talul, o nouă cursă de clclo-cros, 
de astă dată în organizarea 
C.S.Ș. 2.

3 După darea în folosință a 
celor 8 terenuri de tenis ale a- 
sociației sportive „Neptun" din 
Cîmpina (antrenor principal Al
fred Secuiu), seria concursurilor 
se ține lanț. La ultima întrecere, 
rezervată juniorilor, au partici
pat 11 echipe, cei peste 140 de 
tineri sportiyi oferind întreceri 
frumoase. Cîștigători. 17—18 ani: 
Adela Oprea (Dinamo Brașov) și
L. Ursuleanu (Progresul): 15—16
ani: Vasilica Ivan (Steaua) și FI. 
Săndulescu (Progresul): 13—14
ani : Florentina Cocan (Steaua) și
M. Comănescu (Progresul): 11—12 
ani: Mihaela Răduca (Brașovia) șif 
O. Florea (Dinamo București). în- 
clasamentul pe echipe, primele 
trei locuri au fost ocupate, în 
ordine, de Progresul București 
59 p, Steaua 59 p și Dinamo 
București 36 p.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA „LOTO" DIN 17 

OCTOMBRIE 1980
Extragerea I : 46 90 73 80 3

22 86 83 48
Extragerea a Il-a : 59 34 45

53 25 39 84 81 67
FOND TOTAL DE ClȘTI-

GURI : 775.997 lei.

LA LOZ ÎN PLIC
EL/TETi O/iȚlNE 
cm/gum/n

BANISAUTOTURISMEfcj
jucwm t 
lOZJNfUC!

Sîmbâtâ
BASCHET. Sala Olimpia, de 

la ora 16,30: Voința — Progre
sul, Rapid — Olimpia, meciuri 
feminine în cadrul „Cupei O- 
limpia".

BOX. Sala uzinelor Semănă
toarea, de la ora 15,30: „Cupa 
Semănătoarea".

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, ora 15: Luceafărul — 
ROVA Roșiori (Div.

JUDO. Sala Dinamo, de la 
ora 15 :. întreceri în Divizia 
„A".

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 15,30: Dinamo — Cri- 
șul, Rapid — Voința Cluj-Na
poca, meciuri în cadrul Divi
ziei ,,A“.

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora 14,30: Laromet — O- 
limpia București, meci în ca
drul Diviziei feminine „A“.

RUGBY. Stadionul Tei, ora 
14,30: R.C. Sportul studențesc
— R.C, Grivița Roșie; sta
dionul Steaua, ora 16: Steaua
— Dinamo, meciuri in cadrul 
„Cupei federației".

TENIS DE MASA. Sala 
Progresul, de la ©ra 17: Pro
gresul — Universitatea II 
Craiova (m. ,,A“); sala Tri
codava, ora 17: Trlcodava — 
Tractorul Brașov (m. „A"); 
sala Aurora, ora 17: Spartac
— Progresul București (f. 
,,A“); sala de la Stadionul 
Republicii, ora 17: Politehni
ca — C.S. 11 Arad (f. „A").

Duminica
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, ora 8,30: finala „Cupei 
de toamnă".

BASCHET. Sala Politehnica, 
de la ora 9: C.S.Ș. 2 Politeh
nica II — C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
(f. „T"), C.S.Ș. 2 Politoîmica 
II — Universitatea II Cluj-Na
poca (m. „T"); sala Con
strucția, ora 8,30: Carpați — 
C.S.Ș. Lumina Botoșani (m. 
„T"); sala Olimpia, de la ora 
9: ^Progresul — Rapid, Olim
pia — Voința, meciuri femi
nine în cadrul „Cupei Olim
pia".

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 15: Progresul Vulcan
— Universitatea Craiova (Div.
,.A“); stadionul Dinamo, ora 
15: Dinamo — Politehnica Iași 
(Div. ,,A“); teren Sirena, ora 
11: Sirena — Petrolul Ploiești 
(Div. ,,B“); teren Autobuzul, 
ora 11: Autobuzul — Nitra- 
monia Făgăraș (Div. „B"); 
teren Danubiana, ora 11: Da
nubiana — Voința București 
(Div. „C"); teren ICSIM, ora 
11: ICSIM — Electronica
București (Div. ,,C“); teren 
FI. roșie, ora 11: FI. roșie — 
Luceafărul București (Div. 
,,C“); teren Laromet, ora 11: 
Tehnometal — Ș.N. Oltenița 
(Div. „C").

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 10,15: Progresul — Textila 
Buhuși (f. „A"); ora 11.25:
Dinamo — Universitatea Cra
iova (m. „A"); Stadionul «X* 
neretului, ora 9: Confecția — 
Voința Galați (f. ,,B"); teren 
„Drept", ora 16: Universitatea
— Celuloza Brăila (m. „B").

JUDO. Sala Dinamo de la 
ora 9 : întreceri în Divizia 
„A".

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 10 : Crișul — Voința 
Cluj-Napoca, Rapid — Dina
mo, meciuri în cadrul Divi
ziei „A".

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8: Voința — Chimpex 
Constanța, arena Gloria, de 
la ora 8: Gloria — Olimpia 
București, meciuri în cadrul 
Diviziei masculine „A".

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul, ora 9: Progresul — 
Universitatea II Craiova (m. 
„A"; sala Tricodava, ora 9r 
Tricodava — Tractorul Brașov 
(m. „A"); sala Aurora, ora 9: 
Spartac — Progresul (f. ,,A"); 
sala de la Stadionul Republi
cii, ora 9: Politehnica — C.S. 
II Arad (f. „A").

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 18 OCTOMBRIE, 

ora 15: Fotbal: Politehnica
Timișoara — F.C. Baia MX re 
(Divizia „A"), transmisiune di
rectă de la Timișoara, comen
tator Ovidiu Ioanițoaia; în 
pauză : „Careul magic" — Din 
meciurile celebre de box ale 
secolului; ora 17,30: Campio
natele balcanice de gimnasti
că — exerciții libere femei, 
selecțiuni înregistrate de la 
Varna, comentatori Emilia L’- 
ță și Cristian Țopescu.

DUMINICA 19 OCTOMBRIE, 
ora 15,30: Handbal masculin: 
Politehnica Timișoara — Stea
ua (repriza a Il-a), înregistra
re de la Timișoara, comen
tator Hristache Naum; ora 16: 
Fotbal: Corvinul Hunedoara 
— Steaua (repriza a n-a), 
transmisiune directă de la 
Hunedoara, comentator Ovidiu 
Ioanițoaia; ora 16,45: Cam
pionatele balcanice dP gim
nastică de la Varna — fina
lele pe aparate; ora 19,15 
(programul II): Telerama
sport — emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

JOI 23 OCTOMBRIE, ora 
18,10: Fotbal internațional — 
rezumatele meciurilor dispu
tate miercuri în turul II a' 
cupelor europene inter-cluburi. 
comentator Cristian Țopescu



Divizia „A“, 

etapa a 11-a

VEȘTI DIN CELE 18 TABERE
• S.C. BACAU a jucat 

miercuri cu Ceahlăul Piatra 
Neamț, cîștigînd cu 2—0, prin 
golurile marcate de Va mânu 
și Fîșic. Antohi este, în con
tinuare. indisponibil. Nu va 
juca Soșu, care a cumulat două 
cartonașe galbene • F. C. 
OLT, în drum spre Bacău, 8 
făcut o „escală" la Mărășești 
unde a jucat cu echipa locală 
Demar. în fața căreia a pierdut 
cu 2—3. Golurile divizionarei 
„A" au fost înscrise de Lică și 
Șoarece. Arbitri : C. Jurja — 
P. Doiciu (ambii din București). 
V. Topan (Cluj-Napoca).

• CHIMIA a disputat la 
mijlocul săptăminii un „ami
cal" cu o echipă amatoare din 
R.F. Germania, pe care a în
vins-o cu 10—1.- Carabagcac 
este accidentat și nu va apare 
în teren • F.C. ARGEȘ. A ju
cat și ea. joi. un meci inter
național, primind replica for
mației Stanice Dimitrovo, din 
Bulgaria. Scor. 3—1 pentru pi- 
teșteni. Nu vor juca : Bărbu- 
lescu (suspendat două etape) și 
Ariciu (internat in spital). In
certă este și prezența lui M. 
Zamfir, nerefăcut complet după 
o accidentare. Arbitri : M. Du
rea — N. Georgescu, M. Huș- 
tuc (toți din București).

• A.S.A. a jucat marți la 
Gheorgheni, cu Viitorul din lo
calitate, învingînd cu 1—0. Fa- 
nici acuză o întindere, dar se

-speră că va fi refăcut pînrf 
la ora partidei • SPORTUL 
STUDENȚESC. Accidentați, în 
continuare, B. Grigore și Ior- 
gulescu. Incertă și prezența lui 
M. Sandu și O. lonescu, ne
restabiliți total după acciden
tări mai vechi. Arbitri : V. 
lanul — T. Balanovici (ambii 
din Iași), D. Tilincă (Brăila)

ft „U“ a susținut marți un 
joc amical Ia Sibiu, cu F. C. 
Șoimii, pe care l-a pierdut cu 
2—1. „Șepcile roșii" nu-1 pot 
utiliza pe Cimpeanu II, coor
donatorul lor de joc. accidentat, 
și nici pe Țiglariu, devenit și 
el indisponibil ft F.C.M. GA
LAȚI a piesa! vineri spre 
Cluj-Napoca fără Cramer, Țo- 
lea și Moțoc, inapți de joc. 
Arbitri : R. Stincan — A. De ■

10NESCU : „ WEST HAM ESTE 0 MAȘINĂ DE ATAC,
DAR 0 MAȘINĂ... VULNERABILĂ"

Miercurea viitoare, cum se 
știe, Politehnica Timișoara va 
susține la Londra prima man
șă din turul II al ,,Cupei cu
pelor" cu puternica formație 
West Ham United, echipă pe 
care antrenorul Ion V. Io- 
nescu a văzut-o la lucru sîm- 
băta trecută în campiona
tul englez. Atunci, West Ham, 
lidera ligii a doua, a învins 
pe Blackburn Rovers cu sco
rul de 2—0. La întoarcere, 
l-am întrebat pe antrenorul 
timișorean:

— Cum arată West Ham 
United ?

— Ca o echipă la fel de 
bună ca Celtic Glasgow. Are 
aceeași manieră de joc, forță 
atletică, agresivitate, ritm ri
dicat, din minutul unu și 
pînă în minutul 90. Același 
sistem, aceeași mobilitate re
alizată într-o așezare cu două 
vîrfuri tot timpul înfipte în 
coasta apărătorilor. Aș putea 
afirma chiar că are o forță 
de joc mai mare decît a lui 
Celtic... Vot timpul atacă, 
supranumeric, în valuri, nu te 
lasă să respiri...

— Și chiar nu este deloc 
vulnerabilă ?

— West Ham, îndrăgostită 
de faza de atac, se găsește, u- 
neori, descoperită in faza de
fensivă. Apărîndu-ne exact, 
luptînd ca la Glasgow pentru 
fiecare balon, lansînd contra
atacuri tăioase, cum am făcu
t-o atunci, cred că „datele 
problemei" se pot schimba...

— Ce jucători v-au atras 
atenția ?

— N-am văzut pe „marele 
lor absent" Brooking, mij- 
locaș-titular, accidentat, și pe 
Goodard, atacant de formație 
latină, cum mi-a spus ’ antre
norul John Lyalle; dar m-a 
impresionat aripa falsă, in

Ieanu, T. lonescu (toți din 
București).

ft POLITEHNICA TIMIȘOA
RA nu anunță pentru meciul 
de azi nici o indisponibilitate, 
la pregătiri participînd — de 
joi — și cei doi jucători se
lecționați în lotul „A" — Du
mitru și Păltinișan. ft F. C. 
BAIA MARE, cu Terheș și Mu- 
reșan reîntorși de la lotul de 
tineret, a susținut joi un 
„meci-școală" cu o echipă for
mată din jucători divizionari 
„C“, în care a înscris opt go
luri și a primit, trei. Arbitri : 
Gh. Ispas — E. Blacioti (ambii 
din Constanța), Al. Ioniță 
(București).

ft PROGRESUL-VULCAN a 
susținut în această perioadă de 
întrerupere trei meciuri a- 
micale, la Vaslui (1—1 cu Vii
torul) și București (2—3 cu 
Steaua și 2—1 cu Abatorul). 
Nu va juca Chivu, care are 
două cartonașe galbene • 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
speră să alinieze cea mai bună 
formație, deși Ștefănescu, ușor 
accidentat în meciul cu An
glia. se află sub semnul între
bării. Arbitri : Gh. Jucan (Me
diaș) — M. Fediuc (Suceava) 
și M. Ludușan (Sibiu)

O JIUL speră să-I recupere
ze pe Cavai, care și-a reluat

CRAIOVA, LIDERĂ ÎN
înaintea etapei a 11-a a Di

viziei „A“, clasamentul orașe
lor, alcătuit pe baza mediei de 
spectatori, se prezintă astfel :

1. Craiova 30 000, 2. Brașov 
21500, 3. Timișoara 18 200, 4. 
Cluj-Napoca 17 500, 5. Galați

SPECTATORII CLUJENI-CU MEDIA 10 —
PE PRIMUL LOC ÎN „TROFEUL PETSCHOVSCHI"

Situația în „Trofeul Pels- 
chovschi" (decernat anual de 
ziarul nostru celui mai sportiv 

ternaționalul Devonshire, mij
locașul central Pike, vîrful de 
atac David Cross, pe care îl 
voi da în primire lui Păltini
șan.

— Și spectatorii?
— In frumosul și impună

torul stadion al lui West Ham 
se declanșează un adevărat 
infern de către zecile de mii 
de suporteri. Organizatorii 
chiar m-au rugat ca la me
ciul retur să avem grijă de 
ei pentru a-L.. feri de neca
zuri ; asta în legătură cu fap
tul că echipa londoneză, cum 
se știe, a fost suspendată de 
U.E.F.A., jucînd cu porțile în
chise, deci fără spectatori, 
meciul revanșă din primul 
tur al competiției europene.

— Așadar, „Poli" Timișoa
ra are de dat încă un examen 
foarte dificil în compania fot
baliștilor insulari...

— Da, va fi greu, foarte 
greu, însă ne pregătim să-l 
absolvim cu o notă bună. O 
să ne vindem pielea foarte 
scump și la Londra.

Stelian TRANDAFIRESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI „B
SERIA I : Viitorul Gheorgheni 

— Gloria Bistrița : Gh. Retezau 
(București), Chimia Brăila — 
Delta Tulcea : Al. Hie (Craiova), 
Viitorul Vaslui — C.S.U. Galați : 
M. Constantinescu (București), 
Gloria Buzău — Ceahlăul P. 
Neamț : S. Pantelimonescu (Plo
iești), C.S.M. Borzești — F.C.M. 
Brăila : V. Măndescu (București), 
C.S.M. Suceava — C. S. Botoșani: 
C. Pădurăriței (Oradea), Unirea 
Focșani — Cimentul Medgidia : 
L. Frunză (Sibiu), I.M.U. Medgi
dia — Minerul Gura Humorului : 
E. Păunescu (Craiova), F. C. 
Constanța — Oltul Sf. Gheorghe : 
Ilie Roșoga (București).

pregătirile. In schimb, nu va 
putea fi folosit Vînătoru, care 
este accidentat (întindere de li
gamente) • F.C.M. BRAȘOV 
are și ea două probleme : Bo- 
riceanu, care nu va juca da
torită celor două cartonașe gal
bene primite, și Papuc, incert 
Arbitri : A. Forwirth — 1.
Bungău (ambii din Timișoa
ra), FI. Ceneâ (Caracal).

ft DINAMO. Cu excepția 
lui Mulțescu, în continuare 
indisponibil, lotul dinamovist 
este apt de joc • POLITEH
NICA IAȘI sosește în această 
dimineață la București pe ca
lea aerului, cu speranța reali
zării unui joc bun — ca de 
obicei în Capitală — și a 
unui... punct. Nu are indispo
nibilități. Arbitri : O. Anderco 
(Satu Mare) — M. Ivăncescu 
(Brașov) și V. Catană (Cărei).

ft CORVINUL HUNEDOARA 
a sosit ieri în țară după tur
neul întreprins in Italia. Prin
cipala problemă de pe agenda 
conducerii tehnice : prezenta
rea, la ora meciului, a tuturor 
jucătorilor Ia capacitățile lor 
maxime ft STEAUA, cu mo
ralul refăcut, va alinia echipa 
care a cîștigat ultimele două 
partide din campionat. Arbitri: 
Cr. Tcodorcscu — S. Nccșu- 
leseu (ambii din Tîrgoviște) și 
D. Ologeanu (Arad).

CLASAMENTUL ORAȘELOR
17100. 6. Pitești 14 600, 7. Rm.
Vîlcea 14.400, 8. București
13 200, 9-10. Bacău și Hunedoara 
12 200, 11. Baia Mare 12 000,
12. Tg. Mureș 11 800. 13. Iași
10 000, 14. Slatina 8 200, 15. Pe
troșani 4 200.

public) după 10 • etape este ur
mătoarea :

1. Cluj-Napoca 10 ; 2. Ga
lați 9,83 ; 3. Rm. Vîlcea 9,20 ; 
4. București 9,10 ; 5-7. Tg. Mu
reș, Timișoara și Iași 9,00 ; 8 
Pitești 8.80 ; 9-10. Bacău și 
Slatina 8,75 ; 11. Brașov 8,66; 
12. Petroșani 8,50 ; 13. Baia 
Mare 8,40 ; 14. Craiova 8,25 ; 
15. Hunedoara 7,80.

in prim-plan „speranțele"

LA F.C. CONSTANȚA, SELECȚIE CONTINUĂ, COMPETIȚII VARIATE, 
INSTRUIRE SPECIALIZATĂ PE GRUPE DE VÎRSTĂ

Centrul de copii și Juniori F.C. 
Constanța este unul dintre cele 
mai... bătrîne din țară. De-a lun
gul a unui deceniu și jumătate, 
s-a dovedit a fi o unitate efici
entă, pe terenurile sale au învă
țat ,,a-b-c“-ul jocului și s-au 
pregătit sute și sute de copil, în
drăgostiți ai balonului rotund. 
Centrul dispune de un teren ga- 
zonat, unul de zgură și unul de 
mini-fotbal (cu zgură), de vestia
re, de echipament, de aparatură 
necesară procesului de instruire, 
precum și de asistența medicală 
asigurată de dr. C. Didilescu. De 
pregătirea viitorilor fotbaliști se 
ocupă un colectiv îndrăgostit de 
această profesie, format din C. 
Tîlvcscu (responsabilul centrului), 
I. Biikosi, A. Munteanu și E. Șo- 
văilă, toți cu normă întreagă. 
„Fiecare antrenor — ne spune C. 
Tîlvescu — pregătește cîte două 
grupe cu 40 de copii, care parti
cipă în competiții, cum sînt 
campionatele republican, județean 
și municipal*4. • Ce „producție44

SERIA A II-a : Șoimii Sibiu - 
Flacăra Moroni : V. Popovici (Bo
toșani) , Sirenă București — Pe
trolul Ploiești : A. Mustățea (Pi
tești) — stadion Sirena, Chimica 
Tîrnăveni — Rapid București : O. 
Ștreng (Oradea), C. S. Tîrgoviș
te — Mecanică fină București : 
I. Igna (Timișoara), Gaz metan 
Mediaș — Tractorul Brașov •: E. 
lonescu (Pitești), Pandurii Tg. 
Jiu — Metalul Plopeni : V. Cara- 
gea (Tulcea), Luceafărul Bucu
rești —• Rova Roșiori : M. Stpe- 
nescu (București) — azi, *de la c- 
ra 15, pe Stadionul Republicii, 
Autobuzul București —- Nitramo- 
nia Făgăraș : T. Cruceanu (Te
cuci) — stadion Autobuzul, Po
iana Cîmpina — Rulmentul Ale- 
xandria : L. Grădinarii (Reșița).

ÎNTRE MARCEL ȘI MCDERMOTT
Această victorie asupra Angliei ni se pare logică. Nu 

e constatare post festum, deoarece cronicarul își ex
prima părerea în editorialul de slmbâta trecută că 

Anglia e „o echipă care a reintrat deseori în rîndul muri
torilor de riad... o echipă conservatoare, imperturbabilă la 
zbaterile continentalilor... produsnl unui campionat nu prea 
sensibil la eforturile echipei naționale,., o tovarășă de sufe
rință a „tricolorilor", absentă, ca și ei, de la ultimele două 
turnee finale ale C.M... în sfîrșît, o echipă în care limitele 
de fantezie ale înaintașilor etc., etc."

Aceste rînduri urmăreau cu insistență coborirea obstacolu
lui psihologic și istoric care îi împovăra nejustificat pe ju
cătorii noștri. Era o încercare de a mai spune încă o dată 
că rata de talente fotbalistice e mai mare tn România de- 
cît în Anglia, unde, de la Bobby Charlton încoace, n-a mai 
apărut nimeni în afara lui Keegan. (McDermott, cel mai 
bun fotbalist englez al anului 1979, este și el un truditor cu 
d calificare nu prea strălucită, chiar dacă are rezistența 
lui Owett și Coe la un loc).

Obstacolul psihologic a fost deci sărit. Pentru prima oară, 
„tricolorii" au acceptat ideea doar aparent năstrușnică după 
care englezii nu prea cunosc z „la marea finețe" jocul pe 
care l-au inventat, ei fiind în fapt doar creatorii Regula
mentului de joc, pe care aveau să-l interpreteze apoi mari 
concert-maeștri de talia unui Di Ștefano sau Pușkaș și să-i 
dea un farmec fără egal — lucrul cel mai de preț — lău
tari de geniu de tipul lui Pele sau Dobrin.

România a obținut o victorie absolut me
ritată ASUPRA ANGLIEI. Și, al doilea fapt îm
bucurător e că această victorie absolut meritată a fost 

obținută cu o valoare medie, cu perioade de joc alterna
tive. A învinge Anglia fără să te întreci evident pe tine 
— iată un punct cîștigat pentru detașarea psihică a echipei, 
pentru viitorul campaniei Mundialului, în care se va spune 
curînd că îi vom avea în față pe fotbaliștii unguri, pe care 
nu i-am învins niciodată, uitînd mereu, cu un soi de sa
dism, că Ungaria care a pierdut cu Grecia la Budapesta 
este o realitate mai palpabilă decît noaptea fabuloasă în 
care Szepessy închina paharul în fața microfonului încre
menit de la Wembley.

Echipa României poate juca (mult) mai bine decît în a- 
cest meci cu Anglia. A și făcut-o, dealtfel, hai să zicem, la 
Guadalajara, în compania Cehoslovaciei, sau la Madrid, la 
1—1, sau mai ales la Zagreb (2—0), care rămîne cel mai 
dens joc al unei echipe naționale a României, atît ca rezultat, 
cit și ca miză. Din acest punct de vedere, meciul cu An
glia, oricît ar părea de bizar, trebuie să fie un moment de 
start, un start bine gîndit, deoarece, amînînd mereu consti
tuirea unui „11", în ultimii ani, constatăm acum că șase 
dintre cei 12 jucători români care au evoluat miercuri au 
30 de ani.

Cui se datorează victoria împotriva Angliei ? Fie-ne 
permis ca la obișnuitele aprecieri făcute la adresa ju
cătorilor și antrenorilor să ne gîndim la antrenorii 

care lucrau cu juniorii Craiovei șl ai Stelei acum 10—15 
ani, la cele două cluburi care au oferit ^selecționerilor de 
astăzi posibilitatea de a alege doar din două echipe. Un sin
cer bravo Craiovei, pentru tot, și mai ales pentru superba 
fază Negrilă — Crișan — Țicleanu — Crișan — Beldeanu 
— Răducanu, care a făcut din Gates — Sansom — Watson 
— Thompson — Clemence un traseu de slalom în drumul 
mingii spre poartă. Un sincer bravo Stelei, care a adus în 
fotbal un jucător de talia lui Iordănescu, deloc întîmplător 
prezent și la Madrid, și la Zagreb și acum, pe „23 Au
gust", și care oferă în continuare fotbalului un jucător de 
tip folcloric, l-am numit pe Marcel Răducanu, acest Chariot 
plin de umor, sortit parcă luminilor rampei.

loon CHIRILA
P.S. Poate că în perspectiva preliminariilor și — cine 

știe ? — a Mundialului, victoria de la - Ploiești (4—0) e 
cel puțin la fel de importantă ca și marile două puncte 
cu Anglia lui Greenwood.

a avut centrul în ultimii trei 
ani ? • Lista este destul de lun
gă. Voi începe cu cei care au 
promovat și activează în prima 
echipă a clubului : Petcu, I. Mol
dovan, Borali, Drogeanu și Pur- 
cărea. Să continui cu Dorel Zam
fir, la Dinamo București, Ignat, 
la F. C. Argeș, Toader la C.S.U. 
Galați, plus cei peste 30 de jucă
tori care activează la diviziona
rele din județ : Portul, Voința, 
Chimpex — toate din Constanța, 
I.M.U. și Cimentul din Medgidia 
și Marina Mangalia • Ce jucători 
speranțe se întrevăd pentru vii
torul .apropiat ? • Sînt mai mulți 
tineri. Dintre el, voi aminti doar 
pe doi, care, după părerea mea, 
sînt „șefi de promoție4*. Primul 
— Vasile Mănăilă, născut în 1962 
extremă. Poate juca și pe partea 
dreaptă și pe cea stingă, are 
îndemînare în regim de viteză, 
are forță și este un bun finali- 
zator. Al doilea — Ion Enaehe, 
născut în 1963, fundaș dreapta. 
A început să joace la C.S.Ș. Efo-

SERIA A IlI-a : Olimpia Satu 
Mare — Minerul Lupeni : R. Pe
trescu (Brașov), C.F.R. Cluj-Na
poca — U. M. Timișoara : C.
Ghiță (Brașov), F.C.M. Reșița — 
Minerul Cavnic : Z. Czavar (O- 
dorhei), C.F.R. Timișoara — C.I.L. 
Sighet : V. Roșu (București), 
F. C. Bihor Oradea — Metalul 
Aiud : I. Pop (București), Meta
lurgistul Cugir — Aurul Brad : 
C. Nițu (Tr. Măgurele), U.T. A- 
rad — înfrățirea Oradea : V. Cio- 
cîlteu (Craiova), Minerul Moldo
va Nouă —■ Dacia Orăștie ; A. 
Jurja (București), Minerul Anina 
— Rapid Arad : V. Ciocan (Bis
trița). 

rie Sud • Fiindcă ați amintit de 
un tînăr care a făcut primii 
pași în alt centru, referiți-vă și 
la selecție și la procesul de in
struire • Selecția la noi este 
continuă. Dar am organizat și 
acțiuni speciale pentru depista
rea elementelor talentate și dor
nice de a învăța fotbalul. A3tfel, 
în septembrie, timp de două săp- 
tămîni, s-a desfășurat ..Cupa 
F. C. Constanța44, cu participarea 
echipelor de cartiere, formate din 
copii născuți între anii 1965 șl 
1970. Dintre cei 100 de part’ci- 
panți au fost reținuți 20, care 
activează acum în grupele res
pective de vîrstă. Curînd, vom 
organiza o altă competiție re
zervată echipelor din școlile ge
nerale, limita de vîrstă fiind 15 
ani. în ceea ce privește procesul 
de instruire, sîntem preocupați 
pentru îmbunătățirea Iui și pri
mul pas l-am făcut trecind la re
partizarea și specializarea antre
norilor pe grupe de vîrstă. Spe
răm că procedînd astfel vom a- 
sigura o mai bună învățare a fot
balului de către copii. De ase
menea, în procesul de ’nstru re 
un rol deosebit îl are relația din
tre centru-școală-familie, în sco
pul creării timpului necesar 
pentru pregătirea viitorului jucă
tor • Ce probleme vă mai preo
cupă ? > în urmă cu mai multe 
luni, 8 existat o atmosferă ne
prielnică în rîndul antrenorilor. 
Sigur că o asemenea stare de 
lucruri a influențat în mod ne
gativ activitatea centrului, îndeo
sebi procesul de instruire. Astăzi 
există între noi o bună colabo
rare, ajutor reciproc, pentru ca 
să obținem rezultate și mai bune. 
Și noi sperăm că le vom realiza, 
și pentru faptul că actuala con
ducere a clubului, în frunte cu 
președintele său, Dumitru Sever, 
acordă o atenție deosebită cen
trului, ne ajută în rezolvarea 
multor probleme ce se ivesc în 
activitatea noastră.

P. VINTILA
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MIERCUREA CIUC, 17 (prin 
telefon). — Vineri seara s-a 
disputat în localitate derbyul 
etapei campionatului de ho
chei, în care echipa locală 
Sport Club a întilnit pe Dina
mo București, cîștigînd cu 
5—3 (2—0, 3—1, 0—2). A fost 
un meci tipic de campionat, în 
care a impresionat puterea de 
luptă a ambelor formații. Sco
rul a fost egal pînă în min. 
18, cînd gazdele au marcat 
prin Șandor, un minut mai 
tirziu Sport Club majorîndu-și 
avantajul prin Z. Naghi. Re
priza secundă aparține gazde
lor, care înscriu prin Bartaiis, 
Gali și Gereb, pentru oaspeți 
mareînd Toke. în ultima parte, 
meciul este pasionant prin al
ternarea rapidă a atacurilor la 
ambele porți. Gazdele ratează 
mult, în timp ce bucureștenii 
reușesc două goluri prin Tu- 
reanu și Moroșan. în această 
ultimă repriză au fost destul 
de multe momente de nervo
zitate și s-au înregistrat unele 
ieșiri nesportive. întîlnirea 
fost condusă de N. 
(Galați), ajutat de 
(București) și Gh. 
(Miercurea Ciuc).

i Simbătă seara se 
returul acestei partide.

t în deschidere la derbyul eta-

a 
Enache 

I. Bccze 
Tasnadi

va disputa

ADUNAREA GENERALA A

pei, s-au întilnit Metalul Sf. 
Gheorghe și Steaua. Victoria 
a revenit bucureștenilor cu 
5—1 (0—1, 3—0, 2—0), după o 
dispută echilibrată, dîrză, în 
primele două reprize. De no
tat că Metalul a condus pînă 
in min. 22 și a avut destul de 
multe ocazii de a mai înscrie, 
în final, bucureștenii și-au im
pus superioritatea tehnică. Au
torii golurilor : Ioniță (2), Ole- 
nici, Justinian, Cazacu, respec
tiv Popa. Au condus : Șt. En- 
ciu, la centru, ajutat de T. 
Szabo și L. Petraș. (V. PAȘ- 
CANU, corespondent).

ASOCIAȚIEI fTDERAJIHOR 
SPORTIVE

GALAȚI, 17 (prin telefon). 
Și cea de-a doua întilnire din
tre echipa locală Dunărea 
Avîntul Gheorgheni a

INIERNAJIONAIT
MONTE CARLO, 17 (Ager- 

pres). — La Monte Carlo au 
început lucrările Adunării Ge
nerale a Asociației federațiilor 
sportive internaționale, pe a- 
genda de lucru figurînd ale
gerea noului președinte și a 
comitetului de conducere pre
cum și probleme legate de or
ganizarea olimpiadelor din 
anul 1988, pentru care candi
dează orașele Nagoya (Ja
ponia) și Melbourne (Austra
lia) — J.O. de vară, Falun (Sue
dia) și Cortina D’Ampezzo (Ita
lia), pentru J.O. de iarnă.

a

a

Și 
dat 

cîștig de cauză oaspeților, cu 
scorul de 5—3 (1—2, 3—0, 1—1). 
A fost un meci deosebit de 
disputat (aprins, chiar, în fi
nalul său). Succesul hocheiști- 
lor de la Avîntul s-a conturat 
în repriza secundă, cînd — 
prin 3 goluri consecutive ei 
au reușit să se desprindă. Au 
marcat : Tamaș (2), T. Andrei 
(2) și A. Barabaș, respectiv 
Marcu (2) și Antohi, din șut 
de penalitate. A condus 
Mureșanu, ajutat de R. 
brescu și L. Petrescu. 
ARSENIE, coresp.).

VIITOAREI! CM. DE CICLISM
IN CEHOSLOVACIA

a

Gh. 
Do- 
(Gh.

TURNEUL FINAL LA POLO
(Urmare din pag. 1)

ori în bară (Ungureanu) și au 
ratat ocazii rarisime (Fejer). 
A fost suficient însă un singur 
minut de derută în rîndurile 
poloiștilor pregătiți de N. Ru- 
jinsebi, pe care dinamoviștii 
l-au speculat prompt; mai in- 
tîi Viorel Rus a concretizat o 
situație de „om în plus", iar 
apoi Vlad Hagiu a încheiat un 
frumos contraatac cu un șut 
imparabil. La scorul de 6—3, 
Crișul s-a văzut nevoită să de
pună armele...

în meci vedetă, Rapid și 
Voința nu s-au putut departaja 
timp de trei reprize. Bucureș
tenii au condus cu 1—0, 2—1 și 
4—3, iar clujenii cu 3—2 ; do 
fiecare dată însă egalitatea a 
fost repede restabilită. în con
tinuare, întrecerea — aprig dis
putată — a avut două momente 
cheie. La scorul de 4—4, rapi- 
distul Arsene a ratat o lovi
tură de la 4 m, dar echipa sa 
a rezistat „șocului", preluînd 
din nou conducerea <5-4). La 
situația de 5-5, a fost rîndul 
clujenilor să gafeze : Claudiu 
Rusu, scăpat singur pe con
traatac, a șutat de Ia doi me
tri, exact în brațele lui FI. Slă- 
vei ! Ratarea căpitanului lor de 
echipă se pare că i-a descum- 

-pănit pe poloiștii Voinței, care 
au primit repede un nou gol. 
și la scorul de 5-6 clujenii ar fi

putut restabili egalitatea, dar ei 
au ratat (o mai făcuseră de 
cîteva ori și înainte) la o si
tuație de superioritate. Și me
ciul a fost jucat. A urmat 7-5 
și, in final, victoria meritată 
a Rapidului cu 8-6. _

Așadar, nici o schimbare in 
clasament și după toate pro
babilitățile, înaintea derby-ului 
lor de duminică dimineața, Di
namo și Rapid vor fi despărțite 
tot de două puncte. Aceasta, 
desigur, dacă poloiștii Voinței, 
sau cei ai Crișului nu vor 
nimic de obiectat...

Uniunea internațională de ci
clism a confirmat organizarea 
campionatelor mondiale din anul 
1981 ia ------ ------ — -------
slovacia 
fond șl 
lodrom. 
corespondentului ziarului 
re dello Sport'' 
derațiel ' '
Vladimir Holecek, a declarat că 
a fost stabilit planul de organi
zare a competiției : datele, tra
seele, orarul și alte detalii. Pen
tru prima oară în Istoria aces
tei competiții, proba de fond se 
va desfășura pe arterele unei- 
mari capitale, Praga. Circuitul 
va măsura 13,700 km, compor- 
tind urcușuri accentuate pe co
linele ce domină „orașul de 
aur”, fiind un traseu practic 
fără porțiuni de plat.

In ceea ce privește campiona
tele mondiale de pistă acestea 
se vor desfășura pe velodromul 
din Brno (tribune cu • capaci
tate de 8 000 locuri) intre 31 au
gust șl 5 septembrie.

două orașe din Ceho- 
la Praga — probele de 
la Brno — cele de ve- 
Intr-un interviu acordat 

„Corrie- 
președintele fe- 

cehoslovace de ciclism,

5

i

Intre 27 septembrie și 5 octombrie s-a desfășuiat cea de a 
30-a ediție a „Turului Bulgariei**. Cele 9 etape au însumat 1380 
km, la startul competiției aliniindu-se 14 echipe (84 de rutieri 
din 12 țări). Locul I, la individual, a fost cucerit de ciclistul 
bulgar Nencio Staikov, victoria la echipe revenind reprezen
tativei U.R.S.S. Sportul cu pedale din țara noastră a fost re
prezentat de Mircea Komașcanu, Cornel Nicolae, Andrei Antal, 
Valentin Marin, Ionel Gancea și Traian Sârbu, selecționata 
României ocupind — după, cum se știe — locul VI în clasa
mentul final.

Martor ocular la această întrecere de tradiție, antrenorul ION 
STOICA ne declară:

„Excelent organizată, com
petiția a reunit un pluton de 
alergători cu valoare confir
mată la Jocurile Olimpice șl 
la campionatele mondiale, 
precum și tineri care fac e- 
forturi intense pentru a obți
ne confirmarea. Este motivul 
pentru care ediția jubiliară a 
„Turului Bulgariei** a oferit 
un spectacol palpitant, de 
înalt nivel. Aceasta, în ciuda 
faptului că două dintre etape 
au avut în totalitate traseu 
muntost iar celelalte au cu
prins și ele porțiuni mai lungi 
sau mai scurte de urcuș. Am 
remarcat, îndeosebi, prestația 
învingătorului, bulgarul Nencio 
Staikov, precum șl comporta
rea alergătorilor Koler (R.D. 
Germană), Michalak (Polo
nia), Adamsson (Suedia) și 
Klein (Olanda). Echipa noas
tră, handicapată de defecțiuni 
mecanice, a reușit să obțină 
un loc satisfăcător, întrecînd 
reprezentative din țări cu 
mare tradiție în sportul cu 
pedale. Din păcate, ascensiu
nea în clasamentul pe țări a 
fost grevată șl de inconstanța

unora dintre rutierii cărora li 
s-a acordat creditul de a fi 
selecționați în echipa națio
nală.

Urmărind cea de a 30-a e 
diție a „Turului Bulgariei** 
am desprins două dintre ca
racteristicile actuale ale ci
clismului de mare performan
ță. In primul rînd, ritmul 
foarte rapid de alergare, in
clusiv pe porțiunile de urcuș. 
Firește, pentru a corespunde 
acestei necesități trebuie 
posezi © excelentă 
șl să fi rulat mult 
petiții de amploare, 
de crema ciclismului 
țional. In al doilea

s

S

3
3
3

să 
pregătire 
în com- 

alături 
interna- 

,_____ __ __ _____ rînd, se
evidențiază spiritul de comba
tivitate al alergătorilor care 
doresc să intre în elită. Ei 
nu precupețesc eforturile ne- 
cesare inițierii unor acțiuni „ 
fenslve șl — mai ales — nu Jj 
se descurajează după tentati 
vele nereușite. Dimpotrivă 
reiau totul de la capăt cu și țg 
mal multă ambiție. Evident. 7- 
aceste icalitățl se educă, se ș 
dezvoltă incă din perioada ju- 
nloratului”.

3

5
3

avea

6—3 
mar- 

Hagiu 2, Răducanu, D. 
Moiceanu, Rus (Din.) 
2, Fărcuță (Cr.). Ar- 
Schilha și R. Timoc.

DINAMO — CRIȘUL 
(3—1, 1—2, 0—0, 2—0). Au 
cat : Hagiu 2, Răducanu, 
Popescu, 
și Fejer 
bitri : R.

RAPID VOINȚA 8—6 
(2—1, 2—3, 1—1, 3—1). Au în
scris : Slavei
Arsene, Olac, Niță (R) și R. 
Rusu 2, Pop, ~ ~ ‘ .
Cl. Rusu (V). Arbitri : V. Me
dianii și V. Burdea.

3, Schervan 2,
Kovacs, Sebok,

în clasament conduce 
mo cu 20 p urmată de : 
pid 18 p ; 3. Voința

Dina- 
2. Ra- 

. 7 p
(82—96) ; 4. Crișul 7 p (83—106).

Astăzi, de la ora 15,30 se des
fășoară meciurile Crișul — Ra
pid și Dinamo — Voința, iar 
mîine de la ora 10, Voința — 
Crișul și Rapid — Dinamo.

IRLANDA ROMÂNIA, LA RUGBY
(Urmare din pag. I)

vom putea ieși cu fruntea sus 
din teren. Și cred că așa se 
va întimpla !“. Cuvintele căpi
tanului echipei noastre, M. Pa
raschiv, sintetizează gindurile 
întregului lot. De partea cealal
tă, Orr și Qeane, doi dintre cei 
mai experimentați rugbyști ir
landezi, cred într-o partidă 
frumoasă, fiind convinși că „ro
mânii vor face cel mai bun 
meci al lor din întregul turneu".

Arbitrul francez Jean Pierre 
Bonei va conduce formațiile :

ROMANIA : Codoi (Steaua, 
23 ani, debutant) — Fuicu 
(Steaua, 26, 2 meciuri A), Văr- 
zaru (Farul, 20, 1 A), Constan
tin (Dinamo, 29, 34 A), Aldea 
(Dinamo, 28, 6 A) — Alexandru 
(Steaua, 27, 21 A), 
(Dinamo, 26, 23 A) — Murariu 
(Steaua, 25, 23 A), Borș (Dina-

mo, 26, 5 A), Stoica (Dinamo, 
27, 30 A) — Dumitru (Farul, 28, 
32 A), Caragea (Dinamo, 21, de
butant) — Dinu (R. C. Grivița 
Roșie, 35, 57 A), Munteanu 
(Steaua, 28, 27 A), Bucan (Ști
ința Petroșani, 25, 5 A). Rezer
ve : Țurlea, Ortelecan, M. Io- 
nescu, Suciu și Lungu.

IRLANDA : O’Brien (Brough
ton Park, 25, IA) — Kennedy 
(St. Mary’s College, 25, 10 A), 
Irwin (King’s University, 21, 

2 A), Campbell (Old Belvedere, 
26, 7 A), Quinn (Old Belvedere, 
25, debutant) — Ward (Garryo- 
wen, 26, 9 A), Robbie (Grey
stones, 24, 5 A) — Slattery 
(Blackrock College, 31, 45 A), 
Spring 
Tucker 
Folley
Qeane

Paraschiv

(Lansdowne, 24, 6 A), 
(Shannon, 28, 3 A) — 

30, 5 A),
32, 35 A) 

(Wanderer, 29, 4 
(St. Mary’s Col- 
Orr (Old Wesley,

(Shannon, 
(Lansdowne,

— Fitzpatrick 
A), Fitzgerald 
lege, 28, 6 A), 
29, 24 A).

I
I

I

I

NT SCUZAU, INCTPT TRANSMISIA MECIURILOR DIN IARĂ”
De ia 4 000 m, prin fereastra aeronavei, pri

virile caută, acolo, jos,t puncte de reper. Ză
rim panglica șerpuitoare' a Dunării, podul de 
la Cernavodă; ochH caută să rețină apoi ul
tima imagine a litoralului românesc scăldat în 
scjre^ pentru ca, în scurtă vreme apa albastră 
a Mării, înfiorată de coamele valurilor să do
mine priveliștea. A trecut o oră și jumătate și 
avionul, după o scurta voltă, se odihnește pe 
pista aeroportului din Istanbul. De aici, incă 
un salt de 40 minute și, din verdeața pînă 
mai acum atotstăpînitoare, ne trezim în deco- 
ru» arid al podișului Anatoliei. In centrul sâu 
se află Ankara, ținta călătoriei noastre șl o 
călăreților participanți ’a campionatele bal
canice.

Ne angajăm în fluxul autostrăzii. Se circulă 
repede, fără complexe. Peisajul se derulează 
parcă cu prea multă repeziciune. Orașul se 
profilează în față. Mai avem timp, intr-o stră
fulgerare de gînd, să ne amintim despre ceea 
ce citisem mai înainte prin diverse dicționare 
și encicopedii: „întemeiat in secolul 7 î.e.n. ... 
S-a numit, mai întîi, Angara... In 1930 avea a- 
proape 50 000 de locuitori, in 1969 ajunsese la 
902 200, pentru ca acum sâ numere aproape 2 
milioane... Pe aici, pe undeva, In iulie 1402 

învins de Timur Lenk... Vechi 
Douâ aeroporturi.

Activitate sportivă

Baiazîd a fost 
centru cultural... 
lăți... * 
din 1923...*.

Contactul c-j Ankara este
se amestecă se combină......... . _____ T_3 _
mețitor. Credem într-o viitoare sedimentare. Cen
trul vechi este dominat 
Ataturk", avînd pe Ic 
ecvestră a marelui om

bogata.
Universi- 
Capitală

faschxmt.
Intr-un vălmășag a-

Impresiile

de bulevardul „Kemal 
jumătatea sa statuia 

politic. Vizităm muzeul.

O construcție monumentală, închinată celui care 
i-a conferit Turciei trăsături moderne. Gazdele 
ne vorbesc despre idealurile lor, despre drumul 
pe care-l mai au de parcurs pentru a ajunge 
acolo unde a dorit-o Ataturk.

Ne continuăm plimbarea. Strada este într-o 
permanentă forfotă. Mașinile aleargă intr-un 
continuu du-te-vino, adesea fără respectul cu
loarelor, al priorității, terorizîndu-l pe pietonul 
pașnic prin scrîșnet de frîne șl zgomot de clac- 
soane, dominat din cînd In cînd de sirenele 
mașinilor poliției. Din ușile prăvăliilor, negus
torii își Ic udo marfa, te îndeamnă să intri. 
Unii o și fac. dar nu zăbovesc mult, alungați 
de prețurile în continuă urcare. Atunci începe 
tîrguiala. In sfîrșit, dacă totul iese cum trebuie
— cel mai adesea însă nu — se bea un ceai. 
Din păhărele mici, --luate de la băieții care 
circulă pretutindeni, purtindu-și cu dexteritate 
tăvile în poziții Instabile. Dar, farmecul străzii 
este sporit și de văcsuitorK de ghete, cu ale 
lor Instrumente lucitoare, și de vînzătorii de co-
— »_• cap, cu „cercurile

asemenea femeilor
coșurile cu fructe

vrîgl care ișl duc tăvile pe 
de susan” rinduite în stivă, 
de pe la noi core-și poartă 
ademenitoare.

Toată lumea este grăbită...
De sus, de la nivelul „citadelei” imaginea 

de noaote captivează. Orașul s-a 'modelat după 
formele de relief, coborind șl ureînd colinele 
podișu'ui fără a fi lăsat nici un loc să res
pire. Cind luminile se aprind, ai senzația unul 
uriaș îmbrăcat în strălucitoare zale, dormind 
sub razele de lună, degajînd o puternică forță 
aflată *n stare latentă după o zi de agitație 
intensă.

...Campionatele sînt în plină desfășurare. Din

.<>

. •

Fete, în frumoase costume populare, 
au dat farmec și culoare festivităților de 
premiere ale Campionatelor balcanice de 
călărie, de la Ankara. Foto: M. BADULESCU 

mulțimea de spectatori se desprind trei brăbați 
viguroși, arși de soare, care se îndreaptă 
spre călăreții noștri, proaspeți campioni balca
nici, strîngîndu-le mina cu putere. Așa i-am 
cunoscut pe Virgil Roșea, Gheorghe Bîrsan, 
Petre Manea, trei din reprezentanții întreprin
derii „Tractorul* Brașov, aflațl In Turcia pentru 
a acorda asistență tehnică. Prieteniile se leagă 
repede Ei ne întreabă despre ce mai este pe 
acasă - deși „radioul din cameră este fixat 
pe București și nu pierdem nici o veste* —, 
noi despre munca lor. Așa aflam că produsele 
românești sînt foarte căutate, că în prezent 
cîteva zeci de mii de tractoare brașovene brăz
dează ogoarele Turciei. Era într-o sîmbătă. La 
un moment dat, uitîndu-se la ceas, unul dintre 
Interlocutorii noștri se scuză: „Astăzi ne gră
bim, pentru că peste puțină vreme trebuie sâ 
înceapă transmisiile de fotbal și vrem sâ fim 
alături de băieții noștri din Brașov*. Demarează 
în viteză, la bordul unei „Dacii 1300". Ne gîn- 
dim la miile de fire care-i leagă de casă.

Emanuel FĂNTÂNEANU

• TELEX •
BASCHET • Rezultate înre

gistrate în meciurile retur din 
cadrul competiției internaționale 
masculine de baschet „Cupa Ko- 
raci“ : Royal Anderlecht —- B. C. 
Mess (Luxemburg) 97—78 ; Kar- 
siyaka Izmir — Mavag Budapes
ta 71—75 ; Panellinios Atena — 
Hapoel Haifa 77—96 ; B. C. Ma
drid — Ovaltine (Anglia) 105—111 ; 
Sparta Bertrange (Luxemburg) — 
Stade Francais Eury 100—107.
«CICLISM • Campionatele mon

diale pentru juniori au continuat 
pe velodromul din Ciudad de 
Mexico cu proba de urmărire in
dividuală, în care victoria a re
venit lui Dainis Lie\..â<^- 
(U.R.S.S.). în proba de viteză- ti
tlul a fost cucerit de Maic Mal- 
chow (R. D. Germană) • Cursa da 
șase zile desfășurată pe velo
dromul din Berlinul Occidental a 
fost cîștigată de cuplul Patrick 
Sercu (Belgia) — Gregor Braun 
(R. F. Germania).

HANDBAL • In meci contînd 
pentru „Cupa campionilor euro
peni* la masculin, echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a învins pe teren pro
priu, cu scorul de 26—22 (11—10) 
formația poloneză Hutnik Cra
covia și s-a calificat în optimile 
d.e finală ale competiției.

SCRIMA • Competiția interna
țională de sabie pe echipe des
fășurată la Nancy s-a încheiat cu 
succesul sc-rimerilor polonezi — 
3 victorii, urmați de formațiile 
R. F. Germania — 2 victorii și 

-Franței — 1 victorie.
ȘAH • In runda inaugurală a 

turneului de la Buenos Aires, 
campionul mondial Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) a remizat cu ma
rele maestru cehoslovac Vlastimil 
Hort. Rezultatul de egalitate a 
mai fost consemnat și în parti
dele Balasov (U.R.S.S.) — Panna 
(Argentina). Timman (Olanda) — 
Quinteros (Argentina) și Liubo- 
jevici (Iugoslavia) — Najdorf 
(Argentina) © După zece runde, 
în turneul de la Virbas (Iugo
slavia) continuă să conducă ma
rele maestru englez Anthony 
Miles, cu 6‘/j p, (1), urmat de 
Sax și Adorjan (ambii Ungaria) 
cu cîte 6 p, Petrosian, Iusupov 
(ambii U.R.S.S.) și Ivanovic! (Iu
goslavia) — cu cîte 5*4 p. • Cu 
două runde înainte de termina
rea turneului de la Zreaianin, 
în clasament conduce Klarici. cu 
9*4 P. urmat de Matulovict — 
8’Z? p. V. Vaisman (România) a 
remizat în runda a 13-a cu Mar- 
tinovici și se află pe locul 
7*/, P.

TENIS • In optimile de 
ale turneului Internațional 
Guangzhou (R. P. Chineză), ju
cătorul american Jimmy Connor, 
l-a învins cu 6—4, 6—2 pe compa
triotul său Jim Delaney. Alte re
zultate : Letcher (Australia) — 
Montano (Mexic) 6—4. 6—4 ; Is
mail (Zimbabwe) — Norback 
(Suedia) 7—6, 6—2 : Menon (in
dia) — Case (Australia) 6—3, 4—6, 
6—1. • in turul II al turneului 
feminin de la Deerfield Beach 
(Florida) Virginia Ruzici a în- 
vlns-o cu 6—3, 6—2 pe Christianne 
Jclissaint. Alte rezultate : Marsi- 
kova — Piatek 7—5, 6—4 ; Acker 
— Horvath 7—6, 6—1. în turul ur
mător, Virginia Ruzici va juca 
cu invingătoarea din partida : 
Chris Evert Lloyd — Smith.

V.

« cu

finală 
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