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La Alba lulia, sub genericul

marii competiții naționale

CEA DE-A Vila EDIȚIE
A „ȘTAFETEI TINERILOR MUNCITORI
o reușită Întrecere de cros

1 Alba lulia a fost gazda pri
mitoare a celei de-a Vil-a e- 
diții a crosului „ștafeta tineri
lor muncitori" organizată ire
proșabil de către U.G.S.R., cu 
sprijinul consiliului județean 
Alba al sindicatelor și al 
C.J.E.F.S. Alba. Vremea însori
tă, traseul excelent ales, tre- 
cînd prin locuri cu deosebită 
rezonanță ta istoria poporului 
român, în acest oraș al primei 
uniri, împlinită ta urmă cu 380 
de ani de Mihai Viteazul, toate 
acestea au constituit atuuri 
pentru reușita competiției. Iar 
întrecerea sportivă — desfășu
rată într-o nouă și atractivă 
formulă — a avut toate atri
butele unui veritabil concurs 
atletic, cu tineri muncitori 
bine pregătiți. Concepută sub 
formă de ștafetă, cu echipe de 
cite 3 concurenți, ta intenția, 
realizată, a organizatorilor de 
a aduce cit mai mulți concu
renți la această finală pe țară, 
întrecerea între echipele de 
județe a avut momente intere
sante, pasionante pentru spec
tatorii — puțini, totuși — te
șirăți de-a lungul traseului. 
Câștigătoarele ambelor probe — 
masculină și feminină — au 
fost cunoscute abia după ulti
mul schimb.

In competiția feminină au 
condus pe rînd Bacăul, apoi 
Bihorul și se părea că dintre 
acestea se va alege învingă- 
toarea, mai ales că ta ultimul 
schimb al Bacăului alerga Lu- 
cica Sociu, cîștigătoarea ediției 
din acest an a „Crosului tine
retului". N-a fost așa. datorită 
cursei excelente a Marianei 
Petrescu, muncitoare la între
prinderea „23 August" din 
București, plecată pe poziția a

5-a, care a reușit, in cei 1 500 
m ai parcursului, să depășească 
pe rlnd toate concurentele, a- 
ducind reprezentativei Munici
piului București primul titlu al 
zilei. Celelalte componente ale 
ștafetei bucureștene au fost 
Elena Drago, funcționară la o 
Întreprindere de construcții, și 
Viorica Constantin, muncitoare 
la ,,23 August". Următoarele 
locuri de pe podium au fost 
ocupate in ordine de reprezen
tativele județelor Bacău și Bi
hor. La masculin (3X3000 m) 
lucrurile s-au desfășurat aido
ma, cu un plus in finalul ul
timului schimb, in care s-a re
marcat reprezentantul gazdelor, 
Cornel Chițulescu, învins abia 
la finiș de bucureșteanul Du
mitru Ristea, după 
să preia 
porțiunea 
traseului 
tă pantă. . . ____  _
întreprinderea mecanică Cugir, 
a primit, dealtfel, cupa pentru 
cel mai combativ concurent. 
Ștafete reprezentlnd Munici
piul București. Învingătoare, a 
avut In componență pe Costică 
Moroin, lăcătuș la întreprinde
rea' „Vulcan", Teodor Gher- 
ghici. lăcătuș la „23 August*, 
și Dumitru Ristea, electronist 
la Regionala C.FJL, acesta din 
urmă fiind șl ocupantul locu
lui 2 la ediția din acest an a 
„Crosului tineretului". Județul 
Alba a ocupat locul doi, lar 
poziția a treia a revenit repre
zentanților Argeșului.

conducerea 
cea mai 

— o lungă 
Chițulescu,

ce reușise 
cursei in 
dificilă a 

și exigen- 
lăcătuș la

Lucian OPREA

VII AS $1 Cline IN ECHIPA ARGENTINEI PENTRU

BUENOS AIRES, 2 (Ager- 
pres). — După cum s-a mai a- 
nunțat, ta zilele de 10, 11 șl 
12 iulie se va disputa meciul 
dintre selecționatele României 
și Argentinei din cadrul sfer
turilor de finală ale tradiționa
lei competiții internaționale de 
tenis „Cupa Davis". în vede-

rea acestei întîlnirl, federația 
argentiniană a alcătuit urmă
toarea echipă : Guillermo Vi
las, Jos6 Lula Clerc, Ricardo 
Cano șl Eduardo Bengoechea. 
Căpitanul nejucător este Rober
to Graetz, Lar ca antrenor al 
echipei a fost desemnat Juan 
Carlos Belfonte.
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Astâzi, pe stadionul „23 August", de ta ora 18

ROMANIA INTILNEȘTE NORVEGIA
IN PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL
Cu meciul de azi, primul din 

seria celor trei confruntări de
cisive consecutive pe teren 
propriu, echipa, noastră repre
zentativă de fotbal pășește in 
cea de a doua jumătate a dru
mului său spre turneul final 
al campionatului mondial, de 
anul viitor, de la Madrid. Teo
retic cel puțin, meciul, cu re
prezentativa Norvegiei ne a- 
pare dificil, privind lucrurile 
nu numai prin prisma mizei, 
ci mai ales prin aceea a posi
bilităților de exprimare, in de
plasare, ale adversarilor noștri 
de astăzi. Să nu uităm că ei 
au învins, în toamna anului 
trecut, cu 2—1 naționala Elve
ției, chiar în fief-ul acesteia, 

unde a fost in
ia sfîrșitul săptă- 
și unde Ungaria 

obține, ceva mai 
punct,
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Arbitri : Erkan Goksel - Cumhor Demir și Yusuf Namodu 
(Turcia)

Meciui, care va incepe la ora 18, va fi transmis la pos
turile noastre de rad o ji televiziune.
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mare șansă... Pentru că echipa 
Norvegiei — alcătuită din ju
cători bine clădiți fizic, cu o 
tehnică de joc cu un pronun-

M. Răducanu deschide scorul in ultimul meci — cel cu Anglia 
— al anului trecut. Să sperăm, că el sau oricare alt coechipier 
vor repeta isprava astăzi, înscriind cit mai multe goluri, la pri

mul joc, pe propriul teren, al J- '■ * ,n‘,<stagiunii de primăvară 1981... 
Foto : I. MIHAICA

OINĂ, ACEASTA MIORIȚA A SPORTURILOR...
Spectator la oină. 

Un sport mai frumos 
decit multe altele — 
am văzut in derby-ul 
Dinamo — C.P.B.; faze 
frumoase ca la rugby 
și șuturi mai puter
nice decit la handbal. 
Cit despre tehnică, 
ea e evident mai sub
tilă decit 
jorității 
lor, atita 
mingea
peste o sută de kilo
metri la oră, 
distanță de 
20 de metri, 
negru" peste

cea a ma- 
handbaliști- 
vreme cit 
zboară cu

pe o 
numai 

„fulger 
capul

jucătorului „prins la 
mijloc", iar cel cart 
o prinde reușește «4 
o absoarbă, literal
mente, pentru a a 
trimite din nou, cu 
aceeași viteză, la ca
pătul unei bucle 
nu poate irosi 
măcar o miime 
secundă...

...Probabil că 
nu are 10 000 de 
tatori pentru ci 
accepțiunea
mai mult o stemă de
ci! un sport, un sport 
născut pe pajiște, a- 
cum citeva sute de

care 
nici 

de

ama 
spec- 

in 
unora «

ani, la sugestia unui 
o 

de 
a 

iz- 
a 

speriat cucul din ste
jarul de lingă fintină 
și i-a pus pe cei mai 
tineri la întrecere — 
care vine primul cu 
mingea înapoi...

...Dar această isto
rie frumoasă și, mai 
ales, adevărată, care 
a făcui din oină un 
fel de Mioriță a

taxei care a făcut 
minge din părul 
vacă țesălată, 
strins-o cu apă, a 
bit-o cu ciomagul,

sporturilor — copil 
fiind, am jucat pe 
malul Dunării hîlca, 
tot un fel de oină... 
— această istorie, 
deci, ar trebui să a- 
pere mai mult oină 
de astăzi care e han
dicapată de veșnica 
raportare la competi
ția internațională,
ceea ce face ca vreun 
sport de import să 
treacă mult inaîntea

loan CH1RILĂ

(Continuare în pag. 2—3)

țat caracter de utilitate, pusă 
în slujba unui mod de acțiune 
simplu, cu predilecție pentru 
contraatac — reprezintă un ad
versar mult mai periculos a- 
tund cînd evoluează - în depla
sare decît In meciurile pe care 
le susține pe teren propriu. Și 
să mai adăugăm, tot ca un ar-

gument al dificultății partidei 
de azi. și faptul că. la Bucu
rești, Norvegia va tace, fără 
îndoială, o tentativă, poate 
chiar ultima., de a-și îmbună
tăți situația în clasament, de a 
se menține în cursa calificării 
pentru Madrid.

Meci deloc ușor, așadar, pen
tru reprezentativa 
Pentru că menținerea 
în actuala conjunctură 
tițională, a șanselor 
pentru ,.E1 Mundialul" 
presupune... victoria. Un succes 
pe carc-1 putem obține, indis
cutabil. VALORIFICÎND IN
TEGRAL POTENȚIALUL VA
LORIC AL TRICOLORILOR 
NOȘTRI, ÎNTREAGA LOR CA
PACITATE FIZICA ȘI MORA
LA ; succes care trebuie să 
fie rodul unui mare efort co
lectiv și mai cu seamă al unul 
joc ofensiv, bine organizat, cu 
măsuri corespunzătoare de si
guranță in apărare, pentru 
prevenirea oricăror surprize. 
Va fi nevoie in meciul cu Nor
vegia — la fel ca în jocul cu 
Anglia de la București —, să 
construim cu răbdare, cu calm, 
cu încrederea permanentă in 
reușită. Luciditatea atit in fa
zele dc atac, cit și în cele de 
apărare. insistența in fața 
porții adverse (și nn precipi-

noastră, 
intactă, 
compe- 
noastra 
spaniol

Mihai IONESCU

(Continuare tn pag 2-3)

începind de vineri, la Brașov
«i

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE LUPTE AL ROMÂNIEI, 

IMPORTANT TEST 
ÎNAINTEA UNIVERSIADEI

DINAMO BUCUREȘTI 
CÎȘTIGA PENTRU A 5-a OARĂ 
„CUPA ROMÂNIEI" LA OINĂ

Formația Dinamo Bucu
rești, cîștigătoarea ediției 
din acest an a „Cupei 
României" la oină. în foto
grafie : Gh. Vlase — maes
tru al sportului, antrenorul 

Tr. Perșinaru, Gh. 
Gh. Chițu, E. Mun
ți. Păsărică, 
Gh. Dascălu, 
Gh. Dinei șl

7
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echipei, 
Anghel, 
teanu,
Oancea, 
Bobeică, 
Sebe. președintele secției 
de oină a clubului Dinamo; 
ta picioare, de la stingă, 
rîndul din față : N. Sirbu, 
M. Andrușca, I. Minac, I. 
Fundățeanu, Gh. Enășoaia.

Gh. 
Al.
V.

! ■'

• : ;

Programată cu o lună și ju
mătate 
diale 
XlX-a 
nai de . _
libere al României are un ca
racter deosebit. Pentru majori
tatea sportivilor participant! 
dar mai cu seamă pentru lup
tătorii români, concursul de la 
Brașov reprezintă un important 
mijloc de verificare a potenția
lului de luptă, criteriu de se
lecție în vederea marii între
ceri sportive a studenților din 
întreaga lume care se va des
fășura la București.

Ca și în anii precedenți, tur
neul internațional de lupte or
ganizat de federația noastră de 
specialitate se bucură de o 
participare numeroasă și, nu ne 
îndoim, în rîndul sportivilor 
prezenți la concursul de la 
Brașov se vor afla mulți lup
tători valoroși, medaliat! ai 
marilor competiții internațio-

înaintea Jocurilor mon- 
universitare, ediția a 
a turneului internațio- 
lupte greco-romane și

nale. La turneul care se des
fășoară, începînd de vineri, ta 
Sala sporturilor din Brașov, 
și-au anunțat participarea lup
tători din Bulgaria (la ambele 
stiluri), Cuba (ambele stiluri), 
R.F. Germania (ambele stiluri)^- 
Polonia (ambele stiluri), S.U.A. 
(libere), Ungaria (ambele sti
luri) și U.R.S.S. (ambele sti
luri). Este demn de remarcat 
faptul că luptătorii americani 
participă pentru prima oară la 
un turneu în România.

în ceea ce-i privește pe re
prezentanții 
emerit Ion Corneanu ne-a co
municat că. alături de luptăto
rii studenți, la turneul de la 
Brașov vor lua startul toți cei
lalți sportivi români care au o 
valoare corespunzătoare. A- 
ceasta, tocmai pentru ca veri
ficarea celor susceptibili de ■ 
face parte din echipa pentru 
Universiadă să fie cit mal te
meinică.

noștri, antrenorul



Sublinieri in Forumul teoretic al mișcării sportive (I) CAMPIONATELE DE ORIENTARE TURISTICĂ STE,
SPORTUL, IZVOR DE SANATATE, PROSPEȚIME Șl LONGEVITATE

Activitatea de educație fizică și sport in rindurile oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții, de la orașe și sate, in rîn- 
dul femeilor, în cartiere, și în stațiunile de odihnă, găsirea for
melor și mijloacelor de cuprindere a maselor în practicarea spor
turilor, pentru dezvoltarea fizică armonioasă și păstrarea sănă
tății poporului, petrecerea timpului liber în mod plăcut și util, 
pentru refacerea forței de muncă, iată tematica sintetic expri
mată. care a făcut obiectul comunicărilor Și dezbaterilor din 
Secțiunea a IlI-a a recentului simpozion național consacrat per
fecționării, organizării și desfășurării competiției sportive națio
nale .DACIADA".

Ceea ce a caracterizat lucră
rile la care au participat spe
cialiști de reputație în acest 
domeniu, profesori de educație 
fizică și activiști ai mișcării 
sportive, a fost înalta ținută 
metodico-științifică a expune
rilor pe marginea studiilor și 
cercetărilor făcute, problemati
ca larg abordată și mai ales 
valorosul schimb de experiență 
efectuat, cu numeroase propu
neri de măsuri menite să rea
lizeze importantele obiective 
ale programului de dezvoltare 
a educației fizice și sportului.

Au fost prezentate 
cări 
fică 
gate 
cum 
bilirea potențialului biologic al 
oamenilor muncii 
noastră'* (prof. univ. dr. 
Bucur — Timișoara și un co
lectiv de specialiști din 
C.N.E.F.S.) sau „Experiment 
privind unele influențe imedia
te și mai tîrzii ale practicării 
gimnasticii la locul de muncă 
asupra stării de sănătate și 
creșterea productivității muncii 
la unele întreprinderi 
dețul Bihor** (prof. 
Laza — Oradea) sau 
care s-au constituit 
doar ii documentate și 
gătoare privind _____r___
practicării exercițiului fizic, ca

comuni- 
de o mare valoare științi- 
— urmare a unor îndelun
gi laborioase cercetări — 
ar fi „Contribuții la sta-

din

din ju- 
Vasile 
altele 

ca ple- 
convin- 

necesițatea

stimulator al energiilor și al 
capacităților creatoare ale oa
menilor muncii.

In comunicarea „Argumente 
anatomo-fiziologice privind ne
cesitatea practicării gimnasticii 
de întreținere, acasă, in cămi
nele de nefamiliste, Ia locul 
de muncă de către femeia zile
lor noastre", conf. univ. Gi- 
neta Stoenescu (I.P. Bucu
rești) făcea apel, printre al
tele, la cuvintele acad. Ana 
Aslan : „Sportul este un izvor 
de sănătate, prospețime și lon
gevitate". Și numeroși alti ex
pozanți au demonstrat, în in
tervențiile lor, că acolo unde 
există interes și pasiune pen
tru activitatea sportivă de 
masă pot fi găsite căile pentru 
ca acest izvor să fie valorifi
cat pe deplin, că există și con
diția minunate pentru ca o 
masă tot mai largă de oameni 
al muncii să practice sistema
tic exercițiul fizic, sportul și 
turismul. Ni se pare semnifi
cativ faptul că un număr de 
9 comunicări au avut ca te
mă practicarea gimnasticii la 
locul de muncă, cu precădere 
în rindul femeilor. Din cerce
tările făcute rezultă că cele 
5—7 minute de gimnastică, în 
pauza de producție, au impor
tante efecte pozitive asupra 
stării fizice, psihice și sociale 
a oamenilor, scad simțitor co

eficientul de morbiditate, in
stalează o bună dispoziție care 
conduce la creșterea producti
vității muncii. Experimentele 
făcute la IREMOAS București 
(prof. Gh. Cioranu, dr. Viorel 
Dimitriu, cu sprijinul studenți
lor de la I.E.F.S.), la „Mureșul" 
Tg. Mureș (lector univ. Va- 
leriu Fărcaș), în secția covoare 
a întreprinderii de gospodărie 
comunală Constanța (prof. Da
na Răducanu) au demonstrat 
că în secțiile în care se prac
tică gimnastica în pauza 
masă productivitatea 
crescut cu 10—15 la 
de celelalte secții.

S-a subliniat de 
cu precădere faptul 
nile răspund cel mai bine ce
rinței de cuprindere a oameni
lor muncii de cele mai diverse 
vîrste în practicarea sportului 
Cultivarea competițiilor tradi
ționale, folosirea specificului 
local și obiceiurilor în alcă
tuirea programului activi
tății sportive de masă, opțiunea 
pentru forme simple au dat 
valoroase rezultate în nume
roase localități ale țării. In 
intervenția sa prof. Gh. Cava- 
lioti (Constanța) a înfățișat 
succesele de care se bucură 
campionatele asociației și cu
pele pe ramură de producție 
la Chimpex ; și aceasta pentru 
că activitatea este organizată 
cu grijă. în colaborare 
factorii cu atribuții in 
domeniu. Interesantă ni 
părut și comunicarea tov. 
Meszaros de la „Unio“ 
Mare, privind activitatea 
tivă in rindurile navetiștilor. 
Sportul cu aceștia se desfă
șoară „acasă Ia navetiști, in 
comunele și satele apropiate".

de 
muncii a 

sută fată

asemenea
că acțiu-

Satu 
spor-

Astăzi penultima etapă In campionatul fie rutțlnj

DUELUL STEAUA-DINAMO CONTINUA 
ARADPE RUTA BUCUREȘTI

Cealaltă echipă care mai 
tacă să rămtaă pe prima 
P.T.T. Arad, susține un

Astăzi are loc penultimul act 
al acestui atit de interesant fi
nal de campionat de rugby. In 
centrul atenției în etapa 
numărul 25 — partida de 
(Honul Steaua (ora 15), 
lidera primește replica 
R.C. Sportul studențesc.

„distanței'

purttad 
pe sta
ta care 
echipei 
în ciu

da „distanței" dintre cele două 
formații în clasament — Steaua 
pe locul I, universitarii pe al 
8-lea — anticipăm un meci care 
merită a fl văzut, fie numai 
prin prisma rezultatului 
din tur (11—7). Desigur, 
șansă o au Munteauu, Murariu, 
Fulcu, Alexandru, R&dulescu și 
compania, dar trebuie luate în 
seamă și posibilitățile Iul Paras- 
chivescu, Vintilă, Cojocaru, Le- 
șan, Hariton.

De mare interes este șl tortfl-
nirea din Glulești (ora 15), ta 
care Rapid joacă o importantă
„carte" în tentativa sa de evi
tare a retrogradării. Un pro
nostic este greu de dat, adver
sara (Știința Petroșani) dispunltad 
de un potențial superior poziției 
din clasament pe care e ocupă 
la era actuală (7). în tur : 3—13.

strins 
prima

speră 
scenă. 

__  _. , meci 
foarte dificil, chiar dacă e gaz
dă : vizitatoarea se numește Di
namo, adifcă formația care mai 
are, totuși, speranțe la titlu (în 
tur : o—48).

Nici Universitatea Timișoara 
nu «e poate dectara întru totul 
liniștită ta acest final, moi ales 
că astăzi ea evoluează la Baia 
Mare, unde echipa lui Tătucu 
(artizanul principal al frumoasei 
victorii asupra Stelei de acum o 
săptămînă) nu poate ținti decît 
victoria pentru a rămtae ta cursa 
penitru „bronz" (tur : 6—0). In
tr-o situație oarecum asemănă
toare cu a bănățenilor stat rug- 
byștii .................
au • sarcină mult mal 
— cu Constructorul < 
(10—3), în fine, 
meci ____ ________
CJS.M. — R.C. Grivița Roșie (3—3).

Al șaptelea meci din program 
(Farul — Rulmentul Bîrlad) s-a 
disputat anticipat, constănțenli — 
care au întreprins un turneu 
peste hotare — cîștlgtad cu 34—3.

In zona Sărata-Monteoru, nu 
departe de Buzău, pe un teren 
împădurit șl cu multe denivelări, 
s-au dsfășurat campionatele re
publicane de orientare turistică 
de noapte ți campionatele repu
blicane pe echipe. La primele au 
avut dreptul să participe numai 
băieții (cat. 21 ani) In timp ce 
la echipe au luat parte șl fetele 
(cat. 19 ani).

Participarea a fost foarte bună: 
aproape 130 de reprezentanți din 
ÎS județe (din cele 22 cu tradiție 
ta orientarea turistică) și-au pus 
in valoare, pe un timp excelent 
pentru concurs, atit pregătirea 
teoretică dt și cea fizică, dorind 
cu ardoare să cîștige un loc frun
taș și, prin aceasta, să acumuleze 
și un prețios număr ‘de puncte, 
pentru clasamentul ’ ' 
tegoria „orientalist

— Se contura, de 
luptă acerbă intre 
din Cluj-Napoca și 
pitală, ne-a spus Paul Simiones- 
cu, secretarul Comisiei centrale 
de orientare din cadrul federației 
de specialitate. Clujenii, care au 
venit in număr mare (județele 
puteau înscrie pînă la trei echi
pe de club) au ținut cu tot dina
dinsul să-și demonstreze clasa ri
dicată și bunele pregătiri, dar, la 
sfîrșitul cursei „in nocturnă", au 
trebuit să se recunoască învinși: 
clștigător a fost Mircea Ticleanu, 
de Ia Voința București, iar clu
jenii, prin Pavel Gllgor, au ocu
pat locul al doilea. Pe locul trei 
— Karoly Gergely („Poli" Timi
șoara). Timpii realizați de con- 
curenți au fost cei mai buni din 
istoria campionatelor de orientare

anual la ca- 
complet".

La Început, o 
orientariștii 

cei din Ca-

de noapte, deși diferențele de ni
vel erau mai maxi decît de obi
cei, iar dificultatea traseului O 
situa la nivel mondial.

în campionatele republicane pe 
echipe, clujenii și-au luat însă 
revanșa. Voicu Plaian și Alexan
dru Fey au alcătuit un cuplu re
dutabil, cîștigînd primul loc, lai 
Pavel Gligor și Francisc Pușkaș 
(ambele echipe de........................
Lnța), s-au clasat 
cund. Bucureștenii 
lores cu și Costică 
C.S.U.) au ocupat 
lea.

— Ceea ce ne-a
spunea

la clubul Vo- 
Pe locul se- 
(Gabriel Ma- 

Petrișor de la 
locul al trei-

mulțumit, to
tuși, spunea Gabriel Maiorescu, 
a fost faptul că ta concursul pc 
echipe al fetelor am cîștigat lo
cul I, iar cei de la Voința Cluj- 
Napoca s-au situat pe a treia 
treaptă a podiumului de onoare, 
după Știința Baia Mare (Corne
lia Chiș și Irma Kalamar). A 
fost, între altele, și o ambiție 
de... familie.

Am privit listele cu clștigător!: 
echipa bucureșteană a fost for
mată din... Niculina Maiorescu 
(soția lui Gabriel) și Katalin 
Szocs, iar cea a clujencelor din... 
Clara Fey (soția lui Alexandru 
Fey) și Ildlko Horvath.

— Am ales zona Sărata-Mon
teoru pentru aceste campionate 
șl în ideea de a face „sportului 
pădurilor" o frumoasă propagan
dă în județul Buzău, ne spunea 
prof. Mircea Mihăilescu, secreta
rul responsabil al F.R.T.A.

Sever NORAN

A 34-a e< 
lui masculi, 
viz ia A, s-a 
ria detașată 
ua. Echipa 
Oțelea și Ol 
nat cu prest 
țională, ofer 
handbal, ev. 
toate arenel<

Steaua reț 
ieri de azi, 
15-lea dintr- 
lucitor — o 
handbalului 
a desăvîrșiri 
baza ei stă 
gătirii, modi 
a concepției, 
rințele viito: 
care tehnicii 
străduiesc i 
augmenteze 
clubului lor. 
Otto Telman 
de secol la S 
sportivi ști 
care i-au ia 
mai departe, 
aceluiași colt 
sibil ca o st 
Gabriel Kics 
talan — să e 
în prs"''l ab

Dc la startul tradiționalului 
concurs republican de primăvară 
al juniorilor miari au lipsit — 
motivat — cîteva elemente de 
bază, ale căror performanțe, ală
turi de cele cîteva noi recorduri 
înregistrate acum, ar fl asigurat, 
la nivel de virf, o cu totul altă 
față a întrecerilor de pe Stadio
nul Republicii. Din păcate însă, 
valoarea de ansamblu a acestei 
importante competiții, a celor ca
re, nu peste multă vreme, vor 
fi chemați să predla schimbul de 
ștafetă al performanței noastre

Drăgoescu (Jiul Petroșani) 1:52,46, 
M. Nistor (CSȘ Șoimii Sib.)
1:53,60, D. Stanciu (Met. Buc.)
1:55,67 ; 1500 m : Constantin Ro
șu (CSȘ Tirgoviște) 3:56,68, I. 
Oprea (Din. Buc.) 3:58,96, Fl. Că- 
pățtaă (CA Tr. Măgurele) 4:00,14 ; 
3000 m : Cornel Milaș (CS Za
lău) 8:28,6, T. *" •• - -
Petroș.) 8:33,4, 
Buc.) 8:34,8 ; 
Enăchioiu (Șt.
D. Gheorghe , . __
16:13,08, I. Oprea ; 10 km mars : 
Gh. Frecățeanu (PTT Buc.) 48:

H-avriliuc (Jiul 
I. Marcu (Din. 
5000 m : Eugen 

Fălticenii) 15:01,25, 
(CSȘ Tîrgoviște)

Viorel TONCEANU

Politehnicii Iași, dar ei 
1 simplă 
Constanța 

Sibiu, un 
deosebită :

. la
fără miză

Am mal subliniat, și cu altă 
ocazie, eforturile depuse de ci- 
țiva mari pasionați ai rugbyu- 
lul din Tulcea de a face din a- 
cest oraș die la Dunăre un cen
tru al sportului cu balonul oval 
de la noi. Și dacă azi revenim,
• facem pentru a aduce noi 
„dovezi" ta sprijinul ideii că 
rugbyul cunoaște o adevărată e- 
mulație la Tulcea. Tripleta ani
matorilor Nicolae Ivan — Mihai 
Cornel — Mihai Vasiliu a con
tribuit. decisiv la înființarea unei 
echipe de juniori, care constituie 
astfel cea de a doua formație 
de aici după divizionara „B“ 
Pescărușul. Și există toate pre
misele pentru ca și la Babadag 
șl Is aceea să se formeze nuclee 
rugbystice 1 „Iată suportul aspi
rațiilor noastre ca, nu peste mult 
timp, să se joace rugby de pri-

’ 1„ . _1 ‘ — re-
plin de optimism, ingi- 

Pentru cei 
jucător 

“ cuvintele acestea 
fapt, o promisiune, 
demnă de luat ta

mă divizie șl Ia Tulcea" 
marea, _" ' _ _r"
nerul Nicolae IvanI 
care-1 cunosc pe fostul 
divizionar „Ar 
reprezintă, ta 
Șl tacă una 
seamă...

Dumitru MOBARU-SLIVNA

■CAMPIONATE-COMPETIȚII -
TENIS

în cadrul circuitului divizio
nar de tenis, în parcul spor
tiv din str. dr. Staicovici »-a 
disputat „Cupa Progresul". In
tr-o organizare bună, la start 
fiind prezenti 106 băieți sl 45 
fete, anul acesta frumoasele 
premii oferite de organizatori 
au revenit surprinzător : la bă
ieți, juniorului Mihai Șovar 
(Steaua, antrenor Gh. Viziru), 
iar la fete arădencei Dorina 
Brăstin (U.T.A.). „Micuța" ară- 
deancă. după ce în semifinală 
a trecut de favorita Mariana 
Hadgiu cu 6—3, 7—5. a dispus, 
în finală de dinamovista Ma- 
rilena Totoran cu 7—5, 6—4, 
dovedind un ascendent de for
mă si maturitate în joc. La bă
ieți. M. Șovar, după ce a în
vins în semifinală pe B. Almă- 
1an (Jiul Petroșani) cu 6—3, 
6—2. a cîștigat în finală la ex
perimentatul M. Mîrza (Dinamo 
Brasov) fără drept de apel cu 
6—3. 7—5. Proba de dublu fete 
a revenit perechii dinamoviste 
Marilena Totoran — Dana Be- 
leuță, mai greu decît arată sco
rul de 7—5, 6—4, în dauna cu
plului Sanda PrOca (Dacia Ga
lati) — Magdalena Raicovici 
(C.S.Ș. Gheorgheni). La băieți, 
B. Almăian — M. Mîrza au în
vins pe performerii concursului

L. Ursuleanu (Dinamo Bucu
rești) — V. Tomescu (Construc
torul Hunedoara) cu 6—2. 6—2, 

(Sandi IONESCU, coresp.)
VOLEI
• Astăzi, în sala de sport a 

C.S.Ș. Sibiu începe turneul de 
baraj pentru promovarea lin pri
ma divizie feminină de volei. La 
startul cursei pentru două locuri 
în „A* se aliniază 6 echipe : 
CJS.M. Libertatea Sibiu, Univer
sitatea Timișoara, CJS.M. Zalău, 
Calculatorul București, Voința 
București și Spartac București. 
Calculul hirtiei arată că ex-di
vizionarele „A* CJS.M. Libertatea 
Sibiu și Universitatea Timișoara 
strut favorite, dar trebuie avut în 
vedere că șl celelalte participante 
®e remarcă prin experiență chiar 
în primul eșalon (Voința și 
Spartac București) șl prin am
biție (Calculatorul București și 
C.S.M. Zalău). S-a hotărît ca în 
prima zi a competiției, astăzi, 
să se întâlnească echipele care 
au făcut parte din aceeași serie 
în campionat, adică Voința cu 
Spartac, Universitatea cu Calcu
latorul si C.SJW. Sibiu cu C.S.M. 
Zalău, in fiecare zi meciurile 
încep la ora 14, cu excepția ul
timei zile, duminică, în care 
jocurile sînt programate diminea
ța, de la ora 9. Arbitrii desem
nați să oficieze la acest turneu 
sînt S. Popescu (Constanța), V. 
Chioreanu (Cluj-Napoca), Em. 
Ududec (Suceava), Octavian șj 
Cornel Mani țiu (Brașov).
• Selecționata de volei a ar-

matei elene va sosi în Capitală 
pentru a susține un meci amica! 
cu vfcecampioana țării noastre, 
Steaua. Meciul este programat 
duminică, de la ora 17, în sala 
Floreasca.
• Arbitrul Internațional Radu 

Farmuș s-a numărat printre . e- 
fletalii turneului de calificare 
penitru C.E. feminin din acest an, 

• turneu găzduit de localitatea 
vest-germană Reine și s-a bucu
rat de bune aprecieri.

Clujeanul Aurel Aștilean, o mare speranță pentru campionatele 
europene de juniori. Foto : Ion MIHAICA
atletice, a fost în evidentă suferin
ță și trebuie să dea foarte serios 
de gîiudit, în primul rînd celor 
care răspund de această activi
tate și care sînt remunerați să 
desfășoare o muncă de bună ca
litate, la parametrii cei mai ri
dicați I

Dintre participaniții de acum, 
de pe Stadionul Republicii, cu 
excepția — foare plăcută — a 
lui Aurel Aștilean (antrenor Pe
tru Nagy), capabil, chiar în acest 
sezon, să-și mai crească rezul
tatul la decatlon cu 200—300 de 
puncte,- a Am aii el Bădoaia (an
trenor Fane Cioacă), a Silviei 
Comămiceanu (antrenor Gabriel 
Bădescu), a Alinei Grecu (antre
nor Viorica Viscopoleanu), a 
lui Cornel Milaș (antrenor Radu 
Rus) și a cttorva încă, 
prea puține speranțe 
campionatele europene 
ori de la Utrecht. Dar 
șl Sorin Matei, Llviu ___ „___ ,
Nicoleta Lia, Monica Matei, Cris
tina Dobrinoiu (absenți acum), 
de la care se așteaptă oeva deo
sebit...

Rezultatele concursului de pri
măvară :

BĂIEȚI : 100 m : Mîhai Căpățî- 
nă (CSȘ Focșani) 11>44, R. Aba- 
bei (CSȘ Bacău) 111,32, T. Costin 
(CSȘA Cluj-Napoca) 111,38 ; 
m : Dieter Zimmermann 
Șoimii Sibiu) 22,41, C. 
(CSȘ 1 Gl.) 22,60, Ababei 
400 m : Romeo Drăgușanu 
C-lung) 40,18, T. Ion (CSȘ Gă- 
ești) 49,76, M. Rados (CSȘ Ceta
te »eva) 49,88 ; 800 m : Petre

in rest 
pentru 

de junl- 
mal' stat 
Glurglan,

200
(csș 

Tarău 
22,81 : 
(CSȘA

03,4, M. Ioniță (PTT Buc.) 49: 
19,8, V. ~ " ------ “
49:45,2 ;
pescu
Milaș 5:45,67, A.
Cv.) 5:47,14 ; 110 mg : Ion Păcioia- 
nu (CSȘA C-lutng) 14,77, Ov. 
Deca (Viit. Buc.) 14,95, M. Po
pescu (CSȘ Brăila) 15,35 ; 400 mg: 
Ion Bulac (Rapid Buc.) 54,13, M. 
Popescu 54,90, M. Contraș (CSȘ 
Arad) .........................
Buc.
43,42, 
43,63 ;
(CSȘ .
riu (Rapi'd Buc.) 7,01 m, Fl. Dia- 
conu . (CSȘA c-lung) 6,94 m ; 
triplu : M. Bran 15,51 m, Fl. Dia- 
ccxnu 15,41 m, M. Nenciu (CSȘ 2 
Gl.) 15,29 m ; înălțime : Constan
tin Militarii (Viitorul Buc.) 2,10 
m, E. Popescu (CSȘ Lie. 2 Buc.) 
2,10 m ; M. Lungu (CSȘ Ploiești) 
2,05 m ; prăjină : Răzvan Stănes- 
cu (CSȘ Lie. 2 Buc.) 4,40 m, 
V. Guzu (CSM Iași) 4,20 m, D. 
Avramescu (Viilt. Buc.)> 4,20 m ; 
greutate : Marius Vintilă (CSȘ 
Ploiești) 14,74 m, P. Mirică (Met. 
Buc.) 13,90 m, L. FGlop (CSȘ 2 
SL Gh) 13,16 m ; disc : Stelică 
Turbă (CSȘ 4 Buic.) 45,84 m, M. 
Vintilă 45,48 m, V. Domeanu 
(CSȘ Triumf Buc.) 42,32 m ; 
suliță : Traian Pătru (CSȘ M. E- 
minescu Iași) 61,40 m, C. Oprea 
(CSȘ Tulcea) 59,80 m, V. Doană 
(CSȘ PI.) 57,28 m ; ciocan : An
gelo Boicu (Steaua) 55,58 m, Al. 
Ștefănescu (Viit. Buc.) 51,52 m, 
Oct. Ichim (Viit. Buc.) 51,24 m 
(HC M. Roman) 62,88 m.

Dascălu (CSȘ Dorohoi) 
2000 m obst. : Viorel Po- 
(CSȘA Cv.) 5:44,l<0, C.

Barbu (CSȘA

55,13 ; 4X100 m : Viitorul
43,23, CSȘ Șo-imii Sibiu 

CSȘ Luceafărul Brașov 
lungime : Mihai Bran 

Bacău) 7,07 m, M. Tălpăla-

v.

c. 
V.
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MAGAZENUL „MUZICA" DIN BUCUREȘTI — TV • Difuzoare 40 W 8 
ohmi, pentru inalte (lei 1000) 
• Difuzoare 12,S W 4 și 8 ohmi 
(Iei 900) • Aparate foto șt ar
tizanat • Casete imprimate.

Pe baza cererilor formulate în scrisori obiș
nuite, tipăriturile muzicale se pot procura 
contra ramburs, direct la domiciliu.

De asemenea, se fac expertize pentru viori, 
piane, instrumente muzicale, demonstrații prac
tice privind modul de folosire la : televizoare, 
magnetofoane, pickup-uri, total gratuite.

Mărfurile enumerate mai sus se vind și pe 
virament pentru toate instituțiile, comitetele de 
cultură și educație socialistă, căminele cultu
rale, cooperativele de producție și prestări ser
vicii din toată țara. Pentru magnetofoane este 
nevoie de aprobarea M.C.I.

Magazinul este deschis zilnic intre orele 
9,00—19,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 
15.60.88.

ca\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ ,\\\\\\\\\\\\\\\WX

Calea Victoriei nr. 41 VINDE URMĂTOARELE
• Tipărituri muzicale • Portrete ale compo
zitorilor clasici români • Discuri • Pianine 
import • Piane concert Lipatti • Viori indi
gene și import • Piei tobă import • Phaser 
*80 pentru orgă și chitară • Naiuri, clarinete
• Trompete • Piculine, flaute •
tronice Wermona (lei 27 200) •
electrice • Acordeoanc import : 48, 
120 ba.și • Acordeoane : 12, 24, 32, 
bași (12 rate) • Chitare electrice____
BAS (8 rate) • Chitare cu rezonanță, modele 
diferite • Cutii chitară • Amplificatoare : Alfa 
Super, Delta, Sigma (12 rate) • Amplificator 
AS 2020 — 2 X 20 wați stereo (Iei 1800) • Ba
terii jazz (12 rate) • Aparate radio (18 rate)
• Televizoare (24 rate) • Aparate radio im
port VEF 206 (lei 1700)- O Piese schimb radio

Orgi elec- 
Mandolinc 
60, 80, 96, 
48, 60, 80
SOLO și

g

M. Stc 
R. Pot 

1500 n
Gl.)
P. î

(Me
Aur<

10:10,

DOAR CITEVA VALORI INDISCUTABILE IN CONCURSUL ATLET
FETE : 100 

(CSȘ M. Emi 
N. Vomicu (« 
C. Fl-orescu ( 
200 m : Anan 
25,75, M. Mei 
26,12 ; 400 m 
(CSȘ 1 Gl.) 
Sighet. Marm. 
(CSȘ Poli. Ti 
Ilinca Mitrea 
2:10.3, 
2:10,9, 
2:11,2 ;
(CSȘ 2 
(CSȘ 1. 
Drăgan 
3000 m : 
Beiuș) 
(CSȘA Bedu.ș) 
(CA Roman) 
Alina Grccu 
Honig (CSȘ . 
doaia (CSȘA 
Mioara Ungur 
șann) 61,29, C 
Poli Timiș.) 
(CSȘ Luc. B 
m ; CSȘ 190 
Cluj-Napoca 5 
re 50,43 ; lung 
ță (CSȘ Reșiț 
rea (CSȘ 190 
Constanitinescu 
m ; înălțime : 
(CSȘ 1 Gl.) 
nescu (CSȘ a 
1,70 m, D. Luț 
greutate : Sil 
(CSȘA C-Tung 
record na ț ion 
Isac (CSȘ 4 
Stănică (CSȘ 
disc omărn 
Rom^. (CSȘA 
Băilăcean-u (CS 
suliță : Anica 
lărași) 46,16 
(CSȘ Bacău) 
ka$ (CSȘ 1 C
• Următoru 

atleți va avet 
să.ptăimînil, la 
jul campion; 
școlare (vor 
buni eflevi ai 
i si n).

OINĂ,
(Urmare

otnei, in tabăi 
larilor, spre 
de astăzi, caț 
jucau finalele 
Haret, miniștri 
lui, cel indră 
sporturilor...

...Să vă inv 
Dinamo — C. 
zentăm, autoca 
o evoluție de 
taie de zile 
de 60) ; 0-4, 
2—6, jucător „ 
la bătaie ; 4— 
după bătaie t> 
60; 9—4, bătu 
zi... 10—6 băta 
(Da oină, min 
trimisă peste l 
bar, etimolog 
deci, 10—10, b 
Bobeica lovit ; 
dor Sirbu ; 12- 
ția antrenorii 
Dacău, „în set 
ultim bar Perj 
pentru Dinanu. 
tiga ți al c 
24—12.

în loc de ci 
mas, antrenant 
mente, de di 
„baci", Nicolae 
namo) ți Ion . 
fia“) sau. mai 
ferența de vin 
43 de ani, iar 
doar 26, difere 
tinde — in mc



O CAMPIOANĂ AUTENTICĂ I Astăzi, pe stadionul
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ailor 
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po- 
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Bir- 
,u-se 
vită-

ții competiționale, la un nivel 
exemplar, să mobilizeze prin 
prestația lor și generațiile 
mai tinere, să contribuie efec
tiv la realizarea prestigioaselor 
victorii. Portarul Nicolae Mun- 
teanu — omul nr. 1 al Stelei 
în majoritatea întîlnirilor, Radu 
Voina — tenacele conducător 
de ioc, Werner Stockl — cel 
care receptează primul „șocul* 
apărărilor adverse 
Drăgăniță, excelent

o e- 
com- 
posi- 

dc
I

ROMANIA
„23 August

(Urmare din pag. 1)
INTILNEȘTE NORVEGIA

• D. C Minaur

și Cezar 
cînd este

coniirmă
poziția sa dc reală tortă
• Dinamo București - o
scădere de potențial • Poli

finiș slab, Știința
cădere... spectaculoasă
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12,33, 
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4X100
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*.) 5,73 
Lăture 
Gkxrbă-

Iași) 
,65 m; 
iceanu 
- nou 
re, L.
m, P. 
19 m ; 
m, M. 
m, G. 
14 m ; 
Ș Că- 
?deanu

Faze- 
m. 
nerilor 
fîrșiitul 
prile- 
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îl mai 
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preocupat numai de joc — au 
alcătuit nucleul de bază ai e- 
chipei campioane, „organis
mul" pe care s-au „grefat" 
mai intîi Vasile Stingă și Ma
rian Dumitru, interi de valoare 
mondială, iar apoi Gabriel Ma
rian (o extremă estre în ulti
mul timp s-a impus categoric 
și care, credem, îi obligă pe 
selecționeri s-o includă în lo
tul reprezentativ), Dumitru 
Berbece, care anulează handi
capul fizic prin viteză de exe
cuție și cutezanță, Virgil Ni- 
culae și alții, handbaliști ti
neri, pregătiți să preia misiu
nea de a asigura Stelei drumul 
ascendent.

Ceea ce-i unește pe acești 
sportivi și tehnicieni este dra
gostea pentru handbal și pen
tru culorile clubului, dorința 
de a munci fără preget, spiri
tul de abnegație, disciplina. 
Așa este posibil ca Steaua să 
practice un joc modern, în vi
teză. cu combinații tehnice de 
mare finețe, așa este posibil

ca Steaua să dovedească 
ficiență cvasi-generală a 
ponentilor săi, așa este 
bil ca echipa antrenată 
Cornel Oțelca și Otto Telman
să cîștige cu dezinvoltură aca
să și în deplasare, făcînd o 
mare propagandă pentru hand
bal. Pentru toate — sincere fe
licitări 1

Pe treapta a doua a campio
natului s-a situat, din nou, 
H.C. Minaur Baia Mare, for
mația pe care Lascăr Pană — 
cu știința și ambiția sa — a 
introdus-o în elita handbalului 
românesc, consolidindu-i an de 
an poziția. Deși se află în 
transformare, noi elemente ti
nere venind să-i sporească vi
talitatea (scăzîndu-i, însă, ine
rent, omogenitatea), Minaur 
s-a impus pentru că oamenii 
de bază au menținut stilul 
creat de-a lungul anilor și ci
zelat cu fiecare nouă ediție a 
campionatului. Chiar și lipsa 
unui portar de valoarea primei 
divizii a fost estompată, siste
mul defensiv strîngindu-și rîn- 
durile, iar atacul sporindu-și 
continuu eficienta, totul pen
tru a diminua tarele „ultimu
lui apărător". Baia Mare a de
venit o citadelă a handbalului 
și forța sa este evidențiată nu 
numai de „argintul" campiona
tului. la care, se pare, a fă
cut... abonament, ci îndeosebi 
de contribuția adusă la echipa 
națională și de grija cu care 
se ocupă de creșterea talentelor 
în secțiile 
Ijului.

Dinamo 
firesc am 
potențialului 
conducerii 
în evoluția „roș-albilor“ 
pinde de fostul 
Ghiță Licu, actualul dirijor al 
dinamoviștilor, dacă apele se 
vor limpezi în această vară. 
Poli Timișoara, vijelioasă în 
tur. a capotat în retur, mulțu- 
mindu-se cu prea puțin, în 
timp ce Știința Bacău — altă
dată medaliată — a scăpat ca 
prin minune de retrogradare.

de juniori ale clu-

București cunoaște, 
spune, o scădere a 

său. Schimbarea 
tehnice se resimte 

și de- 
internațional

Hristoche NAUM
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Pe arena Voința din Capi
tală s-au încheiat întrecerile 
celei de-a 20-a ediții a „Voin- 
țiadei" la popice, desfășurată 
anul acesta sub egida „Dacia- 
dei“. 
frumoase competiții de 
rezervată popicarilor 
din cooperativele 

întreaga 
aproape

La faza finală a acestei 
masă, 

juniori 
meșteșugă- 
țară.

100rești din 
participat 
concurenți.

Pe primele locuri 
sportivi din numeroase județe, 
ceea ce denotă că acestui sport 
asociațiile 
acordă o 
Pentru locurile fruntașe 
„bătut" sportivi din 
Harghita, Mureș, 
Dolj, Iași și Neam}.

au 
de

figurează

sportive Voința îi 
deosebită atenție, 

s-au 
județele 

Constanta,

Clasamentele — FETE (100 
lovituri mixte) : 1. Elisabeta
Marton (Harghita) 409 p d, 2 
Maria Martin (Constanța) 402, 
3. Iuliana Geană (Dolj) 392, 4. 
Felicia Doieiu (Neamț) 389, 5 
Cornelia Marin 
București) 386, 
Răuț (Timiș) 379. BĂIEȚI (100 
lovituri mixte) : 
(Mureș) 434, 2. 
(Bacău) 403, 3, C. Pîrău (Bucu 
rești) 403. 4. I. Pintilie (Iași) 
402, 5. N. Duruș (Arad) ’ 401, 
6. I. Armașu (Mehedinți) 393.

Organizarea, asigurată de 
C.S. Voința București, a fost 
bună, la fel ca și arbitrajele. 
(O. GUȚU — coresp.).

(Municipiul
6. Aurora

1. A. Dombi
I. Trăifltaru

RSTĂ MIORIȚĂ A SPORTURILOR...
mediilor pe echipe... Să re
marcăm că majoritatea punc
telor au fost obținute din ba
ruri (un fel de lovituri de pe
deapsă la rugby), ceea ce ar 
putea face obiectul unei în- 
greunări „la bătaie", pentru 
stimularea acțiunii propriu- 
zise... Cu totul remarcabil di- 
namovistul Andrușcă, un 
de aruncător de 
de o indeminare 
tarea loviturilor 
țintașilor...

...Citeva note 
înainte |i după

1. Trei cupluri 
meciurile de la Mangalia. Nu
mele părinților : Ion Anton 
(despre care am vorbit), Ilie 
Micu (Drum Nou Boureni), Ion 
Munteanu (Frasin)...

2. Citeva nume de pe foile 
de arbitraj : Lupișcă, Puțintei, 
Păsărică, Titirigă, Ciuta, Sohlean 
etc. Prenumele se înscriu In 
triunghiul Ion-Vasile-Nicolae.

3. Ilie Micu, profesor de is
torie, ne explică jocul sub aș
teptări al echipei sale prin 
faptul că nu a putut apela la 
cei patru tractoriști din echipa 
sa de bază, iși 
tre altele, că a 
goiul, cum i se 
Dolj) cu Amza

4. Ion Anton, 
„Dacă pe două 
turate se joacă 
eu mă uit la oină... și fac asta 
de 25 de ani".

a șco- 
■nicilor 

care 
Spiru 

mîniu- 
Hiorița

Tby-ul
1 pre- 

vreți,
2 (bă- 
î linia

rară..
ră luft 
; 4-7, 
lă la 
. pau- 
lătaie... 
rrabilă, 
■urnește 
iscută);

10—12 
ar Tu- 
ntribu- 
r Ilie 
“. Un 

16—12 
i ciș- 
ci. cu

. . /el 
ciocan, dublat 
felină in evi- 
„mortale" ale

de reporter, 
jocuri...

tată-fiu in
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pc fru- 
fintil- 

>r doi 
(Di- 

Poligra- 
de di- 

.1 avind 
tcă — 

se ex- 
asupra

amintește, in- 
jucat oină (o- 

spune prin- 
Peltea.
intr-o pauză : 

terenuri ală- 
fotbal și oină,

tarea !) ne pot asigura succesul 
pe care îl dorim cu toții, la 
care ne dă dreptul plusul de 
valoare și de experiență al ju
cătorilor noștri. Aceasta chiar 
și în condițiile în care repre
zentativa României este handi
capată de lipsa a trei dintre 
titularii ultimelor sale evoluții. 
Este vorba de Iordache, Iordă- 
nescu șî Stoica, toți trei acci
dentat! în meciuri de campio
nat. Plecînd însă de la ideca 
că există posibilitatea înlocuirii 
lor cu jucători capabili de un 
randament la un remarcabil 
nivel valoric, demonstrat și cu

alte prilejuri, că în cadrul 
echipei aceste absențe pot fi 
compensate și de modul de 
acțiune colectivă șî de mobili
zarea exemplară a întregului 
„11“ tricolor, ne exprimăm 
speranța că la sfîrșitul celor 90 
de minute de joc de astăzi 
de pe stadionul „23 August" 
reprezentativa țării noastre ne 
va oieri satisfacția unui succes, 
primul din seria celor trei pe 
care contăm pentru obținerea 
calificării la „mondialele" din 
Spania. Contextul actual, din 
cadrul grupei a IV-a. favorabil 
nouă după victoria Elveției 
împotriva Angliei, poate și tre
buie să constituie un stimu
lent în plus pentru realizarea

unui asemenea deziderat major 
al fotbalului nostru.

Astăzi 
găsi în 
portant 
pe care __ 
ces și cu notă maximă. Să 
deci, alături de tricolori, 
susținem pentru a depăși 
mentele grele ale jocului, 
purtăm spre victorie, 
singur gind și cu aceeași încu
rajare, la unison „Haide, 
România !“

echipa României se va 
fața unui nou și im- 
examen internațional 
îl dorim trecut cu suc-

mo- 
să-i 

intr-lin

ULTIMELE PREGĂTIRI
In

„Numărătoarea in
versă" a pregătiri
lor meciului cu Nor
vegia a ajuns la... 
punctul zero. Ieri 
dimineață, lotul re
prezentativ a susți
nut, la Snagov. un 
ultim „reglaj", cu 
gîndul la travaliul 
si sprinturile din 
partida de astăzi. 
Ieri după-amiază. 
a urmat ședința 
tehnică a partidei cu 
Norvegia, adversa
rul fiind analizat 
din toate unghiurile 
de vedere, cunos
cute direct, la Oslo, 
în meciul tur. si.

tabăra noastră
indirect, din parti
dele urmărite prin 
intermediul televi
ziunii. în această 
dimineață, „carava
na tricolorilor1* va 
porni spre București, 
unde va fi găzduită 
la hotelul sportivi
lor din vecinătatea 
marelui stadion „23 
August".

în privința 
lui, două noutăti de 
ultimă oră. Stoica 
a plecat acasă. de 
la Snagov. datorită 
durerilor provocate 
de contuzia la coap
sa stingă, contuzie 
suferită în ultima

lotu-

etapă de campionat, 
la Brașov. Dumi
tru Moraru acuză și 
el dureri la un ge
nunchi. si este in
cert, așa îneît a fost 
convocat la lot por
tarul craiovean Sil
viu Lung. Starea să
nătății celorlalți 
component! ai lotu
lui reprezentativ es
te foarte bună, iar 
„starea de start" es
te optimistă, fieca
re jucător și antre
nor fiind convins, 
însă, de necesitatea 
abordării cu deplină 
seriozitate a partidei 
cu Norvegia.

In tabăra norvegienilor
Echipa Norvegiei a făcut, ieri 

după-amiază, de Ia ora 17,30, 
un antrenament la Complexul 
sportiv Steaua. La această ul
timă ședință de pregătire au

I
I
I
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ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• ASTAZI, LA GORLITZ, r.d. 

GERMANA — ROMÂNIA (TINE
RET). Echipa noastră reprezen
tativă de tineret susține astăzi o 
nouă partidă, din calendarul a- 
cestui sezon, de această dată a- 
micală, evoluînd in deplasare, în 
compania reprezentativei similare 
a R.D. Germane. In vederea a- 
cestui meci, antrenorul Cornel 
Drăgușin a deplasat următorul 
lot de jucători : Speriatu, Alexa
— portari ; Vlad, Io van, Iorgu- 
lescu, Rednic, Bumbescu, M. 
Marian — fundași ; Vlătănescu, 
Klein, L. Moldovan — mijlocași; 
Șoiman, Țurcu, Cîmpeanu II, Ga
bor, Geolgău — înaintași.
• ETAPA A 30-a A DIVIZIEI 

„A44 VA AVEA LOC DUMINI
CA. Federația de fotbal a hotă
rît ca etapa a 30-a a Diviziei 
„A" să se dispute duminică 7 iu
nie în loc de ©îmbată 6 iunie. 
Partidele vor începe la i 
cu excepția meciului S.C.
— Politehnica Iași, care, 

se va disputa

I

ora 18, 
Bacău 

fiind 
de la

participat toti jucătorii care au 
făcut deplasarea la București. 
Antrenamentul 
sitate medie, a 
nute si a fost 
pe executarea 
nerelor si a loviturilor libere 
de la circa 25—30 m. în în
cheierea Iui, zece minute, an
trenorul Tor R6stc Fossen — 
care ne declara că nu bănuia 
ca la București să fie atît de 
cald 
de-a 
norti

La . . _
lui, Fossen a anunțat ziariști
lor. norvegieni și români, pre- 
zenti la fata locului, formația 
Pe care o va alinia Ia startul 
Dartidei de astăzi.

a fost de inten- 
durat 40 de mi- 
axat, îndeosebi, 
cu efect a cor-

— a supravegheat jocul 
latul terenului, la două 
improvizate.
sfîrșitul antrenamentu-

MECIUL NR. 326
Partida de ^zi, de pe stadionul 

,,23 August44, dintre reprezenta
tivele României și Norvegiei, 
constituie cea de-a doua apariție 
a fotbaliștilor din Țara fiorduri
lor în România. Prima a avut 
loc cu aproape un sfert de ve jc 
în urmă, mai precis la 28 iunie 
1956, cînd ,.tricolorii44 au cîștigat 

, cu 2—0 prin golurile realizate de 
Zaharia și Z. David, ambele 
marcate in prima repriză. For
mația noastră : Toma (Voines- 
cu) — Neacșu, Androvici, Soare 
— Onisic, Bone — Zaharia, Con
stantin (N. Georgescu), Olaru, 
Zavoda I, Z. David (Tătaru I).

Intîlnirea constituia • revanșa 
jocului disputat la 12 iunie 1955, 
Ia Oslo, de fapt prima confrun
tare între naționalele celor două 
țări, și în care România cîștigase 
cu 1—0 prin golul realizat (tot 
în prima repriză) de Ozon. Iată 
echipa învingătoare : Birtașu — 
Pahonțu, Apolzan, Szokb — Căli- 
noiu, Peretz — Tătaru I, Pe- 
tschovschi, Ozon, N. Georgescu, 
Suru.
• Prima confruntare oficială 

a fost cea de anul trecut, de la 
24 septembrie, cînd la Oslo, Nor
vegia și România au terminat 
la egalitate, 1—1 (1—1), în 
lim măriile C.M. 1932.

. Clasamentul :
5
3
4 
4 
4

pre-

1. 
2.
3.
4.
5.

Anglia 
Ungaria 
România 
Elveția 
Norvegia
Mai sint. de 

rele jocuri (în 
azi) : Ungaria 
Norvegia 
vegia 
nia

2
2
1
1
1

1
1
2
1
1

2 
0
1
2
2

s
5
4
3
3

disputat următoa- 
atara partidei de 
— Anglia (6. VI), 

Elveția (17. VI). Nor- 
Anglia (9.IX), Româ-

Ungaria (23.IX), România
Elveția (10.X), Ungaria — 

Elveția (14.X), Ungaria — Nor
vegia (31.X), Elveția — România
(ll.XI), Anglia — Ungaria (18.XI)
• Iată lotul nostru (ta paran

teze numărul de selecții) : Cris
tian (10), Moraru (8), Lung (2), 
— portari ; Negrilă (9), Sameș 
(43), Ștefănescu (26), Munteanu 
II (16), Ungurean u (2), Tilihoi 
(10), Dinu (75) — fundași : Ți-
cleanu (9), Beldeanu (16), Bălăci 
(40), Al. Nicolae (8) — mijlocași;
Crișan (42), Cămătaru (16), M. 
Răducanu (20), Țălnar (4), M. 
Sandu (15) — atacanțl.

5. Profesorul Gheorghe Săl- 
ceanu, fost antrenor : „Un joc 
minunat, care ar trebui să re
cucerească școala... Dar e des
tul de greu. Profesorii de edu
cație fizică preferă alte spor
turi, cu foarte puține excepții. 
Ca un vechi iubitor al oinei, 
nu pot să uit că în enciclope
dia noastră sint 26 de

- despre oină, în timp ce 
/franceză sint 84“.

6. Un fotograf căruia 
cităm o fotografie : „La oină e 
imposibil să faci o poză _ în 
mișcare. Pe cele de la bătaie 
le poate face oricine... Păsărică 
aruncă mingea cu viteza la ser
viciu a lui Ilie Năstase. Și 
n-are rachetă".

7. Secretarul federal Dumi
tru Stoica a fost ajutat cu un 
entuziasm tineresc de doi ve
terani ai pasiunii pentru oină, 
Costică Oprițescu și Gheorghe 
Botez-Țurcan, neobosiți, in ciu
da soarelui torid.

8. O singură echipă 
vană in turneul de la 
Liceul ihdustrial rir. 6 
Napoca. Dar tinerețea ei (di
rijată cu dragoste de profe
sorul Nilcă, specializare... hand
bal) ne îndeamnă să credem 
că școala poate face mult mai 
mult pentru oină.

Aceasta ar fi, in puține cu
vinte, oină. Miorița sporturilor, 
care duce puțin dorul succesu
lui de public al fraților săi 
călușarii...

rinduri 
în cea

îi soli-

transil- 
Mangalia, 
din Cluj-
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televizat, 
ora 16.
• Ieri 

meciurile 
turneului ____ __ _.
republican de juniori. Iată 
zultatele și autorii golurilor.

C.S.S. BBAȘOVIA — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 2—0 (1—0).
Au marcat Borteanu șl Mandoca.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 1—1 (1—0)
Au înscris : Nichita-autogol.
pentru Luceafărul, 
Burdușan, din 11 m.

C.S.Ș. TISnȘOARA 
CLUJ-NAPOCA 1—2 
rile au fost marcate 
pentru timișoreni.

Bacău 
cadrul

s-au disputat la 
primei etape din 
final al campionatului 

re-

respectiv
— U“ 

(1—1). Golu- 
de Lazăr, 

______  ___ ______ Găban și 
Georgescu, pentru clujeni.

METALUL BUCUREȘTI — 
C. S. TIRGOVIȘTE 1—0 (1—0>.
Unicul gol l-a înscris Olteanu.

Mîine sint programate partide
le : C.S.Ș. Timișoara — C.S.Ș. 
Brașovia. ,.U‘4 Cluj-Napoca — 
Corvinul, Luceafărul — Metalul 
și Politehnica — C. S. Tîrgoviște.

Ilie IANCU — coresp.
• STADIONUL GIULEȘTI găz

duiește, mîine, de la ora 16, me
dul dintre echipele ’
ale cluburilor Rapid 
Aubergen (Beilgia).
• SANCȚIUNI LA 

recenta ședință de

de old-boys 
București și

I
I
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F.C. OLT. în 
_______ ,___ _ birou a lui 
F.C. Olt s-a hotărît scoaterea din 
lot pe timp nelimitat a jucăto
rilor V. Pițurcă și Petre Petre, 
șl acordarea unui ultim avertis
ment tînărului Gîrleșteanu, pen
tru abateri de la viata sportivă.

Am tatilnit, deunăzi, un tt- 
năr antrenor necăjit. Un an
trenor de la speranțe. Fostul 
mijlocaș al Jiului, Nicolae 
Toma, acum antrenor al 
„schimbului de miine" al pe- 
troșenenilor. Pierduse un 
meci, cu ,,U“ Cluj-Napoca, pe 
terenul său, dar nu asta 11 
rodea. Ci faptul că încă u» 
jucător dc-al său fusese ell- 

** de an) 
Divizia 
singură

minat. „Am jucat 20 
fotbal, de la copii la 
„A“, dar am fost o 
etapă suspendat. 
Acum, cînd am vă
zut legitimațiile 
nor jucători de 
„speranțe44 
speriat, 
cu 5—6 etape 
pendare. Și 
chiar cu mai 
te De necrezut !**

Intr-adevăr, de 
Cînd au mai avut, 
cei adolescenți, care abia au 
pășit în fotbal, timp să joace, 
dacă au stat pe tușă cite 
cinci, șase, șapte etape dato
rită suspendărilor ? Problema 
esențială este însă alta. O 
problemă de ordin general, 
intilnită și la alte echipe. O 
problemă de EDUCAȚIE. Pen
tru că, aceste „recorduri ne
dorite'4 se datoresc, în primul 
rînd, „celor șapte ani de a- 
casă44 din viața tînărului fot
balist. Primilor ani petrecuți 
acolo, jos, unde în procesul 
de inițiere a viitorului fot
balist nu se acordă atenția 
cuvenită educației și... cu
noașterii regulamentului. De 
vină sint primii antrenori, 
dar și cei care preiau junio
rii și îi conduc în campio-

li
la 

t:i-am 
Copilandri 

sus- 
unii 

mul-

SE EDUCI, NU-I AȘA ?
nate. Șl stat vinovați și an
trenorii primelor echipe, care 
nu se prea interesează de e- 
voluția „speranțelor", a junio
rilor talentați. Simpla prezen
ță a antrenorilor echipelor 
mari la antrenamente șl, in 
special, la meciurile „speran
țelor" ar obliga, cu siguran
ță, tinerii .....................
comportare 
brutalități și ___ ______ ...
mai intervine o cauză. Pro
gramarea

fotbaliști la o 
sportivă, fără 
nervozitate. Și

necrezut 1 
©are, a-

unor jocuri de spe
ranțe, de juniori, 
pe terenuri mărgi
nașe, pustii... In
tr-un asemenea con
text, lipsa de edu
cație găsește teren 
propice. Așa apar 
suspendările, așa se 
deformează concep

ția despre fotbal a viitorului 
jucător de performanță.

Eliminările juniorilor, ale 
„speranțelor44 reprezintă o 
problemă de prezent și, logic, 
de viitor. Stimați conducători 
de cluburi, acordați mai mul
tă atenție creșterii schimbului 
de mîine și din acest impor
tant punct de vedere — edu
cativ. Iar dv., stimați antre
nori mari, în căutare de ta
lente, urmăriți mai atent și 
jocul „speranțelor44, așa cum 
o fac antrenorii lui S.C. Ba
cău, F.C. Argeș, Politehnica 
Iași, Universitatea Craiova, 
„U“ Cluj-Napoca și ai altor 
echipe. E în binele celor care 
bat la poarta primelor echipe, 
în folosul fotbalului româ
nesc !

Mircea M. IONESCU

ADMINISTRAȚIA de stat loto pronosport informează.
NOI ȘANSE DE MARI SUCCESE I

Fiecare tragere obișnuită Loto 
confirmă avantajele multiple ale 
acestui tradițional sistem de joc, 
AUTOTURISMELE și MARILE 
CIȘTIGURI IN BANI avînd o 
prezență permanentă pe listele 
de premii. în cursul lunii prece
dente, de exemplu, au fost atri
buite. între altele. 8 autoturisme 
„Dacia 1300“ și 22 cîștiguri in 
bani între 11.000 și 22.000 lei cu

precizarea că acest bilanț par
țial urmează a ii completat de 
cîștigurile, încă neomologate, de 
la tragerea din 29 mai ! Iată, așa
dar, suficiente argumente pentru 
a vă încerca și dv. șansele la 
tragerea de vineri 5 iunie 1981. 
Agențiile Loto-Pronosport vă mai 
pot oferi numai astăzi și mîine 
posibilitatea de a juca numerele 
preferate...

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 3 Iunie 1981, se televi-

zează în direct începînd de la 
ora 18,45, în pauza meciului de 
fotbal România — Norvegia»

ClȘTlGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 31 MAI 1981
Categoria 1 (13 rezultate) : 18 

variante 25% a 7.776 lei.
Categoria 2 (12 rezultate) ?

144.25 variante a 1.164 lei.
Categoria 3 (11 rezultate) :

1.273,00 variante, a, 198 lei.



După evoluția boxerilor noștri la C. E. de la Tampere TURNEUL DE TENIS

POTENȚIAL IN CREȘTERE Șl CONDIȚII PENTRU NOI SUCCESE
Campionatele europene de 

box, încheiate cu puțin timp 
în urmă la Tampere, au con
stituit un nou prilej de verifi
care a potențialului sportului 
cu mănuși de pe continentul 
nostru, de confruntare a dife
ritelor școli de box din Euro
pa și, firește, de concluzii 
pentru specialiștii țărilor parti
cipante.
- Ca o primă constatare_ __ r___  se 
desprinde nu numai faptul că 
._________ U ’ ’a
XXIV-a ediție a confruntărilor 
continentale a fost mai puțin 
numeroasă decît la alte ediții, 
ci și acela că boxul european 
manifestă o oarecare scădere 
valorică față de anii prece
dent!, cînd sportivii continen
tului nostru dominau, uneori 
cu autoritate, competițiile de 
nivel mondial. De asemenea, 
se constată tendința către bo
xul tehnic, în linie, 
pugilistică 
schimburilor dure de lovituri 
care urmăresc scoaterea adver
sarului din luptă.

Reprezentanții țării noastre 
au evoluat mulțumitor și s-au 
situat din nou în rîndul frun
tașilor boxului european, cinci 
dintre ei reușind să urce pe 
podiumul de premiere : Con
stantin Tițoiu (muscă) și Geor-

participarea la cea de

scrima
fiind preferată

gică Donici (semigrea) au cu
cerit medalii de argint, iar Du
mitru Cipcre (cocoș), Valentin 
Silaghi (mijlocie) și Ion Cernat 
(grea) pe cele de bronz. în 
clasamentul general pe echiipe, 
reprezentativa României s-a si
tuat pe locul 4, reușind să de
pășească formațiile unor țări 
cu frumoasă tradiție în sportul 
cu mănuși, cum sini Polonia, 
Ungaria, Iugoslavia, Italia etc. 
Trecînd peste faptul că unele 
decizii 
sportivii români, că unii din
tre ei, care reușiseră succese 
clare in fața unor favoriți, au 
pierdut, apoi, meciuri cu adver
sari lipsiți de valoare, trebuie 
să spunem că potențialul pu- 
giliștilor români s-a dovedit 
superior față de alte mari con
fruntări internaționale. Această 
constatare ne dă motive de
satisfacție și de speranțe ta- 
tr-un viitor apropiat, cu atît 
mai mult cu cit colectivul de 
antrenori condus de Dumitru 
Gheorghiu (format din Gheor- 
ghe Iliuță, Dumitru Ion, Oc
tavian Tabără și Alee Năstae), 
deși pentru prima oară la cir- 
ma echipei reprezentative, a 
dovedit competență, putere de 
muncă și dorință de afirmare.

întrecerile de la Tampere au 
evidențiat faptul că boxul ro-

i-au defavorizat pe

LA ÎNĂLȚIMEA 

SUCCESELOR DE PRESTIGIU 
OBȚINUTE DE POPICARII ROMÂNI 

ÎN ARENA MONDIALĂ"

„JUNIORII

Convorbire cu pro!. 1. Szbcs, secretar al L R. P
Bilanțul tinerilor noștri sportivi 

la campionatele europene de ju
niori, încheiate vinerea trecută 
la Viena, s-a înscris în linia tra
diționalelor succese obținute de 
popicarii români în arena mari
lor competiții internaționale.

Pe temeiul rezultatelor, se poa
te aprecia că tinerii noștri po
picari s-au străduit (și au reu
șit) să cucerească o ridicată po
ziție în ierarhia continentală.

— Cum vedeți prezentul și 
viitorul tinerei generații de 
performeri ? — l-am întrebat 
pe prof. Ladislau SzCcs, se
cretarul F.R. Popice, care a 
însoțit la Viena reprezenta
tivele noastre.

— Prezentul l-am probat pe 
pustele instalate la Wicnerstadt- 
halle, unde tinerii popicari au 
avut adversari extrem de puter
nici în selecționatele R.F. Ger
mania, Iugoslaviei* Ungariei și A- 
ustriei. Cele 5 medalii cucerite de 
juniorii români au mărit bilanțul 
general la cele șapte ediții ale 
C.E. la 30 de medalii, dintre care 
12 de aur, 11 de argint și 7 de 
bronz, -’estul de prim ordin efec
tuat de fetele și băieții noștri la 
Viena anunță un eficient proces 
de întinerire a echipei or națio
nale de seniori, Maria Zsizsilc, 
Nineta Badea, Ion Frigca, Ște
fan Rakoș și alții puțind fi pro
movați cu multă încredere.

— Urmărind evoluțiile în 
cele trei probe ale campiona
tului, am constatat o anumită 
slăbire a potențialului junio
rilor noștri spre final, cu evi
dente consecințe în configura
ția clasamentului probei indi
viduale, ultima din program.

— Intr-adevăr, liderii reprezen
tativelor noastre, care candidau 
la locurile fruntașe ale probei 
individuale, în urma intenselor 
solicitări de concentrare nervoa
să în probele pe echipe șl la 
perechi, au înregistrat • scădere

datorată, după părerea mea, șl 
unul șoc psihic produs de rezul
tatele mari obținute de principa
lii lor adversari In lupta pentru 
un loe pe podium. La băieți, a 
fost mal pregnant acest fenomen, 
ei avind o Insuficientă capacitate 
de adaptare rapidă la diferitele 
condiții de concurs (la Vlena 3-a 
jucat Pe piste din bitum). In 
plus. Constantin Stamatescu, Er
nest Gergely, Ion Dudaș, ibolya 
Mathe și-au supraapreciat pro
pria valoare șl n-au mai dat 
randamentul de care stat capa
bili. Am convingerea însă că toți 
aceștia șl ceilalți tineri talentațl 
care bat cu insistență la poarta 
loturilor de seniori, vor urca 
vertiginos treptele măiestriei, la 
exigenta noastră școală de popi
ce, recunoscută ta arena mon
dială.

— La Vlena s-a ținut con
ferința Federației Internatio
nale. Ce lucruri noi ne puteți 
semnala T

— In urma experimentului de 
la Viena, s-a statuai ea, în pa
ralel cu campionatele europene, 
să se organizeze și un concurs 
internațional pentru jucători șl 
jucătoare pină la 17 ani. Au fost 
aprobate două propuneri ale de
legației române: țara organiza
toare să nu mal folosească pen
tru IntUniri bilaterale arena des
tinată C.E. și C.M.; de acum Îna
inte C.E. să se desfășoare numai 
pe piste de material plastic. S-au 
stabilit țările care vor organiza 
C.M. pină ta 1333: Cehoslovacia

— 1982, Iugoslavia — «34, R.r.G.
— 1983 și Polonia sau Italia — 
1988.

Adăugăm la cele spuse de In
terlocutor L
Szftcs a fost reales în prezidiul 
Federației Internaționale de po
pice șl reconfirmat ca președinte 
al Comisiei tehnice.

Traian IOAN1ȚESCU

mânesc dispune de apreciabile 
resurse, că există încă mulți 
tineri pugiliști români (asupra 
cărora nu s-au oprit pină a- 
cum privirile selecționerilor), 
capabili să obțină succese pe 
plan internațional. Exemplele 
sportivilor Constantin Tițoiu 
(vicecampion european la pri
ma sa participare), Marinieă 
Ouatu (a învins un medaliat al 
J.O.), Mihai Ciubotar» (a În
vins prin k.o. un principal fa
vorit la locurile fruntașe) sint, 
credem, edificatoare. Această 
constatare ne dă temeiul să 
gindim că pe viitor este ne
cesar să prospectăm mai temei- 
nie întregul potential al boxu
lui din tara noastră, că trebuie 
să acordăm mai multă atenție 
unor sportivi tineri, talentațl, 
care manifestă o mult mai 
mare dorință de a învinge, 
deci de afirmare, decît alți bo
xeri cu mai multă experiență 
competițională dar, din păcate, 
fără performanțe lăudabile.

în planul de măsuri al Bi
roului federal am inclus pro
blema urmăririi mai îndeaproa
pe a evoluției și pregătirii u- 
nor juniori bine dotați, cărora 
ne propunem să le asigurăm 
un calendar competițional și 
condiții de pregătire capabile 
să le grăbească progresul per
formanțelor.

Finalele „Daciadci" ale junio
rilor au adus in prim-plan încă 
o serie de talente pe care ne 
vom strădui să nu le lăsăm 
să se piardă, ci să le 
atent instruirea și să 
minăm saltul valoric 
astfel ca la marile 
tari internaționale 
(campionatele mondiale în 1982 
la Munchen și J.O. Ia Los An
geles în 1984) el să dea satis
facție numeroșilor suporteri ai 
sportului cu mânuși din țara 
noastră.

In concluzie, apreciind ca sa
tisfăcătoare performanțele pugi- 
liștilor români la_ campionatele 
europene 
siderăm 
că boxul 
pune de 
pentru o 
mare în
Dispunem de un tineret vigu
ros, tenace și bine dezvoltat, 
de reale talente pentru sportul 
cu mănuși, de condiții bune de 
pregătire și afirmare. Este ne
cesar să ne unim mai mult 
forțele (Biroul federal, condu
cători de cluburi, 
metodiștl, medici și 
să depunem eforturi 
tinute și permanente 
boxul românesc
progresul de care este capabil, 
astfel ca reprezentanții noștri 
să revină în prim-planul Între
cerilor de nivel montUal.

GHEORGHE GURIEV 
președinte al F. R. Box, 

vicepreședinte al Asociației 
europene de box amator

urmărim 
le deter- 
necesar, 
contrun- 
viitoare

de la Tampere, con- 
necesar să precizăm 
din (ara noastră dis- 
posibilități apreciabile 
și mai viguroasă afir- 
arena internațională.

antrenori, 
sportivi), 
mai sus- 
pentru ca 

să realizeze

faptul că prof. L.

VOLEIBALIȘTII ARGENTINIENI
IN TURNEU IN TARA NOASTRA

După cum am mal anunțat, 
campionatul mondial masculin 
de volei din 1982 se va desfă
șura în Argentina. în vederea 
acestui important eveniment 
jucătorii argentinieni se află 
de mai multă vreme în turneu 
în Europa, unde susțin antre

namente comune și jocuri ami
cale. Lunea viitoare, echipa 
Argentinei sosește in țara 
noastră pentru cîteva antrena
mente și jocuri amicale cu Se
lecționata universitară a Româ
niei. Meciurile vor avea loc la 
Rm. Viicea și Craiova.

DE LA „ROLAND GARROS**
PARIS, 2 (Agerpres). . — în 

turul 3 al probei de dublu 
masculin din cadrul campiona
telor internaționale de tenis de 
la „Roland Garros" perechea 
Ilie Năstase — Jose Luis Clero 
a învins cu 6—2, 7—6, 7—5 cu
plul Cano (Argentina) — Gi- 
menez (Spania).

în sferturile de finală, Năs
tase. Clerc au învins cu 6—4. 
7—5 cuplul Manson — Moore, 
obținînd astfel calificarea in 
semifinale.

Rezultate înregistrate în op
timile de finală ale probei da 
simplu masculin : John McEn
roe (S.U.A.) — Ricardo Ycaza 
(Ecuador) 6—3, 6—4, 5—4 ; Jose 
Luis Clerc (Argentina) — Car
los Kirmayr (Brazilia) 6—4.
3— 6, 7—5, 7—5 ; Jimmy Con
nors (S.U.A.) — Mel Purcell 
(S.U-A.) 6—4, 6—3, 7—6 ; Ivan 
Lendl (Cehoslovacia) — Peter 
McNamara (Australia) 6—2,
4- 6, 7—6, 7—6.

Partide din sferturile de fi
nală ale probelor de simplu. La 
feminin Chria Evert-Lloyd a

întrecut-o cu 6—4, 6—4 pe Vir- . 
ginia Ruzici, Andrea Jaeger a \ 
eliminat-o cu 4—6, 6—2, 6—2 
pe Mima Jausovec, iar Hana 
Mandlikova a învins-o pe 
Kathy Rinaldi cu 6—1. 6—1 
Comentînd întâlnirea dintre 
Evert-Lloyd șl Virginia Ruzici, 
corespondentul agenției Reuter 
relatează : „Cele două reputate 
jucătoare au oferit un frumos 
spectacol publicului parizian, 
un tenis de mare clasă. într-e 
partidă ee a durut 2 ore. In
tr-o veritabilă reeditare a fi
nalei de anul trecut, românca, 
Învingătoare la Roland Garros 
te 197», a dat o replică foarte 
puternică, sortii făcînd să pă
răsească prematur turneul anul 
acesta**.

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE BASCHET

„SUPERTURNEUL
INTERCONTINENTAL" LA FOTBAL

ROMA, 2 (Agerpres). — La 
„Superiumeul Intercontinental de 
fotbal", ce va avea loc între 
18 șl 23 iunie la Milana, In urma 
retragerii echipelor Real Madrid 
șl Boca Juniors Buenos Aires au 
fost invitate formațiile F.C. San
tos și Feyenoord Rotterdam. La 
acest turneu taterciuburl vor mai 
lua parte echipele Intemaztonade 
Milano. Penarri Montevideo fi 
AH Milan.

FBAGA, 3 (Agerpres). — bl 
turneul final ai campionatului 
european masculin de baschet, 
selecționata U.RA.S. a învins 
cu scorul de 110—04 (S3—41) for
mația Cehoslovaciei. 
reaUzaterl ai echipei sovietice an 
fost Tarakanov (li puncte) * 
Tkacenko (14 puncte). Alte re
zultate : Iugoslavia — Israel 
102—37 (52—42) ; Spania — Italln
37—M (43—38).

In clasament, după trei meciuri 
susținute, conduc neînvinse echi
pele UJI.SA. șl Spaniei cu ctta 
( p, urmate de Iugoslavia I p.

Rezultate înregistrate ta turneul 
pentru locurile 7—11 : Franța — 
Turei* 67—60 (28—28) ; Potenta — 
Grecia 39—71 (41—38).

Principalii

DIN TARILE
ai

R. D. Germana
SOCIALISTE

REPREZENTATIVA DE FOTBAL
R. D. 
mal, la

LA MECIUL NR. 200

ATLETISM • La campionatele 
Bulgariei, Plamen Krastev a rea
lizat un nou record național la 
110 m garduri : 13,69. Maria Ver- 
gova-Petkova a aruncat discul la 
67,43 m, Iar V. Veselinova a ob
ținut la greutate 20,40 m.

CICLISM • Turul Italiei a con
tinuat cu etapa a 17-a (Mantova 
— Borno, 215 km). Primul a tre
cuta linia de sosire italianul Be
nedetto Patella.ro. în clasamen
tul general conduce Italianul Sil
van o Continl, urmat la 10 s de 
suedezul Tonny Prin. Giuseppe 
Saronnl (Italia) se află pe locul 
5, la 48 s • A luat sftrșlt „Cri
teriul Dauphinâ Ltberâ". In cla
samentul Anal primul loc a fost

• TELEX •
ocupat de francezul Bernard Hi
nault, care a cîștigat și ultima 
etapă (207,5 km în 6h01:22).

FOTBAL • Ieri, In C.E. de tu
mori, la Duisbubg (R.F.G.) pen
tru locurile 3—4 : Franța — Spa
nia 3—1 (în urma loviturilor de 
la 11 metri, după timpul regu
lamentar 1—1). Azi, la Ddssel- 
dorf, în finală se întâlnesc R.F. 
Germania cu Polonia.

HANDBAL • Turneul măscu
ita de la Tokio a fost ciștigal 
de echipa R.D. Germane, dețină
toarea titlului olimpic, care ta 
meciul decisiv a învins cu 23—28

Meciul Polonia — 
Germană disputat la 2 
Chorzow, în preliminariii* 
C. M. 1982 a constituit pentru 
fotbalul din R. D. Germani 
prilejul unui jubileu : dispu
tarea celui de al 200-lea jos 
al reprezentativei țării. întîm- 
plarea a făcut ca și apariția 
in arena internațională a echi
pei să se producă tot intr-un 
meci cu Polonia, și anume la 
21 septembrie 1932, la Varșo
via (0—3), cel de al doilea a- 
vind loc la București, la 26 
octombrie 1952 (3—1 in favoa
rea „tricolorilor** noștri).

Așadar, în cei aproape 30 do 
ani, fotbalul din R. D. Ger
mană a disputat 200 de parti
de : 94 au fost cîștigate, 51 
încheiate Ia egalitate și 53 
pierdute. Golaverajul : 358—
237.

In perioada scursă calitatea 
fotbalului din această țară, la 
unison cu dezvoltarea celor-

Alun Richards (Țara Galilor)

AVEJI RUGBYȘTI IOARTE BUNI
Alun Ricliards este 
la această oră, unul 
mal buni arbitri do 

lume. O dovadă eloc- 
șl aceea că a fost so- 
conducă medul test

Galezul 
considerat, 
dintre cel 
rugby din 
ventă este 
licitat să __ _______ ___
Australia — Franța, care va avea 
loc la Sydney, la 11 iulie. După 
cum se știe, el a arbitrat dumi
nică derbyul campionatului nos
tru, Steaua — Dinamo, prilej bi
nevenit pentru un scurt dialog.

— Este pentru a treia oară etnd 
vă întâlniți cu rugbyștil români, 
după ce in toamnă ați condus 
un meci al ,,tricolorilor" în tur
neul lor britanic și partida cu 
Franța...

— ...șl pot afirma, prin urma
re. eu temei că aveți jucători 
foarte buni. In special la nivelul

care este
sus tinerea

(15—11) reprezentativa JapenleL
MOTO • „Marele Premiu" al 

Iugoslaviei concurs contând pen
tru C.M. : 500 cmc : Randy Ma- 
nola (S.U.A.) pe „Suzuki", (me
die orară de 157,271 km); 50 cmc: 
Ricardo Torno (Spania) pe „Bul- 
taco"; 125 cmc: Lorls Reggiani 
(Italia) pe „Minarelli" ; 350 cmc 
Anton Nang (R.F. Germania) pe 
„Kawasaki".

TENIS • In primul tur al tur
neului de la Sofia, Laurențlu 
Bucur l-a eliminat cu 8—2, 4—8, 
7—6 pe americanul Scott Lipton.

yachting • c.E. la clasa 
’„Finn" s-a încheiat la Faleron — 
Atena cu victoria sportivului da
nez Lasse Hjortaaes.

liniei a treia, ___
dreptul superbă I In 
atacului, acoperire* ta apărare șl 
prin placaje. Șl Paraschlv 
un jucător excelent, chiar 
el nu a strălucit ta derbyul 
ptonatulul.

— Ce impresie v-a făcut 
derby t

— A fost un med de mare an
gajament fizic. Ambele __ .
au ciștigat baloane bune de ts- 
loslt, dar au preferat să le joa
ce, de regulă, cu piciorul. Șl au 
făcut-o fără eficiență, deoarece 
s-a șutat mal ales pe mijlocul 
terenului, oferind astfel adversa
rului posibilitatea de a construi 
— care adversar insă a răspuns 
cam in același mod...

— Se discută despre • anume 
tendință spre duritate în rugby. 
Care credeți că este rolul arbi
trului în păstrarea spiritului a- 
cestui sport, a cărui esență o re
prezintă fair-playul î

— De personalitatea arbltruJtd 
depinde în bună măsură nealte- 
rarea spiritului sportului cu ba
lonul oval. Trebuie să cunoști 
pulsul echipelor din capul locu
lui. Șl să procedezi In consecin
ță. Am arbitrat recent finala Cu
pei făril Galilor (Bridgend — 
Cardiff). MI-am dat seama că 
exista a mare tensiune nervoasă 
printre jucători. Și, la prima al
tercație, l-am luat de piept pe 
cel mal inflerbtntai, invitlndu-1 
pe un ton aspru să se domoleas
că. Se pare că am reușit.„ Dacă 
nn te Impui de la început, riști 
să te vezi dominat de Jucători. 
Șl atunci meciul a compromis 1

este 
dacă 
cam-

acest

echipe

lalte discipline sportive, nu a 
încetat să crească, dovadă re
zultatele Înregistrate — tot 
mal bune. Amintim, astfel, 
prezența echipei in faza fina
lă a C.M. din 1974, unde a 
fost eliminată numai In tur
neele semifinale. Apoi, cele 
patru calificări in turneul final 
olimpic, soldate cu prezența 
de flecare dată pe podiumul 
olimpic : „aur" in 1976, „ar
gint" in 1980. „bronz" in 1964 
și 1972 (de această dată la e- 
galitate cu formația Uniunii 
Sovietice).

O atenție deosebită se acor
dă in R. D. Germană 
tinerilor fotbaliști, „i 
Iul de miine". preocupare încu
nunată prin rezultatele obți- ț 
nute șl in competițiile inte, 3 
naționale rezervate juniorilor 
șl tineretului : două victorii 
finale in Turneul U.E.F.A. 
pentru juniori în 1965 și 1970 
șl locul II obținut in aceeași 
competiție in 1969 șt 1973, de 
trei ori fiind finalistă in cam
pionatul european de tineret 
— 1974 („under 23"), 1978 și 
1980 („under 21"). Dintre cei 
195 de jucători folosiți, pină 
acum, in prima reprezentativă 
s-au ilustrat o serie de fotba
liști de mare valoare, 
pildă portarul Croy, 1 
internaționalilor din 
Germană cu 92 de 1 
apoi frații Peter șl 
Ducke, Strelch, DOrner, 
cher, Pommerenke, 
ser. Hoffmann.

Uniunii

creșterii 
schimbu-

ca de 
decanul 

R. D. 
selecții, 
Roland 

, Irms- 
Sparwas-

R. P. Polona

CORABIA COPIILOR..:
în cadrul Anului internațio

nal al copilului (1980) s-a insti
tuit in Polonia, și un concurs 
pentru cele mai bune instala
ții destinate jocurilor. Astfel, 
in orașul Hojuva a fost dat în 
folosință un parc destinat ce
lor mici, unde se află o moară 
da vînft, o corabie în mărims 
naturală cu toate cele necesare 
călătoriilor peste mări (deși ea 
se află pe... uscat), o locomoti
vă cu zece vagoane și tot so
iul de instalații sportive. Copiii 
pot pune moara In funcțiune 
pedalând pe biciclete statice, în
vață arta navigației pe puntea 
unei corăbii adevărate și de la 
marinari autentici și au oca
zia să călătorească cu trenul 
electric făcind pe mașiniștii.

Minunatul pare este des vizi
tat de specialiști din diferite 
țări, dornici să-și însușească 
rezultatele obținute cu cei mici 
te munca sportivă.

Patella.ro

