
ȘEDINȚA COMITETUIUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.B

tovarășului 
secretar ge- 

Comunist

Sub președinția 
Nicolae Ceaușesou, 
neral al Partidului 
Român, vineri, 18 septembrie, 
a avut Ioc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politie Executiv a examinat șl 
adoptat proiectul decretului pri
vind aprobarea Regulamentului 
vamal, care reglementează în 
mod unitar procedurile de vă
muire a mărfurilor la export șl 
import, precum și celelalte as
pecte ale activității vamale in 
Republica Socialistă România.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat în continuare proiec
tul de lege privind impozitele 
și taxele locale și proiectul de 
decret pentru aplicarea Legii 
privind impozitele și taxele lo
cale.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca proiectul de lege pri
vind impozitele și taxele locale 
să fie publicat și supus dezba
terii și apoi înaintat spre a- 
doptare Marii Adunări Națio
nale.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat di
rectivele privind participarea 
României la lucrările celei de-a 
XXXVI-a sesiuni a 
Generale a O.N.U. 
rile care urmează 
dc țara noastră.

Comitetul Politic 
stabilit ca întreaga 
a delegației române să fie ori
entată în direcția promovării 
principiilor, tezelor și obiective
lor de politică externă cuprinse 
in documentele de partid și de 
stat, în expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în documen
tele prezentate de România la 
Organizația

Delegația 
poziția țării 
soluționării 
a marilor probleme care pre
ocupă in prezent omenirea, va 
milita pentru reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre 
state, înghețarea și reducerea 
bugetelor militare, întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de 
vecinătate intre state, 
creșterea rolului O.N.U. 
luționarea, in interesul 
popoarelor, a problemelor 
tuale ale vieții internaționale.

Adunării 
propune- 
fi făcute

Si 
a

Executiv a 
activitate

Națiunilor Unite, 
română va înfățișa 
noastre, în vederea 
juste și echitabile

bună 
pentru 
in so. 
tuturor 

ac-

în meciul cu echipa Ungariei

TRICOLORII SiNT CAPABILI SÂ ÎNSCRIE
GOLURILE UNEI VICTORII MULT DORITE
Se apropie ziua marelui exa

men. Un examen dificil, nici 
vorbă, dar nu atît prin faptul 
că in fața „tricolorilor" s-ar 
înălța un obstacol de netrecut: 
au fost ele obstacole mai mari... 
A fost acel 1—0 cu Portugalia, 
o echipă mai puternică' atunci 
decît actuala echipă a Unga
riei... A fost și nu prea înde
părtatul 2—1 cu Anglia... A fost, 
dacă vreți, și întreaga campa
nie de pină acum a „tricolori
lor", in care un argument al 
valcrii s-ar putea afla cliiar 
în calitatea jocului de ansam
blu de pe... Nepstadion, cînd 
Balint pasa uneori cu băieții 
de mingi pentru a face să trea
că mai repede timpul, un timp 
care nleda pentru echipa Româ
niei, dar un timp care nu reu
șise, încă, să-l convingă pe 
Bălăci că e un fotbalist mai 
bun decît Torocșik, făcîndu-1

Astăzi, in primul meci al turneului In scofia

REPREZENTATIVA DE RUGBY A ROMÂNIEI
A A

INTILNEȘTE SELECȚIONATA EDINBURGHULUI
Echipa de rugby a țârii noas

tre susține astăzi primul său 
joc în Scoția, întîlnind pe sta
dionul Myreside selecționata 
Edinbnrgl.ului, o formație re
dutabilă, care va cuprinde nu 
mai puțin de 8 internaționali : 
Irvine, Johnston, Hay, Lawson, 
Rowan. Milne, Watson, Calder.

t otul nostril a efectuat, in 
alvederea meciului de debut 

turneului, trei antrenamente 
două joi și unul vineri. Cei 25 
de jucători au manifestat bună 
dispoziție, îndeosebi cei 15 care 
vor fi trimiși astăzi ih teren 
de antrenorii Valeriu Irimescn 
șt Theodor Radulescu : Gh.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușesou a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
oficială da prietenia efectuată 
in țara noastră de emirul statu
lui Kuweit, șeie Jaber Al-Ah
mad Al-Jaber Al-Sabah. in 
perioada U—14 septembrie a.e. 

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat Intra totul rezultatele 
dialogului la nivel înalt ro- 
mâno-kuweltian, desfășurat ta- 
tr-o atmosferă cordială, de prie
tenie și respect reciprpc, apre
ciind că acesta reprezintă o 
contribuție esențială la extin
derea raporturilor de conlucrare 
fructuoasă dintre România și 
Kuweit ta diverse domenii de 
activitate.

Comitetul Politie Executiv a 
dai o înaltă apreciere hotăriril 
la care s-a ajuns ta timpul con
vorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescn șl emirul 
Jaber AI-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah cu privire la dezvoltarea 
cooperării dintre cele două țări.

Comitetul Politie Executiv 
și-a manifestat deplinul acord 
față de concluziile la care au 
ajuns președintele Nicolae 
Ceaușesou și emirul Jaber Al- 
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah în- 
ir-o serie de probleme ale vie
ții internaționale, față de hotă- 
rirea celor două state de a in
tensifica conlucrarea pe arena 
mondială, pentru a-și aduce o 
contribuție sporită la soluțio
narea marilor probleme care 
confruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat cu satisfacție reafir
marea dorinței României și Ku
weitului de a participa activ, 
împreună cu toate statele, cu 
țările mici și mijlocii, cu ță
rile nealiniate Ia soluționarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane, pentru triumful 
cauzei păcii, progresului și co
operării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat in unanimitate docu
mentele și înțelegerile conve
nite și a stabilit măsuri pen
tru transpunerea lor în viață.

★
In cadrul ședinței. Comitetul 

Politic Executiv a soluționat o 
serie de probleme curante ale 
activității de partid și de stat 

să rateze un gol imens, un gol 
care ar fi reflectat — atunci — 
raportul de forțe de pe teren.

Știm că in meciul de miercuri 
ECHIPA ROMÂNIEI ESTE FA
VORITA nu numai pentru că 
„naționala" Ungariei nu mai 
este echipa lui Hidegkuti sau 
cea de mal tirziu, a lui Albert, 
și nici măcar naționala de ieri, 
a lui Fazekas. Ea este favorită 
pentru că EVALUAREA LU
CIDA A RAPORTURILOR 
TEHNICO-TACTICE pledează 
pentru „tricolori", acești „tri
colori" ajunși la virsta omo
genă a performanței, ca o ex
presie a ascensiunii reale a e- 
chipei lui Iordănescu și Bălăci, 
am luat la intimplare două nu
me a căror „explozie" poate 
colora cu originalitate efortul u- 
nei întregi echipe, al unei e- 
chipe care a știut să se bată 
la Londra, cu Sameș și Ștefă-

- Fuicu, L Constantin, 
A Idea — Alexandru, 

— Rădulescu, Borș, 
Caragca, Dumitru —

Florca 
Lungit, 
Parsvchiv 
Stoica — 
Cornelia, Munteanu, Bucan.

Partida va începe la ora 15, 
ora locală (17 la București) și 
va fi arbitrată de francezul M. 
Iloorqnet. Vremea este răco
roasă și ploioasă.
• Selecționata feroviară bucu- 

reșteană de juniori a mai sus
ținut un meci In Anglia, in 
compania unei valoroase selec
ționate a districtului Kent. Ti
nerii jucători români au obți
nut o nouă și frumoasă victo
rie, cu scorul de 9—7.
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FIȚA LOVIN [800 m] Șl G. MARKO [10000 m]
I

CAMPIONI
SARAJEVO, 18 (prin telefon). 

Pe stadionul Koșevo din capi
tala Bosniei și Herțegovinei au 
început vineri, intr-un cadru

FIȚA LOVIN

nescu, sugerînd astfel un echi
libru intre atac și apărare.

Echipa de astăzi a României 
și-a început ascensiunea — da
că permiteți sugestia — intr-o 
noapte la Leeds, cînd a deve
nit, prin intermediul Univer
sității Craiova, prima perfor
meră „pe Insulă" într-o întîl- 
nlre oficială cu reprezentanții 
Albionului. Ea și-a continuat 
ascensiunea pe „23 August", tot 
Împotriva Albionului, in cadrul 
unui meci care ne-a dat drep
tul să fim optimiști pentru în
treaga campanie Mundial ’82.

Miercuri, ca trebuie să-și 
confirme valoarea printr-un joc 
de anvergură europeană, în care 
pălesc toate eventualele reti
cențe de ordin așa-zis „istoric".

loan CHiRUA

(Continuare în pag. a 6-a)

DOUĂ NOI VICTORII

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). 
Turneul zonal feminin de șah 
de la Bydgoszcz (Polonia) a 
continuat cu runda a 11-a in 
care maestra româncă Marina 
Pogorevici a cîștigat la Elisa- 
be.a Polihroniade, după ce an
terior, in partida întreruptă din 
runda a 10-a, o învinsese pe 
campioana Cehoslovaciei Kveta 
Eretova. într-o altă partidă im- 
pottantă a rundei, Dana Nuțu 
(România) a obținut victoria în 
partida cu Maria Porubski (Un
garia), Eretova a cîștigat la 
Boiadjieva, Ivanka la Csonkics, 
iar Brusztman a remizat cu 
Hillngherova.

în clasament conduce Marina 
Pogorevici (România) cu 9 p, 
urmată de Maria Ivanka (Un
garia) — 8*/, p, Margareta Mu- 
reșan (România) — 61/, (și două 
partide întrerupte).

BALCANICI IN
sărbătoresc, 
de-a 40-a 
Balcanice 
prezenți, la 
ții jubiliare 
tic, seria concursurilor de an
vergură din actualul sezon, cei 
mai buni atleți și atlete din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România, în rîndul 
cărora figurează cîteva vedete 
autentice ale atletismului in
ternațional.

în reuniunea inaugurală a 
Balcaniadei, cea mai bună com
portare dintre atleții români a 
avut-o Fița Lovin, învingătoa
re în 
mana 
drept 
tanței 
linte, 
niversitară a probei — a con
firmat pe deplin așteptările (și 
forma bună pe care a manifes- 

întrecerile celei 
ediții a Jocurilor 

de atletism. Slnt 
startul acestei edl- 
care încheie, prac-

cursa de 800 m. Record- 
României, considerată 
prima favorită a dis- 

— alături de Doina Me- 
campioana mondială u-

TREI TITLURI
PENTRU CANOTORII ROMANI
IN PRIMA ZI A BALCANIADEI

Vineri au început la Split 
întrecerile campionatelor balca
nice de canotaj rezervate se- , 
niorilor și juniorilor. Au fost 
programate probele finale ale 

și cursa 
compe- 
și ca- 

Grecia, 
Turcia.

juniorilor, precum 
8-urilor de seniori. La 
tiție participă canotori 
notoare din Bulgaria, 
Iugoslavia, România și

Evoluînd la o cotă superioa
ră, componențil ambarcațiunii 
românești de 8+1 seniori au ob
ținut o victorie categorică cu 
5:49,78 în ' .................
Bulgaria 
(6:01,04) șl 
Cîștigătorii 
Bularda, 
Carolică Ilieș, 
Vaier Toma, 
Vasile Alexandru,

fața sportivilor din 
(5:54,28),' Grecia 
Iugoslavia (6:05,37). 

probei : Gabriel 
Daniel Voiculescu.

Gavrilă Arba, 
Măricel Lefter, 

Constantin

La C.E. de tir, din Iugoslavia

GABRIEL CRISTACHE - MEDALIE DE BRONZ
LA PISTOL VITEZA JUNIORI

pentru 
Angeles", se 
articol din 
din Zagreb, 
comportare a 
se ridică la

TITOGRAD, 18 (prin telefon). 
In rindul tuturor celor prezenți 
aici, in orașul iugoslav, locul 
de desfășurare a Campionate
lor europene de tir, nu s-au 
stins încă ecourile excepționa
lei comportări a trăgătoarelor 
noastre în proba de pistol stan
dard. Acesta a fost, dealtfel, 
considerat unul din principalele 
evenimente ale actualei ediții 
a C.E. Presa iugoslavă, de pil
dă, scrie in cuvinte elogioase 
despre comportarea sportivelor 
noastre. „Româncele au luat un 
start promițător în campania 
pentru J.O. 84 și ele se vor 
număra, fără îndoială, printre 
protagoniste in lupta 
medalii 
spune 
Sport ske 
Dealtfel, 
trăgătorilor români 
un înalt nivel, ei au obținut 
in trei ziic de întreceri 8 me
dalii, dintre care 
două de argint 
bronz.

Ui l ima medalie 
ținută chiar azi 
este rezultatul efortului depus 

Gabriel Cristache in proba 
pistol viteză juniori. După 
in prima manșă el se srtua 
poziția a patra, cu 295 p,

la Los 
intr-un

N ovosti 
întreaga

pa<ru de aur, 
și două de

de bronz, ob- 
(n.r. — ieri)

de 
de 
ce 
pe . . .
împreună cu alți patru țintași, 
în manșa a doua Cristache s-a 
detașat de egalii săi, l-a în
trecut și pe sovieticul Tkacev 
și cu totalul de 593 p a obți
nut un prețios loc trei. Tot

PRIMA ZI
final de sezon) 
cursa, pe care 
un avan» coa

tat-o în acest 
domlnlnd clar 
a cîștigat-o cu 
fortabil și un timp bun, 1:58,91 
Sosită pe locul secund, Doina 
Melinte parafează o dublă vic
torie românească, înscrisă, de- 
altfel, în „calculele hîrtiei".

O evoluție foarte frumoasă 
a avut tînărul nostru reprezen
tant G. Marko în proba 
de 10 000 m. El s-a aflat tot 
timpul pe primul plan al cursei, 
alături de iugoslavul Kuzma- 
novici, de care s-a desprins cu 
ușurință pe ultima parte a a- 
lergării, obținînd o victorie 
spectaculoasă, care confirmă 
frumosul progres realizat în a- 
cest sezon (în Iulie, la Bucu
rești, el obținuse medalia de 
argint la Universiadă).

(Continuare in pag. a 7-a)

Postolu+Ladîslau LovrenschL 
încurajați de acest succes, 

componenții altor două echi
paje de juniori au avut fru
moase comportări, cucerind da 
asemenea titlurile balcanice. 
Este vorba de barca de 4+1 
rame (Costel Chiriac, Aiex. 
Sincu, Serghei Zvenigorodschi. 
Vasile Tomoioagă+Pctrișor Nt- 
țulescu) șl de cea de 4 rama 
(Ovidiu Hoștenaru, Ion Bldian. 
Radu Nichita, Florin Mariean). 
Prima a cîștigat în 4:56,68, ur
mată de Grecia 4:59,46 și Iu
goslavia 4:59,58, iar a doua s-a 
impus In 4:33,00, înaintea Gre
ciei 4:37,46 și Iugoslaviei 
4:42,92.

în proba de simplu, juniorul 
Emilian Curteanu s-a clasat 
pe locul secund.

GABRIEL CRISTACHE

astăzi au intrat din nou pa 
standuri componenții echipei de 
pușcă juniori, cei care în pri
ma zi obținuseră medalie 
aur la pușcă standard 60 f c 
echipe. De data aceasta ei 
evcluat in proba de 3X20 
Puțin a lipsit ca Ion Joldea 
ofere o nouă și plăcută sur
priză. După două poziții (cul
cat și in picioare) el conducea 
autoritar pe cei 55 de colegi de 
concurs. Cele 187 de puncte de 
ta poziția in picioare ii dă
deau chiar dreptul să se gin- 
dească la doborîrea recordului 
mondial al probei, 
însă, emoțiile l-au 
mult și la ultima 
genunchi) Joldea a

da 
pa 
aa
L 

să

Din păcate 
speriat prea 
poziție (in 

cedat punct

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)



Începe campionatul Diviziei „A" de popice La jubileul de 50 de ani

LOTURILE ECHIPELOR DIVIZIONARE FILE VECHI Șl NOI DIN ISTORIA

Astăzi și mîine, cele mai bune 40 de echipe de popice se vor În
trece în prima etapă a noului campionat de Divizia „A“, competiție 
aflată Ia a XV-a ediție. Toate formațiile divizionare s-au pregătit in
tens pentru noul sezon, susțintnd Jocuri de verificare sau paxtici- 
pînd la turnee, in țară și peste hotare. La fel, arenele au fost puse 
la punct, toate pistele pe care se joacă meciurile de Divizia „Au fiind 
acoperite cu material plastic, conform regulamentului, șase dintre ele 
dispunînd de instalații automate de ridicarea popicelor.

Iată loturile echipelor divizionare x

FEMININ

SERIA SUD

Voința Galați — campioana țării 
(antrenor Anastase Apostol) : E- 
lena Radu, Aristița Dobre, Car
men Pilaf, Pachița Zăinescu, E- 
lena Chiriloiu, Maria Ciobotaru, 
Angelica Caragea, Gica Perianu. 
Maria Bujor/

Laromet București (antrenor 
Corneliu Antonescu) : Rodica Pă- 
durețu. Florlca Lucan, Băla șa 
Tănase, Stela Andrei, Elena Ni- 
chita. Elena Trandafir, Ioana 
Cită, Silvia Raiciu, Mariana Gaș- 
par, Carmen Mălnescu.

Voința Ploiești (antrenor Eleo
nora Ion) : Aurora Călăvie, Mioa
ra Coman, Iuliana Cruceru, Mine- 
la Dan, Polixenla Gavrilă. Stela 
Godeanu, Doina Mihăilă, Elena 
Negoiță, Marllena Ivan, Dana 
Vintiloiu, Mariana Fîlip, Constan
ta Constantin.

Olimpia București (antrenor 
Cornelia Grecescu) : Valerica Po
pescu, Ioana Drăghici, Florica Fi
lip. Constanța Mircea, Elena Bă- 
lătică. Dumitra Bratu, Maria Io- 
nlță, Gheorghita Afloarei, Elena 
Stancu, Nina Crăciun.

Voința București (antrenor Cris
ta Szdcs) : Elena Andreescu, E- 
lisabeta Badea, Nineta Badea, 
Mariana Borta, Marllena Burcea, 
Mihaela Gavrilescu, Elena Pană, 
Maria Iosif-Nichifor. Cornelia Tg- 
nătencu, Zoia Roman, Elisabeta 
Puțaru, Alice Serban.

Gloria București (antrenor Con
stantin Neguțolu) : Margareta Că- 
tlneanu. Ana Petrescu, Florica 
Neguțoiu. Octavia Ciocfblan, Nl- 
culina Radu, Ana Ene. Daniela 
Moise. Jana Ivănuș, Stela Bobîr- 
nea, Maria Dedu, Luciana Alecu, 
Ioana Bidirel, Marioara Dobre.

Metrom Brașov (antrenor 
Gheorghe Răstăman) : Margareta 
Bodean, Maria Bleanda, Emma 
Istvan, Eva Adam. Toana Minciu
nă, Maria Togănel, Viorica Bo- 
tezatu. Lorena Nanea, Eugenia 
Cărămidă. Mariana Postolache. 
Mariana Vîlsan, Verona Czîntos.

Petrolul Băicoi (antrenor Cris
tian Păunescu) : Marieta Opres- 
cu, Magdalena Arsenle. Nlcullna 
Ungureanu, Elena Scarlat, Elena 
Die. Eufrosina Dumitru, Elena 
Vasile. Stela Bucur. Aura Pană. 
Liliana Negreanu, Elena Roșu.

Rapid București, echipă nou 
promovăta (antrenor Tudor Bu- 
zea) : Alexandrina Navon, Vasl- 
lîca Pințea. Ioana Dogaru. Ma
riana Iordăchescu, Ileana Sandu, 
Georgeta Anton. Elena Gaman, 
Maria Badea. Elena Anton. Geor
geta Ivănescu. Elena Stan.

Dacia Ploiești, nou promovată 
(antrenor Constantin Popa) : 
Stellana DIma, Elena Popa. So
nia Beldîman. Mihaela Tlinlu, 
Constanta Chiru, Daniela Oprina, 
Elena Angelescu, Marin Coteanu. 
Gherghina Enache. Bădița Ciuper
că. Camelia Dumitrescu.

SERIA NORD
Hidromecanica Brașov (antrenor 

Marian Constantin) : Ana Arde
lean. Rodica Calfa, Alexandra 
Hîrdoîu. Mariana Constantin, Ro
semarie Peter. Maria Roșea. Eli
sabeta Schwab, Emilia Sînpetru, 
Aurelia Vulpe, Florica Zaharia.

Constructorul Gherla (instructor 
Iosif Nagy) : Elisabeta Racz. Sil
via Borzași, Anna Perekl, Tleanh 
Todieă, Maria Moga, Ana Mi
hăilă. Cristina Sasnireșan, Mar
cela TorSk, Rodica Coșar, Melina 
Nagy, Iudit Mihaly, Iudlt Berciu, 
Maria Mureșan, Mariana Scarlat. 
Gabriela Cionca, Corlna Oance. 
Katalin Borș.

Voința Timișoara (antrenor II- 
dico Grozăvescu) : Viorica Creni- 
cean. Marioara Davițoiu. Effsabe- 
ta Dragomir. Leontina Dumitres
cu. Emilia Ebel, Iudit Marton, 
Georgeta Meiță. Eugenia Ursu- 
Mera, Marla Michnik, Sanda 
Minciună, Aurora Răuț, Lenuța 
Șteanță, Angelica Vasile.

C.S.M. Reșița (antrenor Con
stantin Iordache) : Maria Zslzsik, 
Maria Stanca. Dorina Cojocaru, 
Eugenia Lăcătușu, Marioara Ia- 
noșigă, Mariana Csepei, Floarea 
Stanca, Irina Nahy, Melania Lă
cătușu. Mariana Manea, Rodica 
Bolta șu. Gicuța Burci, Mariana 
Velcea.

Gyongyl Meszaros, Silvia Berin- 
de, Elisabeta Szabo. Ecaterina 
Bagdi, Catalina Kovessi, Ibolya 
Mate, Angela Vamosl, Ivona Be- 
jan, Eva Gajda. Valentina Albuțl.

Voința Tg. Mureș (antrenor 
Margareta Szemanyi) : Maria 
Antal, Elisabeta Albert, Veronica 
Apor, Elisabeta Bonta, Gizela 
Dalya, Maria Dudaș, Maria Luca, 
Ilonka Molnar, Violeta Molnar. 
Ileana Majos, Eniko Nagy, Silvia 
Puni, Anna Szabo. Ildiko Szasz.

Electromureș Tg. Mureș (an
trenor Iullu Radovici) : Ana O- 
prea, Maria Martina, Aurelia 
Serdean, Erika Orosz, Ilona 
Bartha, Rodica Baciu, Ilona Se
res, Melinde Demeter, Ana Fă
găraș, Rozalia Ordog, Agnes 
Cslszer, Doina Baciu, Marcela 
Petrișor, Ilona Bende.

Voința Odorhel, nou promova
tă (instructor Jozsef Vass) : Ilo
na Ilyes-Magyari, Anna Kiss, 
Anna Gergely, Maria Ferenczi, 
Erzsebet Keresztes, Clara Benc- 
zedi, Erzsebet Marton, Aranka 
Pall, Margareta Abraham, Iudit 
Biro, Rozalia Molnar.

Dermagant Tg. Mureș, nou pro
movată (antrenor Emerlc Fodor) : 
Elisabeta Balizs, Agneta Papp. 
Viorica Varga, Eszter Katona. 
Margareta Gyorgy, Terez Simo, 
Viorica Otvos, Maria Szocs, Vic
toria Pop, Katalin Szekely.

MASCULIN

- Andrei Degi) : I. Grama, V. Pet- 
ca, N. Szasz, T. Barabaș, E. Szal- 
teleki, C. Bandi, Șt. Matyas, E. 
Stan, E. Suciu.

Voința Tg. Mureș (antrenor Ti
ber iu Szemanyi) : F. Abodi, A. 
Bene, K. Csaszar, A. Dombi, M. 
Farkas, B. Fazakas, L. Lukacs, 
J. Magyari, Z. Mihaly, B. Nagy, 
L Szasz, I. Tatar, Cs. Tamas.

Electromureș Tg. Mureș (antre
nor Iuliu Radovici) : St. Ordog, 
L. Martina, I. Bice, I. Fodor, I. 
Hosu, Fl. Todoran, L. Soos, V. 
Pol, 7 
nișor, 
Mureșan,

Olimpia 
(antrenor 
Preda, ■ 
Szabo, 
Badea, 
Stoleru, 
Străin,
I. Ruje, S. Tomescu.

Constructorul Tg. ] 
promovată (instructor 
Bereczki) : J. Andras, __ _ _
reezki II, I. Benko, L. Bokor, L. 
Moldovan, I. Csiki, A. Kilyen, 
L. Nagy, S. Reti, L. Siklodi, A. 
Tamas, J. Vadas.

. I. Bice, I. Fodor, 
, Fl. Todoran, L. Soos, 
I. Fekete, A. Toth, M. O- 

, D. Petrișor, J. Gal, G. 
Z. Fazakas, A. Stan.
Reșița, nou proipovată 

Ion Brebenari) : — 
Cadar, Al. Cadar, 
Robu, C. Cristoi, 
Midrich, E. Pecoli, 

" Vîrtic, C. Matei, 
Vasiliu, Gh. Glăvan,

I. 
A.
A. 

c.
C.

p. 
Fr. 
M.
D. 
L.

Mureș, nou
Franclsc
Fr. Be-

ARBITRAJULUI DOLJAN
Recent, Colegiul județean ai ar

bitrilor de fotbal Dolj a Împlinit 
» jumătate de secol de existență, 
considerindu-se anul 1931 — ctod 
s-a făcut organizarea fotbalului 
național pe patru ligi, prilej cu 
oare arbitrii districtului Craiova 
au fost Incorporați In Comislunea 
.arbitrilor Ligii de Vest, cu sediul 
la Timișoara — anul de debut In 
tr-o activitate superior organizată 
a cavalerilor fluierului olteni. De 
fapt, așa după cum a rezultat 
din documentele prezentate cu o- 
cazla aniversării acestui Impor
tant eveniment din viața arbitrilor 
doljeni, activitatea acestora a În
ceput chiar imediat după primul 
război mondial, eînd, la Craiova, 
a luat ființă, In anul 1920. distric
tul de arbitri, sub președinția că
pitanului Gh. Stavrache. De atunci 
șl pînă In zilele noastre, lstoiia 
arbitrajului pe aceste meleaguri a 
Înscris in filele sale numeroasa 
date, flecare dintre ele demne da 
• istorie aparte. Iată clteva din
tre acestea, spicuite dlntr-o expu
nere a Ing. Const. Vlase, la adu
narea festivă care a avut loc, de 
curfnd, In aula Universității din 
Cetatea Băniei : „.1921. 1925, 1928,,.1921.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag 1)

U.T. Arad (antrenor Gheorghe 
Moisa) : Melania Besenyl, Maria 
Cociuban, Gabriela Pintea, Emi
lia Vlad. Varvara Breban, Ru- 
xandra Monea, Elena Pascariu, 
Rodica Crîșmaru. Florica Hegel. 
Aurica Tenciu, Floarea Rus.

Voința Oradea (antrenor A- 
lexandru Tdrdk) : Olga Psihas,

SERIA SUD
Chimpex Constanța (antrenor 

Gheorghe Silvestru) : A. Mărișo- 
lu, I. Buzoi, V. Chiper, Al. Geor
gescu, M. Tomescu, P. Cojocaru. 
Al. Encică, M. Petrescu, St. Se- 
cheli, Gh. Constantin, I. Istrate.

Carpați Sinaia (antrenor An- 
ghel Gheorghe) : V. Goran, I. 
Branzea, C. Duricu, V. Dănescu. 
S. Vlad, Ov. Vasile, FI. Irimines- 
cu, S. Nicoară, A. Ștefănică, I. 
Radu, I. Sindrilaru, V. Gheoarcă.

Olimpia București (antrenor 
Ferdinand Popescu) : Al. Tudor, 
S. Belivacă, C. Marin, G. Marin. 
N. Croitoru, I. Loghin, C. Cer
nea, L. Taină.

Voința București (antrenor A- 
lexandru Gomoiu) : P. Purge, C. 
Voicu, I. Păgidean, C. Rădulescu, 
H. Ardac, M. Bălescu, M. Piș- 
talu, Fl. Ion, C. Paraschiv, C. 
Pîrău, M. Scurtu, M. Nlțu.

Constructorul Galați (antrenor 
Cezar Lebădă) : A. Chlrilă, M. 
Chirilă, G. Covăseală, V. Ivan,
C. Silvestru, N. Mihai, M. Codiță,
D. Tăbăcaru, J. Pletosu, D. Du- 
mitriu, I. Sîrbu.

C.F.R. Constanța (antrenor 
George Dinu) : I. Frigea, C. Fri- 
gea, St. Postolache, N. Suciu, V. 
Vizireanu, I. Maican, N. Sotnic, 
A. Buceschi, M. Nichifor, A. An- 
timirescu, C. Antlmirescu.

Rulmentul Brașov (antrenor 
loan Lateș) : I. Tismănar, P. 
Radu, V. Donos, I. Novac, FI. 
Ghlta, Gh. Marin, E. Vitovschi, 
C. ' Turcitu, L Matlș, D. Vaszl, 
F. Acs, M. Pop, L Magii, D. Ma
rin.

Gloria București (antrenor Cris- 
tea Costache) : Gh. Dumitrescu. 
P. Boțogan, Al. Cătineanu, A. 
Marcu, T. Vasile, C. Stamatescu, 
N. Hie, I. Tlron, N. Hagiu, M. 
Vasile, M. Andrei.

Laromet București, nou pro
movată (antrenor Ștefan Călin) : 
L. Pop, E. Pop, N. Ganta, C. 
Alexandroae, St. Stoleru, C. Sto- 
lan, N. Mateescu, P. Ignatencu. 
C. Antonescu.

Petrolul Băicoi-Cîmpina, nou 
promovată (antrenor Ion Șer- 
ban) : L. Radu, C. Postelnicu, A. 
Pîrvu, V. Ionescu, N. Oancea, Gh. 
Pascu, I. Șerban, M. Vartic, A. 
Șlal, V. Șchiopescu, D. Constan
tin.

SERIA NORD
Aurul Baia Mare, campioana 

țării (antrenor Roger Cernat) : 
Gh. Vuță, I. Biciușcă, Gh. Schol- 
tes, Al. Naszodi, St. Boariu, E. 
Gergely, I. Vuță, St. Racoș, M. 
Sînculici, I. Gergely.

Jiul Petrila (antrenor * Victor 
Miclea) : M. Ernst, I. Pop"â, C. 
Dobrică, I. Scorțea, R. Kozma, 
N. Păsărică, A. Cristea, L Za
haria, R. Gherman, V. Piscoi, N. 
Stoian, N. Croitoru.

TehnoutilaJ Odorhei (antrenor 
Andrei Rozsa) : F. Miklos, I. 
Stefucz, F. Bara, I. Fabian, I. 
Nagy, I. Szegedi, J. Biro, I. Ger
gely, M. Fancsali, D. Mathe, I. 
Csergo, A. Szilveszter.

Metalul Hunedoara (antrenor 
Iile Băiaș) : M. Tdrbk, M. Krai- 
țer, 'N. Timar, N. Popa, Tr. Tel- 
nar, I. Nicoară, C. Zaldea, Gh. 
Panaite, L Gros, I. Pintea, C. 
Călugăru, N. Szilaghi, V. Nicoară.

Progresul Oradea (antrenor Io
sif Lang) : L. Gallo, G. Nemeti, 
N. Malclu, Al. Szekely, Al. Ro
man, L Miclaș, I. Balint, J. Gon
dor, E. Maior, G. Costea, Gh. 
Bmetanca, L Bartha, I. Portan.

Chimica Tlrnăvenl (antrenor

după punct și cu un total de 
571 p s-a situat doar pe locul 
8—9. Ceilalți doi reprezentanți 
ai noștri, Florin Brînduș și 
Dumitru Marian, au evoluat, de 
astă dată, sub 
ca șt Roxana 
15) cu 559 p 
la junioare.

REZULTATE _______
toi viteză 69 f Juniori : 
vanenko (U.R.S.S.) 598 p 
record european, 2. L. Nemeth 
(Ungaria) 594 p, 3. Gabriel Crls- 
tache (România) 593 p... 17. S. 
Babii 576 p. Pe echipe : 1. 
U.R.S.S. 1780 p, 2. Ungaria 1766 p.

posibilități, la fel 
Lămășanu (locul 
în aceeași probă
TEHNICE

3. Franța 1.719 p. Pușcă standard 
3X20 f junioare : 1. Silvia Berber 
(R.F.G.) 581 p, 3. Ludmila Get- 
mansko (U.R.S.S.) 573 p, 3. Kra- simlra Docekova ...
p... 15. Roxana
p. Pe echipe : L
2. R.D.G. 1705 p, __ _______
p ; juniori : 1. A. Teijke (B.D.G.) 
576 p, 2. Gh. Skirbekk (Norvegia)

' p, 3. L Zovolodko (U.R.S.S.) 
p. ...8—9. I. Joldea 571 p. Pe 

echipe : 1. Norvegia 1716 p, 2.
U.R.S.S. 1713 p, 3. R.D.G. 1708 p. 

Sîmbătă se dispută proba dp 
pușcă liberă 80 f e seniori — e- 
chlpe șl calificări pentru proba 
individuală, pistol liber «0 f. ' - 
duminică au loc întrecerile 
pistol viteză st pușcă 60 f e 
nlorL

(Bulgaria) 573 
Lămășanu 559 

U.R.S.S. 1712 p, 
3. Bulgaria 1703

574
573

iar 
la 

se-

„AM REZERVE DE VITALITATE
DATORITA SPORTULUI"

nc mărturisește reputatul actor Constantin Drczcanu
Sexagenarul actor Constantin 

Brezeanu trebuia să iasă la pen
sie acum 9 ani. Dar el con
tinuă să joace roluri princi
pale la Teatrul Nottara I Și e 
prezent, totodată, la stadioane 
sau arene, acolo unde se joa
că fotbal sau au loc reuniuni 

și Colea Răutu, 
de la meciurile 
ale Stelei...

făcut să îndrăgiți 
sportul ?

meu, actorul Iancu

dc box. Ca 
este nelipsit 
Rapidului și

— Ce v-a 
atil de mult

— Tatăl
Brezcanu, și profesorul de la 
Conservator, Ion Livescu, au 
sădit în mine convingerea că 
practicarea sportului reprezin
tă pentru orice actor un adju
vant nu numai necesar, dar 
chiar esențial.

— Ați lăcut, deci, sport...
— Am făcut. Fotbal pe mai

dan. fotbal in liceu și tot fot
bal la juniorii ~ 
vremea clnd 
Rafinschi șt alții 
faima echipei din

— Ce jucători 
tăzi ?

— Cei aleși la 
nală și Dobrin...

— Cum vi se 
spartului practicat la noi după 
23 August 1944 ?

Rapidului, pe 
Baratki, Vintilă, 

contribuiau la 
Grant. 
vă plac as-

echipa națio-

pare nivelul

— Excelent. In regimul nou, 
sportul a devenit o artă, o ne
cesitate pentru toți și el se 
buciiră de un sprijin substan
țial Iar rezultatele nu s-au lă
sat așteptate.

— Aveți vreo amintire deo
sebită din sport ?

— Cind 
am asistat 
ciuri intrenaționale sau de 
picnat in care loviturile de la 
11 m erau executate de un 
portar. Cred că ghiciți : nu era 
altul dealt ’ 
pensia. La 
meciuri, in 
intrebat — 
ce tocmai 
cuta penallyurile. 
numai spre a da 
înaintașilor care tot ratează, ci 
pentru a arăta portarilor că 
experiența acumulată între bu
turi poate folosi și in... sens 
invers !“, mi-a răspuns fostul 
goal-keeper de la Ripensia.

Amintiri-amintiri, dintre care 
astăzi păstrez, cu reali satis
facție, firește, vitalitatea pe care 
o datorez sportului și datorită 
căreia mă bucur încă, din plin, 
de toate bucuriile vieții...

D. MORARU-SLIVNA

eram elev de 
la mai multe

liceu 
me- 

cam-

Zombory, de la Ri- 
unul dintre aceste 

care a 
era pe 
el, un

marcat, l-am 
ANEF — de 
portar, exe- 
„Firește nu 
un exemplu

WniNISTRiTU Df STAI LOTO PRONOSPORT INTOR^tAlA
ȘI DV. PUTETI FI UN MARE 

cîștigător ’
A Numai astăzi se mai pot 

procura bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea excepțio
nală Pronoexpres de mîine, 20 
septembrie 1981, la care se vor 
atribui AUTOTURISME ---- ’~
1300“ și ,,Skoda 
CÎȘTIGURI IN 
CURSII PESTE 
R.D. Germană sau 
Cei ce doresc să 
fășurarea tragerii 
ora 16,30 în sala Clubului „Finan- 
țe-Bănci“ din București, str. 
Doamnei nr. 2 ; numerele cîști- 
gătoare vor fi anunțate și în 
cursul serii la radio și televiziu
ne a Astăzi este ultima zi și 
pentru depunerea buletinelor de 
participare la concursul Prono
sport deosebit de atractiv de 
mîine, care beneficiază de un 
consistent report la categoria I : 
172.152 Iei ! Așadar, posibilități 
sporite de noi și frumoase sa
tisfacții ! Agențiile Loto-Prono- 
sport vă așteaptă pentru a vă 
încerca și dv. șansele.

NUMERELE EXTRAGE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 18 SEPTEMBRIE 1981

„Dacia
120 L“, MARI 

BANI și EX- 
HOTARE (în 

R.P. Bulgaria), 
asiste la des- 

sînt invitați la

EXTRAGEREA I : 20 37
71 78 17 73 80 18

87

EXTRAGEREA a II-a : 4 40 
36 61 15 G0 23 11 72

Fond total de câștiguri : 
1.279,350 lei, din care 500.000 lei 
report la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 13 SEPTEMBRIE 

1981
Categoria 1 : 1 varianta 25% 

Autoturism Dada 1300 ; cat. 2: 
1 variantă 100% a 23.061 lei și 
12 variante 25% a 5.765 lei ; cat. 
3 : 13,75 a 6.709 lei ; cat. 4 :

tragere

75,75 a 1.218 lei ; cat. 5 : 228 a
200 lei ; și cat. 6 : 1.898,25 a 100 
lei.

Report categoria 1 : 42.215 lei.
Autoturismul Dacia 1300 a 

fost obținut de COSTACHE 
VIORICA din Tirgoviște.

anii primelor trei școli de arbitri 
la Craiova. La ultima dintre aces
tea, printre absolvenți, se numără 
și decanul de vîrstă al arbitrilor 
cralovenl, azi în vîrstă de 73 de 
ani, Ion Bîrzan, pe carnetul căruia 
apare mențiunea de „arbitru ju- 
nior,‘, întrucît nu împlinise vîrstă 
de 20 de ani ! ...1945, președinte 
al comisiei de arbitri Craiova 
este ales prof. Petre Păunescu, 
iar președinte al O.S.P. Dolj, Vic
tor Marinescu, și el arbitru de 
fotbal... 1948, toamna ; comisia de 
examinare a elevilor arbitri și a 
arbitrilor din districtul Craiova 
confirmă, ca arbitri practieanți, 
pe N. Mogoroașe, I. Serbănescu. 
I. Gheorghiu, E. Petrovici, u Du- 
năreanu, D. Calomfirescu și ca 
arbitri districtuali, pe I. Șerban, 
P. Ciocîlteu, A. Dumitrescu și I. 
Dumitrescu... în anii de după 
război au funcționat ca președinți 
ai Colegiului regional — și ulte
rior județean — Craiova : V. Po
pescu, A. Brîndușe, Em. Penzeș, 
V. Marinescu, St. Mataizer, Oct. 
Comșa, prof. I. Bistriceanu. ing 
Al. Ene, Ilie Șerbănescu, ing. L 
Șerban... De-a lungul anilor au 
făcut parte, ca arbitri în primul 
lot divizionar A : I. Șerban, O. 
Comșa, I. Dobrin, St. Mataizer, AL 
Ene, R. Șerban și, în prezent, V 
Ciocîlteu și Al. Ilie. Acestora se 
mai adaugă numele altor repu- 
tați arbitri ca : V. Grigor eseu, N. 
Mogoroașe, I. Croitoru, L. Diaco
nii, C. Petrescu, Tr. Ilie, I. Șer- 
bănescu, Gh. Rădulescu. S. Ta- 
ban, FI. Volculescu, I. Pctroscu, 
D. Zamfirol, componenti ai lo
turilor divizionare, deveniți între 
timp arbitri onorifici, mulți dintre 
ei încă activi, conducînd meciuri 
în campionatul județean alături 
de tineri care vor să se afirme... 
Colegiul județean Dolj numără în 
momentul de față peste 390 de ar
bitri, dintre care 54 sînt onorifici, 
iar ceilalți activi, 24 dintre ei fă- 
cînd parte din locurile divizionare: 
V. Ciocîlteu și Al. Ilie (A), C. 
Vlase, Em. Păunescu. D. Preoțes- 
cu (B), M. Irim'scu, V. Popescu, 
O. Simion, M. Popescu, M. Bu- 
zărnescu, E. Rizan, O. Vică, I. 
Radu, Gh. Ionescu, Gh. Ghines, 
D. Busuioc, M. Florea, E. Gîdea, 
Tr. Petrescu, I. Vclea, A. Fieraru, 
C. Bîtlan, D. Drăcea, T. Văca- 
ru (C).

într-o - puternică zonă fotbalisti
că a țării în continuă dezvoltare, 
așa cum este astăzi Doljul, cu 156 
de echipe în campionatul jude
țean și cu © formație-fanion pe 
plan național, Universitatea Cra
iova, activitatea colegiu-ui de ar
bitri se integrează cu bune re
zultate în aportul general de 
sprijinire a activității sportive- de 
masă și de performanță, de stimu
lare și afirmare a fotbalului dol- 
jan. Este aceasta — așa după 
cum afirma prim-vicepreședintele 

Dolj, prof. I. Rînderiu, . 
aniversării semicente- 

colegiului județean de 
manifestarea atașamen- 
de ideea de sport, față 
a unul colectiv har- 
a dat pînă acum, și

G.J.E.F.S. 
cu ocazia 
narului 
arbitri — 
tulul față 
de fotbal 
ntc, care __ .
sîntem siguri că va mai da. în 
viitor numeroase cadre n gru
pul de elită al cavalerilor flu
ierului din țara noastră.

MihoT IONESCU

HIPISM

„D ALE ARBITRILOR *
Condițiile prielnice desfășurării 

alergărilor, cu pistă bună, au 
permis unor cai să realizeze sal
turi valorice. Tînărul Rodolfo 
și-a ameliorat recordul cu mai 
bine de 6 sec., iar Calafat cu mai 
mult de 3. Ultimul însă a fost 
declarat cîștigător de arbitrii a- 
lergărilor, deși a trecut complet 
dezechilibrat potoul (trap lupesc) 
și deci neregulamentar. Au fost 
situații cînd unii cai au trecut 
potoul regulamentar (vezi Melo
man — antrenor N. Gheorghe), 
fiind totuși greșit descalificați. 
Mersul dezordonat al lui Calafat 
a fost dezvăluit cu mult înainte 
de potou, din clipa cînd s-a lan
sat atacul final în întrecere cu 
Negruț. Așa că decizia arbitrilor 
surprinde cu atît mai mult. în 
rest, a atras atenția publicului 
sosirea din Premiul Pucheni. nrin 
dezlănțuirea cuplului Nuvelista — 
Tr. Marinescu și descalificarea 
pentru galop pe potou a cailor 
Solara șl Manșetar, venlți la 
..cravașă". REZULTATE TEHNI
CE : Cursa I : 1. Rodolfo (I.
Bănică) rec. 1:40,1, 2. Pruna.
Simplu 3, ordinea 12. Cursa a 
Ii-a : 1. Calafat (D. Popa) rec. 
1:36,3, 2. Negruț, 3. Semeț. Sim
plu 7, ordinea 15, event 45, ordi
nea triplă 3 472. Cursa a III-a : 1. 
Vesela (D. Toduță) rec. 1:20.7, 2. 
Gurița. Simplu 8, ordinea 20. e- 
vent 105, triplu cîștigător 936. 
Cursa a IV-a : 1. Gotic (N. Ni- 
colae) rec. 1:30,5, 2. Onagra, 3. 
Armeanca. Simplu 3, ordinea 5, 
event 46, ordinea triplă 300. Cursa 
a V-a : 1. Nuvelista (Tr. Marines
cu) rec. 1:31, 2. Plocon. Simplu 
4, ordinea închisă, event 20. tri
plu cîștigător 447. Cursa a Vl-a :
1. Coridei (N. Boitan) perf. 1:27.4,
2. Vesela, 3. Tufana. Simplu 2, 
ordinea 4, event 24, ordinea tri
plă 95. Cursa a Vil-a : 1. Dirijor 
(C. Iorga) perf. 1:26,7, 2. Veridic,
3. Melodic. Simplu 10, ordinea 30, 
event 33, triplu cîștigător 301, 
ordinea triplă închisă. Cursa a 
VIII-a : 1. Dalba (A. Brailovschi) 
perf. 1:37,3, 2. Răsura. Simplu 8, 
ordinea 105, event 67. Retrageri : 
Rozifa, Staniol. Siliștea nea.

Doru IONESCU



„DACI ADA"
CONTRIBUIE TOT MAI MUET

LA CREȘTEREA
POTENȚIALULUI MIȘCĂRII SPORTIVE ROMANEȘTI

Competiția polisportivă națională „DACIADA* a programat in ulti
mele luni numeroase finale, la startul cărora s-au prezentat sportivi 
de performanță din majoritatea disciplinelor. A fost un excelent 

cadru de reafirmare a posibilităților unor sportivi fruntați, dar și o 
trambulină de lansare pentru numeroase talente autentice, ceea ce 
demonstrează convingător • că în cluburi și asociații există incă fru
moase rezerve, care vor contribui, in curind, la sporirea prestigiului 
sportului românesc.

Desigur, ți în zilele următoare vor mai avea loc întreceri finale, la 
tenis, pentatlon modern, ciclism, popice, călărie, șah, tir cu orcul 
etc., întreceri care vor evidenția mai bine aportul fiecărui județ, al 
fiecărui club Ia dezvoltarea sportului nostru de performanță.

Pină la încheierea actualei etape a competiției naționale „Dacia- 
da“, pină cînd vor fi cunoscute clasamentele definitive, în pagina de 
față ne propunem să reliefăm citeva aspecte din munca desfășurată 
in cluburi, să prezentăm preocupările unor unități sportive pentru 
continua dezvoltare a activității de performanță, "de selecționare și 
pregătire la un înalt nivel □ sportivilor noștri.

Vasile LĂZĂRUȚ, prim-vicepreședinte al C. J. E. F. S. Brașov: 

„REPREZENTAREA CU CINSTE A CULORILOR PATRIEI 
ESTE Șl DATORIA FIECĂRUI JUDEJ ÎN PARTE-

— Tovarășe Vasile Lăzăruț, 
eînteți prim-vicepreședinte al 
C.J.E.FĂ Brașov care a ocu
pat locul întâi în clasamentul 
pe județe la prima ediție a 
„Daciadei“ și care, în conti
nuare, în ediția a doua, se si
tuează printre fruntașe. Cum 
explicați aceste succese ?

— Tradiția sportivă a regiu
nii Brașov a avut o influență 
mare asupra dezvoltării activi
tății sportive de performanță 
în ultimii ani pe aceste melea
guri. Succesele au fost însă po
sibile numai în contextul dez
voltării generale social-econo- 
mice a județului nostru. Con
dițiile generale oferite mișcării 
sportive din țara noastră de 
statul și de partidul nostru s-au 
răsfrînt și asupra noastră. Pe 
această bază solidă am depus, 
la rindul nostru, eforturi susți
nute, iar rezultatele n-au întâr
ziat să apară. Marea competi-

C.S.M. IAȘI Șl ASPIRAȚIILE SALE 
SPRE CALITATE

Alături de Nicolina, Unirea, Po
litehnica, C.S.U., Penicilina, Clu
bul sportiv municipal lași este 
una din unitățile pilon ale acti
vității sportive de performanță 
din acest mare oraș moldovean. 
© atestă cele 30 de titluri de 
campioni republicani, cele 25 
de recorduri naționale, prezen
ța celor 41 de sportivi în lo
turile țării. Sint citeva argu
mente care dovedesc, așa cum 
ne spunea președintele clubu
lui. Ploi in l’opovici, că „pen
tru C'.S.M. marea competiție 
națională «Daciada» a însem
nat posibilitatea realizării unui 
cadru de activitate mai bine 
jalonat, mai aproape de con
dițiile de care dispunem, o 
implantare mai activă în pro
blematica sportului de perfor- 
mauță. Desigur, procesul de 
cristalizare a muncii noastre 
esie abia Început, dar noi sin- 
tem siguri că nu va trece mul
tă vreme și rezultatele spor
tivilor noștri vor fi superioare*.

Pe ce ișt bazează președin
tele clubului afirmația că spor
tivii de la C.S.M. vor urca șta
cheta calității, că vor contribui 
mai substanțial la creșterea 
perfoimanțelor generale ale ie
șenilor ?

In primul rind, se are in ve
dere orientarea actuală a mun
cii antienorilor. In această di
recție, specialiștii au renunțat 
la sportivii fără perspective, 
organizing, apoi, ample acțiuni 
de selecție, ceea ce a dus la 
depistarea unor elemente talen
tate (P. Ciubotarn, C. Vatavu, 
FL Iliescu — tir cu arcul, 
C. Cișlaru, V. Hrișcu, G. Filon 
— scrimă, C. Hrebenciuc, I. 
Cerncscu, Gh. Goldan, P. Mo- 
roșanu — călărie, V. Guzu, Ana 
Robertino, Dorina Chirilă — 
atletism ș.a.). Această selecție 
a avut rezultatul scontat pe 
plan calitativ, fapt care deter
mină clubul să continue pe li
nia promovării elementelor de 
perspectivă, capabile să obțină 
performanțe de valoare. De a- 
senienea, s-a întărit colabora
rea cu laboratorul de explorări 
funcționale din cadrul Spitalu
lui de recuperare (dr. Oct. Pe
trescu), ceea ce a permis așe
zarea pe o bază științifică a 
procesului dc antrenament. Să 
adăugăm, de asemenea, faptul 
că au fost organizate mese ro- 

ție polisportivă națională ..Da
ciada* a fost in acest sens un 
cadru potrivit de afirmare.

— Ați amintit de eforturile 
județului. Despre ce este vor
ba 1

— Am fost întotdeauna con
ți ic nți că numai de noi depin
de reușita. In consecință am 
procedat pe parcursul ultimilor 
ani,. ia reciclări succesive : 613 
instructori, 970 de arbitri, 156 
antrenori și 387 profesori de 
educație fizică. Am căutat ca in 
paralel să mărim permanent 
numărul : in 1981 am format 
63 de noi instructori, 80 de noi 
arbitri, ca să ofer doar donă 
exemple. Cu un asemenea apa
rat organizatoric, cu asemenea 
forțe umane, bine pregătite, ca
pabile, inimoase, pregătite ca 
atare din vreme, nu se putea 
să nu obținem rezultate bune 
in întrecerile „Daciadei". In 
1979, sportivii brașoveni s-au 

tunde, in care s-au dezbătut 
probleme privind selecția, mij
loacele de refacere, alimentația 
rațională, bioritmul, fiecare pri
lejuind un util schimb de ex
periență intre specialiști.

in al doilea rind, s-a pus 
problema muncii conștiente, pa
sionate. disciplinate a antreno
rilor ți sportivilor. Dacă o se
rie de antrenori, cum sint de 
exemplu Mihai Alexandrescu 
(tir cu arcul), Nicoleta Șomlea 
(tenis de masă), Gioconda Pin- 
zarti (călărie) se achită cu 
multă conștiinciozitate de sar
cinile ce le revin, nu același 
lucru se poate afirma în ceea 
ce privește activitatea antreno
rului de atletism Ion Cujbă, în 
al cărui „proces de instruire 
sint multe fisuri in privința 
organizării și desfășurării a- 
cestula" și a antrenorului 
de scrimă G. Mihal, ca
re desfășoară o „activita
te slabă, fără perspecti
vă*. Așadar, iată incă o di
recție în care, după cum afir
ma președintele clubului, se 
acționează cu toată hotărlrea, 
pentru că „fără a manifesta 
inițiativă, disciplină, preocupa
re continuă pentru creșterea 
performanțelor, nu ne putem 
Îndeplini sarcinile din cadrul 
«Daciadei-*.

In sfîrșit, • a treia preocu
pare majoră • constituie baxa 
materială. In prim-plan se si
tuează realizarea unei baze 
nautice pe lacul Aroneanu, cu 
sprijinul C.N.E.F.S. și al orga
nelor locale, in dorința de a 
diversifica activitatea, de a se 
implica mai bine in mișcarea 
sportivă a județului. Același 
interes și pentru rezolvarea 
problemelor secțiilor de tir, că
lărie — ca să le numim doar 
pe acestea — pentru că „un 
proces de instruire modern pre
supune și existența unei baze 
materiale adecvate, pe care ne 
străduim să o rezolvăm, bucu- 
rîndu-ne șl de un larg sprijin**.

Așadar, Clubul sportiv mu
nicipal Iași tindă să devină o 
unitate de performanță cu re
zultate tot mai bune, să con
tribuie mal activ la creșterea 
sportului ieșean, la realizare» 
la parametri superiori a sarci
nilor ce îi revin in cadrul com
petiției naționale „Daciada**.

Emanuel FANTĂNEANU 

mindrit cu 118 titluri de cam
pioni ai „Daciadei**, iar pină 
acum, în 1981, s-a ajuns pină la 
72, cifră ce poate fi ușor de
pășită dacă avem în vedere 
că sezonul alb n-a început incă 
In ediția de iarnă a „Daciadei** 
1980—81, am ocupat locul I atât 
la activitățile de masă cit și la 
capitolul performanței. Vom 
încerca să ne păstrăm in conti
nuare supremația.

— In ce alte direcții s-au 
concretizat eforturile forurilor 
sportive brașovene ?

— Nu numai ale celor spor
tive. Ne-am bucurat în perma
nență de sprjiinul activ, deci
siv, al forurilor locale de partid 
și de stat, care ne-au ajutat de 
foarte multe ori. N-aș omite a- 
poi aportul diferitelor departa
mente — U.G.S.R., U.T.C„
M.E.I., M.F.A„ M.A.I., care au 
in subordine diferite cluburi și 
asociații sportive pe teritoriul 
județului Brașov, In ceea ce ne 
privește, pe plan local, in spe
cial prin acțiuni de muncă 
patriotică, am amenajat citeva 
baze de care tineretul sportiv 
al Brașovului — am în vedere 
județul — are neapărată ne
voie, intrucit ele favorizează 
sporturi specifice : o pirtie de 
schi in Scheli Brașovului, lun
gă dc 800 de metri, modernizări 
ale poligonului de biatlon de 
pe Valea Rișnoavei sau poli
gonul de la Rișnov, destinat 
copiilor șl juniorilor.

— Aceste eforturi conjugate 
au avut urmări la nivelul spor
tului național 7

— Altfel rațiunea lor n-ar fi 
completă Dezvoltarea sportivă 
a județului nostru — și a fie
cărui județ in parte — trebuie 
înțeleasă in primul rind prin 
prisma contribuției la ridicarea 
calitativă a sportului românesc. 
Reprezentarea sportivă interna
țională a țării trebuie să fie 
datoria fiecărui județ, a fie
cărei unități sportive din între
gul teritoriu. Așa că, unul din
tre obiectivele noastre princi
pale rămine alimentarea Iotu
rilor naționale cu elemente eît 
mal multe șl mai valoroase. 
Anul trecut 191 de performeri 
brașoveni au figurat în diferite 
loturi ; anul acesta, pină acum, 
190 de sportivi de-ai noștri an 
fost selecționați. Dar, întrueit 
mal este un trimestru si sini 
Încă destule competiții, sperăm 
să depășim, șl la acest capitol, 
așteptările.

T. RADU

„DIN 4000 AM ALES IDO...
IAR ROBERT PINTER A AJUNS 

CAMPION DE SENIORI LA 13 ANI!“ 
Din experiența antrenorului Gh. Demeca
Apreciat în mod deosebit ca 

specialist in domeniul pregă
tirii tinerilor înotători, pe care 
— de-a lungul anilor — i-a 
îndrumat de la a.b.c.-ul acestui 
sport pină la cucerirea titluri
lor de campioni, antrenorul 
Gheorghe Demeca, de la C.S.M 
Baia Mare, ne-a expus din 
vasta și prețioasa sa experien
ță, evidențiată și cu prilejul fi
nalelor „Daciadei** :

„”t> cinci ani in urmi am 
selecționat 100 de copii din rin
dul celor circa 4 000 care s-au 
perindat la bazin. Urmând un 
program de pregătire potrivit 
viratei lor de atunci (8—9 ani),

Componentele echipei de gimnastici ritmică moderni, campioană 
a „Daciadei". Foto : prot Robert FLOCA

IZBlNZILE CLUBULUI ÎNDREPTĂȚESC 
DENUMIREA DE „TRIUMF"...

...dar resursele
Intr-o z®nă plină de rezonantă 

pentru Isteria mișcării noastre 
sportive — perimetrul de la ș®- 
sea, sau festele terenuri ale „Fe
derației*" — Iși are acum sediul 
un club școlar. Izblnzile dobta- 
dlte de vre® M de ani Încoace 
l-au Inspirat pe cel care mun
cesc aici să denumească unitatea 
Clubul sportiv școlar „Triumf*, 
apelativ potrivit șl datorită fap
tului că Arcul de Triumf se află 
chiar In vecinătate—

Dar anul de vlrf, In privința 
performanțelor, este 1981. «Ind 
competiția sportivă națională 
„Daciada* șl-a desemnat — șl 
continuă — campionii. „Am pre
gătit cu mult timp Înainte, cu 
multă minuțiozitate, starturile In 
această «Olimpiadă a sportului 
românesc — ne spunea Teodor 
Bolea, președintele C.S.Ș. 
„Triumf*. Pentru a crește per
formeri competitivi la arena In
ternațională — unde marii cam
pioni, In tot mal multe discipli
ne, sint foarte tineri — trebuia 
găsită • modalitate adecvată. SI 
iată că cel de la „Triumf* au 
aflat-® : crearea de centre de 
înaltă performantă, așa numite 
„satelit*, unde copiii sint instruițl 
după cele mal moderne șl efi
ciente metode. Două școli gene
rale din Capitală — nr. 17 șl 11» 
— au devenit, de pildă, puternice 
centre de instruire in gimnasti
ca sportivă și ritmică. După • 
îndelungă muncă de selecție ta 
aproape toate școlile Bucureștlu- 
luL șl chiar ta tară, la „gene
ralele* amintit® (directori Ecate- 
rlna Uscar, respectiv Radu Ene) 
au fost grupate cele mai talen
tate fetite. Alt! specialiști al 
clubului an pornit in căutarea 
de elemente pentru două disci
pline dure, care cer o muncă is
tovitoare pină să-și lase cunoscu
te tainele al frumusețea : cano
tajul șl calacul-canoea. Liceul 
Electroaparataj din Capitală a 
devenit șl ei tm centru de înaltă 
performantă pentru „aportul am- 
barcațiualtar*.

cei mai talentați ți harnici aa 
evoluat din ce în ce mai bine, 
șt-au însușit în mod corect teh
nica procedeelor de înot și u- 
nii au devenit campioni de ca
pii. Pregătirea s-a amplificai 
pe măsura creșterii lor ca viri
li și, datorită sprijinului pri
mit din partea forurilor locale 
(Inspectoratul școlar județean, 
C.J.E.F.S. ți C.S.M.), cei mai 
dotați au obținut performanțe 
la nivel național și chiar in

ternațional la o virstă frage
dă. Este cazul, de pildă, al 
lui Robert Pinter care, pentru 
prima dată in istoria notației 
din țara noastră, a reușit ca la

sînt încă mai mari
Ce alte soluții au adoptat teh

nicienii de la C.S.S. „Triumf* 
pentru ca „Daciada* de perfor
mantă să le aducă rezultatele do
rite T Ne spune tot președintele 
clubului: „Sporirea considerabi
lă a volumului de munca, pe 
care l-am dublat, comparativ cu 
perioada de acum 5—7 ani. stu
dierea științifică a peslbUltătUee 
fizice și psihice ale sportivilor 
supunerea lor diferențiată la o- 
fort, pe această bază — ne-au 
permis să încărcăm... umerii u- 
nul tinăr cu exact a ti ta greutate 
cit el poate duce". Nu-1 mal pu
țin adevărat — nici nu s-ar pu
tea altfel — că unii dintre cel 
mal buni antrenori din țară la 
gimnastică (sețil Cristina Si loau 
Petru), sărituri ta apă (Elena 
Timar șl Nlcolae Sparlos). polo 
(Paul Nlculescu șl Aurel Ianee- 
cu), calao (Adriana Cerlan. Mi
ron Husarencu șl Cristian Din- 
că), atletism (loan Chlran) si ta 
alte discipline tșl desfășoară 
munca la C.3-S- „Triumf*. Pre
ședintele clubului preciza că teh
nicienii care U instruiesc pe spor
tivi știu că pretențiile sint toarte 
mari ; dar șl satisfacțiile. Iată 
doar citeva exemple : Ia canotaj
— două titluri de junieri ; alta 
două la calao : 9 titluri la să
rituri ta apă ; un titlu la gim
nastică la categoria maestre (fete 
șl băieți. Individual șl pe echipe)
— toate ta concursurile „Daclâ- 
del*. Ne oprim aid — deși am 
mal putea oferi numeroase e- 
xemple. Nu, insă. înainte de a 
transcrie un gtad al profesoru
lui Teodor Bolea : „Competiția 
sportivă națională «Daciada» a 
trezit multe ambiții tn aerat an, 
atil printre sportivi, dt șt prin
tre antrenori. Resursele noastre 
de a contribui cu rezultate cM 
mal bune ta dezvoltarea sportuM 
românesc stat mult mal mari do
rit bănuiam. «Daciada» n4a dez
văluit șl acest fapt. Șl el nu este 
deloc mlnor„*.

Ion GAVRILESCU

numai 13 ani. să cucerească lo
cul I la proba de 1500 m a 
seniorilor desfășurată in cadrul 
finalelor „Daciadei". Un alt e- 
lemerd de mare talent, Teodo
ra Hauplricht, tn întrecerii» 
"Daciadei", a cucerit — la 14 
ani — titlurile de campioană 
la 400 și 800 m liber senioara, 
probe in care a stabilit și noi 
recorduri ale țării, tot la se
nioare. Pupi ce s-a evidențiat 
la concursurile -Daciadei", foar
te tinăra înotătoare Noeml 
Lung (13 ani) s-a remarcat ți 
pe plan internațional, ea reu
șind să devină campioană bal
canică in cursele de 200 m șt 
400 m raiart. în mod evident, 
stimulentul creat de -Dacladă" 
a fost un real imbold în activi
tatea noastră — a antrenorilor 
— de selecție și pregătire a 
tinerilor înotători. In scopul îm
bunătățirii performanțelor la 
nivel național și — sperăm, in
tr-un viitor cit mai apropiat — 
la cel internațional".

D. STANCULESCU
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A început un nou an de învățămînt, 
un nou an de muncă pentru mi
lioanele de copii și tineri școlari

și studenți. Ca în toate celelalte domenii 
de activitate, acest an trebuie să fie și 
in învățămînt un an al calității, al împli
nirilor la nivelul obiectivelor stabilite de 
Congresul al XlI-lea al P.C.R., al indica
țiilor și recomandărilor secretarului general 
al partidului. „Fiind la deschiderea anu
lui de învățămînt - spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la marea adunare 
populară din municipiul Craiova - doresc 
să adresez tuturor studenților și elevilor, 
întregului tineret al României socialiste 
chemarea : insușiți-vă, dragi tovarăși, cele 
mai înalte cunoștințe, din toate domeniile, 
învățați, învățați și iar învățați I Să de- 
veniți cetățeni demni ai patriei noastre 
socialiste, în stare să duceți mai departe 
făclia luminoasă a progresului, să asi
gurați dezvoltarea în continuare a mi
nunatelor tradiții revoluționare ale înain
tașilor noștri I Dacă generația noastră a 
înfăptuit revoluția și construcția socialistă, 
vouă tineretului de azi, celor de pe băn
cile școlilor, vă revine înalta misiune isto
rică de a asigura făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în România, 
edificarea societății comuniste - visul de 

g aur ai întregii omeniri". — —----- — , - - --------- .
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lotă, in doar cîteva cuvinte, magistral 
formulată, marea misiune socială, pa
triotică. revoluționară a tinerei generații, 
precum șl un vast program de muncă și 
viață. Imediat și de perspectivă, pentru 
tineretul studios, pentru întregul nostru 
tineret, ca șl pentru sistemul nostru de 
educație și învățămînt, mereu mai bine 
organizat și dotat, așezat pe baze știin
țifice, prin grija permanentă a 
a secretarului său general.

Intre mijloacele educaționale 
creșterea unui tineret sănătos 
la minte, pregătit pentru muncă și viață, 
pentru apărarea patriei, se află și exer
cițiile fizice și sportul.

Școala noastră, în întregul ei, are un 
important aport la deprinderea copiilor 
și tinerilor cu practicarea exercițiilor fi
zice, turismului și a diferitelor discipline 
sportive.

Școala noastră, în întregul ei, se mîn- 
drește azi cu elevi, laureați la Olimpia
dele internaționale de matematică și fi
zică sau la mari festivaluri muzicale, dar 
și cu laureați ai Jocurilor Olimpice, cu 
campioni mondiali sau europeni. Sportivi 
de frunte are țara și în rîndurile studen
ților, dovada cea mai recentă constituin- 
d-o ultima ediție a Jocurilor Mondiale

partidului,

folosite în 
la trup și

Universitare, care a avut loc nu demult 
la București.

Activitatea de educație fizică și sport, 
în diferitele sale ipostaze și la diferitele 
niveluri ale sistemului nostru de învăță
mînt, face - cum e și firesc - obiectul 
acestor pagini care apar la început de 
an școlar. Redactorii noștri vă oferă cî- 
teva aspecte din activitatea de educație 
fizică și sport a elevilor și studenților, 
evidențiindu-se eforturile aestora, ale 
cadrelor didactice, ale organizațiilor spor
tive și de tineret pentru ca această ac
tivitate să se ridice la nivelul cerințelor 
actuale.

Sînt, în general, aspecte pozitive, așa 
cum am dori să găsim mereu in acest an 
de invățămînt, sint realizări, ca și ginduri 
de viitor. Pornim alături de prietenii noș
tri - șoimi ai patriei, pionieri, elevi și 
studenți, fete și băieți — in noul an șco
lar, gata să consemnăm ceea ce se în
făptuiește pe tărîmul exercițiilor fizice, tu
rismului și sportului în cadrul activităților 
din programa școlară, din marea noastră 
competiție națională „Daciada", ca șl 
din pregătirea și evoluția în competițiile 
de performanță. Rubricile sportului școlar 
și universitar vă stau la dispoziție, dragi 
prieteni I

I
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DE A AVEA IN JURUL
— Tovarășe Simeanu, dați-ne 

voie să pornim in acest dia
log de la o realitate 
școala vîlceană B-a 
îndeosebi in ultimii 
tr-o suită de reușite 
niul educației fizice . 
țiunilor sportive de masă des
fășurate sub genericul 
zator al „Daciadei". 
rați că și în anul de 
mint 1981/1982 există 
pentru a continua acest drum, 
cu rezultate și măi 
toare ?

— Categoric, 
din ultimii 
perseverăm, 
facem totul 
ția fizică și

concretă : 
evidențiat, 
ani, prin- 
tn dâme- 
și al ac-

dlalognl

mobili- 
Conside- 

învăță- 
premise

convingă-

Reușitele 
obligă să 

deciși să 
educa-

da! 
ani ne 
Sintem 
pentru ca 

sportul să fie în
țelese în contextul 
lor de înfăptuire a obiectivelor 
majore stabilite de 
al XlI-lea al P.C.R., a 
nilor trasate la primul Congres 
al educației și 1 
și a recomandărilor 
cent, la Craiova, de 
cretarul general al 
nostru, tovarășul 
Ceaușescu, cu prilejul 
derii nouîui an școlar 
versitar. Apare tot mai 
gentă necesitatea optimizării 
în continuare a funcționalității 
sistemului școlar din 
noastră, prin situarea 
țămîntului la nivelul celor 
noi cuceriri ale științei și 
nicii, prin armonizarea sa 
producția și cercetarea, 
pregătirea forței de muncă Ia 
un înalt nivel calitativ, spre a 
servi cît mai eficient econo
miei României socialiste. In a- 
eest sens considerăm că e- 
ducația fizică și sportul pot să 
aducă — cum s-a și dovedit — 
un aport major, contribuind la 
sporirea capacității fizice a ti
neretului. Se reaîizează, însă, 
prin lecțiile de specialitate și 
activitățile adiacente — con
cursuri și competiții — cu mult 
mai mult: educind pe prac- 
ticanții exercițiului fizic în spi
ritul efortului, al corectitudi
nii, curajului și abnegației fa
ță de culorile școlii, ale co
lectivului ce îl reprezintă, ee 
ajunge să se cristalizeze ase
menea calități definitorii care
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spec 
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dine și mai 
te* de produ

— Ați fost 
caria premer, 
iii cursurili 
le organizate 
tice. înțelegi 
rectoare enu 
fost abordați 
tenție și ang

— Așa ești 
cadrele dida 
să mă 
avînd 
fizică, 
acestui
să facă cun 
pede sarcini 
sorilor, eonii 
elevilor și c 
impulsionare 
ducație fizic, 
modalitățile 
a realiza o 
lucrare. Fei 
clar că aeo 
lorii din pe 
laborează a 
apar ea noi 
pie de urm? 
și pentru ni 
să luăm un 
mai concrei 
materială * 
ve. In prezi 
de unități 
județ dispn 
sport, S di 
date în fol 
an școlar. 1 
te unitățile 
de spații n 
nizarea lec 
fizică, a a 
educative, 
locuri s-a 
cu totul di 
munele Toi 
șoiemi (car 
mal fmmo 
școlară 
Crețeni, 
Horezu și,

învățămîntului 
făcute re- 
către se- 
partidului 

Nieolae 
deschi
și uni- 

strin-

VOLUM MARE DE ANTRENAMENTE

La baza succeselor ȘTIINȚEI BACĂU

0 BUNA MUNCA
patria 
înră

mai 
teh- 

cu 
prin

Ne aflam în sediul Clubului 
sportiv universitar Știința Ba
cău al Istitutului de învăță
mînt superior din acest muni
cipiu, pentru a afla cîteva din 
„secretele" succeselor acestuia 
pe plan sportiv, succese care îl 
situează printre cluburile frun
tașe din țară.

— Secrete 1 se miră pre
ședintele Grîgore Olteanu. Nu-i 
vorba de nimic deosebit, aș 
putea afirma. Mai degrabă, de 
lucru serios făcut. Este în pri
mul rînd o bună selecție pe 
care o fac antrenorii clubului, 
cadrele noastre didactice, por
nind foarte de jos, izvorul 
principal fiind sportul de ma
să. Culegem „vîrfurile". pe care 
le ajutăm să se pregătească pen
tru examenul de admitere din 
institutul nostru. Unde, deve- 
niți studenți, muncesc pe am
bele planuri fără nici un rabat, 
în al doilea rînd este volumul 
de muncă pe care îl depun 
sportivii noștri : toate echipele 
fac două antrenamente pe zi, 
circa 900—1000 ore pe an. In 
rest, nimic special...

Intr-adevăr — ne-am convins 
la fața locului — la baza re
zultatelor deosebite obținute de 
către Clubul sportiv universitar 
Știința Bacău stă o permanen
tă și migăloasă selecție, făcu
tă cu răspundere, și mai ales 
munca responsabilă, conștientă, 
a sportivilor clubului, care au

obținut în ultimii ani succese 
dintre cele mai frumoase. în 
prezent clubul — la o masă de 
numai 500 de studenți (a se 
compara cu alte mari centre 
universitare) — are patru echi
pe divizionare „A" : handbal 
feminin (echipa antrenată de 
Eugen Bartha, campioană repu
blicană din... primul an al 
promovării in Divizia „A"; cî ști - 
gătoare a titlului și Cupei 
României în penultimul cam
pionat, vicecampioană în ulti
mul), handbal masculin (tot 
timpul printre echipele frunta
șe ale diviziei), volei (locuri 
bune în campionat, poziția a 
patra în ultimele două. cam
pionate) și atletism. Dealtfel, 
la această ultimă disciplină. 
Știința Bacău are nume de re
zonanță : Doina Melinte — ar
gint și aur în probele de 800 
m și 1 500 m la recentele 
J.M.U., Gh. Ghipu — campion 
național la 800 și 1500 m, ca 
și Nieolae Onescu, Emil Adă- 
moaie, Cristina Cojocaru, Ta
tiana Conac sau Mihai Bran — 
o speranță — ș.a. Știința deține 
in anul 1981 și titlul republi
can pe echipe la cros (C. Co
jocaru, M. Suman, T. Conac, 
E. Onescu).

Bineînțeles, la obținerea a- 
cestor succese au contribuit 
multe alte elemente. în pri
mul rînd, accesul la o bună 
bază materială (Sala sporturi-

lor din localitate ; un sediu în 
care există cabinet medical, 
cantină, saună ; terenuri în aer 
liber și, în construcție, o sală 
de sport numai pentru hand
bal, cu circa 600 locuri în tri
bună), dublată de valoarea 
unui colectiv de antrenori, din
tre care îi amintim pe Eugen 
Bartha, Ion Gerhard, Nieolae 
Guidea, Virgil Moșescu, Dorin 
Melinte.

Meritele sportivilor și antre
norilor de la Știința Bacău sînt 
incontestabile. In ele se oglin
desc însă, în egală măsură, e- 
forturile și sprijinul organelor 
locale de partid și de stat, al 
iubitorilor sportului din 
între care directori de 
prinderi și, nu se putea 
conducerea institutului.

Succes pe mai departe 
țel Bacău !

Echipa campioană repu
blicană la cros in 1981 : 
de la stingă, C. Cojo- 
caru, T. Conac, M. Su

man, E. Onescu.
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NĂSCUT DIN PASIUNE, MUNCA, ENTi
• Cine ia „modelul" Parcului pionierilor și șoimilor patriei

judet, 
între- 
altfel.

Știin-

Modesto FERRARINI

Prin magazinele
de articole sportive
într-o dimineață de început de septembrie am pornit pe traseele 

unităților comerciale pentru a vedea acum, la Începutul unui nou an 
de învățămînt, cum sînt aprovizionate magazinele care desfac articole 
de sport necesare elevilor la orele de educație fizică.

ESTE, DAR... SA ISPRĂVIT!

Primul popas l-am 
făcut la cfel mai mare 
magazin de specialita
te din municipiul Bra
șov : „SPORT" nr. 233. 
înăuntru, animație de
osebită la toate raioa
nele. Doi tineri, bă
nuim elevi de liceu, se 
adresează unei vînză- 
toare : • „Am dori cî
te un tricou nr. 40...“ 
© „Nu avem această 
măsură" — răspunde 
vînzătoarea 9 „Dar o 
paletă și mingi de te
nis de masă 7“ a „Mo
mentan nu avem. Mai 
încercați".

Cei doi tineri au ple
cat dezolați. Am stat 
de vorbă cu tovarășa 
Erna Iliigel, responsa
bila magazinului, care 
ne-a spus : „Pentru lu
crătorii noștri noul an 
de învățămînt a în
ceput cu multe săptă- 
mîni în urmă, cînd am 
aprovizionat magazinul 
cu echipament și mate
riale didactice de spe
cialitate necesare ele
vilor. Multe școli au 
cumpărat de la noi

prin virament materia
lele sportive de care 
au avut nevoie. în pre
zent avem în cantități 
suficiente treninguri de 
bumbac, toate sorti
mentele, chiloțl, teniși, 
ghete de baschet, toa
te mărimile și am fă
cut comandă pentru 
articolele solicitate in 
vederea sezonului de 
iarnă" O „Și totuși am 
văzut clienți care n-au 
găsit in 
obiectele 
„Dacă vă 
teriale 
vreo lună de zile ne 
lipsesc mingile de te
nis, de fotbal, palete și 
mingi de tenis de ma
să. De asemenea, tre
ningurile supraelastlce 
nu-și fac niciodată un 
stagiu prea îndelungat 
in rafturi. Din păcate, 
aceste lucruri nu șe 
găsesc în prezent nici 
în depozit", a conchis 
interlocutoarea, proml- 
țîndu-ne că va face 
toate demersurile ea 
produsele căutate de 
elevi să apară cît mai

magazinul dv. 
dorite". © 

referiți la ma- 
didactice, de

eurînd în rafturile ma
gazinului.

„.Ne-am continuat dru
mul la magazinul 
„SPORT" nr. 121 din 
Sibiu, unde ne-am in
teresat de unele din
tre obiectele care le 
sînt necesare elevilor 
la început de an șco
lar pentru orele de e- 
ducație fizică. ® „A- 
ireți treninguri supra- 
elastice 7“ ® „Mai a- 
vem pentru copii pînă 
la 10 ani" © „Există 
rachete, mingi de te
nis, palete și mingi de 
tenis de masă, mingi 
de volei, de fotbal, 
pantofi de tenis, ghe
te de baschet, chiloți 
și tricouri 7“ • In a- 
fară de tricouri, avem 
tot ce doriți".

Aflăm de la șeful 
unității, Sabin Corfar, 
că tricourile cu mîneci 
scurte sînt 
căutate de 
dar că ele 
desăvîrșire
Ie și băieții între 11 
și... 20 de ani. „Nu 
sînt, ne explică gazda,

foarte mult 
către elevi, 

lipsesc cu 
pentru fete-

nici în depozit, deoa
rece, după cîte știu eu, 
întreprinderile „Roman
ța" din Caracal și „Tri
coul roșu" din Arad 
nu onorează toate ce
rerile. Se caută cu pre
cădere tricouri de cu
loare albă sau neagră, 
dar acestea vin în can
tități insuficiente, fapt 
care nemulțumește pe 
cumpărători și ne cre
ează, firesc, greutăți".

Intr-adevăr, dacă ne 
gîndim că buna desfă
șurare a orelor de edu
cație fizică, precum și 
relaxarea tinerilor e- 
levi în clipele de răgaz 
sînt practic legate de 
procurarea echipamen
tului sau a materiale
lor sportive strict utile, 
atunci trebuie să recu
noaștem că perpetua
rea lacunelor amintite 
în rețeaua comercială 
devine supărătoare, mai 
ales atunci cînd e ne
voie să alergi zile în
tregi pînă găsești o- 
biectele dorite. Ce pă
rere au tovarășii care 
răspund de aprovizio
narea magazinelor cu 
articole sportive 7

Troian IOANIȚESCU

A trecut ceva vreme de cind 
copiii Constanței și-au spus că 
ei pot face ce nu au mai făcut 
alții de-o seamă. Au trecut la 
fapte, zi de zi stivele de bor
cane colectate sau sacii cu 
plante medicinale culese de ei 
crescînd văzînd cu ochii, pînă 
cind s-au transformat în sume 
frumoase. Avind apoi sprijinul 
cadrelor didactice, al părinților, 
al municipalității, ba chiar al 
Întregului județ, copiii de a- 
tunci, tinerii de azi, au con
tinuat să depună același entu
ziasm in materializarea unei 
inițiative fără precedent, care 
a însemnat, in cele din urmă, 
amenajarea celui mai frumos 
parc al pionierilor și șoimilor 
patriei din țară.

Situat în imediata vecinătate 
a cunoscutului stadion constăn- 
țean „1 Mai“. Parcul este cu
noscut astăzi nu numai de lo
calnici sau de cei mai tineri 
cetățeni ai țării de prin alte 
orașe sau comune, dar chiar și 
de copii de dincolo de hotarele 
patriei, care l-au descoperit cu 
firească ineîntare. Pașii l-au 
purtat, pe aleile întotdeauna

curate, la terenul de fotbal 
(unde se joacă și rugby) cu tri
bună „mini", la cele două de 
handbal, trei de 
de tenis — toate 
bitum. Sau spre 
multifuncțională, 
tribună, vestiare, 
șuri etc, spre bazinul acoperit, 
ce va reintra în „circuit" la 
1 octombrie cu toaleta refăcu
tă. spre kartodrom sau racheto- 
drom. După cum baza nautică 
de peste drum, de la lacul Tă- 
băcăriei, e considerată ca o 
parte componentă a Parcului.

Aici își desfășoară activitatea 
cercurile Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Constanța, 
între care clubul sportiv Pio
nierul — de natație — se mîn- 
drește cu un campion național 
(categoria 8 ani, 50 m bras), 
Daniel Boncea. Dar nu numai 
elevii profesorilor Mârius Flo- 
rescu și Angela Cojocarii au 
obținut deja rezultate deosebi
te. Acestea au mai fost înre
gistrate șl la karturl (fruntașii 
cercului condus de prof. 
Gheorghe Chiriae numindu-se 
Aurelian Nicuiescu și Constan-
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1RTUL ȘCOLAR LA COTE ÎNALTE DE CALITATE!
<ARTA> PROFESORULUI DE SPORT,

AU ÎNTREAGA CLASA, TO fi ELEVII
estru cn prol. OHEORGRE SIMEANF, 
I al inspectoratului școlar al județului Vllcea

cu eertitu- 
i, tn activita- 

de flecare zi. 
zent In de- 
re deschide- 
la consfătuiri- 
cadrele didac- 
ă liniile 

mai sus 
maximă

di- 
au 
a-

lonsfătuirile cu 
— și aș vrea 
pecial, la cele 
tea educație 

fac obiectul 
și-au propus 

! și mai lim- 
revin profe

sor de școli, 
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’ Ații de e- 

eiei sportive, 
rmat 
strînsă 
că s-a 
le toti 
al școlii 
•s,

pentru 
con- 

văzut 
fac- 
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rezultatcle 
fiind exem- 
ind emulație 
ată, de pildă, 
i dintre cele 
i ar fi baza 
lății sporti- 
le aproape 200 
ățămint din 
tl de săli de 
ieslea fiind 
in acest nou 
iși timp, toa- 
e beneficiază 
pentru orga- 
de educație 
lor sportiv- 
, in multe 
Uzat lucruri 
, ea In co- 
Pîrțătești, Gu- 
ne 
iză 
liul

ta tea școlilor din Rimnicu Vîl
cea și Drăgășani. Aici eadrele 
didactice au simțit sprijinul 
direct, nemijlocit, al directo
rilor de școli, al părinților și 
elevilor. Nădăjduim ca aseme
nea realități nu vor rămîne I- 
zolate...

— Apare evident faptul că, 
dispunând de condiții mate
riale tot mai bune, școlile vil- 
cene vor putea realiza un salt 
calitativ și tn domeniul edu
cației fizice și sportului...

— Un asemenea salt va tre
bui să se bazeze nu numai pe 
o bună bază materială, ci și 
pe un proces de invățămînt te
meinic orientat-metodic, conti
nuu. cit mal atractiv. Avem, de
sigur, în vedere realizarea u- 
nui asemenea obiectiv, cu con
cursul tuturor celor 260 de pro
fesori de specialitate. Omoge
nizarea lor valorică va deveni 
fapt împlinit, 
de experiență 
rîodic (practic, 
zia comisiilor 
proape 50 vor ___________
In mediul rural), dar și prin a- 
șistențe de specialitate din par- 

judetean. 
pot rea- 

cadrul 
un spor 
profeso-

prin schimburi 
organizate 
lunar, eu 

metodice • 
fi create numai

pc- 
oca- 

■ a-

tn

de cea 
sportivă 

rural), 
Berbești, 
majori-

tea inspectoratului 
Conducerile de școli 
liza, de asemenea, în 
colectivelor respective 
de calitate în munca 
riior de educație fizică.

— Vîlcea este unul din jude
țele cu cifrele cele mai mici 
de scutiți medical la lecțiile 
de educație fizică. Este o rea
litate care spune mult.

— Stă tn „arta" profesoru
lui de educație fizică de a a- 
vea în Jurul său Ia lecții, în 
activitățile sportive din cadrul 
„Daciadei" întreaga clasă, toti 
elevii, iar saltul de calitate de 
care aminteam mai sus vizea
ză și un asemenea aspect. Prac
tic, scutifii de efort fizic sînt 
realmente numai acei elevi — 
foarte putini — care necesită

cu adevărat aceasta. Totuși, și 
cu aceștia, In multe cazuri, 
chiar Ia cererea tor, organi
zăm lecții speciale de cultură 
fizică medicală, cu exerciții re
cuperatorii, mult apreciata șl 
de elevi, ea și de părinți. Fi
rește că asemenea măsuri nu 
vor lipsi nici In noul an școlar.

— V-ați referit la activități
le sportive de masă. Ele vor 
viza — mai net, mal direct — 
performanța 7 în fond, tot un 
obiectiv inclus tn marea noas
tră competiție sportivă națio
nală. ..

— Experiența cluburilor spor
tive școlare din Rimnicu Vil- 
cea și Drăgășani — pozitivă, fi
rește, mai ales In atletism,
volei, judo, haltere, ealac-ca-
noe, handbal și baschet — re
prezintă o promisiune, In pers
pectiva mult dorită de a ex
clude cit de earind 
„păsărilor călătoare", 
să spun posibilitatea 
vizionarele A, B și C 
deț să aibă tn școală, 
nent, elementele de__ __
pătare (chiar și în fotbal), a- 
vem 50 de profesorl-specialiști, 
fără a mai apela la vecini. In 
fond, este și o problemă de e- 
ducație...

In încheierea discuției, prof. 
Gheorghe Simeanu a ținut să 
sublinieze :

— Sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor județene de 
partid, care veghează cu multă 
grijă ia creșterea multilate
rală a copiilor și tineretului, 
acordindu-ne un sprijin nemij
locit și nelimitat, slntem încre
dințați că școala vllceană va 
cunoaște șl In noul an de In- 
vățămint multe reușite, trans- 
punind astfel în viață cerința o- 
blectivă pusă in fața cadrelor 
didactice, aceea ea omul de 
mîine, constructor al oomu- 
nismuiul, să ajungă un bun 
specialist In domeniul său do 
activitate, să aibă cunoștințe 
cit mai temeinice, pentru a pu
tea face față exigențelor 
dezvoltării forțelor de produc
ție, progresului economiei na
ționale.

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA
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ne un foarte 
seanță", aici 
cazare pen- 
evi pe serie, 
da vacanței 
jstul anului, 
ereu deschi- 
e fără baze 
.Intenționăm 
intens exce- 
lă, care să 

se spune, 
rin Intocmi- 
riguroasă a 
spune prof, 

activist la 
responsabi- 

ort-turism.
pionierilor 

i malul mă- 
’irește, ochii, 
'du-ne, tot-

■ prin alte 
c la fel de 
ei 7 Cunos- 
rmativ) cre- 
>î doar dru-

Sala de sport și bazinul de înot din Parcul pionierilor vor fi so
licitate din plin de către copiii Constanței

Foto : prof. Petre IANUSEVICI
mul de la vorbă la faptă. 
Exemplul attt de convingător 
dat de generația tinără a Con
stanței poate și ar fi bine să 
constituie o invitație la declan-

sarea entuziasmului, a energii
lor și pasiunii tn oricare colț 
de țară. Ce ziceți, copii 7...

Geo RAEȚCH1

I kx Sna- 
cu elevi 

-d, cu în- 
pe pista 
taie, cu 
ampioană 
ocul șco- 

îletă tn 
i atlețL..

a neui- 
ță petre- 

poveste 
la Sna- 

le aport 
4, A fost 
wnos, a 
atrăgător 
i fost și... 
seri cul- 
fost va-

VASILE

Echipa campioană republicană de gimnastică (la cat. IV) a C.S.Ș. „Cetatea" Deva
x Foto : Vasile TOFAN

• ■ -ȘK- WWWW

Mereu fortificată prin muncă, pasiune, competență,

„CETATEA" DEVA-UN BASTION ÎNAINTAT 
AL GIMNASTICII NOASTRE ȘCOLARE

în

Se cam lenevise, de atîta 
vacanță, clopoțelul școlii gene
rale nr. 7 din Deva. Adormise 
pur și simplu. Marți, însă, în 
chiar secunda cînd Începea 
noul an școlar, a sărit așa, ca 
după un... șoc electric, anun- 
țipd atît de puternic eveni
mentul că s-a auzit pină sus, 
la „Cetate" 1 Jos, In bastionul 
Înaintat al gimnasticii noastre 
feminine, la C.S.Ș. „Cetatea" 
Deva, nici nu mai era nevoie. 
Actualele și — după silință — 
viitoarele campionate erau de 
mult In curtea școlii....

„Actualele" intră acum
clasa a IV-a. Au venit la „ge
nerală 7* in urmă cu trei ani, 
cînd a luat ființă „Cetatea", 
în clasa I, nimic deosebit : e- 
xerciții destul de complicate, 
eu nume greu de reținut în 
clasa a Il-a, la fel : adică, e- 
xerciții și mai dificile, pregă
tire corespunzătoare, dar Încă 
fără drept de concurs. In clasa 
a IlI-a, însă, regulamentul gim
nasticii permite și... prima gene
rație de gimnaste a C.S.Ș. „Ce
tatea" Deva aduce în Școala 
generală nr. 7 lntîile titluri : 
campioane republicane pe echi
pe — Daniela Silvas, Georgia
na Leu, Liliana Cosma (tn a- 
nul școlar trecut ; premiul I și 
la învățătură), surorile gemene 
Alina și Cecilia Zsok (la cate
goria a IV-a, In vară, la Plo
iești) ; campioană republicană 
la individual compus (prin Da
niela Silvaș — tot la Ploiești) 
și locul I pe echipe în finala 
pe țară a cluburilor sportive 
școlare.

Așadar, marți, în curtea șco
lii generale nr. 7 din Deva 
sportivele 
tea" erau 
clasa I : 
(din Rm. 
tea (Turda),
(Constanța) și alte aproape 100 
de „codițe" venite aici din De
va și din Întreaga țară. „O su
tă" din peste 10 000 de fetițe 
înscrise pentru „examenul" — 
plin de emoții — de intrare 
tn... clasa I (testele, notele, lu
crările pe... aparate s-au dat 
In două rînduri). Luni, înaintea 
începerii anului școlar, la se
cretariat și pe culoarele școlii

era ca la... medicină, în zilele 
cînd se anunță rezultatele exa
menelor de admitere. Da, se 
intră greu în fortăreața, în 
.Cetatea" gimnastelor de la 
Deva !

In clasa a VIII-a : Ecaterlna 
Szabo — campioană europeană 
absolută la junioare, Lavinia 
Agache — cîștigătoarea recen
tului turneu de la Tokio. Mai 
învață la această școală de ex
cepție Emilia Eberle, Dumi- 
trîța Turner, Cristina Grigoraș, 
Mariana 
atît de 
pregătite 
Atanasia 
Bellu.

Sigur, 
cele mal 
cite erau gimnastele din cla
sele I : pe bănci — cărțile noi, 
iar după ce va suna de două- 
trei ori costumul de gimnasti
că și sala pentru paralele, sala 
pentru blrnă, sala pentru acro
batică, sala pentru artistică... 
Cu oglinzi și aparate de tot 
felul, cu „capcanele" văzute in 
care — dacă nu ești atent — 
te scufunzi in burete pină la

Vlădărău și celelalte 
cunoscute gimnaste, 

zi de zi de antrenorii 
Albu și Octavian

cele mai emoționate, 
vesele, cele mai feri

brîu ! E partea, desigur, „idi
lică" a lucrurilor. Partea „con
cretă", de mare răspundere, cu 
travaliu de fiecare zi, cade în 
sarcina prof. Miahai Ilănulescu, 
directorul școlii generale nr. 7, 
președintele „Cetății", a com
petentului colectiv de profesori 
de educație fizică (soții Ana și 
Ferdinand Ghenadie, Vasilica 
Grigore, Ion Cărpinișan, Cris
tian Enoiu ș.a.), a dascălilor 
de cultură generală, a omni
prezentelor foruri cu atribuții 
în sport din municipiul Deva.

Si n-am privit — chiar și In 
fugă — decît o latură a „Ce
tății" Deva. In „prelungire" se 
fortifică a doua mare secție a 
tînărului club școlar : cea ds 
atletism (365 de sportivi), eu 
surorile Olga și Sica West.1 
prima — campioană balcanică 
de junioare la cros, a doua — 
campioană națională la 800 m 
(jr. I), cu neobosiții prof. Or-, 
vin Scheible, loan Ciofică, Ta- 
se Vișincscu ș.a., și cu reale 
perspective de a se înscrie pe 
drumul marii performanțe !

Vasile TOFAN

TREPTE SPRE... CONTINUITATE

de la C.S.Ș. „Ceta- 
aliniate în careu. In 

Valentina Gruițoiu 
Vîlcea), Maria Cior- 

Andra Marin

Acolo unde învățătura, practica și sportul trăiesc într-o strînsă armonie

AN BUN, COPII DIN MEREI!
Umbrele munților se întindeau dinspre apus 

peste covorul de vii ale Buzăului, cînd, in curtea 
școlii generale din Mered, transformată intr-o 
frumoasă bază sportivă, s-a iscat cunoscuta ani
mație a competițiilor : două echipe de handbal 
au încins un joc pe gustul zecilor de spectatori 
— copiii comunei. „Primul meci al noului an 
școlar ?“ — H Întrebăm pe prof. Vasile Dragomir 
care îi asista pe competitori, pentru că se vedea 
că „oficialii", tot elevi, își cunoșteau meseria. 
Dar prof. Dragomir nu s-a mărginit să ne răs
pundă intr-un cuvînt-două. De ce 7 Pentru că 
stnt multe de spus despre preocupările copiilor 
din această localitate pe timpul vacanței și acum, 
la startul in noul an. „Copiii aceștia — ne spune 
prof. Dragomir — an dat un prețios ajutor pe 
timpul vacanței, așa cum fac și acum, C.A.P.-ului 
la lucrările de creștere și valorificare a produ
selor agricole. Ei formează zilnic adevărate „benzi 
rulante" în campania de recoltare a struguri
lor. un ajutor pe care noi căutăm să-l stimulăm 
printr-o seamă de mijloace... sportive".

Sportive, intr-adevăr, pentru că elevii din 
Merei au fost invățați 6ă iubească sportul Un

•
profesor inimos a găsit căi : Vasile Drago
mir a organizat cu elevii săi, anul trecut, ins
pirate acțiuni, cum ar fi „Crosul săptăminii", 
grație căruia cîteva elemente talentate au fost
promovate In finalele pe țară ale Daciadei. 
„Cupa Mereiului" la mai multe discipline, cu 
participarea elevilor din satele ce țin de co
mună. Și, iată, acum, întreceri zilnice intre 
echipe formate din băieți și fete care s-au
evidențiat la munca în C.A.P. Este o formă de
recompensă a hărniciei.
Urmăream întîlnirea dintre cele două echipe 

formate din fruntași în muncă și gîndeam că 
acești copii plini de viață vor fi, fără îndoială 
tot atît de harnici la învățătură. Profesorul 
Dragomir va fi alături de ei și. după cum ne 
mărturisea, in munca de educare și pregătire 
sportivă a copiilor. în sprijinul conducerii șco
lii, al cadrelor didactice, se află chiar primarul 
comunei, Corneliu Turturică, un om cu su
flet mare.

An bun. copil din Merei !

Viorel TONCEANU

A doua zi de școală. Zi de 
toamnă. în curtea Liceului Mi
hai Viteazul din București, pe 
terenurile de volei, handbal și 
baschet vîntul spulberă frunzele 
smulse de pe ramuri.

— Dar unde sînt elevii 7 — 
l-am întrebat pe tovarășul Mi
hai Petrescu, profesor de edu
cație fizică.

— La muncă patriotică, ne-a 
răspuns. De fapt, ți acolo fac 
mișcare în aer liber. Incepind 
insă din săptămîna viitoare, S 
veți vedea pe aceste terenuri și 
tn cele două săli de sport...

Ne retragem In camera re
zervată celor doi profesori de 
eport ai liceului. Pe pereți — 
multe grafice. Și schema des
fășurării, anul trecut, a „Cupei 
L.M.V.". Cerem explicații.

— Sînt 16 ani de cînd des
fășurăm întrecerile acestei cupe 
care, precum se vede, a intrat 
tn tradiția liceului nostru. Și 
iată aici un registru — noi H 
spunem „Cartea de aur a Cu
pei" — cu rezultatele din fie
care an. Priviți aici, nume de 
oameni care au însemnat ceva 
ți mai înseamnă încă tn sportul 
românesc. Handbaliștii Cristian 
Gațu și Doina Cojocaru, fot
baliștii Stxîmbeanu de la Cra
iova, Zahiu și Adrian Ionescu 
de la Steaua, baschetbaliștii 
Roman Opșitaru și Horia Mă- 
lușel, voleibaliști ca Ion Răz- 
van, acum in echipa reprezen
tativă de tineret fi mulți, foar
te mulți hocheiști, ca Huțanu, 
Ioniță, Costea... Odată cu apa
riția marii competiții sportive 
naționale „Daciada", această 
competiție a căpătat noi di
mensiuni : tn ce privește cu
prinderea elevilor (acum parti
cipă elevii din toate cele 28 de 
clase), cit fi continuitatea (acum 
ea se desfășoară de la 1 oc
tombrie pină la sfirșitul anului 
școlar). In primăvară au loc 
finalele, sistem turneu „cu 
handicap". Adică, după ce se 
desemnează campioana claselor 
« IX-a. a X-a etc., aceste cam

*

pioane joacă intre ele, acordin- 
du-se celor mai mici un număr 
de puncte in plus, pentru a 
compensa vîrsta fi... experiența:

— Văd aici un afiș cu finala 
JSuper-cupei L..I.V.".

— Una dintre cerințele „Da
ciadei" o constituie continuita
tea în desfășurarea eompetiți- 
Uor. Anul trecut, „Cupa L.M.V." 
»-« încheiat la începutul lunii 
mai. Ca si avem, in continuare,' 
o interesantă activitate sporti
vii, am înființat această „su- 
per-cupă" care a ținut pină la 
sfirșitul anului. Am avut zilnic 
dte 6—8 meciuri de volei, 
handbal, baschet fi fotbal.

între timp, ctțiva dintre elevi 
s-au întors de la munca patrio
tică. Toți erau voioși, 
unii păreau marcați de o 
ră oboseală.

— Prima noastră grijă 
acest an este să depistăm 
îndrumăm spre cluburile 
five elemente talentate pțmtru 
marea performanță, ne spune 
prof. Mihai Petrescu. Priviți-l 
pe elevul acela de lingă poar
ta de handbal. 11 chemă Stelian 
Stratică. Deși e abia în clasa 
a X-a, deci foarte tînăr, este 
unul dintre cei mai bunt sări
tori cu prăjina din țară. Mai 
avem cîțiva viitori performeri..:

La sfirșitul vizitei, am făcut 
un scurt popas în cabinetul di
rectorului adjunct al liceului, 
profesorul Tudor Spulber.

— Am rămas puțin in urmă 
cu pregătirea vestiarelor de la 
sălile de sport, ne spune aces
ta. Avem o terasă buclucașă, 
care 
prin 
pină 
rînd 
sari, 
cînd ________  .....
muta in sală, totul va fi gata. 
Nu de alta, dar dorim si ob
ținem și in acest an nota 10 in 
ceea ce privește continuitatea 
competițiilor sportive de la li
ceul nostru.

Sever NO RAN

deși 
ușoa-

ți in 
fi si 
spor-

trebuie reparată, pentru că 
ea se scurge apa de ploaie 
în vestiare. Abia de cu- 
am găsit specialiștii nece- 
Dar pină la 1 noiembrie, 
activitatea sportivă se va



Bn marc suport pentru apropiatele meciuri

internaționale de iotbai

MORALUL RIDICAT, 
FACTOR DE DECIZIE ÎN 

OBȚINEREA VICTORIEI
Pînă la mediu de miercuri, 23 septembrie, ou Ungaria, 

timpul nu mai e măsurat, de acum înainte, cu zilele. 
Ceva mai puțin de... 100 de ore, ar spune statisticienii, 

au mai rămas pînă la momentul așteptat ou atîta interes, al 
loviturii de începere a partidei ce va fi marcată de fluierul 
arbitrului austriac Lienemayr. Practic, pregătirile echipei 
noastre au intrai în faza retușurilor, accentul punîndu-se, 
firesc, pe realizarea unei cit mai bune dispoziții fizice și pe 
îmbunătățirea tonusului moral De fapt, această din urmă 
componentă a jocului începe să aibă, pe măsura apropierii 
de ora medului, un rol tot mai important. Pentru că vizăm 
victoria, dorim cu toții victoria și, pentru obținerea aces
teia, este nevoie de un excelent suport moral.

Jucăm pe teren propriu, iar un asemenea AVANTAJ TRE
BUIE VALORIFICAT INTEGRAL ! Aceasta înseamnă ca 
noi să fim aceia care să impunem jocul adversarului, AC- 
ȚIONlND CU HOTARlRE, DAR ȘI CU RĂBDARE, deciși 
in zona de finalizare, fermi și oportuni în intervenții, In 
fața porții propriu

Sigur, am dori ca jocul de miercuri cu Ungaria să 
decurgă — fără probleme — în favoarea tricolorilor noștri. 
O astfel de alternativă, teoretic posibilă, ar putea deveni 
realitate, în măsura in care jucătorii români vor ști să 
eviie complicațiile inutile, superfidalitatea, lipsa de 
subordonare față de spiritul colectiv. Pentru că. adeseori, se 
intimplă ca jocul să ne ofere, chiar din start, șansa victo
riei, pe care, în continuare, atitudinea de automulțumire tim
purie care își face uneori loc, din păcate, exact atunci dnd 
nu trebuie, o pune sub semnul întrebării sau o poate com
promite. Un gol înscris la început de meci nu înseamnă însă 
întotdeauna și garanția victoriei. Scăderea combativității, în 
asemenea împrejurări, permite transferul inițiativei de par
tea adversarului și oferă acestuia posibilitatea de a-și im
pune el jocul și voința în stabilirea rezultatului. Iată, de 
pildă, cel mai recent exemplu pe care ni l-a pus la dispo
ziție campioana țării. Universitatea Craiova, în partida de 
miercurea trecută cu Olympiakos Pireu, din cadrul Cupei 
campionilor europeni Conducînd încă din minutul 7 cu 1—0. 
studenții olteni au crezut, cel puțin așa au lăsat impresia, 
că au de-a face cu o pradă relativ ușoară. Și a trebuit să 
treacă cam mult timp pînă să se convingă că adversarii lor 
nu sînt deloc dispuși să se predea fără luptă și că, mai 
mult, sînt gata să profite de arie© moment de relaxare a 
gazdelor. Efortul de concentrare făcut ulterior de jucătorii 
noștri a adus, pînă la urmă, totuși, scorul la dimensiunile 
reale ale raportului valoric și de forțe dintre cele două 
echipe. Dar de ce a fost nevoie de emoții suplimentare și 
de solicitări în plus cînd acestea puteau lipsi, cînd un suc
ces asigurător pentru calificarea în următoarea etapă a com
petiției se putea realiza în condițiile unei comportări nor
male 7

Există Insă și situații în care, cu toate străduințele din 
teren șl în ciuda eforturilor conjugate la un moment dat pe 
plan fizic și tehnico-tactic, jocul să nu meargă chiar aș* 
cum ar trebui, cum am dori. Și aceasta fie că replica adver
sarului întrece așteptările, fie că însăși prestația propriilor 
jucători este subminată de neșansă. Așa cum s-a întâmplat 
în toamna trecută în meciul cu Anglia, cînd am fost egalați 
după pauză, cu Iugoslavia, cînd adversari noștri au înscris 
un gol ce ne compromitea — în acei moment — șansele 
cuceririi Cupei balcanice sau, mal recent. în primăvara 
acestui an, în întîlnirea cu Norvegia, cînd golul victoriei nu 
mai cădea, după repetate tentative nereușite la poarta oas
peților. DE FIECARE DATA, ÎNSĂ, MOMENTELE DE IM
PAS AU FOST DEPĂȘITE, soluția în toate aceste cazuri, 
ca și în altele asemănător re lor, fiind : PĂSTRAREA CAL
MULUI, ÎNCREDEREA ÎN PROPRIILE FORȚE, MENȚI
NEREA UNUI ÎNALT GRAD DE COMBATIVITATE, PER
SEVERENȚA. In esență, cîteva dintre elementele consti
tutive ale uneia dintre cele mai importante componente ale 
jocului — aceea morală — cu o pondere, de multe ori. de
cisivă în meciurile de mare miză.

Fi. gîndindu-ne la partida de miercurea viitoare cu Un
garia, partidă de mare miză, va trebul să spunem că, din
colo de rolul de necontestat al factorului fizic, dincolo de 
ceea ce antrenorii au pregătit pentru o rit mal deplină ex
primare a echipei în cadrul unei idei de joc, ESTE NEVOIE 
DE MORAL RIDICAT, CA UN FACTOR IMPORTANT 
PENTRU OBȚINEREA DECIZÎFI, DE MULT CURAJ, DE 
FOARTE MULTA DĂRUIRE, DF. SPIRIT DE SACRIFICIU 
CHIAR, PENTRU CA, IN FINAL VICTORIA SA FIE DE 
PARTEA ECHIPEI NOASTRE. In condițiile disputării me
ciului pe teren propriu, componenta morală a jocului poate 
și trebuie să-și aduci contribuția decisivă la realizarea unul 
succes pe care îl dorim din toată inima tricolorilor noștri, 
un succes care va fi, de fapt, ai fotbalului nostru, al nos
tru al tuturor.

Mihai IONESCU

Antrenorul D. Nicolae Nicușor

„IA SOFIA NU NE VOM MULȚUMI 
NOMAI SĂ APĂRĂM REZULTATUL

DIN MECIUL TUR!“
Dinamo este angajată și ea 

pe două fronturi : cu cei pa
tru „tricolori" al săi, pentru 
marele meci cu echipa Unga
riei, ca și pentru returul cu 
Levski-Spartak, din cadrul tu
rului I al Cupel U.E.F.A. Deo
camdată, s-a retras Ia Săftica. 
Acolo se poate găsi la orice 
oră micul ei „stat major", care 
gindește „mutările" pe care e- 
chipa Ie are de efectuat. Com
ponența lui : D. Nicolae-Nicu-

Căci antrenorul Nicușor con
firmă > „Scorul de la Bucu
rești este mulțumitor, dar nu 
ne poate liniști întratit incit 
să transforme deplasarea noas
tră, la Sofia, într-o excursie. 
Bu'gaiii vor ataca furibund. A 
dori doar să aperi rezultatul dc 
Ia București poate fi o tactică 
falimentară, adoptată dc echi
pele miei, fără posibilități. Pla
nurile noastre vizează un joc 
atent, ferm in apărare, cu pon-

DUDU GEORGESCU (sau setea 
(jucătorul In ascensiune) și DINU 
șor, antrenorul echipei, Bazil 
Marian, antrenor zonal detașat 
de F.R.F., medicul Mircea Cris- 
tea. Cu sufletul lingă echipa 
națională, preocupările concre
te se concentrează mult în jurul 
meciului de la Sofia. Tabla 
magnetică cu piesele încă dis
puse pe dreptunghiul ei măr
turisește încheierea recentă a 
unei ședințe de pregătire teo
retică. Pionii roșii răsfirați in 
propriul teren, parcă într-o po
ziție de start pentru declanșa
rea unui atac îndrăzneț în „ju
mătatea" cealaltă, prefigurează, 
nu ne înșelăm, atitudinea e- 
chlpei in meciul de Ia Sofia.

de gol regăsită), DRAGNEA 
(mereu tînărul lider al echipei)

dere vizibilă șl pe faza ofen
sivă, care va îmbrăca haina 
atacului sau a contraatacului, 
în funcție dc situație. Ne ba
zăm pe o cunoaștere exactă a 
posibilităților adversarului, ob
servat cu atenție, și Ia Tirno- 
vo, in meci de campionat, și 
in „Șoseaua Ștefan cel Mare", 
cu prilejul primei noastre man
șe. In mod cert, I^vski Spar
tak n-a ajuna in punctul ma
xim al calităților sale fiind incă 
neomogenizată, fenomen obiec
tiv, explicat prin legitimarea in 
acest sezon a S jucători noi 
Zona cea mal vulnerabilă este 
apărarea, cu fundași centrali

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
VARȘOVIA. 18 (Agerpres).— 

Localitatea poloneză Elk a găz
duit cel de-al doilea meci in
ternațional amical de fotbal 
dintre selecționatele de juniori 
ale Poloniei și României, înche
iat la egalitate : 0—0. în pri
mul joc, disputat la Suwalik, 
scorul a fost, de asemenea, e- 
gal : 2—2.

Echipa de fotbal A.S.A. Tg. 
Mureș, aflată In turneu in Po
lonia, a jucat la Kluczbork cu 
formația locală „Metal" (din li
ga a treia), pe care a invins-o 
cu scorul de 7—6, după ce la 
pauză scorul era favorabil gaz
delor cu 4—1. Golurile echipei 
române au fost înscrise de Bă
lani, Biro (cite 2), Hajnal, Fa
ntei și Both,

Iești : Rapid — Rulmentul A- 
lexandria („B") ; Automatica : 
Automatica — Gaz metan Me
diaș („B") | Mecanică fină : 
Mecanică fină — Carpați Mirșa 
L,B"); Autobuzul: Luceafărul — 
Pandurii Tg. Jiu („B") ; Fla
căra roșie : Flacăra roșie — E- 
iectronica G,C") ; Danubiana : 
Danubiana — T.M.B. („C") ; Si
rena s Sirena — Luceafărul 
București („C") ; Abatorul : A- 
batorul — LC.S.LM. („C").

Toate partidele vor începe 
la ora ÎL

AZI PE STADIONUL DINA
MO DIN CAPITALA, va avea 
loc un interesant meci amical 
intre liderul campionatului Di
viziei „A", Dinamo, și Sportul 
studențesc. Partida va începe 
la ora II.

TRICOLORII SINT CAPABILI

MECIURILE DIN CAMPIO
NATELE DIVIZIILOR „B" ți 
„C“ programate să se dispute 
miine In București vor avea 
loc după cum urmează : Giu-

SĂ ÎNSCRIE
GOLURILE UNEI VICTORII MULT DORITE

(Urmare din pao 1)

Miercuri se ratifică toate reco
mandările de pînă acum. în 
meciul cu Ungaria, cuplul Sa- 
meș-Ștefănescu trebuie să de
monstreze că Wembley-ul a 
fost nu numai o zi de glorie, 
rod al unui admirabil efort de 
moment. Miercuri e meciul în 
care Țicleinu trebuie să con
firme, o dată in plus, exce
lenta părere pe care și-a for
mat-o despre el Ron Green
wood. E meciul în care Iordă- 
nescu poate demonstra că este,

Sportul

nu de puțini, cel mai bin® co
tat jucător din cei 22, el a- 
vind și argumentul vitezei a 
patra față de liderul maghiar 
Nyilasi. E meciul în care Crl- 
șan, care l-a țintuit cîndva pe 
Camacho, are datoria să apară 
în ochii publicului ca un sprin
ter cu nimic mai prejos decit, 
cîndva celebrul Tohnstone. E 
m-ciul în care Cămătaru poate 
concretiza toate neimplinirile 
sale de pe Nepstadion, de astă- 
dată pe un gazon pe care de
tenta nu mai e doar o rezul
tantă fizică, ci și o performan
ță a respirației calde a tri
bunei. în sfirșit, Bălăci are pri
lejul de a se constitui într-un 
șef de generație, de tipul unui 
Pîrcălab sau Dobrin, adică de 
tipul jucătorilor al căror nu

me se află pe buzele copiilor, 
argumentul suprem al valorii.

Meciul ds miercuri e în pri
mul rînd un act de creație. Un 
meci care se joacă împotriva 
unei echipe care are — evi
dent I — griji mai mari decit 
echipa noastră. E un meci în 
care dorim ca tricolorii să-și 
evalueze alonja și prestanța, un 
meci în care sperăm ca „tri
colorii" să joace 90 de minute 
așa cum au jucat în prima ju
mătate de oră a victoriosului 
med cu Anglia, așa cum au ju
cat timp de mai bine de o oră 
pe Nepstadion, adăugind punch
ed necruțător al golului (al go
lurilor), un punch pe care însă 
trebuie să-l înarmeze cea mai 
înflăcărată dintre tribunele 
noastre.

nesincroaizați, cu fundașul 
dreapta, Nicoîov, excelent in 
faza de atac, aventurist chiar, 
uneori șarjind în terenul advers, 
dar mai stingaci în repliere. Iată 
tot atîtea premise favorabile 
pentru intenția noastră decla
rată de a da gol ’.a Sofia, îm
părtășită, dealtfel, de toți corn- 
ponenții lotului. O condiție 
sine-ijua-non : marcarea cu suc
ces a Iul Barzov, mijlocașul 
care, introdus, după pauză, la 
București, a întors fața jo
cului".

Maturitatea echipei Dinamo 
(demonstrată ți în acest început 
de campionat), experiența in
ternațională a majorității jucă
torilor săi sint tot atîtea ga
ranții că un 3—0 muncit și 
meritat pe teren propriu nu 
poate fi spulberat în meci re
tur, oriclt elan și dorință de 
revanșă ar avea jucătorii bul
gari.

Ion CUPEU

în meci de verificare

„POLI“ TIMIȘOARA -
LOTUL DE TINERET

3-0 (1-0)
8000 de spectatori au asistat 

pe stadionul „1 Mai" din Timi
șoara la meciul de verificare 
al naționalei de tineret in com
pania iui „Poli" din localitate. 
Gazdele au cîștigat cu 3—0 
(1—0), prin golurile marcate de 
Dumitru (min. S), șut din afa
ra careului, Nichici (mîn. 81), 
care a reluat mingea trimisă in 
bară de Anghel, și Bozeșan 
(mîn. 90), cu șut din interiorul 
careului. Selecționabilii au ju
cat șters, nu s-au văzut in fața 
porții timișorene.

Formațiile: „POLI": Moise
— Șunda (Nadu), Șerbănoiu 
(Bocănid), Păltinișan, Vișan
— Dumitru, Manea, Rotaru (Ni
chici) — Anghel, Nedelcu 
(Nucă), Palea (Bozeșan).

LOTUL DE TINERET : Toma 
(Alexa) — Vlad, Bumbescu (FL 
Pop), C. Solomon, Murar (Red- 
nic) — Iovan (Pană), Vlătănea- 
cu, Klein (I. Murcșan) —Geol- 
gău, Gabor (Ciobanu), Turcu.

Toate înlocuirile s-au efec
tuat pe parcursul reprizei a 
doua.

Următorul meci al lotului de 
tineret ; duminică, la ora 11, 
cu speranțele lui „Poli".

C. CREȚU — coresp.

FRIZERIILE SINT DESCHISE
Șl PENTRU...

• în ședința de joi seara a 
Comisiei de disciplină a F.R.F„ 
mai muîți jucători, ale căror a- 
batesrl urmau să fie analizate 
n-au fost admiși in sala de șe
dințe, intrucit ținuta lor capi
lară era necorespunzătoare. 
Ceea ce. conform Regulamen
tului de organizare a activității 
fotbalistice, constituia un act 
de indisciplină. Ei au fost tri
miși să a® tundă și abia după 
aceea s-a trecui la discutarea 
cazului lor. Aceasta, ca o primă 
măsură, ca un semnal de alar
mă pentru alți jucători care 
continuă să nu respecte dispo
zițiile PRECISE ale C.N.E.F.S 
șl ale F.R.F. Pe viitor. ÎMPO
TRIVA LOR VOR FI LUATE 
MASURI DISCIPLINARE, ur- 
mînd să li se aplice etape de 
suspendare. Să nu spună ni
meni — conducători de echipe, 
antrenori și jucători — că nu 
li s-a atras încă o dată atenția!

• Pentru a doua oară, în 
mai puțin de o lună, unul din
tre jucătorii de bază ai Rapi
dului, Florin Cojocaru, a apă-

FOTBALIȘTI!
rut in fața Comisiei de disci
plină, acum pentru lovirea u- 
nui adversar în meciul de du
minica trecută de la Mediaș. 
Cu multă indulgență, Comisia 
l-a suspendat numai pe 2 eta
pe. Dar, în eventualitatea unei 
noi abateri, Cojocaru trebuie să 
știe că va sta mult pe tușă

• De multe ari — CUM 
ESTE ȘI FIRESC ! — conducă
torii de echipe sau antrenorii 
intervin pentru a potoli spiri
tele atunci când jucătorii își 
pierd controlul nervilor. La 
Gheorgheni. s-a intîmplat insă 
un fapt diametral opus. Jucă
torii și chiar spectatorii au dat 
dovadă de sportivitate la me
ciul dintre Viitorul Gheorgheni 
și Viitorul Vaslui, din Divizia 
„B“ și, in schimb, delegatu! e- 
chipei locale. Carol Schwarfzen- 
berger, * fost omul cel mai 
turbulent din stadion. Comisia 
de disciplină i-a dat răgaz timp 
de 6 luni să reflecte asupra ati
tudinii sale...

J. B.

/Al



Astăzi, start in C. E. de volei Divizia „Au la handbal masculin

ECHIPELE ROMÂNIEI JOACA 
LA VARNA ȘI PERNIK

VARNA, 18 (prin telefon). 
După un scurt stagiu la Con
stanța, pentru a se acomoda 
cu condițiile ..altitudinii zero" 
In care vor evolua începînd de 
simbătă (n.r. — azi) în cadrul 
grupei a treia preliminare a 
campionatului european, volei
baliștii reprezentativei noastre 
au ajuns miercuri la prînz cu 
autocarul în frumosul oraș de 
pe litora'ul bulgar. Pregătirile 
efectuate ia Constanța, ca și 
rezultatele testelor „în familie" 
par să fi readus liniștea în 
mijlocul lotului, după unele 
semne de îndoială ridicate de 
turneul internațional de la Ga
lați. în cursul căruia nu toate 
mergeau strună. Ou toate că. 
firesc, emoțiile startului s-au 
intensificat în ultimele zile pe
trecute aici, voia bună și opti
mismul n-au lipsit. Băieții noș
tri știu că au înalta răspundere 
de a duce mai departe ceea ce 
au început cu mai puțin de doi 
ani în urmă — steagul reafir

---------------  PROGRAMUL ECHIPELOR NOASTRE -----------------
MASCULIN

Seria a III-a (Varna), azi : România — Finlanda, Bulgaria — 
Iugoslavia ; mîine : Romania — Iugoslavia, Bulgaria — Finlan
da ; luni : Iugoslavia — Finlanda. România — Bulgaria.

FEMININ
Seria I (Pernik), azi : România — Iugoslavia, U.R.S.S. — 

Cehoslovacia ; mline : U.R.S.S. — Iugoslavia, România — Ceho
slovacia ; luni : Cehoslovacia — Iugoslavia, U.R.S.S. — Româ
nia.

Zilnic primele meciuri Încep la ora 17, următoarele la 1».
LOTURILE NOASTRE

Masculin : Oros — căpitanul echipei, Dumănoiu, Pop, Girleanu, 
Stoian, Enescu, Căta-Chlțiga, Mina, Chitu, Vrîncuț, P. lonescu 
și Macavei. Antrenori : N. Satir și Șt. Tudor.

Feminin : Maria Enache — căpitanul echipei, Victoria Ban- 
ciu, lullana Enescu, Liliana Văduva, Daniela Drăghici, Mlrela 
Popovici, Crina Răuță, Gulniza Gelll, Elena Dobreschl, Doina 
Moroșan, Ioana Liteanu șl Speranța Găman. Antrenori : S. Chi
riță, N. Humă și O. Solomonov.

mării internaționale a voleiului 
românesc — și cred în șansele 
lor, în forțele și talentul lor. 
Pînă și antrenorul emerit 
Nicolae Sotir, care întotdeauna 
în prejama marilor confruntări 
își sporește exigența și tot are 
impresia că ceva mai trebuie 
perfecționat. pare mai senin și 
încrezător. Pentru cine-1 cu
noaște, poate fi un autentic ba
rometru al stării echipei pe 
care o pregătește, pentru că o 
vede (și o reflectă) așa cum 
este, cu tot ce are ea bun și 
mai puțin bun. încrezători se 
arată și principalii „actori" ai 
trupei. Oros, Dumănoiu, Pop, 
cae, după pauza competițională 
ce le-a fost acordată în vară, 
în perioada în care al ti colegi 
se pregăteau intens pentru 
jocurile mondiale universitare 
și cucereau titlul suprem, au 
început să simtă că au reintrat 
în arenă cu toate forțele. Dar 
poate că simt acum mai multă 
siguranță și pe banca rezerve
lor... Optimist este și Nicu Sto
ian, care a urcat sensibil. în 
ultima perioadă, spre forma-1 
obișnuită, dar și Dan Girleanu, 
care-si menține linia constantă, 
sau Florin Mina ca e urmăreș
te o nouă notă de... maestru in
ternațional sau Macavei, Căta- 
Chițiga, Enescu și ceilalți. Oros 
este de părere că „echipa s-a 
mai echilibrat și sperăm să fie 
în formă... Avem adversare in
comode în seria de la Varna, 
dar nici nu ne gîndim să nu ne 
calificăm în turneul final al 
fruntașelor".

Dealtfel, voleibaliștii noștri 
sînt urmăriți cu multă 
atenție la antrenamente, 
în frumosul Palat al sporturilor 
(cu o capacitate de 5 000 de 
locuri), unde lotul nostru a sus
ținut antrenamentele de acomo
dare. și care Se bănuiește că 
va fi plin în fiecare seară, a- 
vînd în vedere interesul deose
bit stîrnit în rîndul amatorilor 
de sport localnici.

BALCANIADA
(Urmare din pag l)

Dintre ceilalți atleți români 
bine s-au mai comportat Flo
rența Crăcîunescu (disc) Da
niel Albu (înălțime) și Nicolae 
Bîndar (ciocan), clasați toți pe 
locurile secunde.

REZULTATE : 800 m (f) : 1.
Fița Lovin (România) 1:53,92, 2.
Doina Mellnte (România) 2:01,56, 
3. Vania Gospodinova (Bulgaria) 
2:04.23 ; disc (f) : 1. Maria Pet- 
kova (Bulgaria) 68.26 m, 2. Flo
rența Crăciunescu (România) 
64.28 m, 3. Mariana Ionescu (Ro
mânia) 81,84 m ; 800 m (b) : 1. 
Binko Kolev (Bulgaria) 1 :50,26, 
2. Dragan Zivotici (Iugoslavia) 
1:50,89. 3. M. Bosniak (Iugoslavia) 
1:51,16, 4. Mihai Prundeanu (Ro
mânia) 1:51,16 (!)... 8. Nicolae
Onescu (România) 1:51,29 ; înăl
țime : 1. Sașa Apostolovski (Iugo
slavia) 2,20 m, 2. Daniel Albu

PERNIK, 18 (prin telefon). — 
De miercuri la prînz selecțio
nata feminină de volei a Româ
niei se află în acest pitoresc 
oraș minier, unde a fost pri- 
miță cu multă căldură. Dealtfel, 
în acest oraș există o puternică 
tradiție și o afinitate deosebită 
pentru volei. Să ne amintim că 
la Pernik. în ianuarie anul tre
cut. s-a desfășurat turneul de 
calificare pentru J.O. de la 
Moscova. încheiat cu deplin 
succes pentru voleibaliștii ro
mâni și că tot în acest oraș 
activează cunoscuta echipă „Mi
nier", care nu de mult a ajuns 
în faza finală a C.C.E. Elevele 
antrenorului Sandy Chiriță au 
efectuat antrenamentele de aco
modare în cocheta sală din lo
calitate. gazda atîtor mari în
tîlniri voleibalistice internațio
nale. Totul se desfășoară con
form planului dinainte stabilit. 
Firește, febra de start a atins 
cote superioare, toți membrii 
delegației române așteptînd cu

nerăbdare primul fluier al ar
bitrilor care se va da sîmbătă, 
la ora 17, în partida inaugurală 
a seriei I a calificărilor, Româ
nia — Iugoslavia. Fetele noas
tre se simt bine și sînt convinse 
că startul în această dificilă 
competiție trebuie să fie cît mal 
bun, motiv pentru care ulti
mele pregătiri au fost efec
tuate cu multă atenție. Parte
nerele de întrecere, echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei și Iugo
slaviei, au efectuat și ele ulti
mele antrenamente. Aici, la 
Pernik. toată lumea așteaptă 
cu mult interes startul acestui 
eveniment sportiv.

ÎNTRECERILE BALCANICE
• S-au încheiat recent, in 

Grecia, campionatele balcanice 
de volei — junioare. La întoar
cerea în țară, l-am rugat pe 
arbitrul internațional Nicolae 
Gălcșanu să ne împărtășească 
citeva impresii referitoare la 
comportarea jucătoarelor noas
tre. „Balcaniada junioarelor — 
ne-a spus arbitrul român — 
s-a desfășurat anul acesta in 
orașul Corint (la 85 km de 
Atena) intr-o sală de sport 
nouă. Au participat reprezen
tativele a cinci țări — Albania, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
România — caie au oferit spec
tacole dc bună calitate. Com
portarea reprezentativei Româ
niei a fost influențată atit de 
faptul că înainte cu o săptă- 
mină de campionate patru din
tre junioarele din lot — firește, 
cele mal bune — au fost pro
movate in lotul de senioare, cît 
și de accidentarea, după două 
jocuri, a iul Carmen Cuejdea- 
nu, jucătoare de bază, trăgă- 
toarea principală a echipei. Cu 
toate acestea, fetele noastre, 
pregătite de Leonid Sorbală și

DE ATLETISM
(România) 2,17 m, 3. Minudis 
(Grecia) 2,17 m... 9. Eugen Po
pescu (România) 2,05 m ; ciocan :
I. Emanoil Dulgherov (Bulgaria)
70,68 m, 2. Nicolae Bîndar (Ro
mânia) 68.90 m, 3. Kajiriakov 
(Bulgaria) 67,78 m... 5. Tudor
Stan (România) 65,42 ,m ; 100 m 
(f) : 1. Ivanka Penkova (Bulga
ria) 11,50, 2. Nuneva (Bulgaria)
II, 56, 3. Istvanovici (Iugoslavia)
11,73, 4. Ibolya Korodi '(România) 
11.99 ; 100 m (b) : 1. Ivailo Kara- 
niotov (Bulgaria) 10,49, 2. Atana
sov (Bulgaria) 10,57, 3. Stratos 
(Grecia) 10,62... 7. Cornel Hăpă- 
ianu (România) 10,89, 8. Paul 
Stanciu (România) 10,91 : 10 000
m 1. Gyorgy Marko (România) 
29:20,23. 2. Kuzmanovici (Iugosla
via) 29:23,18, 3. Kusis (Grecia)
29:34,60... 5. Gheorghe Zaharia
(România) 29:41,20 ; 4 X' 100 m 
(f) : 1. Bulgaria 44,81, 2. Iugo
slavia 45,76, 3. România (Vintilă, 
Ciolan, Korodi, Cușmir) 45,92.

SE REFACE „CVARTETUL" FRUNTAȘ DE ANUL TRECUT?
® Arbitrii sînt incâ prea îngăduitori • Mîine o nouă etapă

Principala competiție inter
nă a handbalului nostru mas
culin și-a consumat la mijloc 
de săptămînă cea de a IV-a 
rundă, care — prin rezultatele 
obținute și, mai cu seamă, prin 
efectul pe care aceste rezultate 
l-au avut asupra clasamentului 
— ni se arată cea mai impor
tantă de pînă acum. Firește, 
atenția principală a fost îndrep
tată spre Oradea, unde Con
structorul C.S.U., „echipa-sur- 
priză" a acestui început de 
campionat, a susținut primul 
său examen de... maturitate, 
înfrunți nd pe teren propriu for
mația bucureșteană Steaua, a 
cărei „carte de vizită" este 
bine cunoscută de toți iubitorii 
sportului din țara noastră.

Ce a fost se știe. A învins — 
In mod normal, deși și echipa 
Steaua traversează procesul, am 
zice, firesc, al întineririi — for
mația bucureșteană. Dar, ceea 
ce ni se pare mulțumitor și 
demn de remarcat este că 
handbaliștii orădeni au confir
mat prin jocul lor avîntat și 
bun ca nivel tehnic poziția 
fruntașă din clasament. Cu 
alte cuvinte startul lor rapid 
din campionat nu a fost doar 
un simplu... „foc de paie", ci 
consecința logică a unei munci 
serioase, a unei pregătiri temei
nice Și, în special, a unei în
crederi deosebite în forțele pro
prii. Tocmai acest lucru am 
dori să-1 scoatem și mai mult 
în evidență, pentru că ani și 
ani s-a tot spus și, în mai toa
te cazurile pe deplin justificat, 
că ceea ce amplifica șansele fa
voritelor cu mult peste pro
porțiile raportului de forțe era 
faptul că echipele mai modeste 
intrau pe teren dinainte învin
se. Or acest lucru nu s-a întâm
plat joi la Oradea, in acest nou 
și — sperăm — tot mal puter
nic centru divizionar „A" din 
țara noastră...

ÎNCEPE RETURUL CAMPIONATULUI
PE ECHIPE LA TENIS DE MASA

Astăzi și mîine se vor dispu
ta partidele duble din prima 
etapă a returului campionatu
lui Diviziei „A" la tenis de 
masă. In competiția feminină 
vor avea loc trei întîlniri : 
Gloria Buzău — C.S.Ș. Kim- 
nicu Vilcea, Progresul Bucu-

DE VOLEI (juniori)
Vei a Pavlenco, au luptai cu 
ambiție. In urma rezultatelor 
obținute (3—0 cu Grecia, 1—3 
cu Albania, 3—0 cu Iugoslavia 
și 0—3 in compania Bulgariei) 
formația noastră a ocupat lo
cul III (cu 6 p), după Bulga
ria (8 p) ți Albania (7 p), dar 
înaintea Iugoslaviei (5 p) și 
Greciei (4 p). Un rezultat sa
tisfăcător, dacă ținem seama 
că reprezentativa noastră a 
fost cea mai tinără din com
petiție Cele mai bune au fost: 
Georgeta Lungu, luliana Ră- 
ceanu, Monica Moise și, cit a 
jucat. Carmen Cuejdeanu".

• Juniorii români au parti
cipat și ei la Calamata (Gre
cia) în campionatul balcanic, a- 
vlnd o comportare sub aștep
tări, ilustrată și de clasament : 
1. Bulgaria, 2. Grecia, 3. Alba
nia, 4. Iugoslavia, 5. România. 
(M. FR.).

PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM, 
ODIHNĂ Șl CURĂ BALNEARĂ 

ÎN TRIMESTRUL IV
O In aceasta perioada vâ puteți petrece un concediu plăcut sau 

efectua cura balneara în condiții optime cu efecte asemânâtoare celor 
obținute în sezonul cald.
• Pentru odihna, organizatorii de turism vâ recomandâ stațiuni cu 

renume în turismul românesc sau internațional, locuri de un pitoresc 
qparte, cu unități hoteliere și de alimentație moderne. Poiana Bra
șov, Sinaia, Bușteni, Predeal, Păltiniș, Durau, Lacu Roșu, Borsec, Stîna 
de Vale, Izvoarele, Borșa, Semenic sau Crivaia vâ asigurâ reconfor- 
tarea și odihna atit de necesară pentru refacerea potențialului fizic 
și intelectual al organismului.

® Stațiunile de cură balneara Eforie Nord, Mangalia, Borsec, Slâ- 
nic Moldova, Olânești, Amara, Vatra Domei, Tușnad, Sovata, Bazna, 
Câlimânești-Câciulata, Pucioasa, Buzicș, Ocna Sibiului, Sîngeorz-Bâi, 
Geoagiu-Bâi, Sinaia și Bușteni, care dispun de baze de tratament
bine dotate și de un personal medical cu inaltâ calificare, stau la 
dispoziția dv. Este important sâ rețineți câ accesul din hotel la
baza de tratament se face în multe din aceste stațiuni direct prin
culoare acoperite și bine încălzite. De asemenea, în această perioadă
beneficiați de substanțiale reduceri de prețuri, diferențiate în func
ție de stațiunea pentru care optați.

® Biletele pentru odihnâ sau cură balneară se găsesc la toate 
agențiile, filialele și punctele de valorificare ale Oficiilor județene 
de turism, unde se pot obține și informații suplimentare.

Mline are loc etapa a V-a a campionatului, în care sînt 
programate citeva jocuri interesante. Dintre acestea se deta
șează partida de la Arad dintre Constructorul și Politehnica 
Timișoara, precum și jocurile de la Brașov (Dinamo — Con
structorul C.S.U.) șd Craiova (Universitatea — Știința Ba- 
căiu). Dar iată programul complet al acestei etape :

STEAUA — PETROLUL TKLEAJEN (sala Floreasca, ora 
10,15) ;

DINAMO BUCUREȘTI — RELON SAVINEȘTI (sala Flo
reasca, ora 11,30).

CONSTRUCTORUL ARAD — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — ȘTIINȚA BACAU
DINAMO BRAȘOV — CONSTRUCTORUL GS.U. ORADEA
H. C. MINAUR BAIA MARE — UNIVERSITATEA CLUJ- 

NAPOCA.

Pe această linie a bunei com
portări in „zona" de sus a cla
samentului să nu uităm că în 
această etapă H.C. Minaur Baia 
Mare a scos un punct la Săvl- 
nești ți că Politehnica Timi - 
șoara a cîștigat detașat in de
plasare la Ploiești. Cu alte cu
vinte se reface „cvartetul" de 
anul trecut (Steaua, H.C. Min
aur Baia Mare, Dinamo Bucu
rești 5i Politehnica Timișoara) 
care ne-a oferit o frumoasă 
luptă pentru obținerea unuia 
din primele trei locuri. Se va 
repeta povestea Șl anul aces
ta ? Este greu de răspuns la 
această întrebare, acum dnd. 
s-au disputat doar patru etape. 
Dar există mari șanse ca și cu
nuna de lauri a acestei ediții 
să fie decisă tot de disputa a- 
oestor patru formații.

O problemă de mare actuali
tate este aceea a felului in care 
arbitrii aplică noile prevederi 
ale regulamentului. Este știut 
că începînd din această toamnă 
regulamentul jocului de hand
bal a devenit mult mai aspru, 
prin introducerea unor noi re
guli și precizări. încercindu-se 
în acest fel a se curăț! jocul 

rești — C.S.M. Lași și C.S.Ș. 
Petroșani — înfrățirea Tîrgu 
Mureș. Din campionatul mas
culin se vor desfășura de ase
menea trei partide : C.S.Ș. O- 
dorheiu Secuiesc — Voința Satu 
Mare, Tricodava București — 
Universitatea Craiova II și 
Tractorul Brașov — C.S.Ș. Bis
trița. Reamintim că, înaintea 
returului, pe primele locuri în 
clasamentul masculin se află 
C.S.M. CIuj-Napoca, Universi
tatea Craiova I, Progresul Bucu
rești, iar la cel feminin C. S. 
Arad II, C.S.Ș. Slatina și C. 6. 
Arad I.

începînd de astăzi, pe velodromul Dinamo

FINALELE „ 
ÎN PROBELE
începînd de astăzi, plnfi către 

sflrșitul sâptămlnll viitoare, ve
lodromul din țes. Stetan cel 
Mare va fi gazda finalelor „Da
ciadei" șl ale campionatelor na
ționale pentru juniori (mari și 
mici) In probele de pistă. Eve
nimentul este așteptat cu mult 
interes de către toți Iubitorii 
sportului cu pedale din țară In- 
truclt, după cum se știe, de la 
• vreme cicliștii oucureșteni tac

Ctasamentul campionatului 
Diviziei ,,A“ masculin

‘ 1. STEAUA 4 4 0 0 112- 90 11
2. Dinamo Buc. 4 3 0 1 95- 77 10
3. „Poli- Tim. 3 3 0 0 77- 63 9
4. H.C. Minaur 4 2 11 77- 70 9
5. a C.S.U. Or. 4 2 0 2 11- 73 8
8. Din. Brașov 4 2 0 2 91- 08 8
7. Univ. Craiova 4 2 0 2 73- 82 8
8. Constr. Arad 4 10 3 69- 86 0
9. Petrolul Tlj. 4 10 3 73- 92 «

10. Știința Bacău 4 10 3 95-106 •
fi. Univ. Cj.-Npc. 3 10 2 63- 69 5
12. Relon Sâv. 4 0 13 76- 86 S

de „zgura" brutalităților, a du-1 
rității excesive în apărare. a 
numeroaselor „metode" de * 
bloca jocul rapid și tehnic. Nu
mai că arbitrii noștri se arată, 
în continuare, foarte îngădui
tori, trecînd cu vederea tendin
țele vădite de a juca brutal, de 
a lovi, de a nu se respecta 
imediat deciziile lor. Ne între
băm de ce ? Ce vor face jucă
torii și jucătoarele noastre în 
apropiatele întîlniri internațio
nale ? Și, în fond, de ce să 
lăsăm în continuare handbalul 
„grevat" de acest nedorit lest?-.

Rubrică realizată de
Călin ANTONESCU

imuni „mciuh"
LÂ PENTATLON MODERN (j)

începînd de mîine, pentatlo- 
niștii juniori vor lua startul în 
cadrul finalelor „Daciadei". 
Participă la competiție tineri 
sportivi de la Olimpia, C.S.Ș. 1 
București, Universitatea Timi
șoara și C. S. Tg. Mureș. Iată 
programul : călărie (duminica 
ora 9, stadionul Olimpia), scri
mă (luni, ora 9, sala Floreasca), 
înot și tir (marți, ora 10 și 15, 
bazinul 23 August și poligonul 
Tunari), cros (miercuri, ora 11. 
parcul Herăstrău).

DACIADEI11 
PISTĂ - JUNIORI 
tot mai greu față asaltului pe 
care-1 dau sportivii din provin
cie (Arad, Brașov, Ploiești, Pia
tra Neamț și alte aentre) pentru 
schimbarea raporturilor de forțe 
în aceste dificile întreceri, în fa
voarea lor. Iată nregramul com
plet al finalelor : 19 septembrie
— 1000 m start do pe l®o — ju
niori mari ; 500 m start de pe 
loc — juniori mici ; 20 septem
brie — viteză — juniori mari ; 
urmărire individuală — juniori 
mici ; 21 septembrie — urmărire 
individuală — juniori mici ; vite
ză — juniori mari ; 22 septem
brie — urmărire individuală — 
juniori mari ; viteză — juniori 
mici ; 23 septembrie — urmărire 
individuală — juniori mari ; vi
teză — juniori mici ; 24 septem
brie — urmărire echipe — ju
niori mari ; adițiune de nuncta
— juniori mici ; 25 septembrie
urmărire echipe — juniori mid, 
adițiune de puncte — lunlori 
mari.

MÎINE, RESTANȚĂ 
LA RUGBY

Mline. pe stadionul Steaua 
va avea loc, de la ora 9, o 
partidă restantă contînd pentru 
Divizia ,,A“ la rugby. Se întîl- 
nesc, intr-un joc care se a- 
nunță foarte disputat, echipele 
Vulcan București și C.S.ML 
Sibiu.



Campionatele europene de baschet feminin Congresul de la Baden-Baden

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ ULTIMELE PARTIDE
SENIGALLIA, 18 (prin tele

fon). Cu meciurile zilei a V-a, 
s-au încheiat întrecerile din se
riile preliminare ale campiona
telor europene de baschet fe
minin și urmează ca sîmbătă 
să se desfășoare semifinalele, 
irr duminică meciurile finale.

fu semifinalele pentru locu
rile 1 -4 vor avea loc parti
dele U.R.S.S. — Iugoslavia și 
Cehoslovacia — Polonia, în cele 
pentru locurile 5—8, sint _ pro
gramate întilnirile România — 
Olanda șt Bulgaria — Italia, în 
timp ce în turneul pentru locu
rile C—12 se vor desfășura me
ciurile I’.F.G. — Suedia și Fin
landa — Ungaria.

in ultima confruntare din se
ria „B", reprezentativa Româ
niei a jucat cu cea a Ceho
slovaciei, aceasta din urmă cîș- 
Itgind cu GS—5G (39—25), la ca
pătul unei partide dominată de 
Învingătoare. Acestea au condus 
in repriza a doua chiar cu 
17—18 puncte, dar sportivele 
noastre au refăcut din handi
cap, ajur.gînd la numai 4 p 
(57 -SI, min. 31). Spre finalul 
partidei, superioritatea de ta
lie a adversarelor s-a dovedit 
decisivă in stabilirea rezulta-

tului, în urma căruia echipa s-a 
situat pe locul 4 tn serie. In 
ipoteza unui succes, baschet- 
Dalistele noastre s-ar fi clasat 
pe locul 3 și ar £1 intilnit In 
semifinale selecționata țării 
gazdă, mai bine cotată decît 
cea a Olandei. Au marcat : 
Pal 16, Filip 13. Borș 8, Ciu- 
băncan 5, Fotescu 5, Armion 4, 
Szckely 2, Zidaru 4, Popa 1 
pentru România, respectiv Kli- 
mesova 18, Kosmanova 14, 
Trcsniakcva 8, Davidova 8, 
Lavacova 6, Veislova 6, Meh- 
lova 2. Melkeova 2, Zarekc- 
va 4.

Alte rezultate. Seria „B“ (Se- 
nigallia) : U.R.S.S. — Bulgaria 
111-78 (61—42), Ungaria —
Suedia 83—63 (35—43) ; clasa
ment — 1. U.R.S.S. 10 p, 2. 
Cehoslovacia 8 p, 1 Bulgaria 
8 p, 4. România 7 p, 5. Unga
ria 7 p, 6. Suedia 5 p ; Seria 
„A" (Ancona) : Polonia — Ita
lia 77—55 (38—23), Olanda — 
Finlanda 66—63 (32—36), R.F.G. 
— Iugoslavia 52—60 (27—36) ; 
clasament : L Polonia 9 p, 2. 
Iugoslavia 8 p, X Olanda 8 p, 
4. Italia 7 p, 5. R.F.G. 7 p, 6. 
Finlanda 6 p.

Paul IOVAN

UN FORUM CONSACRAT VIITORULUI MIȘCĂRII OLIMPICE
încă de la începuturile sale 

— cu aproape nouă decenii in 
urmă — mișcarea olimpică și-a 
propus să ofere lumii „otrăvi
tă de bancheri șl industriași" 
(cum spunea Coubertin) nu 
numai o splendidă manifestare 
sportivă mondială cvadrienală. 
ci și o înaltă lecție de peda
gogie universală. Pe măsură ce 
Jocurile Olimpice însele se im
puneau opiniei publice mon
diale. fondatorul lor, Pierre de 
Coubertin, el Însuși strălucit 
pedagog, a simțit nevoia să 
sublinieze că acestea nu trebu
ie considerate un scop în sine, 
ci doar un mijloc și o formă 
adecvată pentru o operă uma
nitară de renovare fizică și 
spirituală pe scară largă. Ast
fel, Comitetul Internațional O- 
limpic a înscris în fruntea sta
tutelor sale principiul funda
mental după care „scopiri miș
cării olimpice este acela de a 
promova dezvoltarea calităților 
fizice și morale care reprezin
tă baza sportului". Un aseme
nea țel nu putea fi firește 
atins doar prin ținerea Jocu
rilor Olimpice din 4 în 4 and. 
Era nevoie de o activitate cu 
caracter științific si ln peri
oadele dintre Jocuri

Asemenea considerații au

OCTOMBRIE Șl NOIEMBRIE, LUNILE CUPELOR EUROPENE EĂ BASCHET
© Steaua, in serie cu deținătoarea C.C.E. • „U“ Cluj-Napoca are mari șanse de a 
evolua într-una din grupele semifinale 9 Vor juca Tkacenko și Belostenii la București?
Celor mai bune echipe de 

baschet ale țării, cîștigătoaiele 
titlurilor de campioane națio
nale (Steaua la băieți, Univer
sitatea Cluj-Napoca la fete), 
invingâtoaroa în „Cupa Româ
ni er‘ (Voința București la fe
te) și a doua clasată în Di
vizia ,A“ (Dinamo București), 
li se oferă cinstea de a repre
zenta România în prestigioasele 
cupe europene : C.C.E. (mascu
lin și feminin), „Cupa Liliana 
Ronc'netti“ (feminin) și Cupa 
cupelor (masculin). Ținînd sea
ma de evoluția impresionantă 
a baschetului european, mai 
precis de creșterea valorică a 
unor echipe pînă nu de mult 
modeste, este de așteptat ca 
cele patru formații românești 
să abordeze întrecerile cu de
plină responsabilitate, in scopul 
unei comportări cit mai ono
rabile.

Iată, succint, cum vor evo
lua echipele române în primele

tururi. Steaua, in C.C.E., face 
parte din seria „A*, alături de 
Maccabi Tel Aviv (deținătoa
rea trofeului ; va juca la 15 
octombrie la Tel Aviv și la 12 
noiembrie Ia București), B.S.C. 
Saturn Koln (8 octombrie la 
București, 5 noiembrie la 
Kdln) șl Torpan Pojat Helsinki 
(22 octombrie la București, 19 
noiembrie la Helsinki). Echi
pele clasate pe primul loc In 
fiecare dintre cele șase serii 
vor susține turneul semifinal al 
C.C.E. Menționăm formațiile 
cap de serie ; Maccabi Tel Aviv, 
Squibb Cantu (Italia), Partizan 
Belgrad, Den Eosch (Olanda), 
F. C. Barcelona și Ț.S.K.A. 
Moscova. In C.C.E. la fete. In 
tur preliminar, Universitatea va 
juca cu S. C. Atena (8 octom
brie la Atena, 15 octombrie la 
Cluj-Napoca). învingătoare» va 
juca. In „optimi*, cu Învingă
toarei dintre B.T.C, Londra și 
C.I.F. Lisabona, după care vor

urma jocurile din grupele sfer
turilor de finală. Dinamo Bucu
rești — în Cupa cupelor, va 
intimi in tur preliminar pe 
Beriktas Istanbul (3 octombrie 
la Istanbul, 13 octombrie la 
București) ; învingătoarea va 
juca în „optimi" cu Stroitel 
Kiev, echipă din care fac parte 
cunoscuții internaționali Tka- 
cenko și Belostenîi. în sfirșit, 
in „Cupa Liliana Ronchetti", 
Voința București va juca, în 
„optimi*, cu Maccabi Darom 
Ramat Her (4 noiembrie la Ra
mat Her, 11 noiembrie la Bucu
rești). învingătoarea va evolua 
într-una din grupele sferturilor 
de finală.

determinat convocarea prime
lor congrese olimpice care au 
purtat mai curind trăsăturile 
unor forumuri consultative 
largi (deci fără putere de de
cizie), in cadrul cărora C I.O. 
punea in dezbatere probleme 
importante care frămîntau miș
carea olimpică și lumea spor
tului mondial. După congresul 
de constituire a mișcării olim
pice, din 1894, de la Paris, 
care a ales primul Comitet In
ternațional Olimpic, au mal 
fost convocate congrese olim
pice la : Le Hâvre (1897) — 
consacrat în principal proble
melor de psihologie și peda
gogie sportivă ; Bruxelles (1905)
— dedicat temei „s-port și edu
cație fizică" ; Paris (1906) — 
cu subiectul „sport, artă și li
tera lUTă“ ; Lausanne (1913) — 
dezbătînd „psihologia si fizio
logia sportului* ; Paris (1914)
— rezervat importantelor pro
bleme organizatorice ale Jocu
rilor Olimpice; Lausanne (1921)
— avi nd în centrul discuțiilor 
programul olimpic, pentru pri
ma oară supus oficial consul
tării federațiilor internaționale; 
Praga (1925) — din nou cu ca
racter pedagogic (probleme de 
bază ale educației fizice, par
ticiparea femeilor la sport etc.); 
Berlin (1930) — cu consolida
rea statutului sportivului ama
tor și a programului olimpic. 
Din acest moment, C I O. ■ 
înlocuit congresele cu reuniuni 
speciale cu reprezentanții co
mitete.or naționale olimpice și 
ai federațiilor Internaționale. z

Abia după un interval de 43 
de ani, în 1973, la Vama, a 
fost reluat ciclul congreselor 
olimpice. Pus sub semnul de
vizei „Sportul pentru o lume 
a păcii*, congresul de la Varna 
a procedat la un larg schimb 
de opinii, cu participarea prin
cipalilor factori al mișcării 
olimpice dar șf ai sportului 
mondial. remarcindu-ss prin 
atmosfera de mare seriozitat» 
șl nivelul ridicat al interven
țiilor, ceea ce a impus aproape 
cu naturalețe decizia ca de aci 
înainte congresele Olimpice eă 
se țină, ln principiu, la inter
vale de 8 ani. Mai mult, pen
tru a evita caracterul oarecum 
prea general, s-a stabilit ca ln 
viitor congresele să fie profi-

late pe teme prioritare în aria 
de preocupări a mișcării olim
pice.

Iată-ne astfel ajunși in preaj
ma celui de al 11-lea Congres 
olimpic, cel de la Baden-Baden 
(In R. F. Germania), care va 
reuni, între 23 și 28 septem
brie, pe reprezentanții cei mai 
de seamă ai sportului mondial 
în încercarea de a da răspuns 
întrebărilor cruciale ridicate da 
cele trei teme principale : 1. 
Viitorul Jocurilor Olimpice ; 2. 
Cooperarea internațională (la 
sport) ; 3. Viitorul mișcării •- 
limpice. în condițiile date ale 
istoriei Jocurilor Olimpice, con
gresul acesta este menit să de
monstreze unitatea deplină a 
mișcării olimpice. Potrivit re
gulamentului Congresului, nu 
se vor adopta rezoluții, dar 
concluziile dezbaterilor pot in
dica importante orientări pen
tru viitorul mișcării olimpica.

Delegația Comitetului Olim
pic Român — reflectînd nubi
lele idei de politică internațio
nală ale țării noastre — va 
milita de la tribuna Congresu
lui pentru acele principii care 
contribuie la consolidarea miș
cării olimpice ca promotoare a 
păcii și prieteniei între tinerii 
din toată lumea, ea propulsoa
re a dezvoltării educației fizice 
și sportului pe întregul glob, 
ca element de proliferare a 
idealurilor olimpice.

La Baden-Baden stnt aștep
tați peste 1000 de participant! 
la Congres : membrii C.I.O„ 
delegați ai C.N.O. șl al fede
rațiilor internaționale, 500 de 
ziariști acreditați. Suflul r.ou 
care bate în mișcarea olimpică 
a determinat Si invitarea la 
congres a 32 de sportivi cam
pioni sau medaliați olimpici șl 10 
antrenori vestiți, dîndu-se ast
fel un caracter larg democratic 
acestui for al mișcării olimpi
ce mondiale. Importanța Con
gresului de acum crește firește 
in perspectivă istorică dacă ne 
amintim că la primele ediții 
au luat parte 100-200 de dele
gați din 10—20 de țări, în timp 
ce de astă dată vor fi prezenți 
congresiști din peste 140 de 
țări de pe toate continentele!

Victor BĂNCIULESCU

VIITOARELE C.M. DE BASCHET
Cea de-a 9-a ediție a cam- in Columbia. Meciurile din gru- 

pionatelor mondiale masculine pele preliminare se vor dispu- 
de baschet se va desfășura a- ta in orașele Medellin, Buca- 
nul( viitor între 15 și 28 august, ramanga. Caii șl Bogota. •

UNGARIA VA ALINIA LA BUCUREȘTI 0 FORMAȚIE PUTERNICĂ

ÎNTRECERILE HALTEROFILILOR
Campionatele mondiale și eu

ropene di haltere au continuat 
in orașul Lille (Franța) cu des
fășurarea întrecerilor la catego
ria mijlocie (32,5 kg), la care 
nu au luat startul sportivi ro
mâni. Iată primii clasați : 1. 
Iurik Vardanian (U.R.S.S.) 392,5 
kg (170 ; 222,5) ; 2. Asen Zla- 
tev (Bulgaria) 372,5 kg (170 ; 
202,5) ; 3. Dușan Poiiacik (Ce

hoslovacia) 367,5 kg (157,5 ; 
210) ; 4. Jan Liszowski (Polo
nia) 357,5 kg ; 5. Janusz Alki- 
mowîcz (Polonia) 350 kg ; 6. 
Bcrtalan Mendzak (Ungaria) 
342,5 kg.

Ultimul sportiv român care 
va lua startul este Ștefan Tas- 
nadi (cat grea) programat să 
concureze duminică.

• HȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 FIȘIER 9 
ffi ■ 

ș „EUROPENELE" DE TENIS DINTR-0 PRIVIRE
UJ

I 
«i UJ
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La Atena încep luni întrecerile odei de a XHI-a ediții a 
campionatelor europene de tenis pentru amatori. Iată cî^tigă- 
torll celor 5 probe la seniori și (din 1976) tineret, ln edițiile 
precedente :

OL 
UJ

Morozova, FIbak-Nowtekl, Momova-hranavn,

Navratilova, Motrovoll-Katalia, Morozovo.

Tomanova, Nowicki-Nfedzwieckl, Morozova-

Ș

Torino, 1969: simplu bârfeați —. Barany, sbnpfe femoi — Vopidcova, 
dublu bârfeați - Lihaciow-Volko», dubfe femei - Morozova-Jansone, 
dublu mitx — Korotkov-Morozova.

Sofia, 1970 : Metreveli, Morozova, Metreveli-Uhadov, Moroxova-KivI, 
Metreveli-Morozova.

Luxemburg, 1971 : MetreveH, Morozova, Gariorek-Nowfdd, Morozova- 
Jansone, Metreveli-Morozova.

Budapesta, 1972 : Barany, IC roși na, MetreveH-Uhadov, Morozova-Jan
son e, Metreveli-Morozova.

Pescara, 1973: MetreveH, 
Metreveli-Morozova.

Wroclaw, 1974 : Taroczy, 
Kroșina, Metreveli-Morozova.

Viena, 1975 : Metreveli, 
Kroșina, Hutka-Navratilova.

3rerov, 1976 : Kakulia, Jausovec, MetreveH-KcdaiNa, Morozovo-Cfavi- 
rina, Pala-Marsikova.

Mari bor, 1977: Metreveli, K roș in a, Metravell-Kakulia, Morozova-Kro- 
șina, B. Pampulov-Jausovec.

Brașov, 1978 : Seniori : Metreveli, RUZIC1, SmM-Stozn, RUZIQ-M1- 
HAI, TR. MARCU-RUZICI. Tineret (primo ediție) s Gnrzman, Budarova, 
DIRZU-NIȚA, Budarova-Skronska, Lacek-Budacova.

Sopot, 1979 : Seniori : Borisov, Morozova, Bimer-Navratil, Moro* 
zova-Cimîreva, Volkov-Cimîreva. Tineret : Stfegler, MARIA ROMANOV, 
Elisenko-Ranghelova, MANCAȘ-DÎRZU, DIRZU-CHIRIAC.

Belgrad, 1980 : Seniori î Bortsov, Elîsenko, Borisov-Leonluk, Moro* 
xova-Zaițeva, Borisov-Elisenko. Tineret : Lacek, Skuherska, Teterin- 
Dielde, Salnikova-Cemeva (proba de dublu mfet m hj disputat).UJ 1
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Desigur, la ora actuală, lo
tul celor 22 de jucători ai se
lecționatei de fotbal a Unga
riei, anunțați la F.I.F.A., vă 
este cunoscut și de aceea nu-1 
voi mai repeta. Un lucru este 
cert : printre cei 22 se află 
fotbaliștii în formă corespun
zătoare pentru abordarea unei 
partide atît de importante. Cu 
alte cuvinte, la București vom 
alinia cea mai bună formație 
posibilă la ora actuală.

Atmosfera in lotul nostru 
înainte de partida de la 23 
septembrie cred că este în ge
neral destul de bună in con
dițiile unui meci susținut in 
deplasare. La noi se discută 
mult despte această întîlnire 
importantă, se caută cele mai 
bune soluții pentru alcătuirea 
formației, a tacticii de joc. 
Realitatea este — așa cum 
menționau ziatele budapestane 
— că, după opinia noastră, nu a- 
cesl joc va hotări soarta cali
ficării, dar că rezultatul lui va 
cintâri mult in această balan
ță. Să nu uităm programul ce
lor două reprezentative care ur
mează după 23 septembrie. 
România mar are două partide 
cu Elveția, una acasă și una 
in deplasare, in timp ce Un
garia susține pe teren propriu 
întilnirile cu Elveția și Nor
vegia, apoi ultimul, la Londra, 
cu Anglia. Firește, toate con
fruntările din această grupă a 
IV-a preliminară a campiona
tului mor.dial sint importante 
și flecare in felul ei poate fa
ce să crească speranțele sau să 
le diminueze...

Pregătirile selecționatei un
gare au început de mult, incă 
din primele zile ale primăve
rii. Se cunosc turneele echipei 
ungare efectuate în Portugalia, 
Spania, Austria și, firește, și 
rezultatele din ultimele zile cu 
formații mai slabe din divi
ziile inferioare din campiona
tul țării noastre, în care nu 
s-a urmărit scorul jocurilor, ci 
exersarea unor scheme tactice 
pentru înldnirca cti România.

„întrebarea-cheie* pe care 
șl-a pus-o conducerea tehnică 
a federației ungare a fost a- 
ceea a folosirii jucătorilor a 
flați in străinătate. Intrucît 
cluburile unde activează jucă 
torii unguri — internaționali — 
n-au vrut &ă-i învoiaseă decit 
pentru ziua meciului, antreno
rul Kălmăn MeszOIy a cerul
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federației de specialitate să in
tervină pe lingă echipele res
pective, să respecte clauza con
tractului, care prevede că fot
baliștii noștri aflați peste ho
tare trebuie puși la dispoziția 
selecționatei ungare in timp u- 
til, pentru o perioadă de aco
modare. Așa a fost posibil ca.

de duminica trecută, întreg lo
tul să se reunească in Unga
ria și să se pregătească în co
mun.

Președintele federației ungare 
de fotbal, Gyorgy Szepesi, a 
declarat : „Pot afirma că me
ciul de Ia București nu se va 
încheia la egalitate, deoarece 
ambele formații vor lupta cu 
toate forțele pentru a mai face 
un pas spre calificare. în a- 
ceastă partidă dîrză va invinge 
acela care va aborda jocul cu 
mai mult tact și calm. Cred 
că rezultatul va fi decis de un 
gol in pios, intr-o parte sau 
in allv..*.

Echipa Ungariei sosește marți 
după-amiază cu un avion spe
cial la București.

PAL BORBELY
.►Ncpsport" — Budapesta

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
ATLETISM a La Moscova au 

continuat campionatele U.R.S.S. 
Tn proba feminină de 800 m vic
toria a revenit Ludmllei Vesel
kova cu 1:57,82, iar în cea de 100 
m plat Natalia Boclna a fost cro
nometrată în 11,27. Rezultate în
registrate La masculin : 100 na — 
Sidorov 10,45 ; 800 m — Tarasov 
1:48,95 ; triplusalt — Poganin 
16,71 ; greutate — Mironov 19,59 m.

CICLISM a Etapa a 10-a din 
,,Tour de 1’Avenir* încheiată la 
St. Gervais după 124,500 km a 
revenit columbianului Jimenez in 
3h 35:20, urmat la 30 sec de so
vieticul Morozov. In clasamen 
tul general se menține lider 
francezul Pascal Simon.

FOTBAL A La Reykjavik, in 
meci tur pentru „Cupa U.E.F.A.*, 
echipa franceză Bordeaux a în
trecut cu 4—0 (3—0) formația lo
cală Vikingur, prin golurile mar
cate de Fernandez, Trasor, Gem- 
mrich si Lacombe.

SCHI a Sezonul de sărituri a 
fost deschis în Cehoslovacia cu 
concursul desfășurat pe trambu
lina de La Frenstat, în care vic
toria a revenit iugoslavului Ulaga

— 249,7 p (sărituri de 87.5 m 3d 
39 m). Pe locurile următoare s-au 
clasat Ostwald (R.D. Germană)
— 242,3 p și Brejcev (Bulgaria)
— 241,7 p.

ȘAH a Cea de a patra partid* 
a meciului pentru titlul mondial 
feminin, care se desfășoară la 
Borjomi între Maia Clburdanidze 
și Nana Aleksandria, s-a între
rupt la mutarea a 41-a cu avan
taj pentru Aleksandria. Scorul 
este egal : V/î—1*/î (1).

TENIS a Tn urma rezultatelor 
înregistrate ta campionatele in
ternaționale ale S.U.A., în Ma
rele Premiu FILT la feminin con
tinuă să conducă Chris Evert- 
Lloyd, cu 1 280 p, urmată do 
Martina Navratilova — 1 060 p, 
Hana Mandlikova — 1 005 p. 
Andrea Jaeger — 890 p. Tracy 
Austin — 845 p, Virginia Ruzlcl
— 835 p, Sylvia Hanika, Regina 
Marsikova — cîte 745 p. a în 
turneul de la Palermo : Orantea
— Norback 3—6, 6—3. 7—5 ; Fi- 
bak — Perez 6—3, 7—6 : Martinez
— Franulovicl 6—3, 5—7, 6—3 ; 
Barazzutti — Benavides 4—6, 6—3. 
6—3 ; Higueras — Brown 5—1, 
6—3. 6—3 : Nystrom — Pecci 6—3, 
4—6, 6—4.


