
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE
V

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii 
liste România, a efectuat, 
cursul 
lucru 
ce și 
Argeș.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului.

La mai puțin de o săptămi- 
nă, cind a fost prezent in mij
locul lucrătorilor ogoarelor din 
mai multe județe din partea 
centrală a țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat din 
nou în unități agricole — co
operatiste și de stat — pen
tru a urmări Ia fața locului 
cum se desfășoară campania 
agricolă de primăvară, cum se 
acționează ca toate 

"acestei 
nomiei 
nească 
calitate 
stabilite de Congresul al XII- 
lea al partidului. Pregătită din 
timp, condusă de cadre compe
tente, de specialiști și activiști, 
dispunînd de o puternică bază 
tehnică, cea mai importantă 
campanie agricolă a anului a 
cuprins acum fiecare sat și că
tun. Fiecare zi, fiecare oră 
cîștigată, acum la vîrf de cam
panie, înseamnă un spor în
semnat de recoltă, producții 
mai bune pentru satisfacerea 
cerințelor sporite de consum 
ale populației, mai multe ma
terii prime pentru industria 
prelucrătoare, precum și exce
dente pentru export Tocmai 
pentru aceea, conducerea de 
partid și de stat personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, ur-

Socia- 
în 

zilei de joi, o vizită de 
ia unități agrozootehni- 
industriale din județul

sectoarele 
ramuri de bază a eco- 
naționale să-și îndepli- 
integral și la indicii de 
și eficientă sarcinile

mărește cu toată atenția felul 
în care 
losite la 
țiile de 
ei tehnico-materială, forța de 
muncă, condițiile climatice fa
vorabile ale acestei primăveri.

Primul popas s-a făcut in 
comuna Teiu, la Asociația eco
nomică intercooperatistă de 
creștere a găinilor ouătoare și 
Ia asociația economică interco
operatistă de creștere a porci
lor. în intimpinarea secreta
rului general al partidului au 
ieșit, cu steaguri roșii și trico
lore, ou portrete ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu bra
țele încărcate de flori, un 
mare număr de locuitori ai co
munei. Cei mal vîrstnici din
tre ei intîmpină pe conducă- 
torul partidului și statului nos
tru cu simbolul ospitalității a- 
cestor meleaguri — 
sare.

Tovarășul Nicolae 
răspunde cu multă 
acestor mărturii ale 
și stimei ce i-o poartă întregul 
popor pentru neobosîta-i acti
vitate dedicată binelui și feri
cirii întregii națiuni Se scan
dează cu putere : „Ceaușescu 
— P.C.R.**, „Ceaușescu și po
porul".

Sint vizitate în continuare : 
Asociația economică de stat și 
cooperatistă din comuna Că- 
tcasca, Asociația economică de 
stat și cooperatistă pentru creș
terea vacilor de lapte din co
muna Bradu, precum si două 
unități fruntașe ale industriei 
constructoare de autovehicule — 
cea de la Pitești, producătoare 
de autoturisme de oraș, si cea 
de la Cimpulung-Muscel uDde 
se realizează autoturisme de 
teren „ARO".

in agricultură sint fo- 
maximuni toate condi- 
care dispune — baza

piine și

Ceaușescu 
prietenie 
dragostei

ANUL XXXVII - Nr. 9758 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 17 aprilie 1981 |

'învhîts ia cli/bi/h'lsspor’tiVe-']
FARUL

ARE 
SA

Șl MAI

CONSTANTA
AMBIȚIA 
DEVINĂ

PUTERNIC
Clubul Farul, acolo In capi

tala Litoralului, este o unitate 
sportivă de vîrf, în care se 
concentrează, în cea mai mare 
proporție, principalele valori 
sportive, ale orașului. Amintind 
numele cîtorva celebrități ds 
actualitate ale Farului, als 
Constanței, ne putem da sea
ma că forța clubului depășeș
te perimetrul dobrogean, în- 
scriindu-1 în rîndul grupărilor 
sportive de elită ale sportului 
românesc. Luptătorul Ion 
Draica, atleții Ilie Floroiu, 
Horia Toboc, Florența Crăciu- 
nescu și Maria Samungi, vo
leibalistele Iuliana Enescu, 
Maria Enache și Gulniza Ge- 
lil, floretista Viorica Țurcan, 
rugbyștii Gheorghe Dumitru, 
Mihai Bucos și Gheorghe Văr- 
zaru, iată cîțiva performeri 
care fac nu numai mîndria 
sportivă a clubului constăn- 
țean ci și a țării.

Pentru a cunoaște mai bine 
activitatea și obiectivele pe 
care și le-a propus pentru vii
torul mai apropiat (1981) sau 
mai îndepărtat (Jocurile Olim
pice de la Los Angeles), ne-am 
adresat prof. Octavian Dimof- 
te, vicepreședinte al clubului.

— Farul este un club mare, 
rămîne să vedem dacă este și 
puternic. Este firesc ca și pre
tențiile față de un club mare 
să fie la fel de mari. V-am 
propune să începem discuția 
cu referiri la contribuția spor
tivilor de la Farul la J.O. 1980...

— Din păcate, cele 2,75 p 
trecute în contul nostru din 
totalul românesc la J.O. de la 
Moscova sînt departe de ce 
așteptam fi, aș spune, de po
tențialul nostru. Fiind vorba 
de Olimpiadă, nici nu mai

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2-3)

C.S. ȘCOLAR Nr. 2 
BAIA MARE
FURNIZEAZĂ 

PERFORMERI! 
Clubul sportiv școlar nr. 1 

din Baia Mare este un club tl- 
năr în aria performantei. Dis
cuția purtată cu prof. Gheorghe 
Georgescu, directorul adjunct al

acestui club, ne-a relevat o se
rie de aspecte ale activității de 
perspectivă a școlarilor care 
fac parte din secțiile de hand
bal (m+f), volei (m+f). înot, 
fotbal și rugby (ultimele trei 
funcționează numai din acest 
an școlar). îndrumat permanent 
de Inspectoratul școlar județean. 
In special de prof. Ioan Dîrjan, 
clubul și-a propus pentru anul 
în curs un loc pe podiumul de 
premiere la turneul final al 
handbaliștilor juniori II. iar 
dintre aceștia, D. Botorcea, D. 
Mironescu și N. Boca (elevii 
prof. L Chira) să fie promovați 
în secția de handbal H.C. Min- 
aur Baia Mare.

Voleibalistele pregătite de 
prof. M. Sterie și-au propus un 
loc în primele trei în seria 
campionatului de junioare din 
care fac parte. Iar Andreea 
Szakacs, Ana-Maria Olah sl 
Marcela Mărgăritescu să fie 
promovate la Maratex. Secția 
de înot (prof. Gherghina Bach
ner, Iosif Naghi și Ilona Bal- 
ko) se află la început de drum.

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, pc lacul snafiov CAMPIONATUL DE FOND 
DESCHIDE SEZONUL COMPETIȚIONAL DE CAIAC-CANOE

Marginalii la campionatele continentale de la Goteborg

„EUROPENELE" DE LUPTE GRECO-ROMANE
IN PERSPECTIVA UNIVERSIADEI '81

încheiate recent, la Lisebergs- 
hallen din GSteborg, întreceri
le celei de a 28-a ediții a cam
pionatelor europene de 
greco-romane — la care 
participat 131 de sportivi 
19 țări — au oferit specialiști
lor și, bineînțeles, concurenților 
o serie de concluzii importante 
în perspectiva celorlalte mari 
competiții internaționale ale a- 
cestui an post-olimpic.

Comentariul nostru de astăzi 
își propune să înfățișeze citi
torilor cîteva constatări și a- 
precieri pe marginea evoluției 
și rezultatelor echipei noastre 
reprezentative. Vom începe prin 
a preciza că la aceste campio
nate, pentru sportivii români 
un important mijloc de pregă
tire și verificare în vederea u- 
nei cît mai bune comportări la 
„Universiada1* de la București, 
bilanțul general a fost sub aș
teptări: o medalie de aur (Ște-

lupte 
au 
din

lui nostru, este necesar să ne 
oprim asupra cîtorva probleme 
pe care le considerăm impor
tante pentru activitatea viitoa
re în acest sport cu însemna
tă pondere în programul J.O. 
și la „Universiadă".

• Echipa reprezentativă 
făcut, ca durată, o pregătire 
dusă pentru această ediție 
campionatelor europene, 
plus, să mai reținem că i 
dintre luptători nu au confir
mat încrederea acordată de 
tehnicienii lotului, obiectivele 
privind locurile fruntașe la cî
teva categorii de greutate fiind 
astfel doar parțial îndeplinite 
(puteau fi cucerite: o medalie 
de aur, una de argint și două 
de bronz).
• Campionatele continentale 

de la Goteborg au fost primele 
mari întreceri oficiale după a- 
plicarea unor importante mo
dificări in regulamentul tehnic

a
re-

în 
unii

dintre fruntașii diferitelor cate
gorii de greutate în drumul 
lor spre podium. Am putea a- 
minti, de exemplu, că, în cele 
33 de meciuri susținute în to
tal, luptătorii români au tre
buit să întilnească 
valoroși, dintre care 
cerit medalii la cele 
ril la care am fost 
tați, printre ei aflîndu-se și 
4 din noii campioni europeni, 
cărora, bineînțeles, li se adaugă 
Ștefan Rusu.

© începutul procesului de 
întinerire a echipei a adus in

advsrsari
14 au cu-
9 catego-
reprezen-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag 2-3)

Sezonul competițional de ca- 
iac-canoe se inaugurează astăzi, 
odată cu desfășurarea campio
natului republican de fond. în
trecerile vor avea loc pe lacul 
Snagov, în două reuniuni: di
mineața se vor desfășura curse
le de canoe simplu, canoe du
blu, caiac simplu fete și caiac 
dublu fete (primul start se va 
da la ora 9), iar după amiază, 
de la ora 15,30 sint programate 
probele de caiac masculine — 
simplu, dublu șl patru. Toate 
întrecerile masculine, atît la 
caiac cit și la canoe, se vor 
disputa pe distanța de 10 000 m, 
iar cele feminine pe distanța 
de 5 000 m.

Campionatul de fond, primul 
start dintr-un sezon al cărui 
punct de maxim interes îl re
prezintă campionatele mondi
ale de la Nottingham (la sfîrși- 
tul lui iulie), ne oferă prilejul 
de a ne reîntilni cu toți frun
tașii padelei și pagaei, în frun
te cu campionii olimpici de la 
Moscova Ivan Patzaichin și 
Toma Simionov, cu ceilalți me- 
daliați și finaliști de la J.O. — 
Vasile Dîba, Ion Bîrlădeanu, 
Petre Capusta, Ion Geantă, Mi
hai Zafiu, Nicușor Eșeanu, A- 
lexandru Giura, Nicolae Țicu, 
Maria Ștefan, Agafia Buhaev, 
Elisabeta Băbeanu și alții.

După meciul de fotbal de la Copenhaga

Campionul european Ștefan Rusu ți-a fixat in pod adversarul 
și încearcă obținerea tușului

O ÎNFRÎNGERE CU ÎNVĂȚĂMINTE

fan Rusu — categ. 68 kg.) și 
cite un loc 4, 5 și 6 (respectiv 
prin Vasile Andrei — categ. 
100 kg., Constantin Alexandru 
— categ. 52 kg. și Gheorghe 
Ciobotaru — categ. 74 kg.).

Urmărind desfășurarea celor 
233 de meciuri și împărtășind 
integral opiniile exprimate la 
scurt timp după ultimele finale, 
de conducerea tehnică a lotu-

al F.I.L.A. și tocmai în aceste 
condiții — care cer concurenți
lor o luptă dinamică, totală, 
un angajament pe toată peri
oada fiecărui meci — pregăti
rea insuficientă (și cu unele 
minusuri asupra cărora vom 
reveni) a avut efecte vizibile.

• Sistemul calificării In cite 
două serii pentru finalele 
locurilor 1—6 „a stopat" mulți

COPENHAGA, 16 (prin tele
fon). Miercuri, cu numai două 
săptămîni înaintea meciului ofi
cial cu Anglia, echipa naționa
lă a României și-a încheiat 
seria jocurilor de verificare din 
această primăvară, pierzînd în- 
tîlnirea cu Danemarca, de ț>e 
stadionul „Idraetspark". în a- 
ceste condiții. în răstimpul care 
a mai rămas pînă la meciul 
de pe Wembley, Șt. Covaci, 
vicepreședintele F.R.F. cu pro
blemele tehnice, și antrenorii 
V. Stănescu șl V. Stănculescu, 
trebuie să tragă învățămintele 
care se cuvin, să elimine defi
ciențele apărute. în cadrul com
portamentului de ansamblu al 
echipei, să o fortifice pe toate 
planurile, dar mai ales moral, 
pentru ca ziua de 29 aprilie 
să-i găsească pe jucătorii noș
tri cît mai bine pregătiți. Pen
tru că. miercuri seara, la Co
penhaga, chiar dacă „tricolorii" 
au marcat un oarecare progres 
față de întîlnirea de săptămîna 
trecută de la Tel Aviv. așa 
cum afirma Ștefan Covaci, ran

damentul echipei noastre s-a 
situat, totuși, la un nivel scăzut 
față de evoluțiile din toamnă. '

Desfășurarea meciului cu Da
nemarca a arătat că echipa 
noastră — lipsită de cîțiva ju
cători (Ștefănescu. Munteanu II, 
Stoica și. într-o oarecare măr- 
sură, Iordache, accidentat la 
antrenamentul din ajunul par
tidei) — și-a pierdut mult din 
potențial, din personalitatea ce 
o caracteriza. Ea a acționat 
confuz în faza de construcție. 
Pentru că a venit vorba de 
acest termen atît de vehiculat 
in lumea fotbalului. FAZA DE 
CONSTRUCȚIE, care stă la ba
za oricărei concepții tactice, 
trebuie să arătăm că în jocul 
de la Copenhaga principala ca
rență a constituit-o slabul ran
dament dat de doi dintre jucă
torii de la mijlocul terenului, 
compartiment in care doar Bel- 
deanu a reușit într-o bună mă
sură să dea satisfacție, dar și 
el numai In faza de aipărare, 
unde i-a revenit sarcina de a-1 
anihila pe impetuosul Simon

sen. Văduvită de aportul mij
locașilor — compartimentul cu 
cel mai bun randament la sfir- 
șitul anului trecut —, întreaga 
echipă a fost ruptă in două, 
acțiunile ofensive ale jucători
lor noștri fiind destul de rare. 
Iordănescu, individualist cum îl 
știm, a frinat mereu jocul, chiar 
și in momentele cind se impu
nea o accelerare a lui, fiind 
create toate condițiile de con
traatac. De asemenea. Bălăci, 
deși a alergat mult, făcind ri
sipă de energie, a fost lipsit 
de inspirație și n-a reușit să 
limpezească jocul, să transmită 
mingi eficiente echipierilor din 
prima linie Și. atunci, de unde 
acel joc combinativ. calea cea 
mai sigură de a păstra echi
librul în condițiile susținerii 
unei partide în deplasare, așa 
cum vor fi și cele cu Anglia 
și Ungaria ? Cînd adversarii, 
beneficiind de avantajul tere-

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag 2-3)



iniri pe traseele „Daciadei"
■

LA POALELE ȘURI ANULUI...
• Handbaliștii juniori din Sebeș se afirmă • Frumoasă bază spor- 

> — dintivă amenajată prin muncă patriotică • Legume proaspete 
gospodăria anexă

Euccesele Clubului sportiv 
școlar din Sebeș sînt îndeobște 
cunoscute. In județul Alba — 
unul dintre județele unde hand
balul are vechi tradiții — iu' 
niorii din Sebeș au cîștigat 
mereu primul loc. iar în anul 
1980 ei s-au calificat în Divizia 
națională a elevilor si juniori
lor.

— A fost primul nostru suc
ces în cadrul „Daciadei". ne 
spunea prof. Florin Fleșeriu, di
rectorul clubului. Am dat me
reu elemente de bază pentru 
echipele din diviziile „A" și 
„B“ : Cesarela Weiner, Ște- 
fania Astrid, Cornel Mihălțan ș> 
Alexandru Tureanu sînt doar 
cîtiva dintre ceî mai buni, 
îl avem acum si ne Mir
cea Sămărghitean, un exce
lent Inter stînga de 1,96 m, 
pe Ioana Andrei, o jucătoare 
de mare perspectivă. Pe scurt, 
sperăm să dăm primelor eșa
loane ale handbalului alte și 
alte elemente de valoare, pen
tru că aceasta ne este menirea.

Venisem la Clubul sportiv 
școlar avizați de prim-vicepre- 
ședintele C.O.E.F.S. Sebeș, to
varășul Nicolae Capătă.

— Ni s-a spus că, prin mun-

că patriotică, cu elevii dumnea
voastră, și cu ajutorul părinți
lor lor, ati realizat o foarte 
frumoasă bază sportivă și. la 
munte, o tabără cu o gospodă
rie anexă unică in județ.

Prof. Florin Fleșeriu a zim- 
bit :

Baza sportivă și tabăra 
tot rodul „Daciadei". Copiii 
îndrăgesc sportul sînt tot 

mulți, de aceea a fost ne- 
să le venim în ajutor. Am

sînt 
care 
mai 
voie — —--------— ------
amenajat patru terenuri dc hand
bal si, in curind, va fi gata în
că un teren de fotbal la margi
nea orașului, lingă uzina elec
trică, pe un vechi teren viran, 
lingă parcul „în Arini". Haideți 
să-I vedeți 1

Am răspuns invitației. Tere
nul de fotbal era gazonat. îm
prejmuit și avea gata un grup 
sanitar cu vestiare și cîteva 
mici săli.

Nicolae Capătă, care ne înso
țește. ne-a dat cîteva explicații 
cu privire la tabără...

— A fost organizată la Lun
cile Prigoanei, la poalele Șuria- 
nului. Acolo, clubul sportiv șco
lar și-a construit, prin mun
că patriotică, cabane, și tc-

en

e o
Pri-
ca-

renuri de handbal. Parcă 
stațiune de odihnă I 
mul avantaj : nu-i costă 
zarea. Dar conducerea clubului 
nu s-a mărginit Ia atît. Pășuni 
sînt destule, așa că s-au cres
cut oi, s-a creat o gospodărie 
anexă și o grădină de legume. 
Omul gospodar știe să se 
descurce. Pe timpul taberei ele
vii aveau hrană proaspătă șl 
din belșug.

Cînd am revenit In oraș. prof. 
Fleșeriu ne-a poftit intr-un 
ARO. L-am întrebat dacă era 
mașina școlii.

— îi a mea, 
— a răspuns 
ce să îmi iau 
care încăpeam doar eu și fa
milia mea ? Așa pot face curse 
și pentru școală. Și-apoi e bună 
acolo sus, la Luncile Prigoanei, 
unde nu urcă o mașină de oraș. 
Am avut, ce-i drept, un pic 
de sfadă cu nevastă-mea, dar 
pînă la urmă m-a înțeles. Că si 
dinsa este tot profesoară de 
educație fizică. Un succes spor
tiv. în cadrul „Daciadeî". este 
al nostru, al tuturor.

tovarășe reporter 
profesorul. De 
o Dacie 1300, In

Sever NORAN

sf

„DACIADA" A PROPULSAT NUMEROASE ELEMENTE

IN HALTERELE DE PERFORMANȚA!
• La Cluj-Napoca-record dc participare (408), dar^l o competiție a recordurilor».

Festivalul halterofililor de 
perspectivă, programat la Cluj- 
Napoca. sub genericul „Dacia- 
dei“. a constituit o reușită pe 
toate planurile. Mai mult, ea 
poate fi apreciată ca „o compe
tiție a recordurilor" cum foar
te bine remarcau mulți dintre 
tehnicienii 
.Clujeana", 
atenția.

Un prim 
participare : 408 concurent! I
Nicicind o întrecere de halte
re n-a reunit un număr atît 
de mare de sportivi. .O ase
menea largă participare are o 
semnificație aparte"— tinea să 
sublinieze prof. Lazăr Baroga, 
secretarul responsabil al fede
rației. Și a explicat de ce : 
.Fiindcă ea atestă Interesul de
osebit pe care tinerii sportivi 
de la noi îl manifestă fată de 
acest sport olimpic în care, du
pă aprecierea mea, mișcarea 
sportivă din România se poate 
tmpnne mult mai convingător. 
Personal am numai cuvinte de 
laudă la adresa tuturor acelora

prezenți In sala 
Observația retine

record se referă la 
408

care prin intermediul *Dacia- 
dei" au înțeles — și au reușit
— să atragă in sportul haltere
lor atîția practicanți și mai ales 
să-i pregătească în mod adec
vat Competiția de la Cluj-Na
poca'a fost, în această privință, 
o primă premisă în sprijinul 
reușitelor viitoare".

Recordului de participare i se 
adaugă — element de referință 
și mai important, vizînd cali
tatea muncii — cele 9 recor
duri naționale care s-au înre
gistrat : 4 la copii (36 kg — I. 
Hoalbă, 115 kg la total : 48 kg
— G. Secan, 92,5 kg la „arun
cat" ; 56 kg — A. Socaci, 115 
kg la „aruncat" și 205 kg la 
„total") ; 2 la juniori II (52 kg
— M. Cristea. 92,5 kg la 
„smuls" ; 82,5 kg — N. Vfad, 
157 kg la „aruncat") și 3 fa 
juniori I. în întrecerea campio
nilor „Daciadei" (75 ' 
Nedelea. 142,5 kg la 
110 kg — L. Mihai, 
„smuls" și 335 kg la

Festivalul tinerilor 
a scos în același timp în relief 
modul cum se muncește (adică

kg - P.
„smuls" ;

165 kg 1a 
„total"), 
halterofili

bine) atît în secțiile cu tradiție 
în acest sport — Chimpex Con
stanța, C.S.M. Cluj-Napoca, 
Clujeana și A.S.A. Tg. Mureș 
— cît și în altele care au dove
dit un demaraj pozitiv în acti
vitatea de performantă : la Bis
trița — Gloria și C.S.Ș. ; la 
Cluj-Napoca — C.S.Ș. (Intre 
valorile în formare : D. Frățilă, 
100 kg) ;la Constanta — C.S.Ș.; 
la București — C.S.Ș. Steaua 
șl C.S.Ș. Energia ; la Drăgă- 
șani — C.S.Ș. ; la Brăila — 
Progresul. Rămîn oarecum da
toare, în privința impulsionării 
muncii în secții, C.S.Ș. Unirea 
Iași, C.S.Ș. Viitorul București, 
C.S.Ș. Șoimii Sibiu și Gloria 
Arad, nuclee de 
care se bucură de 
ne de lucru.

Am semnalat în 
ganizarea foarte bună a între
cerilor. Am dori acum să re
venim. amintind faptul că aso
ciația sportivă-gazdă (prin pre
ședintele ei. ing. Z. Kenyeres) 
și Comitetul sindicatului Între
prinderii de pielărie și încăl
țăminte „Clujeana" (președinte, 
Domnica Tămaș) au făcut to
tul pentru reușita acestei ac
țiuni.

performantă 
condiții bu-

cronici or-

Tiberiu STAMA

REPORTERII NOȘTRI 
ÎN VIZITĂ LA CLUBURI

Farul Constanța
(Urmare din pag. 1)

are, poate, importanță să adău
găm că toate celelalte obiecti
ve de performanță ale clubu
lui in 1980 au fost realizate.

— Așa este, sîntem de acord. 
S-a întîmplat ceva la Farul în 
ultimele luni pentru ca apor
tul clubului la marea perfor
manță — deci eficiența lui — 
să fie, în viitor, pe măsura 
așteptărilor și, cum spuneați, a 
potențialului ? 

clu olimpic de pe 
nădăjduind intr-un 
calitate care să ne permită să 
obținem mai mult Am re
nunțat la unele secții fără șan
să de afirmare, le-am așezat 
pe cele rămase, nouă la nu
măr, pe trei niveluri de 
importanță : secții ' „olimpice" 
— atletism, box, lupte ; secții 
de nivel internațional — voZei 
feminin, rugby, scrimă și gim
nastică și secții de nivel na
țional — baschet băieți și ca- 
iac-canoe, ultima, o secție mai 
nouă, de perspectivă, care va 
urca curind, credem, in ierar
hia amintită. Le vom sprijini, 
desigur, după obiectivele pe 
care le țintesc și in funcție de 
rezultatele pe care le vor ob
ține.

— V-am ruga să vă opriți la 
sporturile din primele două 
grupe, făcînd referiri la obiec
tivele anului.

— Marele eveniment al a- 
nului il constituie, neîndoios, 
Universiada, la care sperăm 
ca sportivii-studenți legitimați 
la Farul să cucerească mat 
multe medalii. Florența Cră- 
ciunescu (aruncarea discului} 

Horia Toboc (400 mg) la

<a, am pornit in noul ci- 
alte baze, 

salt de

rOU ;
UniVcSii

fi

C. S. Școlar nr
(Urmare din pag. I)

Secția de schi este beneficia
ra unei importante hotărîri - a 
Biroului C.J.E.F.S. Maramureș 
prin care s-au concentrat la 
C.S.Ș. nr. 2. juniorii cei mai 
dotați. De pregătirea schiorilor 
se ocupă inimosul antrenor ing. 
Andrei G8r6g, fost campion na
țional universitar. Printre cei 
mai talentati schiori se află 
Gabriela Gulie, frații Aron și 
Jutka G0r8g, Monica Solyom, 
Fabian Reca,

Despre fotbal și rugby 
flat că în primele luni 
tivitate au fost testati. 
țiunea de selecție, peste 
copii.

Vacanta de iarnă a fost punc
tul de plecare pentru o pre
gătire bună, acordîndu-se prio
ritate handbalului, voleiului șl 
schiului. De asemenea, in fie
care lună este analizată în
treaga activitate a secțiilor clu
bului. S-a hotărît sporirea numă
rului de antrenamente, ca ur
mare a apariției vîrfurilor spor
tive și s-au intensificat efor
turile pentru asigurarea bazei

am a- 
de ac- 
!n ac- 
500 de

CAMPIONATE - COM PE TIT11
• CLUBUL SPORTIV ȘCO

LAR Brașovla a organizat e 
reușită întrecere de baschet 
pentru junioare, la care au 
participat șase echipe din mal 
multe localități. Pe locurile 
1—3 cu dte ( puncte, »-*u 
situat formațiile Voința Bra
șov, C.S.S. Sibiu șl C.S.S. 
Brașovla. • ASOCIAȚIA SPOR

TIVA Electromotor Pitești, cu 
sprijinul Consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea 
de motoare electrice, a ame
najat tn Incinta unității un 
frumos microcomplex sportiv. 
Aid, pe terenuri bltumlnlzate. 
Iubitorii sportului pot practica 
tenisul, voleiul șl handbalul. 
• PE UN FRUMOS'TRASEU 
din preajma gării reședinței 
noului județ Giurgiu s-a des
fășurat, recent, faza județeană 
a „Crosului tineretului șl pio
nierilor*. La start au fost pre
zenți peste 300 de elevi din 
școlile giurgluvene șl alte lo
calități. Printre dștlgători s-au 
numărat : Cornelia Tudor (Șc. 
Sen. 4), Ionel Jiveleanu (Corn.

> Decembrie), Lulza Ber- 
ceanu (Llc. chimie), Ion Stoi
ca (Llc. Marină) și Dumitru 
Iancu (A.S. Marina). • PE 
STADIONUL „23 August* din 
Bacău s-tfu desfășurat o serie 
de acțiuni organizate tn ca
drul ediției de vară a 
dadei*. Aproape 600 de 
s-au Întrecut la volei, 
chet, handbal, tenis de 
șl cros. La proba de ___
gări pe teren variat s-au evi
dențiat Iulia Antonovici (Șc. 
gen. 2), Florentina Săndules- 
cu (Llc. „Vaslle Alecsandrl") 
V. Gercan (Șc. gen. 27) șl C. 
Alrinel (Lie. nr. 1). ® LA
NICI 17 ANI, Gavrllă Mich- 
nea, de la C.S.S. Slghetu Mar- 
mațlei, promite să devină un 
valoros boxer al categoriei 
4-81 kg. De aproape 3 ani de 
cînd a devenit elevul antre
norului Grfgore Vlad. tlnărid

„Da- 
elevl 
bas- 

masă 
aler-

pugilist maramureșean poate 
vorbi de un palmares, meda
lii de argint șl bronz la cam
pionatele naționale ale Junio
rilor din 1979 șl 1980 șl un 
valoros loc secund la un con
curs Internațional de la So
fia. • „CUPA FELIX" la șah; 
competiție găzduită de cunos
cuta stațiune bihoreană și or
ganizată tn condiții foarte bu
ne de către C.J.E.F.S. Bihor 
șl asociațiile sportive Elec
trica Oradea și Lotus Băile 
Felix, a revenit la categoria 
maeștri și candidați maeștri 
Iul Mihai Șuta (Crișul Ora
dea), Iar In grupa jucătorilor 
de categoria I a clștigat Sil
viu Ardelean (Cuprom Baia 
Mare) • SALA POLIVALEN
TA din Tlrgoviște. Competițiile 
care se organizează In această 
adevărată bijuterie a bazelor 
sportive din municipiu, ar 
merita o mal bună popu
larizare pe plan local. Nu de 
alta, dar o interesantă Între
cere de volei (turneul cam
pionatului Diviziei „B* șl ti
neret. care s-a desfășurat aici 
nu de mult, n-a avut priză 
la spectatori, din Hpsă de 
popularizare. • TN ECHIPA 
de fotbal din comuna Jijila, 
care joacă tn campionatul ju
dețului Tulcea, activează cu 
bune rezultate Constantin Ve
rona — 41 de ani împliniți 
— maistru la cooperativa meș
teșugărească din localitate. • 
PE STADIONUL „1 Mai* din 
Slobozia s-a desfășurat cam
pionatul municipal de atletism 
pentru școli generale, la care 
s-au Întrecut aproape 2000 de 
elevi. Clștigătoare au fost 
școala generală 4 (1100 p) — 
la fete șl Școala generală 3 
—. lă băieți (886 p).

RELATĂRI DE LA ; C. Gru
ia, I. Fețeanu, Tr. Barbălată, 
E. Teirău, A. Crișan, T. Ghișa, 
M Avana, P. Comșa și l. 
Matei.

ATLETISM sezonul competițiilor de 
inaugurat mllne prin două competiții de 
anvergură. Una, dotată eu „Trofeul primă
verii", se va desfășura la Pitești (este 
vorba de un concurs Interjudețean), a 
doua, „Cupa litoralului" va avea loc pe 
stadionul constănțean „1 Mal*. La start var 
fl prezenți cel mal mulți dintre fruntașii 
atletismului nostru, seniori șl juniori.

BASCHET României" ]
divizionarele feminine 

(fără jucătoarele din lot) se 
prin turul al doilea, care se 
șoară, de astăzi pina duminică, la 
Napoca, București și la Satu Mare, 
mentele la zi : seria I : 1. Olimpia 
rești 5 p, 1. Universitatea Cluj-Napoca I p,
3. Voința Brașov 4 p, 4. Rapid București 
4 p ; seria a U-a : 1. Politehnica C.S.Ș. 1 
București 6 p, 1. Comerțul Lie. .Bolyai* 
Tg. Mureș 5 p, 3. Progresul București 4 p,
4. Universitatea Timișoara 1 p ; seria a
m-a : 1. Crișul Oradea 8 p, X. Voința
București 5 p, 3. Mobila Satu Mare 4 p, 4. 
ICEMENERG C.S.Ș. București 3 p. Pri
mele două clasate din flecare serie se vor 
califica (după desfășurarea turului al trei
lea) In turneul final al competiției. Parti
dele de astăzi din Capitală au loc în sala 
Giuleștl, astfel : de la ora 17 • Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Progresul, Comerțul — Univer
sitatea Timișoara.

pentru 
„A" 
reia 

desfă- 
Cluj- 

Clasa- 
Bucu-

CANOTAJ
de 
Pe
concurs figurează numeroși ramerl șl vîslași 
— școlari aflațl In vacanța de primăvară. 
Intrecerda programează curse contraerono- 
metru, cu plecări din două tn două mi
nute, pe distante de 3 000 m (junioare) ș! 
5 000 m (juniori).

Azi. la Timișoara, încep 
campionatele republicane 

canotaj-fond rezervate juniorilor,
listele acestui mereu interesant

HANDBAL, Astăzi, de la ora 17.45, in sa
la Floreasca din Capitală, e- 

chlpa divizionară feminină „A* de handbal 
Progresul București va primi replica re
prezentativei Franței.

atletism, Ion Draica și Ion 
Hanu la lupte, Viorica Țurcan 
la floretă, Iuliana Enescu, Ma
rinele Turlea și Gulniza Gelil, 
toate trei selecționate in lotul 
universitar feminin de volei, 
sînt principalele noastre spe- - 
ranțe pentru marea întrecere 
din vară. Ceilalți fruntași ai 
noștri își vor aduce contribu
ția în echipele naționale din 
care fac parte la competițiile 
internaționale la care vor 
participa : Ilie Floroiu ră
mâne cel mai bun fpndist at 
țării, Maria Enache face parte, 
alături de celelalte trei jucă
toare amintite, din lotul națio
nal de volei care va participa 
la campionatele europene, rug- 
byștii Romeo Bezușcu. Gheor
ghe Florea, Florin Opriș si 
Dumitru Prisăcaru fac parte 
din lotul de perspectivă și cal
că pe urmele lui Gheorghe 
Vărzaru, care a debutat in 
„15“-le tricolor in toamna tre
cută în turneul din Irlanda și 
a jucat și contra Franței. De
altfel, întreaga echipă a lui 
Mihai Naca este mult întine
rită, și să nu vă mire dacă a- 
nul viitor va fi, alături de Di
namo și Steaua, in lupta pen
tru titlul național! Și pentru 
că am amintit de Mihai Naca, 
unul din tehnicienii vttloroși ai 
rugbyului românesc, aș vrea 
să subliniez că la Farul acti
vează mai mulți antrenori de 
renume, care și-au probat, prin 
rezultate, priceperea și pa
siunea și care constituie prin
cipala garanție a îndeplinirii 
năzuinței noastre de a în
semna mai mult pe harta per
formanței românești. Și 
gîndesc, in primul rînd, 
marea performanță I

2 Baia Mare

mă 
la

demateriale. Cu elementele de 
perspeAivă. conducerea clubu
lui a hotărît să se lucreze su
plimentar. individualizat, chiar 
in afara 
Măsurile 
secția de 
înviorare 
tivelor. începînd chiar la cam
pionatele naționale de copii des
fășurate ia Baia Mare.

Din acest sezon, schiul bene
ficiază de condiții dintre cele 
mai bune prin eforturile con
jugate ale celor două asociații 
sportive din întreprinderile Si- 
mared si I.M.U.A.S. și C.S.Ș. 

Semnificativ în acest 
se pare faptul că di- 
I.M.U.A.S.. Ing. Ale- 

Chira, este si președin-

normelor didactice, 
organizatorice de la 
înot au determinat o 
în îndeplinirea obiec-

nr. 2. 
sens ni 
rectorul 
xandru 
tele Comisiei județene de schi, 
comisie cu un larg și atașat 
activ voluntar. în frunte cu 
Iosif Benczik, Anton Habina, 
Alexandru Schiba. Simion Bo- 
toș și 
portul 
de la 
Virgil 
prima 
cronometrai și înregistrare 
Iectronică la schi.

alții. Nu putem omite a- 
grupului de electroniști 

I.MiU.A.S. condus de ing.
Neagu, care lucrează 
instalație românească

HOCHEI P* patinoarul artificial din ■ au ]ua|
trecerile campionatului republican de ho
chei pentru juniori n. Iată rezultatele în
registrate țn acest ultim act al campiona
tului ; Avlntul Gheorghenl — Triumf Bucu
rești 4—1, S.C. Miercurea Cluc — C.S.Ș. 
Tg. Secuiesc 23—0 (I), Liceul Miercurea Cluc
— Dunărea Galați 7—6, cel mal frumos joc, 
foarte echilibrat dar, din păcate, uneori 
prea dur ; gazdele ar fi meritat un 
egal. Viitorul Cluj-Napoca — C.S.Ș. 
dăuțl >—4, Rădăuți — Tg. Secuiesc 
Dunărea — Triumf 8—0, S.C.—Viitorul 
Liceul — Avlntul 11—0, Viitorul — 
Secuiesc 9—3, Liceul — Triumf 8—2,
— Rădăuți 14—3, Dunărea — Avlntul

La încheierea competiției pe primele 3 
locuri B-au clasat : 1. Liceul Miercurea 
Cine, L Avlntul Gheorghenl, 3. Dunărea 
Galați. (T. sntlOPOL — coresp.).

școr
Râ- 

8—2, 
9—4.
Tg. 

S.C. 
6—4.

LUPTE Ttalp a*l-vric polivalentă 
găzduit faza finală 
țlonal al școlarilor 
1» de sportivi din 
mul loc s-au situat 
(de ta 44 la plus 
(Buzău), Dumitru Cum 
atantln Duță — (Balș), Gheorghe Luca — 
(Craiova), Gyorgy Kerekes — (Tg. Mureș). 
Lucian Nlțu — (Craiova), Marin Bărgăoanu
— (Tlrgoviște), Claudiu Tămăduianu și
Dumitru Chlru — (ambii din București), 
Ion Flldan — (Oradea) ■ - - - ■
— (Hunedoara), care au 
titlului de campioni.

două zile, 
din Craiova 
campionatului 
care au participat

•ala 
a 

na-a
la _ _____ ___
Întreaga țară. Pe pri- 
tn ordinea categoriilor 

87 kg) : Florin Ionlță 
(Craiova), Con-

MOTO Ultima etapă ' Cupe) ]-------

5

șl Vlorel Olarin 
Intrat in posesia

(a vm-a) a 
la dirt-track a 

atras la Brăila, în pofida timpului rece, 
aproape 5 000 de spectatori în tribunele 
stadionului Municipal Confirmîndu-și va
loarea, sibianul Ione] Pavel (22 de ani) a 
trecut primul linia de sosire în toate man
șele, dominîndu-și copios adversarii. Cu 
această victorie, el a reușit să cîștige șase 
din cele opt etape ale competiției, termi- 
nînd în postura de lider merituos. Clasa
mentele: etapă — 1. I. Pavel (Voința Si-

F.R.M.

la 
de

— Debut 
spuneți c 
punct de 
foarte foii 
mai multe 
ne-a decli 
trenor fed 
bindu-ne c 
natei femi 
In turneul 
Szombathel

— Mal Ii 
poziția și

— Echipi 
sextete red 
eătoare cu 
singură sel 
— a Uniut 
de primele 
gariei, Polc 
pentru C.E. 
reene, Rep 
ce pentru 
țese, care > 
rit și se af 
Urilor. Duj 
prima repr 
tru jucătoa 
rlență, circ 
găsim Into 
mai scurt. . 
tă situație, 
tinere — ci 
nu și Dani 
dă — care 
lent există, 
te fi dată d 
muncit mul

— In ce <

„EUROF
(Urmai

rindurile f< 
prezenta tive 
campionatel 
Cișmaș (cai 
Zamfir (cat 
Tecuceanu 
avut, de a: 
schimbarea 
tate de căt 
xandru — 
kg și nepa 
-4-100 kg.

Iată cîtev 
duale cu pr 
luptătorilor.

Intr-o pr: 
sportivilor c 
s-au încadr 
pentru a 4- 
campion al 
In toate ce: 
nute, Nicola 
stantin Ale: 
CÂTOR au 
Ciobotaru, 1 
Mihai Cișm 
FĂCĂTOR 
Dicu și Vas 
aproape de 
piu, greșeli 
comise de d 
noștri olimp 
meciul cu 
(Grecia) și l 
finale pentr 
cu mai puț 
Christer Gul 
altfel, antrer 
Corneanu co 
adauge și al 
ce: • „Deși 
de mult, sch 
luptă, Ion D

blu) 12 p, 2. S. Postolache 
p. 3. Gheorghe Sora (K 
general — 1. I. Pave) 90
78 p, 3. N. Riureanu (I.P

kUGBY Selecționata mi
Napoca - A 

Galilor) 19—9 (10—3). Meciul 
pe stadionul Municipal din 
un timp rece. Jucătorii c! 
nat majoritatea timpului, r< 
trei încercări prin Marta, 
Culda transformare, Bărnu 
picior căzută, Mărgineam 
Pentru oaspeți au marcs 
lovitură de pedeapsă, plus 
Demrwederc încercare. Mec: 
bine condus de 
Udrea. (Olimpiu

bucurește;lazar -
SĂRITURI IN APA Aug 
pltalâ se desfășoară, de as 
ni că, întrecerile Concursulu 
sărituri rezervat juniorilor 
1965 șl mal mici) șl junloi 
mal mici). Azi au loc s 
trambulina de 1 m : de la 
re) șl de la ora 16 (junii

CAU întrecerea se menții 
▼ să In finala campior. 
de șah pe echipe care se di 
Nord. în runda a 5-a, prete 
mele locuri au obținut vdet 
rul București â întrecut pț 
mișoara cu 6—4 (4—2, 1—1, 
singura formație neînvinsă 
Universitatea București a 
torie confortabilă la Mondi 
cu 7V>—21/2 (5—1, 2—0, 1/2—1 
la C.S.M. Cluj-Napoca cu 
l1/*—V*». 1—1). Scorul etape 
însă, Politehnica București 
înfrîngeri, a întrecut pe Un 
cu 8—2 (4—2, 2—0, 2—0). In 1 
I.P.G. Ploiești — C.S.U. Bra: 
egal. 4—4, două partide fMr 
NICOARA).
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LECJIOMATA STUDENJEASCA
UNA. DE VOEEI IN CAUTAREA
I STRUCTURI DE VALOARE
— cum
— din 

'.țațelor ; 
noi, din 
îdere — 
zel, au
lei, vor- 
selecțio- 

i a țării 
ecent la
jst com- 
arelor ?

întîtnit 
■zînd ju- 
.ență : o 
lențească 
- alături 
ale Un- 

oregătesa 
P.D. Co- 
puterni- 
studen- 

i întine
ri pregă- 

față de 
>sesc pă
ru expe- 
‘m să le 
timp cît 

în aceas- 
sportive 

na Litea- 
de pil- 

acție. Ta- 
i nu poa- 
t. Trebuie 
are. 
special T

— Am tras concluzia că in 
rioada următoare trebuie să 
nem accent deosebit pe o pregă
tire tehnică temeinică, pe fondul 
unei capacități fizice care să 
permită dezvoltarea forței și vi
tezei in joc. Motiv pentru care 
vom acorda o atenție crescută 
pregătirii fizice în toate etapele. 
La Szombathely echipa s-a com
portat de la joc la joc mai bine, 
ceea ce ne dă încredere în per
spectivele sale. Știm acum mai 
bine ce avem de făcut în conti
nuare. Față de nivelul exigen
țelor internaționale, sînt încă de
ficiențe pe plan tehnic, însă prin 
ceea ce vom face — tehnicieni 
yi jucătoare — sperăm * să redu
cem sensibil acest handicap.

— Ce examene le mai așteaptă 
pe studente pînă la Universiadă?

— Vom mai participa la cîte- 
va verificări în companii valo
roase — singura cale de creștere 
a potențialului, de omogenizare 
a echipei. Sînt de amintit, între 
acestea, 
da (la 
cu care 
ria, vor 
tativele 
șî R.D.
din Iugoslavia, alte întîlniri ami
cale . Un program care, sperăm, 
să ducă la formarea unei selec
ționate studențești de valoare.

Modesto FERRARIN1

In semifinalele Cupei României

S. C. BACAU UNIVERSITATEA CRAIOVA

* A

0 INFRINGERE CU ÎNVĂȚĂMINTE
A

(Vrmare din pag. 1) DECLARAȚII DUPĂ MECI
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I
I
I

un turneu tn Cehoslova- 
care, tn afara echipelor 
ne-am inttlnit tn Unga- 
mal fi la start reprezen- 
Bulgariei, Cehoslovaciei 
Germane), Balcaniada

DE LUPTE GRECO ROMANE
i. i)

lastre re- 
tanți la 
î: Mihai
., Nicolae 
.) și Ion 
kg). De 
n vedere
de greu- 

ntin Ale-
kg la 52 
la categ.

•i indivi- 
importarea

î, cea a 
ptat BINE, 

Rusu — 
consecutiv 
învingător 
niri susți- 
r și Con- 
SATISFA- 
Gheorghe 

ceanu și 
NESATIS- 

ca, Petre 
ii. Au fost 

de exem- 
nico-tactice 

medaliații 
•e Dicu în 
s Posidis 
ndrei — in 
le 3—4 — 
erimentatul 
redia). De
merit Ion 
necesar să 

rvații criti- 
ilicitat, mai 

stilului de 
întindă

concureze fără acel dinamism 
cerut de actualul regulament, 
fără să inițieze acțiuni ofen
sive. • Slaba evoluție a lui 
Petre Dicu se datorește lipsei 
de interes în pregătire și in
disciplinei de care a dat dova
dă ® Vasile Andrei a luptat 
fără voință, cu o oarecare ati
tudine de 
competiție 
copilărești, 
tuația să 
bronz".

Este necesar ca 
ția de specialitate 
rile care au dat sportivi echi
pei participante la campiona
tele europene de la Goteborg 
să analizeze temeinic compor
tarea acestora și să ia măsurile 
necesare pentru ca luptătorii 
români de la stilul „greco-ro- 
mane“ (desigur, ca și cei de la 
„libere") — în general această 
disciplină fruntașă, cu un pal
mares deosebit de bogat — să-și 
aducă o contribuție maximă, 
pe măsura așteptărilor, la re
prezentarea cît mai prestigioasă 

sportului românesc la între- 
krile „UNIVERSIADEI" de la 
București.

îngîmfare, făcind în 
acțiuni negindite, 

care l-au pus în sj- 
piardă medalia de

atît federa' 
cît și clubu’

PEDAGOGI DE
MODA VECHE

Brăila) 11 
o.) 10 p;

Sora
67 p.

Gh. 
du)

Recent la Galați s-au desfă
șurat Întrecerile de 
lupte libere la care 
cipat peste 270 de 
8 județe ale țării, 
de mare sărbătoare ._____ ,
tatîlnlri spectaculoase și pa
sionante, mulțl copii talentați 
șl ambițioși. Din păcate, fru
musețea întrecerilor a fost 
estompată, nu de micii con- 
curenți, ci de cîțiva dintre 
antrenorii copiilor, autorii u- 
nor fapte degradante, 
din sfera obișnuitului, 
gust amar, traumatizant 
produs asistenței bătăile

zonă la 
au parti- 
copii din 
Ambianță 
sportivă,

AlUi CTuj- 
(Țara 

.putat, ieri, 
apoca, pe 
au demi
să Înscrie 

șl Țlco, 
■vitură de 
nsformare.

Williams 
urmare, și 
fost foarte 
Constantin 
esp).

Un minut 
de ETICA

zinul „23 
din Ca

lină duml- 
ubllcan 
născuți 
n (1967 
rlle de
10 (junloa-

de 
în 
șl 
la

oarte strîn- 
ui național 
ă la Eforie 
ițele la prl- 

Calculato- 
edicftia Ti- 
), rămtaînd 
competiției, 

nut o vic- 
Satu Mare 

, Iar I.T.B. 
-3 (4’/2-iy?, 
l-a realizat, 
re, după 3 
rsitat-ea Iași 
jiul Petrolul 

scorul este 
trerupte. (T.

Șl POLITEHNICA TIMIȘOARA-STICLA ARIEȘUL TURDA
Ieri, la sediul F.R. Fotbal, a 

avut loc tragerea la sorți a 
semifinalelor „Cupei României".

Iată meciurile, 
ele stabilite în 
sorți.

așa cum au fost 
urma tragerii la

• S.C. Bacău
• Politehnica Timișoara

Jocurile se vor disputa in 
ziua de 20 mal, de la ora 17, 
pe terenuri neutre.

După tragerea la sorți, dele
gații echipelor S.C. Bacău și 
Universitatea Craiova au căzut

- Universitatea
- Sticla Arieșul Turda
de acord ca această partidă să 
se dispute în București. Locali
tatea în care va avea loc cea
laltă semifinală se va stabili 
in zilele următoare.

Craiova

[AVANCRONICA

ETAPA VĂ/UIA DE CBNSEAATIN DINUEESCU
(fost internațional și arbitru F.I.F.A.)

satisfacția sufletlș-

de duminică se anunță deosebit de echilibrată, cu multe 
care vor aduce — cred eu — primele clarificări in

I
I

ieșite 
Un 
au 

ad

an-minlstrate elevilor lor de 
trenorii L Dușu (Constanța), 
C. Kemenesy (Gheorgheni) șl 
CJolal Feuzl (Mangalia). Trei 
antrenori, ignortad normele 
pedagogice șl etice, și-au per
mis să-șl maltrateze elevii, 
pentru motivul câ... au fost 
Învinși de adversarii lor. tn 
loc să-1 Încurajeze, să le dea 
sfaturi utile șl oportune, cei 
trei au apelat la mijloace 
brutale, needucative, la argu
mentul pumnului, atitudini 
dezavuate, firește, de toți cel 
prezențl la concursul amintit... 
Trei anttenorl care se soco
tesc pedagogi, dar — după 
cum am constatat — stat de... 
modă veche, avlnd el înșiși 
nevoie de educație. Desigur, 
nu cu mijloacele folosite de 
aceștia vizavi de elevii lor...

T. SIRIOPOL

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Etapa
meciuri___ . „ _______ ___ ___ ,_____  ________
privința clasamentului final, mal ales ta partea sa inferioară. 
Dincolo •de aceasta, însă, ca om de fotbal, mă îngrijorează 
forma oscilantă a jucătorilor din lotul reprezentativ, mai ales 
în meciurile disputate în deplasare. Și numai pregătirea este 
de vină !

F.C.M. BRAȘOV — S.C. BACAU. Două echipe capabile să rea
lizeze' un joc la nivelul cerințelor, mai ales prin prisma anga
jamentului total. Deși F.C.M. Brașov are atuurile jocului 
acasă (nepierzînd încă nici un punct), rezultatul poate fi fa
vorabil și oaspeților.

CORVINUL HUNEDOARA — F.C. ARGEȘ. Forma manifestată 
de Corvinul în jocul cu Progresul, din etapa trecută, mă face 
să cred că — deși F.C.Argeș este una dintre echipele care știu 
să Joace în deplasare și care a și scos rezultate bune în trecut 
la Hunedoara — va înclina balanța în favoarea gazdelor. Nu 
exclud însă un X.

SPORTUL STUDENȚESC — „U“ CLUJ-NAPOCA. „Sportul" 
nu mai poate pierde vreun punct acasă, fără consecințe impre
vizibile în lupta pentru supraviețuire tn „A“. Iar rezultatele 
obținute de „U“ pe terenurile adverse în ultima vreme nu lasă 
să se întrevadă vreo surpriză.

F.C.M. GALAȚI — JIUL PETROȘANI. Meci fără importanță 
pentru clasament din punctul de vedere al echipei lui Teașcă; 
pentru Jiul însă orice punct e valoros. Orgoliul gazdelor poate 
decide victoria acestora, cel puțin pentru “ 
tilor gălățeni.

STEAUA — POLITEHNICA LAȘI. Pentru 
Copoului un punct smuls Stelei înseamnă 
ce Steaua nu-șl mai poate permite luxul

echipa din dealul 
salvarea, ta timp 

_________ ___________ ,____ ,_____  __ de a se juca cu 
punctele șl cu... prestigiul d. Să nu surprindă Insă pe nimeni 
apariția unul X.

F.C. OLT — F.C. BAIA MARE. Unul din meciurile fierbinți 
ale „cazanului" din subsolul clasamentului. Rezultatul acestei 
partide poate fl determinant tn stabilirea uneia dintre echipele 
care vot părăsi prima scenă a țării. Orice rezultat este posibil.

CHIMIA RM. VILCEA — PROGRESUL-VULCAN. Prima Șansă 
o are Chimia. Dar Progresul, care a realizat unele partide de 
excepție (ce-1 drept, șl la plus și la minus !). poate smulge 
un punct.

UNIV. CRAIOVA — „POLI" TIMIȘOARA. Echipa studenților 
din Bănie, principala furnizoare a selecțlonabililor, este datoare, 
atît publicului cralovean, cît și tuturor iubitorilor de fotbal din 
țara noastră, să confirme poziția pe care e ocupă în clasa
ment șl să îndreptățească speranțele legate de o bună compor
tare tn apropiatul meci de la Londra, din preliminariile 
C.M. în asemenea condiții, avlnd în vedere ultimele rezultate 
din deplasare ale lui „Poli", gazdele nu vor putea cîștiga decît 
printr-o evoluție superioară eelor din ultimele etape.

A.S.A. TG. MUREȘ — DINAMO. Prima echipă luptă pentru 
evitarea retrogradării, cealaltă pentru titlu. Posibil, deci 1, X, 2.

nulul, vor ataca, probabil, ne
contenit. așa cum au făcut-o 
și jucătorii danezi cu cei 5 in
ternaționali aduși de la echi
pele de peste hotare (Busk. Ol
sen, Simonsen, Elkjar, Eriksen). 
Iată de ce antrenorul V. Stă- 
nescu regreta absența mijloca
șului Stoica, jucător care pre
feră jocul direct. în adîncime. 
fără complicații. Așa stînd lu
crurile, vîrfurile Crișan și Că- 
mătaru au primit extrem de 
puține mingi utilizabile, rămî- 
nînd undeva izolați, pradă si
gură pentru fundașii adverși. 
Momentul apărării, mult mai 
des apărut în structura partidei 
de la Copenhaga, a fost. în ge
neral, rezolvat bine : de Cris
tian (care a reconfirmat că me
rită să facă parte din lotul 
național), Negrilă și Ungureanu 
(ambițioși), Sameș și Dinu (bi
ne susținuți de Beldeanu). care 
s-au suplinit în general bine, 
deși nu mai jucaseră împreună 
de multă vreme.

Oricum, în numai 8 zile, echi
pa noastră reprezentativă a su
ferit două înfrîngeri în urma 
unor evoluții — pe ansamblu 
— NESATISFÂCĂTOARE ! Se 
impune ca, începînd chiar din 
momentul reîntoarcerii în țară 
(vineri seară), toți componenții 
lotului și tehnicienii lui să se 
preocupe — cu toată răspunde
rea ! — de pregătirea meciului 
cu Anglia.

ȘTEFAN COVACI: „N-a? 
putea spune că sînt nemulțu
mit de randamentul echipei. 
S-au comis citeva greșeli care 
ne-au costat: am in vedere, în 
primul rind, randamentul mij
locașilor, blazarea lui Răduca- 
nu ji timiditatea de a ieși cu 
mai mult curaj la atac Re
marc spiritul combativ al lut 
Crișan și Cămătaru, și bunul 
randament al fundașilor. Știm 
precis ce trebuie să îndreptăm 
pină la meciul cu Anglia, 
vom face".

VALENTIN STANESCU: 
chipa este puțin dereglară 
cauza celor trei titulari 
care sperăm să-i recuperăm 
cît mai repede. Greșim neper- 
mis de mult la construcție, o- 
ferind adversarului posibilita
tea sâ atace continuu Primul 
ciștig al meciului cu Danemar
ca — încrederea pe care i-am 
acordat-o lui Cristian, iar ma
rea pierdere — randamentul 
scăzut al mijlocașilor"

ROLF ERICCSON (arbitrul 
partidei): „A fost un fotbal nu 
prea spectaculos. Am impresia 
că românii, pe care-i cunosc, 
nu și-au valorificat forța lor 
de joc cunoscută. S-a greșit 
mult la mijlocul terenului, cele 
citeva faze reușite de atac, 
intre care ?i cea de gol, au a- 
rătat că ei au posibilități mai 
mari. Am acordat lovitură de 
la 11 m, intrucît, fiind aproape 
de fază, am văzut cum un fun
daș român i-a agățat piciorul 
lui Elkjar!"

și o

„E- 
din 
pe

MECIURI AMICALE
DUMINICA ÎN '■CAPITALA. 

Meciurile din campionatul Di
viziei „A“ care vor avea loc 
duminică în Capitală se vor 
desfășura după următorul pro
gram : • Steaua — Politehni
ca Iași (stadionul Steaua, ora 
17,30) • Sportul studențesc — 
„U“ Cluj-Napoca (stadionul Po
litehnica, ora 17,30).

în deschidere, la ambele 
jocuri, de la ora 15,30. vor 
avea loc meciurile dintre echi
pele de speranțe. Iată și pro
gramul partidelor din campio
natul Diviziei „B“ : Metalul — 
Gaz metan Mediaș (stadionul 
Metalul). Mecanică fină — Pe
trolul Ploiești (terenul Meca
nică fină). Luceafărul — Rapid 
(Stadionul Republicii).

Toate jocurile din eșalonul 
secund vor începe la ora 11.

• LUNI 20 APRILIE de la 
ora 16, va avea 
I.S.B. (din str. 
nara comisiei de 
șui ui București, 
punct pe ordinea 
probleme educative.

conducători de secții și delegați 
ai cluburilor și asociațiilor 
sportive din Capitală.

• IN MECI RESTANȚA din 
campionatul Diviziei „C“ (se
ria a IV-a), etapa a XlX-a : 
Progresul Isaccea, — Viitorul 
Mahmudia 0—0.

loc la clubiri 
Berzei), ple- 
fotbal a ora- 
ca principal 

de zi figurind 
r________ _____ Participă

antrenori, căpitani de echipă.

CU RETUȘURILE CARE SE IMPUN, ECHIPA DE TINERET

ARE POSIBILITATEA
Cu partida de la Ploiești s-a 

încheiat seria confruntărilor In
ternaționale prevăzute In progra
mul de pregătire a echipei na
ționale de tineret pentru sezonul 
oficial din această primăvară. Se 
cuvine, deci, ca pe marginea a- 
cestui ultim șl Important test al 
„cadeților tricolori** să facem d- 
teva succinte observații și con
siderații, utile, credem noi, in 
perspectiva meciului cu Anglia, 
din 28 aprilie, de la Londra. Și, 
deși in meciul de la Ploiești nu 
rezultatul a contat in primul rind 
(țlnind seama de caracterul de 
verificare a intîlnlrH), ne ten
tează, totuși, chiar șl ta aceste 
condiții, să ne gîndim — plectad 
de la acest 0—1 cu echipa se
cundă a U.R.S.S. — la acel splen
did 4—0, realizat de echipa noas
tră de tineret, ta toamna anului 
trecut, pe același stadion Petro
lul. Și, vrînd-nevrlnd, simțim ne
voia unei comparații și mai ales 
regretul că miercuri nu am obți
nut măcar un egal, la care am fi 
avut dreptul, după desfășurarea 
ostilităților din teren.

In meciul de la Ploiești, spre 
deosebire de altele anterioare ta 
care a evoluat cu succes, echipa 
noastră de tineret a jucat handi
capată de o serie de indisponibi
lități, care au dereglat echilibrul 
său tactic. Ne referim la Gabor,

IDMINISIRAIIA Ol SUI tIIO-fflDIOSPDDI IIEDRMEAIA
1, X. 2...

Antrenorul echipei Metalurgis
tul Cuglr, 
ștefan 
toarele 
cursul 
aprilie 
ficiază 
la categoria I :L - -----------

n.in.rv.v.

___ maestrul sportului 
Onisie, sugerează urmă- 
pronosticuri pentru con- 

Pronosport de duminică 19 
1981, concurs care bene- 
de un report de 62.340

Delta—F.C. Constanța 1, X
Cimentul—Gloria Buzău 1
F.C.M. Brăila—C.S.M. Sv. 1
Ceahlăul—Unirea Focșani 1
Metalul Buc.—Gaz metan 1

Mec. fină.—Petrolul 1, 
RO VA—Rulmentul 
Aurul Brad—U.T.A.
Rapid Arad—înfrățirea 
Met ‘ ----------------
F.C.
Min.

____ Min.
AST AZI

MELE
buletinelor I

VI. 
vn. 

vin.
IX. 
x.

XI. 
XII. 

xni.

x,
1,

2
X

1
X

1
1
1 

M.N.—F.C.M. Reșița 1, X 
ȘI MlINE Stat ULTI- 

ZILE pentru depunerea

1,
Aiud—C.F.R. Cj.-N. 
Bihor—C.F.R. Tim. 
Anina—Min. Cavnic

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 17 aprilie 1981, se desfășoară 
începînd de la ora 16,30 In sala

ÎMPLINIRII SPERANȚELOR NOASTRE
Bumbescu și MAI CU SEAMA la 
Șoiman și lovan, ultimul trecut 
ca al patrulea stoper (!) in lotul 
de la Copenhaga, fără perspec
tiva de a juca, atita timp cît ca 
primă rezervă pe postul de fun
daș central la marcaj figura Al 
Nicolae. In acest fel, la «repe
tiția generală" de miercuri (pen
tru meciul de la Londra din 28 
aprilie), antrenorul Cornel Dră- 
gușln nu s-a putut prezenta ta 
teren cu „distribuția" completă. La 
această explicație de ordin obiec
tiv, mai trebuie adăugate și al
tele care țin de exprimarea ta joc 
a multora dintre componenții e- 
chipel noastre de tineret. Șl aici 
am include : insuficienta lucidi
tate în organizarea acțiunilor de 
atac, pripeala în construcția Jo
cului, automarcajul evident, tn 
special la Terheș șl chiar la 
Klein (jucători al căror randa
ment a fost sub posibilitățile lor 
reale), slaba organizare In apăra
re la fazele fixe, care face să 
primim mereu goluri la lovituri 
de colț sau de Ia marginea ca
reului, așa cum, dealtfel, s-a tn- 
tîmplat șl la Copenhaga... In 
sfîrșit, ar mal trebui spus că in 
jocul de Ia Ploiești s-a simțit lip
sa unul LIDER AL ECHIPEI, rol 
care ar fi putut fi interpretat 
fle de Geolgău, fie d? I. Mure-

șan, fie de L. Moldovan sau de 
Klein. Toți patru au schițat, din 
cînd ta cînd, intenții ta acest 
sens, dar nici unul dintre el nu 
și-a asumat răspunderea condu
cătorului de joc, așa cum ar fi 
fost necesar.

Folosind un termen oarecum 
uzat, dar destul de potrivit in 
cazul de față, vom spune că — 
ta ciuda tafringeril înregistrate și 
a lipsurilor din jocul echipei 
noastre — meciul de la Ploiești 
a constituit, totuși, UN TEST 
UTIL. Pentru că ne-a arătat, cu 
un ceas mal devreme, ceea ce 
avem de făcut ta perspectiva a- 
propiată a meciului cu Anglia. 
Șl dacă ne gîndim că echipa are 
resursele fizice necesare (do
vadă jocul său mai bun din re
priza a doua, la Ploiești), dacă 
ne mal gîndim la spiritul de 
combativitate imprimat jucători
lor de antrenorul C. Drăgușin 
statem convinși că, în timpul ca
re a mal rămas pînă la 28 apri
lie, selecționata de tineret a țării 
noastre 
fost ta 
care să 
tele.

va redeveni ceea ce a 
toamnă. Adică echipa 
ne Împlinească speran-

Mihai IONESCU

• După disputarea etapei in
termediare (etapa a XXI-a) în 
seria a V-a (Divizia „C“) ,.mi- 
niclasamentul“ se prezintă ast
fel : 1. Automatica București 
31 p (golaveraj 46—13), 2. Chi
mia Tr. Măgurel- 24 p (30—27)
— din 20 de jocuri. 3. Viitorul 
Chirnogi 24 p (21—19), 4. T.M.B. 
23 p (20—20) ...pe ultimele : 14. 
Petrolul Videle 18 p (16—24), 
15. Petrolul Bolintin 15 p (24
— 32), 16. Ș.N. Oltenița 13 p 
(13—27).
• LA BACAU, în organiza

rea Clubului sportiv 
„Vasile Alecsandri" s-a 
șurat .Cupa 1 Mai“ 
echipe de copii.

La ambele categorii de 
au cîștigat formațiile clubului 
Dinamo București. în finală, 
dinamoviștii au cîștigat cu 4—0
— la C.S.S. Aripi Pitești (gru
pa mică) și cu 2—1 — la C.S.S. 
Bacău (grupa mare). (E. Teirău
— coresp.).

GLORIA BUZĂU — POLI
TEHNICA IAȘI 0—3 (0—2). Un 
util meci amical pentru ambele 
formații. Golurile au fost mar
cate 
Doru 
IAȘI 
ton, 
milă, 
Doru
Costea. Au mai jucat: Opaiț, 
Cioacă, Florean. (D. SOARE, 
coresp.).

F.C. CONSTANȚA — JIUL 
PETROȘANI 4—0 (2—0). Joc 
frumos, în care constănțenii au 
avut mai mult timp inițiativa. 
Golurile au fost realizate de 
Moldovan (min. 9), Peniu (min. 
20) și Purcărea (min. 65 și 78).

F.C. CONSTANȚA: Costaș — 
Borali, Nistor, Caramalău, 
cu — Purcărea, Drogeanu, 
dovan — Buduru, Peniu, 
cu. Au mai jucat: Stancu, 
ciuc, Ancuța, Stefanovici 
Mărculescu.

JIUL: Ca vai — P. Grigore, 
Ncagu, Rusu, Miculescu — Stoi- 
chiță, Varga, Giuchici — Mu- 
șat, Sălăjan, Lasconi. Au mai 
jucat: Focșeneanu, Vinătoru și 
Bed o.

PE MICUL

școlar 
desfă- 
pentru

vîrstă.

de Mircea Radu (2) și 
Ionescu. POLITEHNICA 

: Naște — Oprea, An- 
Ursu, Ciocirlan — Ro- 
C. Ionescu, Simionaș — 
Ionescu, Mircea Radu,

RAN

Tur- 
Mol- 
Pet- 
Liv- 

și

Clubului „Flnanțe-Bănci" din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele cîștlgătoare urmează a 
fi transmise în cursul serii la ra
dio și televiziune.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
TO din 10 APRILIE 1981

Categoria 1 : 1 variantă
(autoturism „Dacia 1300") ; 
gorla 2 : 5,25 variante a 
lei ; categoria 3 : 27,25 a 3.828 lei; 
categoria 4 : 74,50 a 1.400 lei ;
categoria 5 : 245 a 426 lei ; cate
goria 6 : 407.50 a 256 lei ; catego
ria X : 2.409,25 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 487.944 
lei.

LO-

1 :

SIMBATA 18 APRILIE, în 
cuprinsul emisiunii Mozaic : 
lupte greco-romane de la Pa- 
zardjik, natație de la Gera, 
baschet masculin de la Sofia 
și episodul 7 din serialul 
iCalul, prietenul meu“.

DUMINICA 19 APRILIE, ora 
15,30 : Fotbal : Chimia Rm. 
Vîlcea — Progresul-Vulcan 
București (Divizia „A“), trans
misiune directă, comentator : 
Sorin Satmari. In pauză : 
„Copii în kimonouri" — re
portaj realizat de Tiberiu Vă- 
tășescu la finalele campiona
telor naționale de judo pen-

tru copii ; ora 17,20 : Șan — 
rubrică prezentată de maestra 
internațională Elisabeta Poli- 
hronlade ;
mul II) : 
emisiune 
sescu.

JOI 23
Polo ;
misiune directă de ia Cluj- 
Napoca, comentator : Sorin 
Satmari; ora 18,15: Fotbal in
ternațional: rezumatele meciu
rilor retur disputate miercur 
în semifinalele cupelor euro
pene Inter-cluburi, comenta
tor : Cristian Topescu.

ora 19,30 (progra- 
Telerama sport — 

de Dumitru Tănâ-
APRILIE, ora 16 :

Rapid—Dinamo, trans-



C. M. de tenis de masa UN STATUT SPECIAL PENTRU C.I.O

NOVI SAD, 16 (prin telefon). 
Campionatele mondiale de te
nis de masă au continuat sub 
semnul echilibrului, unele din
tre favorite cedînd în fața out- 
siderelor. în această „categorie" 
se înscrie și victoria echipei 
feminine a României în meciul 
cu Iugoslavia (3—2), încheiat 
miercuri seara tîrziu. Cel mai 
prețios succes, determinant în 
final, a fost realizat de junioa
ra Olga Nemeș în jocul cu vi- 
cecarapioana europeană Gorda- 
na Perkucin (a treia jucătoare 
în clasamentul european), dar 
și aportul adus la victoria echi
pei de Eva Ferenczi (2 v, la 
Perkucin și Batilici), trebuie 
evidențiat.

Tot miercuri, aproape de mie
zul nopții s-a încheiat și me
ciul formației masculine a 
României susținut în compania 
Austriei. Conform calculelor,

victaria a revenit echipei noas
tre cu 5—0 (Crișan — Kramer 
21—9. 18—21. 21—11, Moraru — 
Klaus 12—21, 23—21, 21—18,
Doboși — Palmi 14—21, 21—4, 
21—7. Crișan — Klaus 23—21, 
21—13, Doboși — Kramer 21—11, 
21—11). Joi dimineață, o nouă 
victorie : 5—1 cu Olanda : Do
boși - 
21—11. 
21—15, 
15—21.
17— 21,
18— 21,
— Gootzen 10—21. 21—10.21—10. 

Evoluînd în compania vice- 
campioanei mondiale, reprezen
tativa R.P.D. Coreene, fetele 
noastre au cedat, joi dimineață, 
cu 0—3 ; Nemeș—Pak Young 
Sun 10—21, 12—21, Ferenczi — 
Li Song Suk 6—21. 16—21. Ne
meș, Ferenczi — Li Song Sqk, 
Chim Gyong Sun 14—21, 7—21.

- Vlieg 18—21, 
Moraru — Hyne 
Crișan — Gootzen 
Doboși — Hyne
21— 19, Crișan —
22— 20, 22—20, i

21—11,
21—18, 

i 19—21,
22—20, 

- Vlieg 
Moraru

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTRE FAVORITELE 
„CUPE! ȚĂRILOR LATINE" LA HANDBAL

CADIZ, 16 (prin telefon). A 
Xl-a ediție a „Cupei țărilor la
tine" se bucură aici, în sudul 
Spaniei, de un interes major. 
Este, fără îndoială, efectul sim
patiei cu care e privit handba
lul, dar și urmarea disputelor 
de bun nivel oferite anterior 
de formațiile participante la a- 
ceastă tradițională întrecere. 
Specialiștii socotesc — cu mai 
mult temei acum, după desfă
șurarea primelor meciuri — că 
principalele favorite ale com
petiției sînt selecționatele de ti
neret ale României și Spaniei.

Echipa noastră, după un 
început mai puțin clar, cauzat 
de oboseala călătoriei, a im
presionat puternic în ultimele 
două treimi ale partidei cu 
Belgia. Alături de Marian Du
mitru, excelent, s-a impus prin- 
tr-o prestație deosebită porta
rul Alex. Buligan. De aseme
nea, s-au evidențiat Virgil Ni- 
rulae și Teodor Roșea. Repre
zentativa Spaniei, care cuprin
de în rîndurile ei 6 dintre ti
tularii primei selecționate, și 
este susținută frenetic, reușește 
evoluții îneîntătoare. Ea a sădit

de

în inimile admiratorilor’ cre
dința că va izbuti o a doua 
victorie în această prestigioasă 
întrecere internațională.

în grupa noastră, etapa
debut a programat și’ partida 
Franța — Selecționata Andalu
ziei (care, reamintim, evoluea
ză în afară de concurs). La 
capătul unei partide dramatice, 
Franța a cîștigat la limită: 25— 
24 (14—7). Handbaliștii noștri 
vor îniilni reprezentativa Fran
ței simbătă, la Antequera.

în cealaltă grupă, Spania a 
dispus la scor de Maroc 
25—9 (14—4) —, iar Italia 
depășit Portugalia: 
(10-9). Fără îndoială, 
echipei țării gazdă de 
seria sînt certe.

Finala mare — cea 
desemna învingătoarea 
a Xl-a a „Cupei țărilor lati
ne" — se va disputa între for
mațiile clasate pe locul I în 
cele două grupe, locul III dis- 
putîndu-și-1 echipele clasate pe 
locul II în seriile preliminarii. 
Finalele vor avea loc duminică, 
la Malaga.

Călin ANTONESCU

a
1G—12 

șansele 
a cîștiga

care va 
ediției

„CURSA PACII“-
\ BERLIN (Agerpres). — La
tradiționala competiție interna
țională ciclistă „Cursa Păcii**, al 
cărei start se va da la 8 mai la 
Berlin, și-au confirmat participa
rea, pînă în prezent, '** *
Finlanda, România, 
Portugalia, Cuba, _
Marea Britanle, Ungaria, R.

GATA DE START
Mongolă, Belgia, U.R.S.S., Italia, 
Olanda, Franța, Polonia, R. D. 
Germană și Cehoslovacia.

ri țări : 
Bulgaria, 

Iugoslavia, 
“ P. CUPA DAVIS"

Co.-curs de atletism la San Jose
NEW YORK (Agerpres). — 

Cu prilejul unul concurs desfă
șurat la San Jose, atletul ame
rican Willie Banks a stabilit un 
nou record național în proba de 
triplusalt, cu 17,31 m. Sprinterul 
Stanley Floyd (S.U.A.) a fost 
cronometrat în cursa de 100 m 
plat în 10,39, iar kenyanul Mike 
Bolt a cîștigat proba de 800 m 
cu timpul de 1:46,0.

Alte rezultate : 10 000 m —
Shorter 29:23,8 ; 3 000 m obstacole
— Marsh 8:34,2 ; 3 000 m femei
— Frânele Larrieu 9:01,9.

rr
NEW YORK x (Agerpres). 

— Federația americană de spe
cialitate a stabilit ca meciul 
dintre echipele S.U.A. și Ceho
slovaciei, contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei Da
vis", să se desfășoare între 18 
și 12 iulie pe arena „Flushing 
Meadow" din New York. Echi
pa învingătoare va întîlni in 
semifinale pe cîștigătoarea me
ciului dintre selecționatele Sue
diei și Australiei.

In această fază a competi
ției echipa României va întîlni. 
pe teren propriu, formația Ar
gentinei.

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

CALEIDOSCOP maraton

ALTE REZULTATE : feminin
— Franța — Suedia 2—3, Anglia
— Suedia 3—1, U.R.S.S. — Fran
ța 3—1, R.P.D. Coreeană — India 
3—0, Ungaria—Cehoslovacia 
R. P. Chineză — Finlanda 
Cehoslovacia — Coreea de 
0—3, R.F.G. — R. P. Chineză 
Ungaria — Japonia 3—0, Hong 
Kong — Finlanda . 2—3, Suedia — 
U.R.S.S. 1—3, India — Anglia 0—3, 
Franța — Iugoslavia 0—3 (gru
pa I) ; masculin — Franța — 
Suedia 5—0(1), Anglia — R.F.G. 
5—3, R. P. Chineză — Indonezia 
5—0, Japonia — Coreea de Sud 
5—0, Ungaria — Australia 5—0, 
Iugoslavia — Cehoslovacia 
Indonezia — Franța 0—5,
— Japonia 2—5, R.
— Coreea de Sud 
Coreeană — U.R.S.S.
— Polonia 1—5 (grupa I) ; Elve
ția — Țara Galilor 0—5, S.U.A.
— Malaezia 5—2, Olanda — Aus
tria 5—0, S.U.A. — Egipt 5—0, 
Nigeria — Norvegia 5—3, Hong 
Kong — Israel 5—1, Danemarca — 
India 5—2, Țara Galilor — Olan
da 2—5, Elveția — Malaezia 2—5, 
Austria — S.U.A. 1—5, Norvegia
— Bulgaria 2—5, Finlanda — Ni
geria 5—3, Israel — Nigeria 1—5, 
Bulgaria — Finlanda 5—1, Dane
marca . — Norvegia 5—0, Hong 
Kong — India 5—3 (grupa a n-a).

3—2,
3—0, 
Sud 

0—3,

LAUSANNE, (Agerpres). — 
Guvernul elvețian studiază un 
proiect de statut special pen
tru Comitetul internațional o- 
limpic (C.I.O.), care și-a sta
bilit sediul la Lausanne din 
anul 1915. La reuniunea de lu
cru consacrată acestei probleme 
au participat reprezentanți ai 
C.I.O., ai municipalității ora-

șului Lausanne și ai guvernu
lui elvețian.

întrucît C.I.O. nefiind o orga
nizație statală nu poate benefi
cia de statut internațional s-a 
hoitărît ca el să beneficieze de 
condiții speciale privind taxele 
fiscale, organizarea de congrese 
și reuniuni etc.

All ÎNCEPE EA VIDIN „CUPA DUNĂRII'*
p.

5—4,
R.F.G. 

P. Chineză 
5—0, R.P.D. 

5—1, Italia

EA HALTERE - JUNIORI
De azi, pină duminică, în 

orașul bulgar Vidin de pe ma
lul dunărean, va avea loc com
petiția de haltere „Cupa Dună
rii", rezervată juniorilor. La 
întreceri, ca de obicei, vor par
ticipa echipe riverane: Româ
nia, Bulgaria, Iugoslavia, Un
garia, Cehoslovacia, Austria și 
R.F. Germania.

Echipa țării noastre va avea 
următoarea componență: N. 
Dragnea, Gh. Popa, I. Budușan. 
Gh. Iuga, P. Nedelea, N. Ciu- 
ciuc, T. Corpodean, Șt. Ceucă, 
L. Mihai și M. Schuster. Ca

antrenor a făcut deplasarea L.’ 
Ionescu, iar ca arbitru — Șt 
Petrescu.

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHE!

„PREMIUL ORAȘULUI SOFIA" LA BASCHET
— București 77—55 (45—43) ; Var
șovia — Ankara 80—69; Praga
— Moscova 94—90 * Belgrad 
Sofia 90—77.

Pentru turneul final (locurile 
1—4) al campionatului mondial 
de hochei pe gheață (grupa A) 
de la Găteborg s-au calificat 
echipele U.R.S.S., Cehoslovaci
ei, Canadei și Suediei. în 
ma etapă Canada va_ juca 
Cehoslovacia ’ “ ~
Suedia.

în ultimele 
preliminariilor 
curi seara : Finlanda 
landa 12—3; Suedia 
slovacia 3—3. Echipele Finlan
dei, Olandei, S.U.A. -și R. F. 
Germania \ pentru
locurile 5—8.

iar U.R.S.S.

pri
cii 
cu

aladouă partide 
disputate mier-

O-
Ceho-

în turneul internațional de 
baschet dotat cu „Premiul ora
șului Sofia" au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Havana

EXPLICAȚIA REZULTATULUI DE
la Valencia!

ultimul
înaintea

Surpriză mare 
Ungaria a învins în 
meci de verificare, 
startului în preliminariile C.M. 
(la 28 aprilie, cu Elveția la 
Lucerna), selecționata Spaniei, 
cu 3—0 (1—0)! Un rezultat 
de prevăzut, mai ales prin 
porția scorului și mai cu sea
mă că, în urmă cu cîteva r*~ 
tămîni, Spania cîștigase cu 
glia la Londra (2—1). Cum 
fost jbcul la Valencia? în linii 
generale, echipa Ungariei a ali
niat același „11“ ca și săptămî- 
na trecută, cînd ciștigase, în 
deplasare, în fața '■ echipei bel
giene F.C. Bruges, cu 
Acum însă, cu Spania, 
învingătorilor a fost mai bun: 
spaniolii au asaltat mult poar
ta lui Katzirz, au ratat citeva 
ocazii clare, dar apărarea un
gară a funcționat ireproșabil, 
cu marcaj strict om la om.

Cum se explică scorul? Prin 
contraatacuri dezlănțuite, în 
mare viteză, care au surprin» 
apărarea spaniolă. Fazekas a 
fost animatorul acțiunilor ofen
sive și a găsit jucătorul ne-

greu 
pro-

sap- 
An-

1 a

1—0. 
jocul

TURNEUL INTERNATIONAL DE
MOSCOVA, 16 (Agerpres). — 

în turneul internațional de șah 
de la Moscova s-au disputat 
partidele întrerupte din rundele 
anterioare. Petrosian l-a învins 
pe Kasparov, Beliavski a cîști
gat la L. Portisch, iar în par
tidele Gheller — Petrosian. To
rre — Karpov, Gheller — Smej-

Atunci cînd ideea distinsului lingvist și istoric francez, academicianul 
vii eh ei Breal, a prins viață, fiind organizată, chiar în 1896, prima competiție 
de maraton, nimeni nu șl-a putut închipui nivelul la care avea să ajungă 
această probă, care glorifica, peste secole, isprava hoplitului grec Filipide. 
pupă cum se știe, după bătălia victorioasă a grecilor Iul Miltiade, cu perșii, 
in 499 î.e.n., Filipide a dus atenlenilor vestea acestei biruinți, parcurgînd pe 
jos, în alergare, cei peste 40 de kilometri de la Marathon la Atena. După ce 
a spus „Bucurați-vă, am învins !**, Filipide a murit pe loc ! In amintirea aces
tei fapte eroice s-a organizat, chiar de la prima ediție a J.O. moderne, această 
probă a probelor care este maratonul, nelipsită, de atunci, de pe programul 
olimpic și al oricărei competiții atletice de anvergură.

Cu timpul, noțiunea de maraton s-a extins și la alte ramuri sportive (fără 
nici o contingență cu clasica alergare atletică), devenind, mai ales în ultima 
vreme, și un... adjectiv, sinonim cu „foarte mare". De aceea, avem astăzi de-a 
face cu „maratoane" de schi și înot, de canotaj, patinaj și zboruri (aviație, 
planorism etc.), după cum avem de-a face cu asalturi maraton, cu ghemuri 
sau seturi maraton, cu partide maraton, cu... fel de fel de alte maratonuri.sau seturi maraton, cu partide maraton, cu... fel de 
Deci !,..

șir Maratonul atletic des
pre care toată lumea știe 
că măsoară 42,195 km a 
avut, de-a lungul anilor, 
'a J.O., distanțe diferite î 
40 km în 1896, 40,260 km în 
1900, 40 km în 1904 , 42,263 
km în 1908, 40,200 km în 
1912, 42,750 km in 1920 și 
abia din 1924, de la Paris, 
42,195 km...

ir Argentinianul Ricardo 
Hoffman a participat, re- 
cent la un maraton de înot 
pe Rio Parana. El a aco
perit coi 481 do kilometri 
dintre orașele Corrîentes șl 
Santa Elena, în 84 do ore 
șl 37 de minute. în temera

ra sa încercare Hoffman a 
fost însoțit de ambarcații 
cu medici Ia bord. La ria
dul ei, americanca Diana 
Najad a parcurs înot dis
tanța de 142 km, 
insula Bahamas șl 
în 27 do ore șl 33 
Străbătînd o zonă 
dînd în rechini, din 
însoțitoare a fost 
să se transmită... 
nete cu care să se 
distanță 
După

dintre 
Florida, 
minute, 

abun- 
bărcile 
nevoie 

ultrasu- 
ținâ la 

pește, 
îzbîndâ, 

dorește ca,

voracele 
această 

Diana Najad 
în octombrie, să înoate din 
Florida pînă în Cuba, cale 
de 216 km...

In turneul de tenis de 
la Newport Casino, în 1967, 
în proba de dublu, meciul 
dintre cuplurile Dick Leach, 
Dick Deli și Tom Mozur, 
Len Schloss a avut 147 ghe
muri (II): 3-6, 49-47, 22-20. 
Setul al doilea a avut, 
precum se vede, nu mai 
puțin de 96 de jocuri I In 
același an, la Southam
pton, cuplul Schloss, Mozur 
i-a învins pe Chris Bovett, 
Butch Seewagen cu 7—5, 
48—46 I Intr-o probă de 
simplu, recordul de jbcuri 
a fost înregistrat la parti
da ,,maraton- dintre engle
zul Roger Taylor și polo
nezul Wieslaw Gasiorek, la

LA VALENCIA

s-a

marcat în poziții ideale. Așa 
s-a întîmplat in min. 31 cînd 
l-a lansat pe Kiss și acesta a 
deschis scorul. Apoi, oaspeții 
au fost constrinși să se apere 
cu îndîrjire, meciul desfășurin- 
du-se, practic, la poarta un
gară.

Aspectul meciului nu
schimbat nici după pauză: atac 
continuu al gazdelor cu contra
atacuri ungare, în urma căror» 
s-au înscris și ultimele două 
puncte prin Bodonyi (min. 84) 
și Nyilasi (min. 89). în fața a 
20 000 de spectatori, 
francez Lambert a 
echipele:

SPANIA: Arconada — Cama
cho, Gordillo, Maccda — Ten-

arbitrul 
condus

dillo,
60) - 
trustegui (Santillana din 
60), Solsona, 
din min. 60).

UNGARIA: 
tos, Balint, 
Garaba 
din min. 75), 
Mucha 
Izso.

© în meciul amical al se
lecționatelor secunde (care 
sinț_ de fapt, echipele de tine
ret) s-a înregistrat o altă sur
priză. Jucind pe teren propriu, 
la Gongyos, Ungaria 
trecută de Spania 
(2-1).

Victor (Saura din min.' 
Juanito, Joaquim, Sa- 

min. 
Marcos (Ufarte

Katzirz — Mar- 
Toth — Miiller. 

Fazekas (Bodonyi 
Nyilasi, Kiss, 

(Varga din min. 70),

a fost în- 
cu • 3—L

ALTE REZULTATE
0 In meci amical, la Porto, 

echipele Portugaliei șl Bulgariei 
au terminat la egalitate : 1—1
(0—0). Au marcat Țvetkov (min. 
61) și Oliveira (min. 65).
• In med de rejucare pentru 

semifinalele ..Cupei Angliei” 
Tottenham a Învins cu 3—0 pe 
Wolverhampton. In finală Totten-

ȘAH DE LA MOSCOVA 
kal și Kasparov — Andersson 
a fost consemnată remiză.

După opt runde, in clasa
ment continuă să conducă cam
pionul mondial Anatoli Karpov, 
cu 6 p, rumat de Smîslov — 
5 p, Polugaevski, Kasparov, 
Petrosian, Andersson — cu cite 
4,5 p. Florin Gheorghiu 4 p îtc.

Viața nu este făcută pentru a o admira, 
ci pentru a o trăi 1 A-fi aminti este fru
mos, dar a trăi numai din amintiri este 
dureros. A clștiga sau a pierde nu «tnt 
suficiente motive care sd te facă sd te o- 
prești din' drum, A cîștiga sau a pierde sini 
doar începuturile unui nou... început I

GUILLERMO VILAS (Argentina)
din volumul de poeme 
„Adunate de peste tot**

Varșovia în 1966. Tayîor a 
cîștigat dupâ 126 de jocuri: 
27-29, 31-29, 6-4 I...

+ In fiecare iarna, în 
Olanda are loc un ,,mara
ton- de patinaj' vitezâ - 
pe pista — lung de 16 km. 
Anul acesta victoria a re
venit fostei recordmane și 
campioane mondiale Atje 
Keulen-Deelstra, în vîrstâ de 
42 de ani I...

La marele 
maraton de la 
de anul trecut, 
16004 concurenți 
și un oarecare Roger Bour- 
ban, de profesiune chelner 
Ei și ce, veți spune I... Ma
rele succes al lui Bourban 
a constat 
faptul câ 
garea, ci 
costumul 
ducînd in 
pe ea o., sticlă cu vin I

■4- Anul acesta, la a 85-a 
ediție a celui mai mare

maraton... 
New York, 

între cei 
s-a aflat

nil numai In 
a încheiat aler 

că a realizat-o în 
său de serviciu, 
mîini o tavâ ,1

Manchesterham va întîlni pe
City.

0 La Cannes în turneul pentru 
echipe de juniori : Italia — Sco
ția 2—0 ; Brazilia — K.F. Ger
mania 2—1.

• TELEX •

J
ce«„maraton” pe schiuri — 

iebrul Vasalopet (85 km) 
de la More, din Suedia — 
între cei 12 000 de concu. 
rerrțl s-au - aflat și 187 fe
mei. Cursa a fost cîștigatâ 
de suedezul 
Lundbaek (33 
4.29:82,0. Prima 
Meeri Bodelid 
152 cm, 45 kg) 
sată a 411-a cu timpul de 
5.28:08,0 I I Remarcabilă 
performanță, desigur ca șl 
cea a englezoaicei Joyce 
Smith (43 ani) care a în
cheiat, recent, pe local 138 
(timp 2.29:56,0 I) maratonul 
atletic de la Londra, 
care au luat startul 
de alergători și la 
pentru prima oară în 
ria probei, n-a fost 
ci... doi cîștigâtori ; l 
gianut Simonsen și ameri- 
can-ul Beardsley, cronome
trați — „deat-heat” — In 
2:11 :43,0.
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BOX 0 Federația, franceză ă 
stabilit lotul de 7 pugiliști ce vor 
participa la Campionatele euro
pene de la Tampere (Finlanda), 
de luna viitoare. Vor face de
plasarea „cocoșul” AU Ben Ma- 
ghenia. Frâdăric Geoffrey la u- 
șoaxă, semlușorul Said Skouma, 
Patrick Magnetto la „mijlocie- 
rnică", Michei Moukory la „mij
locie” șl Tomasi Watemoakehe la 
categoria grea.

CICLISM 0 
petiție „Fleche 
tată In Belgia, 
(240 km) a ___ _ _______
sprintul final de belgianul Daniel 
Willems 51143:00. Au marcat Adri 
Van de Poel (Olanda) șl Guide 
Van Calster (Belgia), în același 
timp. 0 Cursa internațională 
desfășurată in patru etape în 
Franța a fost cîștigată de rutie
rul francez Michel Laurent, ur
mat la patru secunde de coechi
pierul său Bernard Thevenet

Ultima etapă a revenit ceho
slovacului Vladimir Vavra, înre
gistrat pe distanța de 158 km cu 
timpul de 4hl7:04,0.

MOTO 0 Campionatul mon
dial de motocros la clasa 125 cmc 
a programat la Launsdorf (Aus
tria) un concurs, în care victo
ria a revenit japonezului Aklra 
Watanabe (.,Suzuki”), 
de belgianul Marc 
(„Yamaha”).

POLO 0 Rezultate 
’ internațional pentru 
la Sofia : U.R.S.S. 
22—8 ; Spania Grecia 
Iugoslavia — Ungaria 7—5 ; Ro-» 
mânia — Bulgaria 4—4 (1—0, 0—2, 
1—2, 2—0).

TENIS 0 In 
turneului de la 
fost înregistrate 
zultate : Teacher 
2—0, 6—2. 7—6 ;
Gehring 6—3, 6—3 ; 
Moor 6—1, 6—3 ; Sandy Mayer — 
Dent 7—6, 7—6 ; Smith — Rick 
Meyer 6—4, 3—6, 6—4. 0 în fi
nala probei de junioare din ca
drul turneului de la Nisa, Iulia 
Salnikova (U.R.S.S.) a întrecut 
cu 6—3, 7—5 pe compatrioata sa 
Iulia Kasevarova.

Tradiționala com- 
Wallonne” dispu- 

între Spa și Mond 
fost ciștlgată la

secunda* 
Velkeneers

în turneul 
juniori do 

— Polonia 
11—2 ;

ziua a treia a 
Los Angeles au 
următoarele re-

— Ramirez 
Redondo —

S avian o —
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