
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 18 august, _ a 
avut loc “
Politic Executiv al C.C. 
P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
aprobat raportul asupra execu
ției Bugetului dc stat și a ce
lorlalte planuri financiare pe 
primele șapte luni ale anului.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, ministerelor 
și centralelor, organelor finan- 
ciar-bancate, de planificare și 
aprovizionare, să acționeze e- 
nergio în vederea aplicării nea
bătute a holărîrilor Congresului 
al Xll-lea al partidului, a sar
cinilor cincinalului, a hotărirl- 
lor și indicațiilor conducerii 
partidului și stalului.

S a Indicat, de asemenea, să 
se intensifice activitatea. în do
meniul comerțului exterior, să 
sc ridice nivelul calității și efi
cienței acestei activități, să se 
facă totul pentru realizarea in
tegrală a planului de export.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se ia măsuri ferme 
pentru buna desfășurare a ac
tivității în agricultură, atit in 
ce privește strîngerea recoltei 
la toate culturile, cit și reali
zarea lucrărilor agricole la cel 
mai înalt nivel calitativ, in ve
derea pregătirii temeinice a re
coltei anului viitor.

Comitetul Politic Executiv a 
atras atenția 
dc partid și 
totul pentru 
zionării in 
populației și 
a rezervelor 
alimentare.

In continuare, 
litie Executiv a 
probat un raport 
propuneri de dimensionare mai 
rațională a consiliilor unice a- 
groindustriale de stat și coope
ratiste.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, activita
tea desfășurată, iu primul se
mestru al acestui an, pentru 
rezolvarea propunerilor, sesiză
rilor reclamațiilor si cererilor 
oamenilor muncii.

Apreciind desfășurarea unei 
activități pozitive in acest do
meniu, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerul să se acționeze, 
în continuare, cu toată hotări- 
rea, cu răspundere si perseve
rență pentru ca toate cerințele 
justificate ridicate de oamenii 
muncii să-și găsească rezolva
re. In același timp s-a indicat 
ținerea cu cea mai mare regu
laritate a audiențelor, menține
rea unul dialog permanent cu 
masele de oameni ai muncii.

Ținind seama de situația fa
miliali a tovarășului Leonte 
Răulu, creată ca urmare a ce
rerii unor membri direct! ai fa
miliei sale dc a părăsi definitiv 
țara. Comitetul Politic Execu
tiv a botăril ca tovarășul Leon
te Răulu să fie eliberat, la ce-

ședința Comitetului 
al

tuturor organelor 
de stat si faci 
asigurarea aprovi- 
bune condiții a 
folosirea rațională 
de produse agro-

Comitetul Po- 
ascultat și a- 

cuprinzind

9»

rerea sa. din Comitetul Politie 
Executiv și din funcția de rec
tor al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" și să supună aceas
tă hotărire Comitetului Central 
a! Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a- 
prcciază na incompatibilă cali
tatea de membru al conducerii 
partidului cu o asemenea situa
ție familială și consideră nece
sar să se manifeste o " *
intransigență comunistă 
modul in care cadrele 
tid, membrii partidului 
acționează și răspund

fermă 
față de 
de par- 

nostru 
_ .______ ___________ pentru 
educația patriotică, revoluțio
nară a membrilor familiilor lor, 
eu deosebire a fiilor și fiicelor 
lor, pentru comportarea acesto
ra în muncă și viață, in socie
tate. pentru însușirea principi
ilor eticii și echității socialiste 
și dezvoltarea sentimentului de 
dragoste și dăruire față de in
teresele supreme ale poporului, 
ale construcției socialiste și co
muniste in România.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a prezentat o informare cu pri
vire la intîlnirea prietenească 
pe care a avut-o. în ziua de 31 
iulie, în Crimeea cu tovarășul 
Leonid Ilîcî Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Pre- 

alzidiuliii Sovietului Suprem 
U.R S.S

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat pe deplin și a dat 
înaltă apreciere u 
noii intilniri dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
IUcl Brejnev, subliniind că în
trevederile dintre cei doi con
ducători dc partid și de stat 
se înscriu ca un nou și însem
nat moment in evoluția rodni
că, mereu ascendentă, a rapor
turilor româno-sovietice, ca un 
aport remarcabil la amplifica
rea conlucrării multilaterale 
dintre cele două partide, țări și 
popoare, in folosul construcției 
socialiste și eomuniste din 
România și Uniunea Sovietică, 
al cauzei generale a socialismu
lui, progresului și păcii.

Aprobind rezultatele intilnirii 
și ale schimbului de păreri din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Leonid IlicI Brejnev, Comi
tetul Politic Executiv a indicat 
organelor de resort să ia mă
surile corespunzătoare pentru 
transpunerea in viață a înțele
gerilor convenite, exprimin- 
du-și convingerea că acestea 
vor contribui la dezvoltarea in 
continuare a colaborării și coo
perării româno-sovietice. Ia în
tărirea prieteniei dintre Parti
dul Comunist Român și Par
tidul Comunist al Uniunii So
vietice. dintre poporul român 
și popoarele sovietice.

• ★In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a rezolvat, dc 
asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

k o 
rezultatelor 

tovarășii 
Leonid

CUPA MARII NECRE“ TEST
UTIL PENTRU BASCHETBALISTE

ÎNAINTEA C. f.IIII1EI I LII V»

• Se cautâ încâ o jucătoare înaltă • Mai 
mult curaj în promovarea tinerelor

A 20-a ediție a „Cupei Mă
rii Negre" s-a încheiat. La a- 
cest turneu au fost nrezente 8 
reprezentative din Europa și A- 
sia. unele cu excelente „cărți 
de vizită", redutabile în orice 
competiție de amploare. Cind 
afirmăm acest lucru, ne gîndim 
Ia echipa României — cîștigă- 
toare a medaliei de bronz la 
Universiadă, selecționatele Po
loniei — vicecampioană euro
peană. R. P. Chineze — cam
pioană a Asiei. Cehoslovaciei 
și Italiei — laureate ale mul
tor întreceri renumite.

Și. trebuie precizat că 6 din
tre formațiile prezente la Con
stanța vor participa și la cam
pionatele europene de baschet 
feminin care vor avea loc in 
Italia Intre 13 și 21 septem
brie. la Ancona și Senigallla. 
Iată-le : Cehoslovacia. Finlan
da. Italia, Polonia. Ungaria si 
România.

După cum se știe. „Cupa Mă
rii Negre" a revenit reprezen
tativei Ungariei care, in meciul

Camelia Solovăs- 
tru o tinără spe
ranță lansată la e- 
difia precedentă a 
„Cupei Mării Ne
gre", azi o bas- 
chetbalistă de bază 
a

porta
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In două mari unităfi craiovene

PENTRU MII DE OAMENI, ACEEAȘI CONVINGERE: 
SPORTUL - MAI MULT DECÎT 0 PASIUNE, 0 NECESITATE

Plecasem spre Ișalnița cu gîndul de a mai afla ceva din ac
tivitatea unui colectiv dintr-o cetate a chimiei românești. Abă- 
tîndu-ne. îndrum, la sediul C.J.E.FJS. Dolj, l-am aflat în biroul 
președintelui Ion Rinderu, pe secretarul altei asociații sportive. 
Ion Gavrilă, de la C.F.R. „Și despre feroviari ați avea ce scrie !“, 
ne-a spus prof. Rinderu. Auzindu-1, Rodion Cămătaru, „nouarul“ 
celei mal bune echipe de fotbal de la noi, Universitatea Craiova, 
și al naționalei, a dat din cap, aprobator. Așa s-a făcut că vizita 
noastră prin Doljul sportiv a cuprins două importante unități.

In căutarea noului
Combinatul chimic Craiova 

se află la puțini kilometri în 
afara orașului, mai exact la 
Ișalnița. Iar peste drum de im
presionantele sale clădiri, ză
rești un bazin de dimensiuni 
olimpice, cu apă avînd limpe
zimea cristalului, cu platformă 
pentru sărituri și plajă îmbie
toare. în vale, un firicel de 
apă. despre care cu greu poți 
crede că e Amaradia, riul cu 
nume prezent pînă și într-o 
Dare de seamă prezentată, deu
năzi, în Adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor mun
cii din Combinat: „A fost pre
văzută in contractul colectiv 
protejarea malului Amaradiei, 
în zona bazei sportive... Pro
blemă de mare importanță, pe 
care o vom rezolva cit de cu- 
rind".

Aparent neînsemnată, apa a- 
ceasta se înverșunează să ame
nințe rodul atitor ore de mun
că patriotică. Dar oamenii nu 
se dau bătuți ! Se caută solu
ții, iar pînă atunci viață merge 
înainte, muncitorii vin la bazin 
pe baza unui abonament lunar 
costind 10 lei sau pe bază de 
bilete. Vin să se bucure de soa
re și de apă, dar și pentru a 
se întrece într-un concurs sau 
altul. în cel mai recent — de 
înot, desigur — pe lista frun
tașilor au apărut numele Iul 
Ilie Pană, Gheorghc Țăndărică, 
Constantin Cebue, Ion Dănă- 
naie. Florin Minaie, Ion Căii- 
nescu. Dumitru Dițoiu, cu toții 
din secția piese de schimb și 
utilaje. Secție mare, cu rezul
tate bune și în producție și în 
sport. Prezent!nd-o, Olimpian 
Popescu, secretarul asociației, 
explică strînsa legătură a per
sonalului ei cu practicarea e- 
xercițiului fizic și prin pasiu-

reprezentativei 
noastre

Foto: I. MIHAlCA

limită.fina!, a dispus la
87—86. de echipa țării noastre, 
după o 
mărită 
o sală
tele noastre au dorit din tot 
sufletul să ciștige acest pres
tigios trofeu, aflat la un ju
bileu demn de invidiat. Și nu

Întrecere palpitantă, ur- 
cu sufletul la gură de 
arhiplină. Desigur, fe-

se ooate spune că nu au ju
cat bine, că 
ce le-a stat 
victorie.

nu au făcut tot 
în puteri pentru

Pouf IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)
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Geo RAEȚCHI

nea statornică a maistrului 
Constantin Stănescu. „Vedeți, 
Ia noi sportul e îndrăgit și 
practicat atit de personalul 
muncitor cit și de factorii de 
decizie, în frunte cu însuși di
rectorul general al Combina-

Pentru oamenii muncii de la Combinatul chimic, ca și pentru alfi 
locuitori ai Craiovei, bazinul de la Ișalnifa este un îmbietor 

loc pentru petrecerea timpului liber

Astăzi, la Timișoara

POLITEHNICA-LOKOMOTIVE LEIPZIG, 
ÎN MECI DE BARAJ PENTRU „CUPA CUPELOR"

TIMIȘOARA, 18 (prin tele
fon). Așadar, fotbalul nostru 
debutează în cupele europene, 
prin mesagera sa în Cupa cu
pelor. Politehnica Timișoara, 
opusă în prima manșă a unui 
meci de baraj lui Lokomotive 
Leipzig. După etapa a doua de 
campionat. „Poli" a efectuat 
antrenamente ușoare pentru 
menținerea tonusului fizic și 
psihic. Un singur semn de în
trebare mai persistă : cine va 
lua locul lui Manea (suspendat 
de U.E.F.A.) ? Antrenorii Pigu- 
lea și Dembrovschi au de ales 
între trej variante, cea decisivă 
fiind amînată pînă la ora par
tidei. Se vorbește de Murar, 
Nucă sau Șunda. dar, întrucît 
primele două comportă permu
tări pe posturi, se pare că cea 
mai viabilă cămine cea de a 
treia în care Șunda urmează 
să preia direct sarcinile celui 
absent. Pigulea speră într-o vic
torie Ia două puncte diferență.

dar nu omite să remarce că în 
toate meciurile de verificare 
(susținute îh deplasare). Loko
motive a marcat cel puțin un 
gol- Surprinzînd o discuție în
tre Nedelcu și Vișan. am dedus 
starea de spirit a echipei : se 
consideră că trecînd 
de Lokomotive, 
poate considera 
al competiției. 
Țara Galilor 
turul I). fiind 
fiind inferioară
Leipzig- Un optimism sperăm 
mobilizator înaintea meciului 
Lokonpotive a sosit luni seara 
la Timișoara- A efectuat două 
ședințe de pregătire. ultima 
marți, la ora 17.30 (ora oficia
lă a partidei), sub privirile fot
baliștilor de la ..Poli" care re-

cu bino 
..Poli" se 

in turul— 
Swansea, 

(adversara i 
apreciată 
echipei

?i 
doi 
din 
din 

ca 
din

Ion CUPEN
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MARKKA PUICA
SELECȚIONATE IN

BELGRAD, 18 (Agerpres). — 
tn cadrul unei ședințe care a a- 
vut Ioc la Zagreb, Asociația eu
ropeană de atletism a alcătuit 
echipa Europei care, tn zilele de 
4, 5 șl Ș septembrie va evolua 
la Roma tn cadrul celei de-a 3-a 

„Cupei Mondiale".
fost se- 
din Ro- 
(titulară 
(rezervă 
mai tao

Șl FIȚA LOVIN 
ECHIPA EUROPEI

ediții a ___ _ _______
In echipa feminină au 

lecțlonate șl două atlete 
mănia : Mariclca Puică 
la 3000 m) șl Fița Lovin 
la 800 m). Din echipă __  __
parte reco.dmana mondială la a- 
runcarea suliței, Antoaneta To- 
dorova (Bulgaria), Iolanta Ja-

nucnta (Polonia), Elena Fioinge- 
rova (Cehoslovacia), Thomas 
(Anglia) șl altele, tn selecționata 
masculină europeană figurează, 
printre alții. Wells (Anglia). 
Woronin (Polonia), Coe (Anglia), 
Ovett (Anglia) și Schmidt (R.F. 
Germania).

După cum s-a mai anunțat, la 
„Cupa Mondială" participă re
prezentativele S.U.A., R.D. Ger
mane UR.S.S., Italia, ca tară 
organizatoare, selecționatele Eu
ropei, Amerlcil, Asiei, Africii șl 
Oceaniei.



D/4 CM D/4 Sub egida „Daciadei41, In județul Teleorman,

UN REUȘIT FESTIVAL SĂTESC 
AL SPORTULUI DE MASĂ

Teleormanul — județ cu mare 
pondere în agricultura țării 
— ne-a obișnuit, in fiecare an, 
cu un frumos „Festival a! spor
tului sătesc", în care oamenii 
satelor care au terminat de a- 
du-nat în hambare aurul hol
delor se întîlnesc, pentru două 
zile, pe terenurile de sport. în 
cadrul „Daciadei".

în acest an, „Festivalul" (a- 
juns la a IX-a ediție) a avut 
loc în comuna Storobăneasa 
care, după cum ne-au declarat 
localnicii, „a Intrat mai de cu- 
rînd în rîndul comunelor care 
se mindresc cu o activitate 
sportivă deosebită". Ca orice 
buni gospodari, sătenii din 
Storobăneasa s-au pregătit din 
vreme pentru marele eveni
ment : stadionul de fotbal „U- 
ninea" a fost reamenajat și îm
prejmuit. dotîndu-1 cu vestiare 
și instalații sanitare, s-au a- 
menajat terenuri de volei și 
de handbal, o pistă de atletism 
și un sector de sărituri. Apoi, 
gazdele și-au împodobit comu

SPORTUL-MAI MULT DECÎT 0 PASIUNE, 0 NECESITATE
(Urmare din pag. ÎJ

tulul, ing. Victor Poltorațchi. 
Iar președintele asociației, Ing. 
Virgil Udriștoiu, este zilnic 
văzut, in timpul liber — se în
țelege ’ — pe terenul de tenis 
sau la club, la cercul de bridge.

Bine primită, dovadă numărul 
mare de participanți, „Cupa e- 
liberării" se află în plină des
fășurare. La fotbal, spre pildă, 
12 echipe se întrec pe terenul 
cu iarbă, împrejmuit, sâtuat la 
câteva sute de metri de bazin. 
Două rezultate recente : Cazan- 
gerie I — Prelucrări 3—1, De
bitări — Lăcătușerie II 0—0. 
La volei sîn.t angrenate 6 for
mații, la tenis de masă și șah 
înscrierile se numără cu su
tele. din fața mesei cu 64 de 
pătrate nelinsind matrițerul Ni
colae Chiriță, un obișnuit al... 
victoriei ! Marți, la ora 15, are 
loc un cros popular și nu este 
exclus — chiar dimpotrivă — 
ca strungarul Gheorghe Popes
cu să repete alte bune rezul
tate.

Se pot spune multe despre 
pasiunea pentru sport a chimiș- 
tiilor craioveni. Despre oameni 
ca Eugen Marin, „sufletul" sec
ției de orientare. Iuliana Marin 
(nici o legătură de rudenie în
tre ei). Paula Fîcîu, Ion Vulpe 
— la îndemnul căruia, fie va
ră, fie iarnă, pleacă în drume
ție, în Pădurea Bucovățului, 
Pădurea Leamna sau Pădurea 
Podari, numeroși oameni ai 
miuncii, printre care Ion Encea- 
nn sau Nicolae Mocioni; despre 
Marin Cîrstea. secretar al co
mitetului U.T.C. într-una din 
secții, cel convins că „sportul 
te ajută să te menții lînăr. ba 
chiar te poate întineri !“. Des
pre unele bune rezultate în 
„Cupa chimistului" și „Cupa 
sindicatelor doljene", sau des
pre speranțele... divizionare ale 
handbaliștilor și voleibaliștilor.

Dincolo de toate acestea am

LA ȘTRANDUL PANTELIMON 
NU SE PRACTICĂ NUMAI ÎNOTUL
Intr-una din zile am poposit 

M Ștrandul Pantelimon, al 
U.T.C.-aiul, cea mal frumoasă 
dintre toate bazele care se în
șiră ca mărgelele De malul 
lacului, de la benzinăria Pante- 
limon spre gara Cătelu.

— Tinerii din cartierele 23 Au- 
ffust ei Balta Albă (dar nu nu
mai ei) vin aici știind că pot face 
si sport, ne spunea tovarășul 
George Pop, responsabilul bazei. 
Avem teren de fotbal, popicărie 
cu două piste, mese de beton 
pentru ping-pong, terenuri de 
volei, handbal și baschet, cîteva 
terenuri de tenis de cîmp...

Insolit de tovarășii Ion Ghinea. 
venit din partea comitetului 
U.T.C. al Capitalei, șl P. Diaco- 
nescu, din partea Sectorului gos
podărie al U.T.C., he-am oprit, 
mai întîi, la popicărie. Echipele 
oare îsl disputau întîietatea erau 
de la întreprinderea Electroapa- 
rataj, cel mal fervent participant 
fiind strungarul Marin Florin. Pe 
terenurile de tenis, doi tovarăși 
de la TAROM si un cuplu : tatăl 
si fiul. („De ce să ne rostim nu
mele ? Nu dorim să fim popu
larizați pentru că facem sport, ne-a 
spus tatăl. Sportul e de-acum o 
obișnuință...44)

Pe terenul de handbal se luca 
mini-fotbal.

— Venim aici chiar dacă plouă. 

na, urînd „Bun venit!“ concu- 
renților. care au sosit din Mîr- 
zănești, Buzescu, Vîrtoapele, 
Saele, Stejarul, Călinești, Ol
teni, Țigănești și altele.

întreceri viu disputate au 
avut loc. în primul rînd, la 
atletism, ramură sportivă în 
care doi tineri — Maria Stancu 
din comuna Buzescu și Marin 
Dumitru din Călinești — au 
câștigat cîte două probe (la 
sprint 100 m și la lungime). 
Maria Stancu, viu Încurajată 
de delegația comunei sale, a 
cîștigat și la aruncarea mingii 
de oină. Sătenii din Vîrtoapele, 
— așezare recunoscută pentru 
rezultatele sale sportive la 
atletism — au reușit să se im
pună în cursa de 800 m femei, 
prin Florinda Spiridon ; iar la 
1 500 m bărbați, prin Gică Ion. 
în proba de ciclism au ciștigat 
Mihai Buică, din Țigănești.

Așa cum era de așteptat, cei 
din Olteni — comună renumită 
pentru frumoasele sale succese 

reținut cuvintele președintelui 
comitetului sindical, Gheorghe 
Vîlceanu : „Ne preocupă găsi
rea unor noi căi pentru ca oa
menii muncii să-și petreacă in 
mod cit mai agreabil timpul 
liber, mai ales, acum, după in
troducerea săptămînii de lucru 
reduse. Vom crea, astfel, un 
punct de informare, unde ori
cine să poată lua cunoștință de 
intreaga gamă a activităților 
sportive sau culturale organiza
te în întreg municipiul. Con
vingerea noastră e că putem 
face mai mult. în toate direc
țiile"

Un tren special
C.F.R. Craiova este, cu ade

vărat. o asociație puternică, nu- 
rnărind nu mai puțin de 5700 
de membri, care dispun de o 
bază materială ce cuprinde sta
dionul Depou — cu o tribună 
nouă, pentru 2000 de specta
tori, cu teren de handbal bitiu- 
minizat, altul de tenis decîmp, 
popicărie cu două piste. La Li
ceul industrial C.F.R.. s-au a- 
menajat două săli pentru secția 
de box și una destinată recu
perării, cărora li se adaugă alte 
trei rezervate tenisului de ma
să. Tot aici se lucrează la rea- 
menajarea unui spațiu pe care 
să se poată organiza, pe timp 
de iarnă, competițiile de bas
chet și handbal. în fine, la 
club se adună șahiștii.

Secretarul asociației, Ion Ga- 
vrilă, pune punctul pe i : „Fot
balul e Ia mare cinste — cine 
nu știe în Craiova că din lupta 
C.F.R. — Elcctroputere, a ieșit 
învingătoare, promovînd în ,.B“ 
formația din... Drobeta Tuma 
Severin. —, dar și tenisul de 
masă sau cel de cîmp, popicele 
și șahul sint la mare preț intre 
preferințele oamenilor noștri. 
Iar Ia box ne mindrim chiar cu 
cea mai bună secție din județ, 
cu antrenori priceput! : Furez 

ne-a spus Valentin Ștefan, laml- 
norlst la „Republica* 4. Sintem 
muncitori de la „23 August", Anti
lopa. Policolor. De fapt, asta-i 
baza noastră sportivă, a celor din 
cartier. Cum avem un pic de 
timp liber, dăm fuga aici l... pe 
toti ne leagă prietenia prin sport. 
Pe multi îi cunosc doar după 
numele mic.

Către ora prînzulul, plaja era 
plină, iar în zona peluzelor de 
iarbă, după fiecare repriză de 
înot, tineri si vîrstnici stăteau 
la soare. Cei mai norocoși. ,.na- 
vigau* 4 pe lac, folosind bărcile 
ștrandului, multi alții 1ucau volei 
în doi sau patru, pe alei. zeci 
de mingi se ridicau pe deasupra 
tufelor de trandafiri, care prin 
coloritul lor dădeau bazei un 
aer sărbătoresc.

— Avem un singur necaz, dacă 
pot spune așa, ne-a mărturisit 
tovarășul George Pop: duminica 
I.T.B.-ul nu ne ajută, tramvaiul 
28 este ca si inexistent, tar ma
șinile 322 și 165 vin rar, așa că 
îti trebuie mai bine de o oră 
ca să ajungi din Piața Unirii 
plnă aici, cei mai mulți mergtnd 
mult pe jos. Nu-i păcat ? Mai a- 
les că Ia noi. asa cum vede'i. 
se face snort. Iar sportul în
seamnă sănătate

Sevei NORAN 

pe plan republican la oină (are 
o echipă în prima divizie) — 
s-a situat pe primul loc în com
petiția rezervată sportului nos
tru național. în timp ce fot
baliștii din Mîrzănești au cîști- 
gat la fotbal.

Gazdele, pentru prima oară 
participante la „Festivalul spor
tului sătesc de masă", dotat cu 
„Cupa Teleormanul", și-au în
scris numele printre cîștigăfori 
la o probă de atletism (greuta
te — Remus Ionete) și, spre 
mîndria lor, la handbal.

— De cînd particip la acest 
tradițional festival, ne spunea 
tovarășul Iulian Stancu, secre
tar al C.J.E.F.S. Teleorman, 
pentru prima oară am văzut o 
întreagă comună pe stadion 1 
Aceasta înseamnă că „Daciada" 
și-a înfipt adine rădăcinile în 
comunele județului nostru, de- 
clanșind întreceri cu sute de 
participant și mii de spectatori 
că pe „ogoarele" noastre spor
tive „Daciada" rodește... sănă
tate. (S. N.).

Gheza, Dan Filipescu, Traian 
Pană, și cu un președinte ex
trem de activ — Eroul muncii 
socialiste Victor Neagoe. vice
președinte al Comitetului exe
cutiv a! Consiliului național al 
oamenilor muncii, șeful secției 
SPIACT. Apropo de această sub
unitate : aici gimnastica în 
producție se practică cu regu
laritate, maistrul Aristide Cîțu, 
spre pildă, fiind convins de u- 
tilitatea exercițiilor de Ia ora 
10 punct".

Paleta sporturilor practicate 
de feroviari mai cuprinde rug- 
byul (vizavi de care există pla
nuri mari), baschetul și hand
balul masculin și mai cu sea
mă feminin (căpitanul echipei 
handbalistelor, Mariana Buz- 
dugeanu, nu poate înțelege nici 
acum cum s-a putut pierde 
promovarea în „A", pentru un 
singur gol I). atletismul, voleiul. 
Și nu trebuie uitate acele „ie
șiri cîmpenești", la unele din
tre ele fiind pus la dispoziție 
un tren special, atît de mulți 
solicitanți există !

în aceste zile, craiovenii se 
pregătesc pentru găzduirea fa
zei pe tară a „Ceferiadei" unde 
vor fi reprezentați, printre 
alții, de Maria Stanciu, CarmeD 
Țapu, Mariana Predatu, Ștcfap 
Pandurii, Mihai Alexandnj, in
gineri sau muncitori, de echipa 
de popice a Depoului — la bă
ieți și a SPIACT — la fete. 
„Vrem să fim gazde excelente 
și mai vrem ca feroviarii din 
toată țara să se convingă că 
aici, Ia noi, sportul este mai 
mult dccît o pasiune — este o 
necesitate". Cuvintele ingineru
lui Valeriu Neacșu, președin
te de onoare al asociației, au 
deplină acoperire în fapte, în- 
semnînd, printre altele, că și 
pentru interlocutorul nostru, 
dar și pentru un om de 55 de 
ani — ca economistul Nicolae 
Chimoiu — „a nu face mișcare 
înseamnă a îmbătrini înainte 
de vreme"...

OARE VOII JUCA MIMAI ÎN DEPEASARE ?
Totul a început sub semnul 

bunelor intenții, al optimis
mului șl chiar al entuziasmu
lui. Cu clțiva ani ta urmă, 
doi inimoși instructori din 
Focșani, vlorel Manollu la 
Filatura de lină și Petrică 
Păsărică la întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice 
au înființat echipe de handbal 
fete șl. respectiv, băieți pe ca
re le-au aliniat Ia startul cam
pionatelor de casă. MSTgina din 
vicțorlș ta victorie, 
rfipri’ZCntantele aso
ciațiilor Filatura și 
Unirea I.S.E.H. s-au
calificat ta fazele supe
rioare ale unor compe
tiții desfășurate sub e- 
glda „Daciadei", fetele de la 
filatură ocupînd locul trei ta 
finala „Cupei M.I.U.", Iar bă
ieții de la I.S.E.H. claslndu-se 
pe poziția a 4-a ta „zonalele" 
de la Tg. Mureș ale „Dacia
dei" de vară.

Stimulați ție aceste succese, 
atît sportivii și tehnicienii, 
cit și cei care îi înconjoară 
cu dragoste, sprijinindu-1 în 
activitatea competlțională, 
și-au pus în gînd să abor
deze eșaloanele de perfor
manță ale handbalului. Dor
nici de afirmare, fetele și 
băieții focșeneni, care au por
nit de la campionatele de 
casă, au reușit la recentele

R. C. SPORTUL
STUDENȚESC - STEAUA.

MECIUL ETAPEI
DE AZI LA RUGBY

Dintre cele șase partide pro
gramate astăzi în etapa a 3-a 
la rugby (a șaptea. Rulmentul
— Farul, fiind amînată), cea 
mai interesantă pare aceea din 
Capitală, de pe stadionul Tei, 
unde se întîlnesc două dintre 
echipele cu maximum de punc
te — R. C- Sportul studențesc 
și Steaua- Desigur, prima șan
să aparține campioanei. Antici
păm un meci spectaculos, pe 
care — din păcate — nu-1 vor 
putea urmări prea mulți spec
tatori : se dispută la ora 10.30 ! 
Ca să nu mai vorbim de pro
gramarea și mai nepotrivită 
(ora 9. Parcul copilului) a al
tei întîlniri din București, 
R- C- Grivița Roșie — C-S.M. 
Sibiu.

In țară : Politehnica Iași — 
Vulcan Buc., P.T.T. Arad — Di
namo, Universitatea Timișoara
— Știința Petroșani, Știința 
CEMIN Baia Mare — C.S.M. 
Suceava.

ACTUALITĂȚI 
DIN POPICE

• De marți plnă joi se dispută 
in Capitală, pe arena Olimpia, tra
diționala competiție dotată cu 
„Cupa Eliberării", organizată de 
Comisia municipală de speciali
tate. La întreceri participă ce! 
mal buni jucători și cele mal 
bune jucătoare din echipele di
vizionare bucureștene, maeștri 
emerlțl șl maeștri al aportului.
• Noua ediție a campionatu

lui Diviziei „A" va începe la 19 
septembrie, cu participarea a «I 
de echipe feminine șl masculi
ne. Cele opt echipe de curlnd 
promovate sint : Rapid Bucu
rești, Dacia Ploiești, Dermagant 
Tg. Mureș șl Voința Odorheiu 
Secuiesc — la femei, Petrolul 
Bălcol, Laromet București, Con
structorul Tg. Mureș șl Olimpia 
Reșița — la bărbați. Interesant 
ni se pare faptul că orașul Tg. 
Mureș este acum reprezentat eu 
șase echipe in competiție : Voin
ța, Electromureș la femei șl băr
bați, Dermagant (I) șl Construc
torul (m).
• Perioada de transferări, pen

tru toate categoriile de jucători, 
se Încheie la 31 august.
• Plnă la reluarea activității 

oficiale, o serie de echipe divi
zionare vor susține Jocuri Inter
naționale, acasă sau peste hota
re. Astfel, formațiile masculine 
Gloria București șl Rulmentul 
Brașov vor Juca cu o selecționa
tă sindicală din Ungaria, care 
Incepînd de la 20 august între
prinde un turneu ta țara noas
tră. La începutul lunii viitoare, 
campioana țării. Aurul Bala 
Mare, va participa la un turneu 
internațional la Linz (Austria), 
Iar Rulmentul Brașov va evo
lua ta capitala Bulgariei.

MECI INTERNAȚIONAL 
DE HANDBAL

LA CLUJ-NAPOCA
La CIuj-Napoca a avut loc 

meciul amical de handbal mas
culin între formațiile Universi
tatea și Union Krems, vice- 
campioana Austriei. Gazdele 
au câștigat cu 23—16 (11—7).
Principalii realizatori : Dan 
Petre 6, Avram 5, Jurcă 3, Pali 
3 de la învingători, Tiefenbock 
4, Predel 4, Gnusock 3 de la 
învinși. (Mircea RADU — co- 
resp.).

turnee de calificare să pro
moveze ta Divizia „B“, fiind 
primele formații de handbal 
din Județul Vrancea care au 
realizat • asemenea perfor
manță.

Acum, după atîta efort, pre
gătirile pentru debutul ta 
campionatul divizionar au loc 
sub săfhnul Incertitudinilor, 
ăl grijilor. în eraș există ct- 
teva terenuri, dar nici unul 
care să poată întruni toate 

condițiile pentru a 
fi emologat. S-au 
făcut demersuri 
însoțite de propu

neri pentru amenajarea 
unul „dreptunghi" de 
handbal regulamentar prin 
Identificarea și valorificarea 
resurselor locale, dar cel ta 
drept nu șl-au dat tacă avi
zul favorabil. Inchipuițl-vă, 
dacă acest teren nu va fi 
realizat plnă la începerea 
campionatului, cele două e- 
chipe vor fi nevoite să joace 
numai... in deplasare, pe baze 
sportive din alte județe. Mai 
Inchipuiți-vă că, ta prezent, 
atît fetele, cit șl băieții nu 
se pot antrena ta condiții co
respunzătoare și vă veți da 
seama, cit de cit, ta ce 
situație grea se află handba- 
liștii din Focșani.

Traian IOANIȚESCU

0P,Nn SCRIMA, Of IA l
LA CONCURSURILE OIN „CUPi

Marea întrecere a scrimeri- 
lor studenți din cadrul Uni
versiadei ’81, de la București, 
care a reunit pe planșele sălii 
special amenajate in comple
xul sportiv „23 August" sule 
de concurenți din întreaga lu
me (mulți dintre ei aflați in 
elita mondială a acestei disci
pline olimpice), a necesitat un 
efort organizatoric deosebit. Nu 
numai pentru faptul că o a- 
semenea competiție (al cărei 
program, identic cu cel al cam
pionatelor mondiale, se întin
de pe durata a 10 zile) presu
pune o desfășurare non-stop de 
mare precizie și ritmicitate, ci 
și prin concentrarea unui mare 
număr de oameni calificați și 
bine instruiți (peste 100), in
cepînd cu tehnicienii chemați 
să supravegheze aparatura e- 
lectrică de concurs și termi- 
nînd cu tinerii însărcinați cu 
afișajul la panoul fiecărei plan
șe de concurs. Și toți, din lu
mea scrimei, marea majoritate 
alcătuind-o detașamentul an
trenorilor din Întreaga țară 
(care, cu acest prilej, n-au a- 
vut numai această calitate, pe 
lingă faptul că observau eu a- 
tenție totul și trăgeau conclu
ziile de rigoare pentru meseria 
lor, din această confruntare a 
celor mai buni scrimeri și a 
celor mai bune școli de scrimă 
din lume, ei funcționînd și ca 
oficiali cu diverse atribuții), 
precum și foarte mulți trăgă
tori juniori din Capitală, care 
au contribuit disciplinat șl In 
cunoștință de cauză la buna 
desfășurare a concursulu!-ma- 
raton.

Pe lingă această concentrare 
de forțe fără precedent in is
toria scrimei noastre (dealtfel. 
Universiada ’81 a prilejuit cel 
mai amplu și mai redutabil
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„CUPA MĂRII NEGRE"-

PENTRU BASCHETB,
(Urmare din pag. I)

Cîteva inexactități In finalul 
meciului, o emotivitate exage
rată la unele sportive experi
mentate au cântărit greu in ba
lanța care s-a Înclinat spre 
baschetbalistele ungare. Dar, 
dacă fetele noastre au pierdut 
finala la un singur punct, la 
fel de bine o puteau câștiga 
și avem convingerea că, Intr-o 
altă ocazie, ele nu vor mai 
rata asemenea posibilitate. Dis
punem la această oră de un 
lot dotat Alături de individua
lități cunoscute și apreciate cum 
sînt Mariana Bădinici, Elena 
Filip, Diana Bălaș, Rodica Ar- 
mion. Magdalena Szekely, ori 
tinere care s-au impus, ca Mag
dalena Pall, Camelia Solovăs- 
tru, Verginia Popa, antrenorii 
au chemat in rîndul senioare
lor, nu de multă vreme, alte 
două junioare : Annemarie Kirr 
și Gabriela Kiss. Prima a con
firmat talentul său de excep
ție chiar la acest turneu, iar 
dacă antrenorii (cu mai mult 
curaj) ar fi folosit-o și în par
tida finală, poate că altul ar 
fi fost rezultatul. Oricum, pre
zența lor în rîndul celor mai 
bune baschetbaliste o apreciem 
In mod deosebit

Pînă la C.E. din Italia nu a 
mai rămas prea mult timp. Pen
tru ca echipa noastră reprezen
tativă să ajungă la un poten
țial cît mai ridicat, este nece
sară convocarea cel puțin a 
Încă unei jucătoare înalte, u- 
tilă in lupta sub panouri. A- 
ceasta poate fi Ștefania Borș, 
Angelia Silin-Becea sau alta. 
Selecționerii au posibilitatea să 
decidă. La C.E. lupta pentru 
întiietate va fi mult mai aspră, 
iar talia va fi determinantă în 
obținerea performanțelor. Se 
siie, echipele cu jucătoare cu
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In curInd Începe
Cumpărați uniformele școlare necesar 

an !

A fost pus în vînzare un sortiment i 
modele de uniforme pentru toate clase 
șoimi ai patriei.

Magazinele comerțului de stat vă in’ 
timp uniformele de care vor avea nex
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F. C. CONSTANTA VA ÎNCERCA
SĂ PRINDĂ (prin forțele ei) 

RĂDĂCINI TRAINICE ÎN DIVIZIA „A“...
Inaugurăm azi această rubrică „DINCOLO DE CAMPIO

NAT, ACASA LA..." prin care ne propunem să aruncăm o pri
vire dincolo de meciurile etapelor și rezultatelor imediate, din
colo de comportarea de moment a jucătorilor și de prestațiile 
arbitrilor intr-o zi sau alta. Dorim, în acest fel, să facem 
o investigație în realitatea cotidiană a unităților fotbalului 
nostru, pentru a scoate în evidență problemele cu care sînt 
confruntați conducătorii de cluburi și asociații, antrenorii și 
medicii echipelor, gîndurile și preocupările jucătorilor, ce 
necazuri se află în sufletul suporterilor, cei care, pe cani
culă, pe ploaie sau vînt, iau drumul stadioanelor pentru 
a-și încuraja formațiile favorite. Sperăm să oferim o ima
gine reală și cit mai cuprinzătoare a acestor unități ca 
ATELIERE eficiente (sau nu), ale fotbalului nostru, în fața 
căruia se află, an de an, obiective de importanță majoră, 
și care urmărite și rezolvate cu răbdare și competență 
își vor arăta roadele, sub forma unor rezultate și perfor
manțe înalte. Primul popas l-am făcut la Constanța.
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Echipa din marele nostru 
port maritim revine, așadar, 
pe prima scenă a fotbalului 
după trei ani de absență. 
Recent, la primul său meci 
fn Divizia „A" a fost în
soțită de aproximativ 25 000 
de spectatori, număr record, 
oameni care o susțin, care 
cred în ea, care, așteaptă de 
la F.C. Constanța, rezultate 
bune și „comportări merito
rii — cum afirma, în drum 
spre stadionul „1 Mai". îna
intea startului, unul din cei 
25 000, jng. loan Manea, de 
la Inspectoratul județean 
pentru controlul calității 
produselor — care să ne a- 
ducă frumoase satisfacții și 
cit mai puține emoții spre 
finalul campionatului-.*.

Debutul n-a fost. însă, pe 
măsura așteptărilor, Buduru, 
Mărculescu, Petcu, Anto
nescu și coechipierii lor au 
pierdut partida cu S.C. Ba
cău și i-au dezamăgit mult- 
pe cei care le-au dorit să 
pășească sigur, cu dreptul, 
pe drumul celor 34 de eta
pe. O săptămînă mai tîr- 
ziu, cu Progresul-Vulcan, la 
București, constănțenii au 
jucat însă mult mai aproape 
de valoarea lor, au avut o 
repriză, prima, net favora
bilă, pe parcursul căreia pu
teau tranșa clar disputa. El 
au înscris numai un gol, 
insuficient pentru a cîștiga, 
dar punctul obținut a ve
nit, totuși, la momentul o- 
portun, „pentru a ne re
monta puțin moralicește*  — 
sublinia după meci antreno
rul Emanoil Hașoti, „oferin- 
du-ne un balon de oxigen, 
In vederea abordării cu în
credere a întilnirilor urmă
toare" — considera, la rîn- 
dul lui, prof. Petre Comă- 
nlță.

Așa a pornit F.C. Con
stanța în al 64-lea campio
nat al țării. Dar nu o analiză 
detaliată a comportării ca 
atare a echipei, în cele două 
meciuri, ne-am propus noi 
de această dată, ci o IN
VESTIGAȚIE dincolo de 
ele, în viața clubului con
stant ean. pentru a evidenția 
câteva dintre problemele e- 
xistente, cele mai importan
te, în cp măsură sînt ele 
rezolvate, cum sînt rezolva
te. Trei oameni, Ion Popes
cu (președintele de onoare 
al clubului). Gheorghe Bor- 
cea (vicepreședinte) și Con
stantin Jurcă (membru al 
biroului clubului) ne-au ofe
rit sprijinul necesar pentru 
a afla că : 1. s-a trecut la 
reorganizarea conducerii 
clubului prin numirea nou
lui președinte salariat (Ni- 
colae Oglindă) și cooptarea 
în birou a 15 oameni care 
POT AJUTA EFECTIV, nu

doar cu... numele; 2. s-au 
făcut pași buni, concreți, în 
activizarea comitetului de 
suporteri (Gh. Borcea — 
președinte, T. Petrescu și 
M. Tripcef — vicepreședinți) 
apărind deja primele NU
CLEE DE SUSȚINĂTORI 
în întreprinderi, școli și In
stituții din localitățile jude
țului, care au și organizat 
interesante manifestări cul
tural-sportive ; 3. s-a pornit 
cu încredere la o mai opti
mă valorificare a resurselor 
locale, fiind vizate, la acest 
capitol, îndeosebi ÎNTĂRI
REA CENTRULUI DE CO
PII SI JUNIORI, lărgirea 
bazei materiale (este prevă
zută mărirea tribunei cu cir
ca 12 000 locuri), instruirea 
și perfecționarea continuă a 
tehnicienilor constănțeni; 4. 
s-a hotărît să se acorde o 
atenție aparte desfășurării 
unei munci educative efi
ciente cu jucătorii și susți
nătorii, cei 43 de membri ai 
Consiliului, ÎMPĂRȚIȚI ÎN 
COLECTIVE mai mici, ocu- 
pindu-se de absolut toate 
problemele ce vizează clu
bul.

în acest CADRU, cit se 
poate de adecvat, a „urcat" 
F.C. Constanța pe prima 
scenă a fotbalului nostru, 
propunindu-și ca principale 
obiective : ocuparea unui loc 
in prima jumătate a clasa
mentului, calificarea în sfer
turile de finală ale Cupei, 
pregătirea a doi jucători 
pentru loturile republicane 
de Juniori și tineret. „Noi 
n-am putut aduce la Con
stanța jucători buni de prin 
alte părți, afirma președin
tele de onoare al clubului, 
I. Popescu, și poate că-i 
mai bine așa, lăsîndu-i pe 
cel care au promovat echi
pa, pe cei care au luptat 
pentru ea, s-o și mențină 
în Divizia „A". Sperăm, 
și-i vom sprijini, s-o men
țină".

Corect, spus, dar, trăgînd 
linie și concluzionând, F.C. 
Constanța, clubul, noua sa 
conducere nu trebuie să ui
te că peste Antonescu au 
mai trecut cîțiva ani, că 
Turcu, Mărculescu, Nistor, 
I. Constant inescu și Moldo
van nu se mal află la pri
ma lor tinerețe fotbalistică. 
Nu așa demult, doar cu vreo 
trei ani în urmă, F.C. Con
stanța îi surprindea pe 
mulți prin vigoarea „copi
ilor mării", popiii ei, cres
cuți cu grijă de Biikosi, Tîl- 
vescu, Munteanu, Șovăilă, 
Comăniiță. Hașoti. De ce n-ar 
reveni ei, „puștii" în actua
litate ? Pentru a face din 
„F.C.“-ul Mării o echipă cu 
rădăcini trainice în „solul" 
Diviziei „A". Premisele exis
tă, le-am subliniat cu ma
juscule în aceste rinduri.

Laurențiu DUMITRESCU

• Nicolae Rainea, 
care, sîmbătă. arbitra
se meciul de la Cra
iova. se afla, a doua 
zi dimineața, în tri
bunele stadionului din 
Giulești. Privea la 
meciul Rapid — Chi
mica Tîrnăveni, dar 
gîndul îi rămăsese la 
jocul arbitrat în ajun. 
„De la un sezon la 
altul, ni se confesa el, 
campioana noastră îmi 
pare intr-un sensibil 
progres. Jocul ei este 
matur, viguros și 
tehnic. Dintre tinerii 
fotbaliști craioveni, în
deosebi Geolgău și 
Țicleanti mi-au pro
dus o reală satisfac
ție". Aprecieri since
re, competente, veni
te din partea unui om 
avizat, care a văzut 
la lucru, în ultimii 
ani, echipe bine co-, 
tate pe plan mondial, 
menite să-i propulse
ze MORAL pe jucă
torii Iui Oblemenco 
(mulți dintre ei, cum 
se știe, component! ai 
naționalei) pe orbita 
performanței înalte. • 
în min. 78 al meciu
lui Chimia — Uni
versitatea Cluj-Napo- 
ca, antrenorii echipei 
gazdă au trimis în te
ren pe un tinăr jucă
tor, Ciofîcă, care l-a 
înlocuit pe Stanca. în 
cele 12 minute cit a 
jucat. Ciofîcă nu a 
putut arăta mare lu
cru, dar antrenorul 
Traian Popa, cel care 
l-a format în centrul 
de copii al clubului 
vîlcean, are mari spe
ranțe că debutantul 
de sîmbăta trecută va 
deveni, în curînd. un 
valaros titular. An
trenorul Angelo Nicu- 
lescu, înaintea meciu

lui de la Rm. Vîlcea : 
„Băieți, nu contează 
rezultatul meciului de 
astăzi, important este 
să ne întoarcem aca
să cu sentimentul da
toriei împlinite". Și 
după cum au jucat 
studenții clujeni, au 
făcut totul ca să se 
întoarcă acasă. așa 
cum le-a cerut antre
norul, cu sentimentul 
datoriei împlinite. • 
începînd cu actuala 
ediție de campionat. 
Federația română de 
fotbal a hotărit ca no
tele acordate de ob
servatorii federali ar
bitrilor divizionari să 
se înscrie pe scara de 
apreciere de la 1 la 
10, adică aceeași fo
losită și in presa 
sportivă. • Cu un 
sfert de oră înaintea 
începerii partidei an
trenorul echipei din 
str. Dr. Staicovici, 
Viorel Mateianu, nu 
era decis asupra pos
tului de extremă stin
gă : Zamfir sau Apos
tol ? L-a preferat pe 
Apostol, considerîn- 
du-1 mai tenace, mai 
bătăios. Dar Apostol 
nu l-a satisfăcut pe 
Viorel Mateianu. După 
pauză, a intrat C. 
Zamfir, care a egalat 
și a rezolvat — pen
tru respectiva parti
dă — dilema antre
norului său. • Turcu, 
fundașul echipei con- 
stănțene, a jucat în 
etapa a doua la for
mația de speranțe, în 
care au evoluat nu
mai juniori. N-a pri
vit „retrogradarea" sa 
ca pe o sancțiune, a 
jucat bine, contribu
ind la victoria con- 
stănțenilor, cum ar 
trebui să procedeze de

REZULTATE 
DIN „CUPA 

ROMÂNIEI"
Alte rezultate din etapa de 

duminică a „CUPEI ROMÂ
NIEI" : Constructorul Pitești — 
Dacia Pitești 0—1 (0—1), Chi
mistul Rm. Vîlcea — Minerul 
Horezu 4—5 — după executa
rea loviturilor de la 11 m, 
FEPA 74 Bîrlad — Rulmentul 
Bîrlad 0—1 (0—0, 0—0), Unirea 
Șiret — Foresta Fălticeni 2—1 
(1—0). C.P.L. Piatra Neamț — 
Celuloza Piatra Neamț 3—4 
(2—2), Arrubium Măcin — S.N. 
Tulcea 1—0 (0—0), Recolta Sa- 
lonta — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 1—3 (0—0), Inter Vaslui
— Letea Bacău 0—1 (0—1),
C.S.U. Tricolorul Oradea — U- 
nirea Dej 3—0 (1—0), Unirea 
Oradea — Voința Oradea 1—2 
(0—1), S.N. Brăila — Portul 
Brăila 4—1 (1—0), Dacia Uni
rea Brăila — Chimia Brăila 2-1 
(1—0), Construcții Electrometal 
Cluj-Napoca — Motor I.R.A. 
Cluj-Napoca 1—2 (1—0, 1—1). 
Constructorul Odobești — DE- 
MAR Mătrășești 1—0 (0—0),
Chimpex Constanța — Portul 
Constanța 2—3 (1—1), TEPRO 
Iași — Nicolina Iași 1—0 (0—0), 
Metalul Botoșanii — Cristalul 
Dorohoi 5—1 (3—0). Spicul Ia- 
cobeni — Șiretul Bucecea 8—7
— după lovituri de Ia 11 m. 
Simared Baia Mare — CUPROM 
Baia Mare 3—2 (1—1), Minerul 
Băiuț — Minerul Baia Sprie 
1—3 (0—0, 0—0), Iza Dragomi- 
rești — Minerul Băița 1—2 
(0—1). Petrolul Tirgoviște — 
Unirea Răcari 2—0 (1—0). Arc
tic Găești — Metalul Mija 1—S 
(0—3), Steagul roșu Rași — 
Rapid Fetești 2—3 (0—0). Mi
nerul Oravița — Minerul Ani
na 4—0 (2—0), Șoimii Socol — 
Metalul Bocșa 3—0 (1—0), Glo
ria Reșița — Vulturii textila 
Lugoj 8—2 (4—0), Textila Giur
giu — F.C.M. Giurgiu 2—3 
(2-2).

« ARBITRI ROMÂNI PESTE 
HOTARE. Patru brigăzi de ar
bitri români vor conduce partide 
din cupele europene, după cum 
urmează : Aris Salonic — Slie
ma Wanderers (Cupa U.E.F.A.), 
din 16 septemDrie ; Cr. Teodores- 
cu, Al. Ioniță și Gh. Jucan; AZ 
'67 Alkmaar — I.K. Start (Cupa 
campionilor), din 30 septembrie : 
O. Anderco, S. Drăgulici șl M. 
Salomir; Karl Zeiss Jena — Di-

ȘTIR1... ȘTIRI...
namo Tirana (Cupa U.E.F.A.), 
din 30 septembrie : G. Dragomir, 
Radu Petrescu și T. Balanovici ; 
Glasgow Rangers — Dukla Praga 
(Cupa cupelor), din 30 septem
brie : N. Rainea, R. Stîncan și 
V. Tătar. De asemenea, A. Mus- 
tățea va conduce jneciuri din ca-

drul Turneului balcanic de ju
niori care se va desfășura în 
Turcia, între 22 și 30 august.

© Aflăm cu tristețe vestea 
încetării din viață după o În
delungată și grea suferință a 
fostului interna'tonal Panait 
(Lică) Ion. iucător la echipele 
Olimpia. Carmen - și C.C.A. din 
București si Jiul Petroșani, a- 
preciat arbitru.

fapt toți seniorii care 
sînt trimiși temporar 
de antrenorii lor la e- 
chipele de speranțe 
• în meciul de la 
ScorniceȘti. fundașul 
P. lulică, abia intrat 
în teren, l-a contrat 
puternic pe Cura. A- 
rădeanul a acuzat șo
cul și a rămas pentru 
cîteva momente trin- 
tit pe gazon. Primul 
ajutor i-a fost acor 
dat lără nici’ o ezitare 
de medicul echipei 
găzdă. Paul Tomcscu, 
după care Cura a re
intrat în joc. Un fru
mos gest de reală 
sportivitate, care me
rită aplauze din acest 
colt de rubrică. • 
După jocul cu iF. C. 
Olt. cineva din lotul 
formației U.T.A. (n-a
re importanță persoa
na), ’ s-a adresat re
porterului : „Cred că 
ne purtați ghinion...". 
Asta-i bună ! Iată, 
cronicarul este de vi
nă și nicidecum aceia 
care ratează ocazii cît 
roata carului... • în 
meciul cu U.T.A.. tî- 
nărul și talentatul 
Matei, acum investit 
cu postul de fundaș 
stingă in echipa F. C. 
Olt. a demonstrat dis
ponibilitățile sale de 
a deveni un nume în 
fctbalul românesc (de 
fapt, este selecționat 
în lotul de juniori 
pentru campionatul 
mondial din Austra
lia). N-am înțeles în
să de ce acest jucător 
confundă ..jocul băr
bătesc" cu „jocul dur” 
și nici de ce arbitrul 
T. Balanovici nu l-a 
potolit la timp cu.. 
cartonașul galben ? 
Oricum, Matei ar tre
bui să ia aminte că 
nu te poți „juca cu

focul" de mai multe 
ori. • Ca și în eta
pa trecută jucătorul 
băcăuan Chitaru a 
evoluat sîmbătă in e- 
chipa de speranțe a 
clubului său. Și a fă
cut o oartidă excelen
tă. E un semn că lec
ția educativă ce i s-a 
dat i-a folosit. Spe
răm că el își va re
lua cît de curind lo
cul în prima echipă. 
O prezentă inedită în 
echipa de speranțe a 
clubului Steaua : ca 
vîrf de atac a jucat 
sîmbătă la Bacău un 
junior. Nicolae Soare, 
care nu este altul de- 
cît fiul cunoscutului 
și apreciatului comen
tator soortiv de la ra
dio. Deși echipa sa a 
pierdut partida la un 
scor neașteptat, ti- 
nărul înaintaș bucureș- 
tean s-a făcut totuși 
remarcat, vădind fru
moase calități și pers
pective. • Gazeta „în 
slujba patriei". în co
laborare cu clubul Di
namo, a editat un nou 
șl interesant număr al 
suplimentului „Di- 
namovistui". In cele 
16 pagini, bogat ilus
trate. ale acestui su
pliment, sînt pe larg 
prezentate succesele 
sportivilor dinamo- 
viști în marile com
petiții internaționale 
care au avut loc în 
acest an. Ample co
mentarii și interviuri 
sînt, de asemenea, de
dicate startului și 
perspectivelor fotba
liștilor dinamoviști în 
noul sezon. în con
cluzie. „Dinamovistul" 
oferă o lectură inte
resantă și plăcută 
pentru toți iubitorii 
sportului.

gazon
POIITEHNICA TIMIȘOARA - lOKOMOTIVf LEIPZIG, 
ÎN MICI DE BARAJ PENTRU „CUPA CUPELOR"

(Urmare din pag. 1)

marcau masivitatea apărătorilor 
adverși în contrast vădit cu 
„liliputanii" de la înaintare. 
Toate privirile au fost pe in
ternaționalii Liebers, Kuhn (gol- 
geterul echipei) și Baum. Nu 
au Rcut deplasarea, fiind ac
cidentați. fundașul central Alt
man și extrema dreaptă Gros
sman. Președintele clubului, 
Peter Giessner, se teme că lip
sa de meciuri oficiale (cam
pionatul R. D. Germane începe 
sîmbătă 22 august) poate îi un 
handicap pentru echipa sa. în 
ultimul meci de verificare. îna

intea plecării spre Timișoara. 
Lokomotive a învins pe Teren 
propriu. cu 2—1. pe Chemie 
Halle.

Partida va începe la ora 
17.30 și va fi televizată în în
tregime.

Arbitrii I. Antoniu (centru), 
B. Rednicep și V- Baloh (Ceho
slovacia) vor conduce următoa
rele formații : POLITEHNICA î 
Moise — Nadu. Păltinișan. Șer- 
bănică. Vișan — Dumitru, Șun- 
da (Murar?, Nucă?). Vlătănes- 
cu — Anghel, Nedelcu, Cotec- 
LOKOMOTIVE : Muller —
Fritsche. Baum Roth. Darnstedt 
— Zotsche. Liebers. English — 
Moldt. Schone. Kiihn.

ARBITRII ETAPEI A lll-a A DIVIZIEI ,,A“
F.C.M. Brașov — Progresul 

Vulcan : Cr. Teodorescu ; s. 
Necșulescu (ambii din Tirgoviște) 
șl I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea) ;

Universitatea Craiova — U.T. 
Arad : I. Pop ; Jean Grama (am? 
bil din București) și M. Salomir 
(Cluj-Napoca) ;

Sportul studențesc — „U“ Cluj- 
Napoca : FI. Cenea ; Gh. Donciu 
(ambii din Caracal) și T. Bala
novici (Iași).

Politehnica Timișoara — C.S. 
Tirgoviște : Gh. Jucan (Mediaș) ; 
M. Adam (Cluj-Napoca) și I. 
Blră (Agnita) ;

Jiul Petroșani — Dinamo : I. 
Igna : R. SchweU (ambii din Ti

mișoara) și V. Ciocîlteu (Cra
iova) ;

S.C. Bacău — F.C. Argeș : G. 
Dragomir ; Dan Petrescu și M. 
Constantinescu (toti din Bucu
rești) ;

F.C. Constanța — F.C. Olt : R. 
Stîncan ; A. Jurja și Ilie Roșoga 
(toți din București) ;

Steaua — Corvinul Hunedoara : 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Seve
rin) ; Radu Petrescu (Brașov) și 
Fl. Popescu (Ploiești) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. 
Vîlcea : V. Tătar (Hunedoara) ; A. 
Deleanu (București) și Gh. Cotor- 
mani (Petroșani).

ADMINISTRAȚIA DE 5TAT LOTO-PRONOSPORT INTORMEALA
• AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE ? Pentru cei ce nu 
și-au procurat încă bilete, pre
cum și pentru cei ce vor să-și 
sporească șansele de succes la 
tragerea obișnuită Loto de vineri 
21 august/ 1981, se reamintește că 
ASTAZI și MÎINE sînt ULTIME
LE ZILE DE PARTICIPARE. Nu
mărul mare și valoarea ridicată 
a cîștigurilor, care răsplătesc cu 
regularitate perseverența și ins
pirația a tot mai mulți partici
pant! constituie, desigur, cea mai 
convingătoare invitație de a vă 
încerca și dv. șansele. Printre cei 
mai recenți mari cîștigători se nu
mără și Macovei Constantin din 
Piatra Neamț, care la prima tra
gere din această lună (7 august) 
a obținut la categoria 1. pe e 
variantă jucată în cotă de 25%, 
un AUTOTURISM „Dacia 1300“ ; 
de reținut că la aceeași tragere, 
valoarea unitară a cîștigurilor de 
categoria a II-a a fost de 18.315 
lei fiecare Tragerea Loto din a-

ceastă săptămînă vă oferă și dv. 
posibilitatea de a realiza succese 
asemănătoare sau chiar mal 
mari, bineînțeles cu condiția de 
a juca...
• TRAGEREA OBIȘNUITA

PRONOEXPRES DE ASTAZI, 19 
august 1981, se transmite în di
rect în jurul orei 18,15, în pauza 
meciului de fotbal Politehnica 
Timișoara — Lokomotive Leipzig.

© ClȘTlGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 16 AU
GUST 1931. Categoria 1 (13 re
zultate) : 1 variantă 25°/© autotu
rism „Dacia 1300“ ; categoria 2 
(12 rezultate) : 9.25 variante a
14.345 lei : categoria 3 (11 rezul
tate) : 127.50 variante a 1.561 lei.

Report categoria 1 : 40.574 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 

categoria 1 a fost obținut de 
MARCUS IOAN din Timișoara.



MIRCEA ROMAȘCANU A RECIȘTIGAT 
Șl CONDUCE ÎN „CUPA VOINȚA"

PLOIEȘTI. 18 (prin telefon)). 
Marți, participant^ la ediția 
jubiliară — a 25-a — a „Cupei 
Voința- au avut o zi grea. Di
mineața. au luat startul în 
„proba adevărului", etapă da 
contratimp individual, iar după 
amiază, în locul binemeritatei 
odihne, vajnicii cicliști s-au a- 
linlat la startul celei de a treia 
secvențe a întrecerii, cursa pe 
circuit. O zi grea și totuși su
portată mult mai ușor de aler
gători datorită, în primul rînd, 
timpului mai răcoros, care a 
venit ca un adevărat balsam 
pentru întreaga caravană.

Proba de contratimp a avui 
loc pe un traseu pe cit de 
scurt, pe atît de dur : o por
țiune de șosea (la Scăeni — la 
12 km de Ploiești) de numai 3 
km lungime, dar în pantă, cu 
un urcuș în serpentine strînse. 
Pe acest traseu au luat startul 
boncurenții din minut în mi
nut. în ordinea inversă a cla
samentului stabilit după prima 
etapă. In această situație, bi
neînțeles că toată atenția an

Spartachiada dc rarfl a armatelor prietene

ATLETISMUL
NOI LOCURI

BUDAPESTA. 18 (prin tele
fon). Și ziua de astăzi (n.r. 
ieri) a fost marcată de către 
sportivii clubului Steaua — ca
re participă la a V-a ..Sparta- 
chiadă de vară a armatelor pri
etene" — cu rezultate bune care 
i-au adus. în cele din urmă, pe 
podiumul de premiere. Printre 
cei care s-au aflat în această 
postură îi amintim pe atleții Pali 
Palfy și Daniel Albu. care au 
cucerit medaliile de argint si 
respectiv bronz. Pal Palfy lu- 
înd startul în cursa de 110 m a 
a reușit, după o luptă drama
tică. să termine pe poziția se
cundă în 13.79. cu numai o su
time de secundă înaintea sovie
ticului A. Procoficv. care a 
condus în prima parte a cursei. 
Victoria a revenit cehoslova
cului Ivan Julius cu 13.62. Da
niel Albu este cel de al doilea 
medaliat la atletism în proba 
de săritură în înălțime cu 2,20 
m. reușită dealtfel si 
de Istvan Seles (Honved) cu 
care a urcat împreună pe 
treapta a treia a podiumului 
(românul și-a egalat astfel cea 
mai bună performantă a sa). 
Proba a fost cîștiaafă de so
vieticul Alexandr Gregoriev cu 
2.26 m. Adrian Proteasa. acci-

57,93 s RECORD MONDIAL LA 100 m FLUTURE
NEW YORK, 18 (Agerpres).

— Campionatele de înot ale 
S.U.A. au luat sfîrșit la Mil
waukee (statul Wisconsin). In 
ultima zi de întreceri, Mary T. 
Meagher a stabilit un nou re
cord al lumii în proba de 100 
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Fotbal: C.E. DE TINERET (21 ani)
Campionatul european de tineret (pentru fotbaliști pinâ ia 21 de 

ani) se afla la cea de a treia ediție (1980-32). Primele doua 
au revenit echipelor Iugoslaviei (ed. 1976—78 : 1-0 și 4—4 cu
R.D. Germană în finală) și Uniunii Sovietice (ed. 1978-80 : 0-0 și
1- 0 tot cu R.D. Germană în finală). La actuala ediție participă 26 de 
echipe, lată stadiul la care au ajuns întrecerile s

GRUPA I : 1. Bulgaria : 1—0 R.F.G., 1—0 și 1—0 Finlanda. 2—1 Aus
tria (8 p) ; 2. R.F.G. : 4-0 Austria. 2—1 Finlanda (4 p) ; 3. Austria :
2- 1 șl 0-0 Finlanda (3 p); 4. Finlanda 1 p. Programul viitor : 22 IX 
R.F.G. — Finlanda ; 13 X Austria — R.F.G. ; 10 XI Bulgaria — Aus
tria ; 21 XI R.F.G. — Bulgaria.

GRUPA a ll-a : 1.Franța : 3—1 Cipru, 1—0 Belgia (4 p ; golaveraj 
4-1) î 2. Belgia : 2-1 și 1-0 Cipru (4 p ; 3-2) ; 3. ~ ~ ‘
Progr. viitor : 8 IX Belgia — Franța, 6 XII Cipru — Franța.

GRUPA a lll-a : 1. Cehoslovacia : 3-0 șl 1—2 Turcia (2 p ; 4-2) ;
2. Turcia (2 p ; 2—4). Echipa Uniunii Sovietice nu a disputat încă 
nici o partidă. Programul viitor î 22 IX U.R.S.S. - Turcia. 6 X Turcia - 
U.R.S.S., 27 X U.R.S.S. - Cehoslovacia, 28 XI Cehoslovacia - U.R.S.S.

GRUPA a IV-a : 1. Anglia : 5—0 șl 0—0 Elveția, 2—1 Ungaria, 0—4 și
3- 0 România (7 p) ; 2. Ungaria « 1-0 Elveția. 4-2 România (4 p) ;
3. România (2 p) ; 4. Elveția (1 p). Progr. viitor : 22 IX România — 
Ungaria, 9 X România — Elveția, 13 X Ungaria — Elveția, 10 XI El
veția — România, 17 XI Anglia — Ungaria

GRUPA a V-a : 1. Italia x 1—0 Iugoslavia, 3—1 Grecia (4 p) ; 2. 
Iugoslavia s 1-1 Grecia (1 p ; 1-2) ; 3. Grecia (1 p ; 2-4). Progr. 
viitor : 16 X Iugoslavia - Italia. 13 XI Italia - Grecia, 28 X! Grecia - 
Iugoslavia.

GRUPA a Vl-a : 1. Suedia : 2—0 Scoția, 1—2 șl 0-0 Danemarca (3 
P ; 3-2) ; 2. Danemarca J 1-2 Scoția (3 p ; 8-3) : 3. Scoția (2 p). 
Progr. viitor t 8 IX Scoția — Suedia, 13 X Danemarca — Scoția.

GRUPA a Vll-a : 1. Polonia s 3-2 R.D.O., 1-0 Norvegia (4 
Norvegia 4-0 și 1-1 R.D.G. (3 p) ; 3. R.D.G. (1 p). Progr. 
23 IX Polonia — R.D.G., 31 X Polonia — Norvegia.

GRUPA a Vlll-a ; 1. Spania : 2—0 Olanda. 4—1 Luxemburg 
2. Olanda s 1—0 Luxemburg (2 p) ; 3. Luxemburg (0 p). Progr. 
14 X Luxemburg — Spania, 1 XI Luxemburg — Olanda, 18 XI 
— Olanda.
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trenorilor, arbitrilor, chiar și a 
sutelor de suporteri veniți spe
cial din Ploiești pentru a-1 ur
mări pe sportivi în întrecere, 
s-a îndreptat către ultimii 10- 
15 rutieri intrați în cursă, că
tre cei din rândurile cărora este 
de așteptat să răsară cîștigăto- 
rul acestei noi ediții a „Cupei 
Voința". Și într-adevăr, ultimii 
10 concurenți au obținut și cele 
mai bune rezultate, victoria în 
etapă revenind lui Laszlo Ha. 
Iași (Ungaria), concurentul cla
sat pe locul 3 în prima etapă, 
urmat, acum, de fratele său 
Zolian Halasi, precum și de re
prezentantul nostru Mircea Ro
mașcanu. Cu un avans de 13 
secunde față de Romașcanu șl 
cu bonificația de 15 secunde 
acordată învingătorului de eta
pă, D. Halasi a trecut pe pri
mul loc în clasamentul general. 
Iată clasamentul etapei a II-a : 
1. L. Halasi 7:19,1, 2. Z. Halasi 
7:23,8 (ambii din Ungaria), 3. 
M. Romașcanu (Dinamo) 7:32,8,
4. I. Gancea (Dinamo) 7:36X
5. C. Căruțașu (Dinamo) 7:38,8,

SI BOXUL-dl

PE PODIUM
dentat încă de la prima încer
care. nu a reușit să treacă de- 
cît 2.05 m.

Printre boxerii aflati în se
mifinalele competiției a evoluat 
si Daniel Radu (cocos) care l-a 
întîlnit ne Je En Sik (R.P.D. 
Coreeană). A fost un meci e- 
chilibrat în care nici imul 
dintre combatant! nu a reușit 
să se desprindă, victoria reve
nind cu 3—2 sportivului core
ean. dar tot atît de bine putea 
fii acordată si reprezentantului 
nostru. în această situație ro
mânul a cucerit medalia de 
bronz. Ratînd calificarea, da
torită golaverajului. echipa 
de handbal a clubului Stea
ua a întîlnit. pentru locu
rile 4—6 formația Vorwărts 
Berlin. Victoria a revenit 
handbalistilor din R. D. Ger
mană cu 22—20 (12—12). în 
meci decisiv pentru calificarea 
în turneul 1—4 la baschet, echi
pa Steaua a avut ca adversară 
Pe Honved Budapesta. Deși a 
avut un a van tai de 14 puncte 
la un moment dat. echipa noas
tră. prin accidentarea lui Cer- 
nat. Opșitaru si Brănișteanu. a 
pierdut cu 82—84 (50—45).

Octavian VINTiLA

m fluture cu timpul de 57,93 
(v.r. era de 59,26 și aparținea 
aceleiași sportive). In proba fe
minină de 100 m bras, Tracy 
Caulkins a realizat timpul de 
1:10,53.

(4 P) ; 
viitor : 
Spania

TRICOUL GALBEN 
LA CICLISM

6. K. Lipovski (Cehoslovacia) 
7:39,6.

Etapa a III-a. cursa pe cir
cuit desfășurată după-amiază 
pe Bd. Gheorghe Gheorghlu- 
Dei din Ploiești, putem s-o a- 
sociem cu un recital ciclist 
susținut cu multă virtuozitate 
de participantii la ..Cupa Vo
ința". în fata a peste 7 000 de 
spectatori. S-au parcurs 28 de 
ture (50,300 km) cu sprinturi 
la două ture, fapt care a impri
mat etapei un dinamism de 
excepție. Ultimul sprint. al 
14-lea. care urma să ne dea 
învingătorul etapei, ne-a adus 
satisfacția de a-1 vedea pe pri
mul loc pe reprezentantul nos
tru Mircea Romașcanu. Prin 
frumosul său succes M. Ro
mașcanu îmbracă din nou tri
coul galben, pe care-1 pierduse 
în cursa de dimineață.

Clasamentul etapei : 1. M. 
Romașcanu lh 16:15. 2. R.
Campanyioly (Cuba). 3. C. Ni- 
colae (Dinamo). 4. P. Mitu (Di
namo) — toti în același timp 
cu învingătorul.

Clasament general, după trei 
etape : 1. M. Romașcanu 5h 
18:22. 2. L. Halasi (Ungaria) la 
11 sec.. 3. I. Gancea la 33 sec., 
4. J. Karolyi (Ungaria) la 43 
sec.. 5. E. Garcia (Cuba) Ia 
1:14. . 6. Z. Halasi (Unga
ria) la 1:29.

Miercuri are loc etapa a 
IV-a pe traseul : Vălenii de 
Munte — Cheia — Săeele — 
Predeal — Sinaia — Ploiești 
(150 km).

Gheorghe ȘTEFAN ESCU

Ludvig Mietta (Polonia)

ÎN EUROPA SÎNT MULTE ECHIPE 

DE BASCHET APROPIATE CA VALOARE 
t Aflat pentru a,10~a oară în țara noastră, în majoritatea cazurilor 
ca jucător în echipa reprezentativă de baschet a Poloniei, acum an
trenor, Ludvig Mietta ne-a răspuns cu amabilitate la cîteva întrebări.

— Echipa Poloniei este vicecam- 
ploana europeană și o participan
tă frecventă la „Cupa Mării Ne
gre”. Vă rugăm să ne spuneți cl- 
teva cuvinte despre baschetbalis
tele pe care le pregătiți.

— Am lucrat cu echipa Poloniei 
intre' anii 1963—1968, apoi, după o 
întrerupere, am reluat-o în anul 
1979, Cea mai bună performanță 
am realizat-o la ediția de anul 
trecut a campionatelor europene 
etnd ne-am clasat pe locul se
cund după reprezentativa UnlunU 
Sovietice. La „Cupa Mării Negre- 
participăm de multă vreme, dar 
niciodată nu am cucerit acest 
trofeu... Fetele vin cu plăcere tn 
România șl competiția de la 
Constanța înseamnă pentru ele, o 
verificare utilă pentru ceea ce 
urmează... Acum am venit cu 
cea mai bună garnitură. A lip
sit doar Iaworska — care a fost 
prezentă la Universiadă — șt că
reia l-am acordat o perioadă de 
odihnă, tn rest mă bazez tot pe

Vești din țările socialiste
im» ■ ........... in» i

„SCHIMBUL DE MÎINE AL CAMPIONILOR»

VOLEIBALIȘTI ROMÂNI
ÎN TURNEE INTERNAȚIONALE

Luni s-au întors, din R. D. 
Germană, voleibalistele junioa
re (născute in 1963 și mai mici), 
care au luat parte la „Turneul 
Prietenia". Dorind să cunoaș
tem amănunte privind desfă
șurarea acestui turneu, ne-am 
adresat antrenorului echipei re
prezentative, prof. Leonid Sor- 
bali :

— Au luat parte reprezen
tativele U R.S.S., R.P.D. Co
reene, R. D. Germane, Bulga
riei, Cehoslovaciei, României, 
Poloniei, Cubei, Ungariei, 
R.D.G. II și Mongoliei. Clasa
mentul final este identic cu or
dinea în care am enumerat 
participantele. După cit se ve
de turneul a fost puternic. E- 
chipele au fost împărțite m 
două serii, primele două cla
sate urmînd să joace pentru 
locurile 1—4. Echipa noastră a 
fost în serie cu reprezentati
vele U.KS.S. și R.P.D. Coree
ne, acreditate valoric pe pri
mele locuri. în aceeași serie 
au Jucat și Cehoslovacia, Mon
golia și R.D.G. II. Potrivit cal
culului hirtiei puteam să învin
gem sextetele Cehoslovaciei, 
Mongoliei și R.D.G. II. Dar in 
meciul cu Cehoslovacia am 
pierdut cu 3—2. De aceea, in 
loc de a ne clasa pe locul 5, 
in final am ajuns pe locul 6.

— Ce sextet ați utilizat ?
— Am jucat după sistemul 

5+1, cu Iuliana Răceanu co
ordonatoare, cu Daniela Dră- 
ghicl și Georgeta Lungu tră
gătoare principale, cu Mirela 
Popovici, Ioana Liteanu șt Spe- 

cunoscutele lanokska, Ivanlec, 
Komorowska, Kozera, Linka și 
celelalte cu care voi fi prezent 
șt la C.E. din Italia.

— Fiindcă ați adus vorba de 
campionatele continentale din pe
ninsula italică vă rog să abordați 
mal pe larg acest subiect.

— In primul rind doresc să păs
trez locul cucerit la ediția trecută. 
Anul acesta va fi Insă mult mai 
greu, căci există In Europa 
mat multe echipe de valoare a- 
propiată, capabile să răstoarne 
multe calcule. Printre acestea se 
află România, Ungaria, Ceho
slovacia, Bulgaria, Italia (mal 
ales ea țară organizatoare). Deci 
să așteptăm meciurile de la Anco
na, unde va avea loc turneul fi
nal... tn altă ordine de idei, li
toralul romănesc al Mării Negre 
este magnific și aștept cu nerăb
dare ediția a 21-a a competiției I...

Pauf IOVAN

cotim că, la ora actuală, cele 
aproape 6000 de asemenea scoli 
sînt frecventate de peste 2 mi
lioane de băieți și fete, devine 
evidentă capacitatea lor de a 
furniza sportului sovietic noi 
și noi contingente de sportivi 
fruntași

Dar ce se face cu ceilalți copil, 
care din motive diferite, nu au 
putut pătrunde în asemenea 
școli? Si ei vor să facă sport, 
și ei visează performanta! Pro
blema a făcut obiectul unei 
ample discuții publice. în care 
părinții copiilor și-au exorimat 
dorința ca Ministerul Invătă- 
mîntUlui să găsească o soluție 
si oentru angrenarea acestor 
copii într-o activitate organiza
tă

S-a ajuns astfel la formula 
grupelor de pregătire elemen
tară. functionînd oe lîngă șco
lile de toate genurile. Aseme
nea grupe au fost create si la 
bazele sportive, astfel că acei 
cooii care doresc să facă sport 
găsesc, atît ta scoală cît si ta 
stadion, cadre cu înaltă califi
care gata să-1 îndrume. Dacă 
printre micii sportivi se ivesc 
elemente cu calități deosebite 
aceștia sînt imediat încadrat! 
în școlile sportive. 

ranța Găman — trăgătoare. Fe
tele au jucat frumos, combl- 
nind eficace, uneori chiar foar
te bine la fileu. Punctele sla
be : preluarea din serviciu și 
lipsa de concentrare, mai ales 
tn finalurile de set. După pă
rerea mea, echipa noastră s« 
află într-o fază de sudare, de 
omogenizare și într-o frumoa
să ascensiune. De aceea cred 
că în 1982, la calificările pen
tru campionatele europene vor 
evolua bine, tar la aceste cam
pionate ne vom situa, cu si
guranță, printre primele patru 
echipe. (S. N )

• Ieri a plecat la Riga, pen
tru a participa la ..Turneul 
Savin", ce se desfășoară în fie
care an în U.R.S.S., lotul mas
culin de volei, condus de an
trenorul emerit Nlcolae Soltr 
și prof Tudor Stelian. Au fă
cut deplasarea : Oros, Dumă- 
noiu, Pop, Girleanu, Enescu, 
Mina, Macavei, Chifu, Vrincuț, 
P lonescu, Stoian, Căta-Chi- 
figa.

• Luni seara lotul feminin 
de volei a plecat la Varna, in 
Bulgaria, unde va lua parte la 
turneul „Verile Varnei". In a- 
cest an participă 12 echipe 1 
reprezentativele U.R.S.S., R. O- 
Germane, României, Ungariei, 
Olandei, Japoniei, S.U.A., Ca
nadei, Cehoslovaciei, R. F. Ger
mania, Cubei și țării gazdă. Au 
făcut deplasarea : Mana Ena- 
che, Iuliana Enescu, Gulniza 
Gelil, Victoria Banciu, Doina 
Moroșan, Ileana Dobroschi, Li
liana Văduva, Niculina Stanică, 
Margareta Crișan, Daniela Dră- 
■ghici, Georgeta Lungu și Cori
na Crivăf. Antrenori : S. Chi- 
riță și O. Solomonov.

• La Zalaegerszdg, în R. P. 
Ungară, a început „Turneul 
Prietenia", la care ia parte și 
selecționata noastră de juniori. 
Au făcut deplasarea printre al
ții Pralea, R. loan, Pițigoi, O- 
prea, Teleagă, Pascu, Fl. Po
pescu, Pentelescu. Antrenori : 
V. Dumitrescu și D. Lăzărescu,

• TELEX•
ATLETISM » în cadrul meciu

lui Franța — Belgia (237—195 p 
la masculin, 187—134 p la fe
minin) desfășurat la St. Ouen. 
francezul Thierry Vigneron a 
realizat la săritura cu prăjina 
5.75 ra. Săritura în înălțime a 
revenit lui Tanon (Franța) cu 
2,21 m. La feminin, pe primul 
loo la 100 mg s-a clasat Char- 
donnet (Franța) cu 13,7.

BASCHET » La Eger șl Kecs
kemet (Ungaria) a continuat 
C.E. pentru junioare. Rezultate 
tehnice : Cehoslovacia — Spania 
85—78, Ungaria — Finlanda 76— 
05. Franța — Polonia 57—49. Sue
dia — Italia 58—54, U.R.S.S. — 
Iugoslavia 81—40, Bulgaria — o- 
landa 72—55. » Turneul mas
culin de la Sao Paulo a 
revenit echipei Braziliei care 
în ultimul joc a întrecu* * 
selecționata U.R.S.S. cu 85—72. 
Echipa Iugoslavă Cibona Zagreb 
a disptfe cu 86—79 de formația 
Mexicului ocupînd locul 3.

Intr-un mare număr de școli 
generale din Uniunea Sovietică 
programul orelor de educație 
fizică a fost completat cu ac
tivitatea suplimentară a unor 
cercuri formate pe ramuri de 
sport. Sub conducerea unor ca
dre calificate, din afara scolii, 
aceste cercuri dau prilej copi
ilor iubitori de sport să pă
trundă temeinic în tehnica si 
tactica disciplinei preferate. 
Antrenori cu înaltă pregătire, 
cei mai multi foști campioni, 
îsi dau concursul la această 
ooeră de antrenare a copiilor 
si tineretului școlar în activi
tăți sportive, independente de 
obligativitatea prezentei acesto
ra la cele două ore săptămâna
le prevăzute în programa șco
lară. Se poate spune astfel că 
fiecare scoală generală benefi
ciază acum de condiții rezerva
te ptnă nu de mult celor apro
ximativ 6000 școli sportive ce 
activează oe teritoriul U.R S.S. 
si care nu mai oot satisface 
nici aspirațiile micilor sportivi, 
nici veleitățile părinților tor

Intr-adevăr rețeaua scoVIor 
sportive are ca tel. declamat, 
oresăfirea ..schimbului de mîi- 
ne“ seiectionînd viitorii cam- 
nioni dintre școlarii cu antttn- 
d’rt fî-zice deosebite. Da-ă «so

FOTBAL » In turneul de la 
Jakarta : Mexic — Filiplne 12—0 
șl P.S.S.L Utana (Indonezia) — 
Sel. Malayesla 1—0. » In Cupa 
Africii, la Rabat : Maroc — Zam
bia 2—1.

HOCHEI PE GHEATA • La 
Giiteborg : Suedia — Cehoslova
cia 5—5 (1—1, 2—3, 2—1) ; cele
două formații se vor întîlni din 
nou, la Stockholm. • La Tam
pere : Finlanda — U.R.S.S. S—4 
(1—0, 1—1, 1—3).

ÎNOT » Rezultate din penulti
ma zi a campionatelor U.R.S.S., 
care au loc la Moscova : mascu
lin — 100 m spate : Semetov
57,43 ; 200 m mixt : Sidorenko 
2:08,25 ; feminin — 100 m spate : 
Gorsakova 1:04,35 ; 200 m mixt : 
Klevaklna 2:21,30 ; 800 m liber : 
Larlseva 8:46,47.

TENIS » Invingînd în finală 
cu 8—2, 6—4 pe chilianul Gild- 
melster, J.L. Clerc a cîștigat tur
neul de la Santiago de Chile. 
Pentru locul 3 : Peccl — Vilas
6—4, 7—5. » Turneul de la Mon
treal a revenit Iul Ivan Lendl 
(6—3 6—2. în finală, cu Teltscher). 
In semifinale : Lendl — Gllcks- 
teln 5—7. 6—2, 6—4, Teltscher — 
Vijay Amritraj 1—6, 6—2, 6—3.
Proba de dublu a revenit pere
chii Ramirez (Mexic), Taygan 
(S.U.A.), care au întrecut cu
6— 2, 7—6. 6—4 pe americanii 
McEnroe și Fleming. » tn tur
neul pentru juniori II de la 
Cranleigh (Anglia) Mlhnea Năs- 
tase -a învins în finală cu 4—6,
7— 6. 6—3, pe N. Booth, în finala 
la dublu. Mlhnea Năstase, Woods 
au întrecut cu 6—3, 6—3 cuplul 
Clarry, Michell.

VOLEI » Selecționatele femi
nine ale Ungariei șl S.U.A. au 
susținut, la Budapesta, a treia 
tntîlnlre. Oaspetele au terminat 
din nou învingătoare cu 3—1 
(9—15. 15—13, 15—9, 15—6). » Fi
nala campionatului feminin al 
Amerlcll de Sud, disputată la 
Rio de Janeiro : Brazilia — Peru 
3—2 (8—15, 15—10, 15—11, 8—15,
15—6).
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