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MESAJUL 
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive

Cu prilejul iucrărilor Conferinței pe țară a 
mișcării sportive din Republica Socialistă 
România, doresc ca, in numele Comitetului 
Central al Partidului, al Consiliului de stat 
și guvernului, precum și al meu personal, să 
vă adresez dumneavoastră, participanților la 
conferință, activului sportiv și tuturor mem
brilor organizațiilor sportive din țara noastră, 
un salut călduros și cele mai bune urări.

Actuala conferință a mișcării sportive are 
loc într-o perioadă cînd întregul nostru po
por, strins unit in jurul partidului, a trecut 
cu hotărîre la înfăptuirea sarcinilor și obiec
tivelor celui de-al doilea an a! actualului cin
cinal - etapă nouă, superioară în dezvoltarea 
socialistă a patriei, în înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și inaintare a Româ
niei spre comunism. Am încheiat primul an al 
cincinalului cu realizări însemnate in dezvol
tarea și modernizarea forțelor de producție, 
în creșterea potențialului economic și a avu
ției naționale a poporului, în ridicarea gradu
lui general de civilizație și bunăstare a în
tregii națiuni. Toate aceste realizări ilustrează 
cu putere justețea politicii partidului, forța 
orînduirii noastre socialiste, care asigură îna
intarea fermă a țării pe calea progresului 

“economic și social, ridicarea continuă a ni
velului de trai, materia! și spiritual, al po
porului.

Ampla operă de construcție socialistă in 
care este angajată România reclamă impe
rios ca cetățenii patriei noastre, oamenii 
muncii — care constituie, de fapt, principala 
forță de producție a societății - să aibă un 
nivel ridicat de pregătire profesională și poli
tică, o înaltă conștiință revoluționară, cali
tăți morale superioare și, totodată, o bună 
dezvoltare și pregătire fizică, ca o condiție 
esențială a împlinirii multilaterale a persona
lității și bunei integrări in viața socială. Pu
tem spune, deci, că cerințele dezvoltării ac
tuale și de perspectivă a societății noastre so
cialiste fac în mod obiectiv necesară creș
terea rolului culturii fizice și sportului in pro
cesul educației socialiste și formării omului 
nou, in întărirea sănătății și vitalității națiunii 
noastre, in asigurarea condițiilor ca poporul 
român, tineretul patriei, să crească viguros și 
sănătos.

Pornind de la toate acestea, partidul nos
tru, în cadrul politicii sale generale, acordă 
o mare atenție educației fizice și sportului, 
asigură condiții ca acestea să capete o tot 
mai mare dezvoltare, să cuprindă, practic, în
tregul popor. Desigur, se'poate aprecia că, in 
spiritul acestor orientări, in țara noastră se 
desfășoară o activitate însemnată, atit în ce 
privește dezvoltarea culturii fizice de masă, cit 
și a sportului de performanță. Marile mani
festări sportive de masă din cadrul competi
ției naționale „Daciada" au cuprins, an de 
an, un număr tot mai mare de oameni ai 
muncii, îndeosebi tineri, ajungînd, la ultima 
ediție - din 1981 - la peste 8*000 000 de par
ticipant. în cadrul marii întreceri a „Dacia- 
dei‘‘, în numeroase competiții sportive organi
zate pe plan național, din rîndurile tineretu
lui s-au afirmat și se afirmă tot mai 
mulți sportivi talentați, cu reale calități, ca
pabili să reprezinte cu cinste mișcarea spor

tivă românească. In același timp, la multe 
discipline, sportivii români au obținut succese 
de seamă, ocupînd locuri fruntașe în marile 
competiții internaționale.

Pentru toate aceste realizări, adresez calde 
felicitări și urări de noi succese sportivilor, 
activiștilor sportivi și tuturor acelora care, prin 
munca lor, au contribuit și contribuie la dez

voltarea activității de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

Doresc însă să arăt că, in raport cu exi
gențele actuale și cu ceea ce așteaptă socie
tatea noastră de la mișcarea sportivă, activi
tatea in acest domeniu se situează încă la un 
nivel destul de scăzut. In munca organizațiilor 
sportive - incepind cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, federațiile de 
specialitate, consiliile județene și pină jos in 
școli, întreprinderi și instituții - se manifestă 
încă neajunsuri și lipsuri serioase, îndeosebi 
in ce privește dezvoltarea educației fizice și 
a sportului de masă, cuprinderea și partici
parea tineretului, a maselor largi de oameni 
ai muncii la practicarea sistematică a exerci
țiilor fizice, precum și in activitatea sportului 
de performanță, intr-o serie de discipline 
sportive in care România a ocupat locuri im
portante - cum sint gimnastica, fotbalul, te
nisul - precum și in alte ramuri sportive, re
zultatele sint sub nivelul posibilităților. Trebuie 
spus că nici sindicatele, organizațiile de tine
ret, de pionieri, unitățile școlare din cadrul 
Ministerului Educației și Invâțâmîntului nu acor
dă atenția cuvenită și nu desfășoară o acti
vitate susținută pentru dezvoltarea culturii fi
zice, a sportului de masă și de performanță.

Pornind de la aceasta, participanții la con
ferință vor trebui să analizeze cu exigență și 
răspundere stadiul actual de dezvoltare a 
mișcării sportive, să tragă concluzii atît din 
progresele înregistrate cit și din neajunsurile 
ce se mai manifestă, să stabilească măsurile 
cele mai corespunzătoare pentru a determina 
îmbunătățirea substanțială a activității în a- 
cest domeniu. Așa cum ne-am propus în toate 
celelalte domenii ale vieții noastre economice 
și sociale - și in activitatea de educație fizică 
și sport trebuie să realizăm, în acest cincinal, 
o calitate nouă, superioară, din toate punc
tele de vedere.

Pe primul plan trebuie pusă desfășurarea 
unei puternice mișcări de masă pentru antre
narea întregului tineret - incepind cu co
piii, cu pionierii și elevii, cu studenții, cu ti
neretul din întreprinderi și instituții, de la 
orașe și sate - la practicarea exercițiilor fi
zice, a sportului și turismului. Trebuie acționat 
in așa fel incit să se asigure cuprinderea în 
mișcarea sportivă a celor mai largi categorii 
de cetățeni. Pentru aceasta, cultura fizică de 
masă trebuie să fie tot mai strins legată de 
activitatea de producție, de procesul de în- 
vâțămint, de viața și odihna de toate zilele 
ale cetățenilor, ale diferitelor colectivități din 
mediul urban și rural. Acest lucru este cu atit 
mai necesar cu cit trecerea, pînă la sfirșitul 
cincinalului, la săptâmîna de 44 ore in toate 
sectoarele de activitate impune să se acorde 
o atenție sporită organizării plăcute și educa
tive a timpului liber, prin desfășurarea unei 
intense activități culturale, sportive și turistice, 
cu un bogat conținut instructiv și educativ.

Să facem, deci, in așa fel incit marea com
petiție sportivă națională „Daciada" să cu
prindă, practic, in cadrul ei, întregul tineret 
al patriei, să se afirme tot mai puternic ca o 
uriașă mișcare de masă, care să asigure par
ticiparea celor mai largi categorii de oameni 
ai muncii de la orașe și sate la practicarea 
organizată și sistematică a exercițiilor fizice, 
sportului și turismului - acesta fiind obiectivul 
fundamental pus de partid in fața mișcării 
noastre sportive in această perioadă. Este ne
cesar sâ se acționeze cu fermitate pentru 
perfecționarea, in continuare, a desrășurării

rCrmrinuere în pag. a 3-a)

IERI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE 
FORUMULUI SPORTIV AL TĂRII

La Ateneul Român s-a des
chis, vineri. Conferința pe țară 
a mișcării sportive, chemată să 
dezbată, în lumina „Programu
lui privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport 
pe perioada 1976—1980“, elabo
rat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, activitatea 
desfășurată de la precedenta 
Conferință, precum și sarcinile 
actuale în domeniul perfecțio
nării educației fizice, sportului 
de masă și de performanță.

Iau parte delegații aleși de 
conferințele locale ale mișcării 
sportive, membri ai federațiilor 
de specialitate, ai consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 
sport, ai cluburilor și asociații
lor sportive, antrenori și spor
tivi fruntași, cadre didactice, 
activiști sportivi, precum și re
prezentanți ai conducerilor unor 
ministere, instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de tovarășul Emil Dră- 
gănescu, ministrul turismului și 
sportului.

Cu deosebit interes și pro
fundă satisfacție a fost primit, 
de cei prezenți, Mesajul adre

sat Conferinței de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Textul Me
sajului, prezentat de la tribuna 
acestui larg forum al mișcării 
sportive din țara noastră de to
varășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
fost subliniat, în repetate rîn- 
duri, cu puternice și îndelungi 
aplauze. S-a scandat, cu 
însuflețire, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R". în nu
mele milioanelor de sportivi 
din țara noastră, participanții 
au exprimat aprobarea deplină 
față de ideile cuprinse în Me
saj, menite să deschidă no! 
perspective dezvoltării educației 
fizice și sportului în țara noas
tră.

Ei au dat astfel glas senti
mentelor de dragoste și stimă 
față de partid și secretarul său 
general, recunoștinței profunde 
pentru sprijinul permanent a- 
cordat mișcării sportive, pentru 
condițiile create pentru practi
carea educației fizice și sportu
lui.

în continuare, tovarășul ge- 
neral-locotenent Marin Drag- 
nea, prim-viceprcședinte al 
C.N.E.F.S.. a prezentat Raportul

(Continuare In pag. a 3-a)

Ecouri din sala ConSerinței

ÎNALT ÎNDEMN PARTINIC
în cadrul Conferinței ne tară a mișcării noastre sportive. Me

sajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU participanților 
la înaltul forum sportiv national a răsunat cu puterea unui stră
lucit document programatic cu înalta valoare teoretică și practică 
a unui îndreptar pentru întreaga activitate sportivă din tara noas
tră. Cuvintele înaltului Mesaj — cu adevărat CUVÎNTUL PARTI
DULUI — au fost urmărite cu vie atenție de asistentă și au gă
sit puternic ecou în inimile participanților — sportivi, tehnicieni, 
activiști pe tărîmul sportului. Redăm mai jos cîteva din primele 
reflecții, care subliniază. în unanimitate, profunda semnificație 
a îndrumărilor primite.

Climatul de muncă garantează marile performanțe
Ca întotdeauna, și de astă dată de aur, iar astăzi ca antrenoa-

am simțit cum cuvintele tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
ne îndrumă pe cele mai bune 
căi pentru a ridica sportul ro
mânesc pe cele mai înalte 
culmi. Mișcarea noastră spor
tivă are un renume pe plan 
international care trebuie nu 
numai păstrat, ci și întărit. 
Președintele țării ne îndeamnă 
să sporim, și prin sport, pres
tigiul de care se bucură în lu
me România socialistă. Aceasta 
depinde de fiecare dintre noi, 
cei ce lucrăm în domeniul 
sportului.

Cu deosebită acuitate am 
simțit chemarea din Mesaj a- 
dresată și atleților de a cuceri 
noi poziții de frunte in ierar
hiile mondiale. Ca fostă spor
tivă de înaltă performanță, ca 
purtătoare de medalii olimpice

Sportul județean la

re, știu cit efort cere să urci 
panta spre gloria sportivă. Fă
ră un climat de muncă asiduă, 
fără strădanii neîntrerupte — 
nici performanțele nu sint po
sibile. Iată de ce simt nevoia 
să mă angajez aici, în ambian
ța Conferinței pe țară a mișcă
rii noastre sportive, si fac to
tul pentru a insufla elevilor 
mei — în condiții de ordine și 
disciplină — spiritul de înaltă 
exigență care garantează noilor 
generații de sportivi obținerea 
rezultatelor maxime. Atletismul 
nostru are nevoie de o grabni
că redresare și cred că a ve
nit momentul să facem pași 
hotărîți in această direcție.

IOLANDA BALAȘ 
dublă campioană olimpică 

la atletism

nivelul realizărilor
social-economice

Necesitatea întăririi sănătății 
și vigorii națiunii noastre a 
fost din nou evocată, cu ace
eași părintească grijă, de 
către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Din bogăția de 
idei cuprinse in Mesajul adre
sat Conferinței mișcării spor
tive, am reținut în primul rînd 
cele referitoare la consiliile ju
dețene. Și în județul nostru, 
preocuparea principală va fi 

îmbunătățirea substanțială a

activității, pentru a realiza — 
pe măsura înfăptuirilor din do
meniul social, economic sau 
cultural — o nouă calitate, su
perioară, și in sport. Noi ne 
rom socoti primii răspunzători 
de buna pregătire fizică și de 
calitățile morale ale cetățeni-

ION BUȘE
președintele C..I.E.F.S. Timiș

(Continuare in pag. a 3-a)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
ORIENTAREA TURISTICA PE SCHIURI

DE

schior de 
venea cu 
sau chiar 

care să se

„o- 
propriu-zisă (cău- 

timp de iarnă, este 
vara.

face că. de la ediție 
s-au descoperit căile

6port tehnico-aplicativ prin 
excelență; orientarea turistică 
pe schiuri — născută în țara 
noastră cam cu un deceniu în 
urmă — a căpătat, an de an, 
noi valențe, cîștigînd numeroși 
adepți. La început s-a mers pe 
ideea adaptării traseelor de 
vară la condiții de iarnă. Dar 
s-a dovedit că noua ramură a 
orientării cerea cu totul alt
ceva. în primul rind concuren
tul să fie un bun 
fond (la început se 
schiuri de „alpine" 
cu schiuri mici, cu 
poată alerga ca și cu niște ra- 
chete-tălpici). iar în al doilea 
rînd abandonarea ideii că 
rientarea" 
tarea) pe 
la fel ca

Așa se 
la ediție, 
cele mai bune pentru ca orien
tarea pe schiuri să devină un 
sport frumos, îndrăgit de 
neri și vîrstnici. Traseele 
devenit mai lungi, eu diferențe 
de nivel mai mari decit vara, 
se fac pe zăpadă urme 
accentuîndu-se astfel 
tățile în 
fond au 
tare.

Astăzi
„sportul pădurilor' 
se practică de mase largi, 
nordul țării s-au dezvoltat cen
tre puternice : Baia Mare, Bis
trița, Cluj-Napoca, Satu Mare,

ti- 
au

false, 
dificul- 

căutare. Schiorii de 
fost atrași spre orien-
avem județe în care 

■“ pe schiuri 
In

OAMENII MAȘINILOR SI PASIUNEA LOR 
SPORTPENTRU

Am asistat, de curînd, la un 
spectaculos concurs automobi
listic pe poligonul Titan din 
Capitală, o demonstrație de 
virtuozitate la volan, în care 
erau angajate peste 70 de ma
șini. O frumoasă competiție or
ganizată, cum anunțau afișele, 
sub genericul „Daciadei". Din
colo de frumusețea curselor, 
urmărite de un mare număr de 
spectatori, reporterul a căutat 
amănunte. Și cele aflate ne-au 
condus la însemnările de mai 
jos. Concursul era organizat de 
asociația sportivă I.T.B., pentru 
oamenii de la I.T.B.. un mare 
număr de iubitori ai sporturi
lor motorizate, înscriși în sec
ția al cărei președinte este ing. 
Gheorghe Coșerea, președintele 
biroului de secție auto de la 
I.T.B.

O mai veche cunoștință a 
noastră. Nicoîac Aldea, secre
tarul asociației sportive, pe 
care l-am întîlnit la curse, a 
ținut să pricezeze de la în
ceput : „Marea majoritate a 
tinerilor, a celor ce muncesc 
Ia I.T.B.. sint oameni ai tehni
cii, așa că ni se pare firesc 
faptul că cele mai îndrăgite 
sporturi Ia noi sînt sporturile 
tehnico-aplicative, iată, auto
mobilismul, dar nu numai el...“

Automobiliștii itebiști au — 
după cum am aflat — un plan 
de acțiuni interesante, de con
cursuri de casă. ca si parti-

SPORTUL IN POEZIILE
PENTRU CEI MICI
Vechi și 

laborator 
noastre culturale sau de 
umor, Titu Filipidescu 
valorifică acum ușurința 
sa in versificație și stilul 
său direct de exprimare, 
cald, plăcut, glumeț, in
tr-un volum consacrat 
celor mici. Editura Ion 
Creangă din București 
aduce in librării plache
ta de versuri intitulată 
„Poeziile bunicului pen
tru nepoți" de Titu Fili
pidescu care, nici de 
astă dată, nu uită să de
dice citeva strofe spor
tului, in poeziile „Fot
bal", „Patinatorii" său 
in citeva din epigramele 
citate in volum. Dragos
tea de sport a autorului 
e evidentă încă din pri
ma strofă a rondelului 
închinat patinajului: „In 
zig-zag, cu măiestrie, / 
Zburdă-n dans patina
tori, / în șirag, surîză- 
tori, / Pe o gheață ar
gintie".

statornic co
al paginilor

CE?
Zalău, apoi Miercurea Ciuc, iar 
peste munți — Suceava. In 
cea de-a doua linie se situează 
două centre care nu au relief 
deosebit (dealuri și munți) și 
nici zăpadă toată iama : Bucu
rești și Slatina. (Sportivii din 
Slatina se antrenează în nor
dul Moldovei !).

în cea de a treia linie se 
află Brașovul și Sibiul, amîn- 
două vechi centre de orientare 
turistică. Dar în vreme ce Bra
șovul a început in ultima vre
me să... șchioapăte. Sibiul 
este în ascensiune. La rîndul 
lor, Timișoara și Hunedoara 
mențin cu greu, pe „linia 
plutire".

Sînt însă și județe care 
condiții excelente de relief,
și o bună orientare turistică 
(de vară, să-i zicem așa), dar 
nu fac pasul hotărîtor spre... 
schiuri. Ne referim la Dîmbo
vița și Prahova, la 
Neamț, 
noscut 
sale în ..
— la Caraș-Severin, Mehedinți 
și Gorj și chiar la Tulcea și 
Vaslui. De ce acest sport fru
mos, practicat pe scară largă 
aproape tot anul, nu iși găsește 
Ioc în aceste județe și în ca
drul sporturilor ce se practică 
Iarna ?

Iată o întrebare la care aș
teptăm răspuns.

județele
Vrancea și Alba — cu- 
pentru performanțele 
cadrul „Daciadei“ albe

Sever NORAN

prototip de kart omologat, 
acum urmează să realizeze 
de mici bolizi pe care co
și tinerii din țară vor de-

ciparea la campionatul repu
blican de raliuri. Pe urmele 
lor... rulează iubitorii kartin- 
gului, nu mai puțini la număr. 
Nucleul s-a închegat la 
U.R.A.C., acolo unde maiștrii 
în ale tehnicii auto au realizat 
un 
iar 
200 
piiî .
prinde pilotarea mașinilor pe 
patru roți. Succesele activității 
de karting în viitor au o ga
ranție sigură.'

De mare interes se bucură 
în asociație și motociclismul. 
„Băieții și-au pus Ia punct —
— prin transformări — cinci 
motociclete cu ataș, avem un 
număr de „Mobre", așa că 
sperăm să facem treabă bună
— spunea șoferul de taximetre 
Aurel Dumitrescu, instructorul 
secției.

La activitatea „oamenilor 
mașinilor" se adaugă cea a 
sportivilor pădurilor și ai mun
ților. Orientarea turistică la 
I.T.B. împlinește in vară 25 de 
ani de viață, iar tînărul antre
nor Adrian Ichim iși duce 
duminică de duminică elevii la 
Pustnicu, la antrenamente. Și, 
în sfîrșit, notăm un fapt, so
cotit de excepție, spre mîndria 
secției de alpinism. Ni-1 fur
nizează președintele secției, 
ing. Doru Popescu : „Anul tre
cut, sportivei Florica Iliescu i-a 
fost acordat titlul de maestru 
al sportului Ia alpinism. Este 
prima femeie din (ară 
deține această frumoasă 
tinfție". Așadar, la I.T.B. spor
turile tehnico-aplicative sînt la 
ele acasă.

care 
dis-

V. T. MUREȘ

ASTĂZI - ULTIMA ZI

DE PARTICIPARE!
NU PIERDEȚI PRI

LEJUL DE A CÎȘTI- 
GA : • autoturisme
„Dacia 1300“ și „Skoda 
120 L“ • mari sume in 
bani, variabile șl fixe 
• excursii în U.R.S.S. 
sau R. P. Ungară. LA 
TRAGEREA SIMILA
RA DIN 10 IANUARIE 
S-AU ATRIBUIT PES
TE 137.000 CIȘTIGURI! 
Un bilet la această a- 
vantajoasă tragere — o 
posibilitate de mari 
succese pentru dv., un 
cadon de sezon plăcut 
si util. Agențiile Loto- 
Pronosport vă așteaptă!

UN MILION

/

Familia — primul antrenor

IN F"’DIN TATA
ADUSFIECARE A
CU T

au 
au

se 
de

celor 180 
de judo 
pe prgf.

,,Pivotul" familiei Botez, Mihal, între doi elevi premiați la judo

născut 
l-au atras de tim- 
dar el nu va face 
nici gimnastică, 
înot și nici schif, 
ci caiac. Pe ape- 

plutit

ÎN VITRINA

In procesul de educa
ție fizică a tineretului, 
a maselor de oameni ai 
muncii se înscriu și spo
turile tehnico-aplicative, 
nominalizate in Regula
mentul competiției spor
tive naționale „Dacia- 
da“ ca discipline ce se 
adresează tuturor virste- 
lor, de la anii pionieriei 
la cei ai oamenilor cu 
timplele cărunte: mode
lismul, radioamatorismul, 
orientarea turistică, mo- 
tociclismul, kartingul, 
automobilismul, alpinis
mul, aviația sportivă. 
Așadar, discipline care 
cultivă in rîndul celor 
ce le practică calități fi
zice și intelectuale 
mare utilitate in 
Educație 
noștințe 
laterale, 
rentă și 
aceasta este școala spor
turilor tehnico-aplicative. 
Și nu este de mirare că

de 
viață. 

patriotică, cu- 
tehnice multi- 
muncă perseve- 
disciplinată —

ea are — după evidența 
federațiilor de specialita
te care coordonează 
ceste activități — 
un milion de 
praciicanți : copii, 
din școlile generale 
licee, oameni ai 
din întreprinderi 
stituții. Poate că 
lucru care ar fi 
tat în legătură cu acti
vitatea secțiilor și cercu
rilor sportive tehnico- 
aplicative ar fi... produc
ția lor, adică faptul că 
modelismul sau kartin- 
gul, radioamatorismul 
sau orientarea turistică, 
aviația și celelalte au o- 
rientat devenirea profe
sională a unor oameni 
cu înaltă calificare, care 
ocupă importante locuri 
de muncă in economia 
națională și dintre care 
mulți au rămas cu inima 
alături de sportul care 
i-a propulsat, sprijinim 
du-l cu pasiune și com
petență.

Copii și tineri, oameni 
ai muncii iși consacră 
timpul liber sporturilor 
tehnico-aplicative, școala 
educației prin muncă 
pentru muncă și viață 
pentru apărarea patriei 
Porțile acestor discipline 
continuă să fie larg des 
chise...

Viorel TONCEANU

«- 
peste 

„elevi" 
elevi 

fi 
muncii 
și in- 
primul 
de no-

Astăzi și miine, la Buzău

FINALA „CUPEI PIONIERUL"
LA ȘAH Șl TENIS DE MASĂ

va avea loc 
marile

Astăzi și mîine 
la Buzău una dintre 
întreceri ale competiției spor
tive naționale „DACIADA", și 
anume finala „Cupei Pionierul" 
la șah și tenis de masă. Vor 
lua parte pioniere și pionieri 
calificați în urma disputării fa
zei pe județe Și pe munici
piul București.

Competiția de șah va fi găz
duită de sala de sport a Li
ceului pedagogic, astăzi de la

7 MARTIE 1982
tragerea extraordinara

PRONOEXPRES

CEl MAI 
FRUMOS 
CADOtl
Of 
ZIUA 
NCMSTMl

De curînd mi-a fost dat să cu
nosc una dintre cele mai inte
resante familii de sportivi. Dacă 
se cunosc numeroase cupluri — 
de frați sau surori, de soți — 
ei bine, familia despre care vreau 
să vă povestesc în aceste rînduri 
este una deosebită. Toți membrii 
ei, fără excepție (și veți vedea 
cîți sînt...) au practicat două dis
cipline la nivel de performanță, 
fiecare dintre generații a atras 
cu pasiune și putere de convin
gere (prin propriul exemplu, în
deosebi) generația următoare, 
reușind să asigure prezența per
petuă în arena sportivă, dar nu 
o prezență oarecare, ci încunu
nată neapărat de succese remar
cabile. Vă rog să mă urmăriți.

„Pivotul* familiei Botez, din A- 
rad, este Mihai, om la aproape 
60 de ani, de o vigoare fizică și 
tinerețe sufletească în totală con
tradicție cu datele de pe „bule
tin*. Ardelean după vorbă, este 
moldovean get-beget, de la Iași, 
unde tatăl său (rog rețineți) a 
practicat luptele, ca orice elev al 
Școlii de sport și muzică, unde 
l-a dat și pe M,ihai. Dar lui Mi
nai i-a plăcut mai mult gimnas
tica, așa că anul 1932 îl găsește 
gimnast la Oradea, aparatele pre
ferate fiind inelele și «solul. în 
lotul național între anii 1946 și 
1958, Mihai Botez va fi primul 
campion republican absolut, cea 
mai bună performanță internațio
nală fiind locul 10 la sărituri, la 
mondialele de la Roma’ — 1954. 
Maestrul al sportului la gimnas
tică, Mihai Botez va deveni an
trenor emerit la... judo, fiind cel 
care a înființat, la Arad, prima 
secție de judo din țara noastră, 
crescînd — firesc — primii cam
pioni naționali și internaționali ai 
României. în prezent laborant la 
întreprinderea de vagoane Arad, 
Eugen Botez conduce pregătirea

ora 19, iar miine în-
8 și 12. Tot aci vor

ora 10 la 
tre orele 
avea loc și festivitățile de des
chidere și închidere a între
cerii.

Jucătorii de tenis de masă 
își vor disputa întîietatea în 
sala de sport a Liceului in
dustrial nr. 5 (chimie), după 
același program cu șahul.

Cîștigătorii competiției vor 
primi cupe, plachete și fa
nioane.

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOIO PRONOSPORT INTORMTAîA
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA LOTO
LA

DIN 5 MARTIE 1982

EXTRAGEREA I : 80 7 88
33 78 68 13 46 86 ;

EXTRAGEREA a Il-a : 31
56 23 74 20 34 77 85 11.

Fond total de câștiguri : 
1.491.885 Iei, din care 500.000 
lei report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 3 MARTIE 1982

Categoria
34 variante

Categoria
32 variante
664 variante 25% a 154 lei.

1 (13 rezultate) : 
25% a 2.981 lei.
2 (12 rezultate) : 
100% a 614 lei și

de
a C.o.~.

„„ Doru Hirșanu, cinuv„
elevul său. Intre performerii cres
cuți de maestrul Botez, Lazăr io
nel Loghin, campion republican, 
internațional și balcanic.

Trăind în lumea sportului, Eu
gen Botez s-a însurat tot cu o 
sportivă, Maria Reclrcșan, care a 
practicat înotul și schitul la A- 
rad, fiind printre componentele 
primelor trei echipaje ale Româ
niei la schif de 4. Pensionară 
C.F.R., Maria Recheșan-Botez a 
rămas o bună prietenă a spor
tului. în treacăt fie spus, sora sa, 
Irina Recheșan, a făcut, de ase
menea, sport de performanță, la 
gimnastică și inot.

în familia Botez s-a 
Eugen. Părinții 
puriu la sport, 
pină la urmă 
nici judo, nici 
ca părinții, săi, 
le Mureșului, pe care a 
mama sa, el se va pregăti cu în- 
crîncenare — pe timp bun, ca 
șl pe frig sau ploaie — și va 
deveni dublu campion european 
de juniori, la 500 simplu și du
blu, precum și vicecampion mon
dial de seniori la ștafetă 4X300 
metri. Acum este lăcătuș mecanic 
la întreprinderea de vagoane. So
ția sa (mai trebuie menționat ?). 
tot sportivă, schifistă. Mitana 
Florea-Botez a fost dublă cam
pioană europeană intr-un sebif 
de 4 și a primit înaltul titlu de 
maestră emerită a ^sportului. Ca 
și soacra ei, Maria Recheșan-Bo
tez, a dat naștere unui copil zdra
văn (cine zicea că performanța 
nu se împacă cu maternitatea ?...) 
care de la 4 ani a plecat cu bu
nica la bazin. Tare i-a plăcut 
înotul, putea să ajungă un rn'-v 
înotător (așa a zis bunica). < 
cînd a mal crescut tata l-a luat 
pe Mureș, în caiac, convins că 
ăsta e sportul care îl va con
sacra... La rîndu-1, bunicul l-a 
dus, cînd îi venea rîndul, în sala 
de gimnastică. Cu timpul copilul 
a ales judo, unde s-a stabilit, 
ca să spunem așa, clădind apro
piate succese pe fondul acumulă
rilor de la celelalte sporturi. în 
curînd va împlini 14 ani și are 
1.80 m înălțime, iar antrenorul 
său (a precizat că vorbește teh
nicianul, nu bunicul !) îl recu
noaște calități deosebite, între 
care hărnicia și cumințenia. Aș
teptăm cu interes să vedem 
va realiza mezinul familiei, 
trofee va adăuga în vitrina 
miliei, și așa bogată.

V-am prezentat o familie 
sportivi, în care tradiția joacă 
rol deosebit, fiecare generație 
în accepțiunea descrisă a cuvîn- 
tului — constituind educatorul șl 
antrenorul generației următoare. 
Dar s-a dovedit că mari sportivi 
se pot naște și din familii care 
nu au avut asemenea veleități, 
dar au sprijinit afirmarea unor 
evidente calități native ale copi
ilor lor.

ce 
ce 

fa-

de 
un

Mircea COSTEA

Categoria 3 (11 rezultate) :
1.817,75 variante a 100 lei.

și vînzâtorii 
țară vă o- 
veritabilă șl 
sezon: LQ- 
, emisiune

• Tragerea extraordinară Pro- 
noexpres de miine; 7 martie 1982, 
se va desfășura începînd de la 
ora 14,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42; numerele cîș- 
tigătoare vor fi transmise la te
leviziune și radio între orele 17 
și 18 • Se reamintește că astăzi 
este ultima zi de participare la 
atractivul concurs Pronosport de 
duminică 7 martie 1982 • Agen
țiile Loto-Pronosport : 
volanți din întreaga 
feră In aceste zile o ' 
plăcută surpriză de 
ZUL MĂRȚIȘORULUI, 
limitată, cu ciștigurl suplimenta
re acordate din fond special. Ori
cine Joacă poate obține: AUTO
TURISME „Dacia 1300“, „Skoda 
120 L“ și „Trabant 601“, CÎȘTI- 
GURI ÎN BANI de 50.000, 10.000, 
5.000 lei etc.



MESAJUL

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive
(Urmare din pag. 1)

IERI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE
FORUMULUI SPORTIV AL TARII

tuturor manifestărilor care au loc in cadrul 
„Daciadei**, să se treacă mai hotărit Ia orga
nizarea sistematică de acțiuni cultural-sportive 
de masă ți la permanentizarea sistemului 
competițional de masă, atit pe plan local - 
în școli, unități economice, instituții, comune, 
orașe și județe -, cit și la nivel național.

in același timp, este necesar să se acorde 
o atenție mult mai mare ridicării nivelului ge
neral al sportului de performanță, promovării 
și afirmării pe scară tot mai largă a noi ți 
noi talente din rindul tinerilor care obțin re
zultate de valoare in întrecerile sportive pe 
plan național și internațional. In legătură cu 
aceasta aș dori să subliniez necesitatea de a 
se acționa mai ferm pentru întronarea în 
toate organizațiile sportive a unui climat de 
muncă asiduă, de inaltă exigență și respon
sabilitate, de ordine și disciplină. Desfășurind 
o muncă tenace, îndirjită pentru a ne pregăti 
cit mai temeinic ți a ne menține locurile 
fruniașe pe care ie-am dobindit intr-o serie 
de discipline sportive, trebuie să ne propunem 
să ridicăm și mai mult nivelul general al 
tuturor ramurilor de sport și să cucerim noi 
poziții de frunte in ierarhia sportului mondial 
- la gimnastică, atletism, handbal, tenis, ca
notaj, precum și la alte discipline.

In cadrul tuturor organizațiilor sportive, a! 
asociațiilor ți cluburilor, trebuie să se desfă
șoare, totodată, o largă activitate educativă, 
care să cultive in rindul sportivilor 
modestia, dorința de autodepășire, 
calități morale ale omului nou al 
noastre. Tuturor sportivilor noștri — 
mul rind celor fruntași — li se cere să fie un 
model și un exemplu de urmat in toate fri- 
vințele, să dea dovadă de un profund senti
ment al responsabilității ți de o inaltă conțti- 
ință patriotică, răspunzind cu demnitate, prin 
rezultate valoroase, condițiilor de care se 
bucură in țara noastră, dragostei și prețuirii 
cu care sint înconjurați de masele iubitorilor 
de sport. Fiecare sportiv trebuie să fie pătruns 
de o profundă dragoste și răspundere față de 
patrie, de popor — ți să facă totul, să dea 
tot ceea ce este mai bun, pentru a reprezenta 
cu cinste culorile patriei in intrecerile spor
tive, pentru a nu țtirbi cu nimic, ci, dimpo
trivă, a spori inaltul prestigiu de care Româ
nia socialistă se bucură astăzi in rindul tu
turor națiunilor lumii.

In legătură cu toate aceste obiective ți sar
cini ce stau in fața mișcării noastre sportive, 
răspunderi deosebite revin Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică ți Sport, care tre
buie să-și îmbunătățească radical activitatea, 
să desfășoare munca mult mai organizată și 
sistematică pentru îndeplinirea in condiții mai 
bune a atribuțiilor pe care le are in asigu
rarea înfăptuirii unitare a politicii partidului 
și statului nostru in domeniul culturii fizice și 
sportului, in conducerea și coordonarea activi-

ÎNALT ÎNDEMN PARTINIC
(Urmare din pag. 1)

lor care fac sport, pentru a-i 
putea integra cit mai adecvat 
in viața socială. Crearea unei 
largi mentalități favorabile 
exercițlilor fizice, practicarea

Spre noi succese olimpice
Am ascultat cu multă atenție 

Mesajul adresat nouă de cel 
mai iubit fiu al poporului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Și, vă mărturisesc, m-a încer
cat un deosebit sentiment de 
mindrie, avind satisfacția de a 
mă putea număra printre spor
tivii felicitați cu căldură de se
cretarul general al partidului 
pentru rezultatele înregistrate 
in ultimii ani. Consider — ase
menea celorlalți reprezentanți 
ai tricolorului românesc — că 
nu ne-am făcut decit datoria, 
mulțumind prin salbele de me
dalii, prin alte rezultate de ră
sunet, condițiilor de muncă, de

„DACIADA" — o uriașă mișcare de masă
Document de o inestimabilă 

valoare pentru mișcarea noas
tră sportivă. Mesajul tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU ja
lonează cu deosebită limpezime 
direcțiile de acțiune in acest 
important domeniu, pentru 
creșterea rolului educației fizi- 

cinstea ți 
înaltele 

societății 
ți in pri- 

sistematică a acestora, cuprin
derea întregii populații din ju
deț, de toate vîrstele, in acti
vitatea sportivă — iată citeva 
din sarcinile noastre imediate, 
reieșite cu claritate din Mesa
jul secretarului general al Par
tidului nostru.

pregătire, de viață care sint 
asigurate tineretului sportiv, 
întregului popor.

Din multitudinea generoase
lor idei, indicații cuprinse in 
Mesaj am reținut, în mod deo
sebit, ca pe o sarcină de maxi
mă importanță, necesitatea în
tronării, in orice unitate spor
tivă, a unui climat de muncă 
asiduă, tenace, fără preget, in 
care să ne pregătim temeinic 
spre a ne menține și îmbună
tăți pozițiile cucerite, spre glo
ria sportivă a patriei noastre.

ȘTEFAN RUSU 
campion olimpic la lupte gre- 

co-romane

ce și sportului in viața societă
ții. Un accent sporit trebuie 
pus, in acest sens, pe găsirea 
celor mai accesibile forme de 
legare a activității sportive de 
activitatea de producție. de 
procesul de învățământ, de via
ța și odihna de toate zilele a

tații sportive ți in realizarea de către toate 
organele ți organizațiile obțtețti ți de stat a 
obligațiilor ce le revin în acest domeniu. Mari 
răspunderi revin, de asemenea, federațiilor 
sportive, care au datoria să acționeze cu 
mai muită fermitate ți spirit de răspundere 
pentru lărgirea puternică a bazei de masă a 
tuturor disciplinelor sportive, pentru perfec
ționarea pregătirii ți creșterea măiestriei spor
tivilor, pentru imprimarea unui climat sănătos 
de muncă, de răspundere ți disciplină in în
treaga noastră mișcare sportivă.

La rîndul lor, organele și organizațiile de 
partid - incepind cu comitetele județene, mu
nicipale și orășenești și pină la organizațiile 
din intreprinderi - trebuie să vegheze cp mai 
multă fermitate la modul în care sint duse la 
îndeplinire hotăririle partidului și statului nos
tru in domeniul sportului, cum se asigură pre
gătirea și educarea politică și cetățenească 
a sportivilor.

Acționind in spiritul intregii politici de pace 
ți colaborare a partidului și statului nostru, 
mișcarea sportivă din România, toți sportivii 
țării, trebuie să-și facă un titlu de cinste din 
a milita permanent pentru mai buna cunoaș
tere și apropiere dintre popoare, din a pro
mova susținut, în relațiile cu sportivii ți orga
nizațiile sportive de peste hotare, ideile nobile 
ale înțelegerii, respectului reciproc ți colabo
rării pașnice dintre națiuni, spiritul de solida
ritate și conlucrare dintre generațiile tinere de 
pretutindeni, aducindu-și astfel contribuția ac
tivă la cauza generală a destinderii, secu
rității și păcii in întreaga lume.

in încheiere, doresc să-mi exprim incă o 
dată convingerea că dezbaterile din cadrul 
conferinței, hotăririle ți măsurile pe care le 
veți adopta vor da un nou avint mițcării de 
educație ’fizică ți sport din patria noastră, vor 
spori ți mai puternic aportul acesteia la creț- 
terea, formarea ți educarea sănătoasă pen
tru muncă ți viață a tinerei generații, la în
făptuirea politicii generale a partidului ți sta
tului nostru, care pune întotdeauna in centrul 
preocupărilor omul, dezvoltarea sa multilate
rală. Să facem totul pentru ca mițearea spor
tivă din țara noastră să-ți îndeplinească in 
condiții cit mai bune marile sarcini ți răspun
deri ce ii revin in cadrul politicii noastre ge
nerale de construcție socialistă ți ridicare a 
țării pe trepte tot mai inalte de civilizație ți 
progres, ca împreună cu întregul popor, spor-* 
tivii patriei să aducă o contribuție tot mai im
portantă la transpunerea cu succes in viață 
□ istoricelor hotăriri ale Congresului al XII- 
lea, a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate ți îna
intare a României spre comunism I

Urez tuturor sportivilor din patria noastră, 
activiștilor sportivi și tuturor membrilor organi
zațiilor sportive, succese și satisfacții tot mai 
mari în întreaga lor activitate, multă sănătate 
și fericire I

oamenilor muncii. Totul, spre 
a reuși cuprinderea în mișca
rea sportivă a celor mai largi 
categorii de cetățeni, spre a 
face din „Daciadă" — generoa
sa inițiativă a secretarului ge
neral al Partidului — o uriașă 
mișcare de masă.

Lucrătorii din organele și or
ganizațiile sindicale, puternic 
stimulați de indicațiile cuprin
se in Mesaj, vor acționa cu 
toate forțele — inclusiv prin 
promovarea intensă a muncii 
obștești — în activitatea sporti
vă și turismul de masă pentru

Datoria noastră
Am crezut multă vreme, in 

prima mea tinerețe, că singu
rul meu țel in viață este să 
obțin gloria sportivă. Nu pot 
să spun, am avut destule satis
facții, am fost membră a echi
pei de floretă a României, cam
pioană mondială, am cucerit 
medalii olimpice și probabil că 
aș fi putut atinge și țeluri mai 
înalte in scrimă. Acum insă, 
cînd, la rîndul meu, îndrum 
pașii altor tineri, copii și ado
lescenți care iși încearcă pute
rile pe planșă, am înțeles că 
noua mea vocație este să ajut 
pe alții să ajungă și mai sus 
decit am reușit eu însămi. în 
această muncă, la Clubul spor
tiv școlar nr. I din Bucu
rești, îmi însușesc deplin im-

(Urmare din pag. I)
privind activitatea de educație 
fizică și sport desfășurată pe 
perioada 1976—1981.

Raportul șl discuțiile, desfă- 
șuratp sub inrîurirea Mesaju
lui, au evidențiat importanța 
actualei conferințe, rolul ei in 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră a intregii activități de edu
cație fizică și sport, in vederea 
creșterii contribuției acesteia Ia 
formarea și pregătirea multila
terală a omului nou, construc
tor activ al socialismului și co
munismului in patria noastră. 
Participanții Ia discuții au ana
lizat problemele fundamentale 
ale educației fizice și sportului, 
subliniind necesitatea cuprin
derii întregului tineret în prac
ticarea sistematică a exercițiu
lui fizic și sportului, îmbunătă
țirii calitative a activității de 
educație fizică în invățămintul 
de toate gradele, extinderii sis
temului competițiilor sportive

■ locale.
în cuvîntul lor, vorbitorii au 

menționat, pe lingă realizările 
obținute, neajunsurile și defici
ențele ce mai persistă în activi
tatea sportivă, îndeosebi cele 
referitoare la selecția sportivi
lor, competența 
cadrele 
tică și 
cative, 
nivelul 
Ei s-au 
rea să desfășoare o muncă in
tensă și exigentă pentru înfăp
tuirea exemplară a orientărilor 
cuprinse in Mesajul secretaru- 

unora dintre 
tehnice, pregătirea poli- 
conținutul muncii edu

care nu s-au ridicat Ia 
și cerințele stabilite, 

angajat cu toată holărî-

CONFERINȚELE FEDERAȚIILOR»

PE RAMURA DE SPORT
La lucrările conferințelor celor .

unor comisii sportive au participat 3 133 delegați și invitați, mem
bri ai comitetelor si comisiilor federale, sportivi, antrenori, teh
nicieni. arbitri, activiști obștești care au analizat cu spirit de 
răspundere activitatea desfășurată în perioada 1975—1980. La lu
crările conferințelor 
395 parlicipanți.

Anallzînd In spirit 
panțil la conferințe 
lipsurilor constatate. ...
viștil prezenți s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru 
îndeplinirea sarcinilor 'trasate de partid șl atit de clar enunțate ta 
Mesajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pentru continua dez
voltare a mișcării sportive din țara noastră.

Cu același prilej au fost dezbătute șt îmbunătățite planurile de 
dezvoltare a tuturor ramurilor sportive pe perioada 1981—1985.

Conferințele federațiilor sportive au procedat apoi la alegerea noi
lor comitete federale, a birourilor federale. în aceste organisme 
de lucru au fost aleși sportivi fruntași, tehnicieni reputați, activiști 
cu remarcabile contribuții la dezvoltarea sporturilor respective. Din 
componența lor fac parte :

AERONAUTICA : președinte — 
Aurel Răican ; secretar : Dumi
tru Mateescu.

ATLETISM: președinte — Marin 
Iliescu; secretar: Victor Firea;

AUTOMOBILISM: președinte — 
Ion Hortopan; secretar: Valeriu 
Mitrescu;

BASCHET: președinte — Cos- 
tache Zmeu; secretar: Gabriel
Popescu ;

BOB-SANIE: președinte — Vic
tor Năstăsescu; secretar: Petre 
Focșeneanu;

al spor- 
recreare, 
util și 

de

creșterea rolului social 
tului, mijloc ideal de 
de petrecere in chip 
plăcut a timpului liber, 
creștere a capacității de muncă 
și întărire a stării de sănătate 
a oamenilor muncii. Totodată, 
ne propunem ca sportul munci
toresc să contribuie mai sub
stanțial la progresul activității 
de performanță. spre gloria 
României socialiste.

EFREM CHERTEȘ
adjunct al președintelui Comi
siei Sport-turism a Consiliului 

Central al U.G.S.R.

de educatori
NICOLAE 
face totul 
promova- 
Sper

citeva indis- 
morale: mo- 
muncă și de 
propria fap-

boldurile tovarășului 
CEAUȘESCU de a 
pentru afirmarea și 
rea de noi talente, 
ajung la rezultate bune 
copiii, dar în primul find sper 
să le pot insufla 
pensabile calități 
destia, spiritul de 
răspundere pentru 
tă, cinstea și dragostea de pa
trie, însușiri care au călăuzit 
și pașii mei, nu numai in are
na sportivă, ci și in viață. Cul
tivarea unor asemenea calități 
este prima noastră datorie de 
educatori în domeniul sportu
lui.

să 
cu

MARIA VICOL 
maestră emerită a sportului 

la scrimă 

lui general al partidului, in ve
derea ridicării pe o treaptă su
perioară a întregii activități do 
educație fizică și sport.

In legătură cu sportul de per
formanță, dezbaterile au evi
dențiat faptul că in perioada 
analizată s-a acționat pentru 
dezvoltarea potențialului spor
tiv al tuturor județelor, in 
scopul promovării și afirmă
rii pe o scară tot mai largă 
a talentelor.

A fost dezbătut, de asemenea. 
Programul de dezvoltare a acti
vității de educație fizică și 
sport pînă in anul 1985.

Referindu-se la creșterea ro
lului sportului in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare intre popoare, ca mijloc de 
promovare a păcii in întreaga 
lume, vorbitorii au exprimat, 
în numele celor pe care ii re
prezintă, hotărirea fermă de a 
transforma acțiunile sportive 
internaționale la care participă, 
intr-un prilej de promovare a 
politicii de pace a României so
cialiste, de mai bună cunoaștere 
între tineri, de întărire a păcii 
și prieteniei' intre națiuni.

In cursul după-amiezii au 
avut Ioc conferințele federații
lor sportive, în cadrul cărora 
au fost prezentate dări de sea
mă asupra activității desfășura
te și planurile de măsuri cu- 
prinzînd obiectivele și sarcinile 
pentru dezvoltarea in continua
re a ramurilor sportive.

Conferințele au ales organele 
de conducere ale federațiilor.

Lucrările Conferinței pe țară 
a mișcării sportive continuă.

31 de federații sportive si ale

federațiilor au luat cuvintul un număr do

critic șl autocritic munca desfășurată, partlcl- 
au dezbătut pe larg cauzele neajunsurilor șl 
In unanimitate, sportivii, tehnicienii șl acri-

- Alexandru
Gheorghe Giurcăneanu: 

președinte — Pavef 
secretar: Traian Di-

președinte — Andrei 
secretari: Daniel Lă-

BOX: președinte — Gheorghe 
Guriev; secretar: Dumitru Cio- 
botaru;

CAIAC-CANOE: președinte — Ion 
Iliescu; secretar: Dorin Lăn- 
crăjan;

CĂLĂRIE — PENTATLON MO
DERN: președinte — Victor Stăn- 
culescu: scretar: Dumitru Nede-

CANOTAJ — YACHTING: pre
ședinte — Alexandru Dănescu; 
secretar

CICLISM:
Novăcescu; 
nuț;

FOTBAL:
Rădulescu; 
zărescu și Florin Dumitrescu;

GIMNASTICA: președinte —
Maria Login ; secretar : Nicolae 
Vieru;

HALTERE ȘI CULTURISM : 
președinte — Alexe Nicu ; secre
tar : Lazăfc Baroga ;

HOCHEI: președinte — Vasile 
Văcaru; secretar: Constantin Ni
colae ;

JUDO: președinte — Gheorghe 
Lavric; secretar: Anton Murară;

LUPTE: președinte — Alexan
dru Crăciunescu; secretar: Ro
mulus Cioacă;

MODELISM: președinte — Ște
fan Ispas; secretar. Dumitru Cer- 
chezan ;

MOTOCICLISM : președinte — 
Victor Voichiță ; secretar : Geor- 
giu Mormocea ;

NATAȚIE: președinte — Avram 
T.ăptoiu; secretar: Valeriu Mal- 
topol;

OINĂ: președinte — Luigi Mar
tis; secretar: Dumitru Stoica;

PATINAJ: președinte — Con
stanța Niculescu; secretar: Gri
gor e Ar joca;

POPICE: președinte — Efrem 
Chertes; secretar: Ladislau Sz3cs;

RADIO-AMATORISM: președin
te — Gheorghe Enciu; secretar: 
Iosif Paolazzo;

RUGBY: președinte — Cornel 
Burada; secretar: Ovidiu Marcu;

SCHI — BIATLON: președinte 
— Marin Dragu ; secretar: Mihal 
Dragomireșcu;

SCRIMA: președinte — Ana 
Pascu; secretar: Dionisie Tepșan;

ȘAH: președinte — Petre Gigea; 
secretar: Anghel Vrabie ;

TENIS DE MASA: președinte — 
Florin Cristescu; secretar: Gheor
ghe Enache;

TIR: președinte — Gavrilă Ba- 
rani; secretar: Viorel Manclu;

TURISM — ALPINISM: pre
ședinte — Vasile Dragomir; se
cretar: Mircea Mîhăilescu;

VOLEI: președinte — Bratu 
Păun; secretar: Marin Petrescu-



RAPORTUL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRO EDUCAȚIE EIZICĂ Șl SPORT
prezentat de tovarășul 

general lt. Marin Dragnea
Conferința pe țară a mișcării 

sportive are loc la începutul 
unui an care a marcat o etapă 
de rodnice împliniri din croni
ca eroică a construcției socia
liste, o perioadă mai bogată ca 
oricînd în realizări ce vorbesc 
convingător despre patriotis
mul, spiritul revoluționar și 
hărnicia poporului nostru, strîns 
unit in jurul partidului, al 
secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care acționează neabătut pen
tru îndeplinirea 
lor obiective ale 
XII-lea Congres 
Comunist Român.

De la tribuna 
noastre, în numele 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, al organizațiilor 
și instituțiilor cu atribuții în 
diferite domenii ale mișcării 
sportive, al tuturor sportivilor, 
activiștilor și tehnicienilor, asi
gurăm conducerea partidului, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un 
punerea în 
Congresului 
stabilit și 
sportivă sarcini importante pri
vind ridicarea pe o treaptă su
perioară a întregii activități de 
educație fizică și sport, în ve
derea creșterii contribuției a- 
cesteia la formarea și pregă
tirea multilaterală a omului 
nou, constructor al socialis
mului și comunismului

De la Conferința trecută, din 
1975, mișcarea noastră sportivă 
a primit sprijinul permanent 
al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui prețioase 
indicații și orientări cuprinse 
în documentele de partid, în 
Mesaje și Cuvîntări, au direc- 
ționat întreaga activitate spor-' 
tivă de masă și de perfor
manță. Este perioada în care, 
după cum se știe, sportul ro
mânesc a trăit cea mai mare 
sărbătoare din istoria sa, prile
juită de mobilizatoarea Cuvîn- 
tare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 19 au
gust 1976, cu ocazia festivi
tății pentru înmînarea unor 
înalte ordine și medalii spor
tivilor noștri care au realizat 
performanțe de larg ecou in
ternațional și au reprezentat 
cu demnitate sportul românesc 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Un puternic ecou a 
avut și Mesajul de felicitare 
adresat participanților la com
petiția națională „Daciada", 
amplă manifestare de masă și 
de performanță, organizată din 
generoasa inițiativă a secreta
rului general al partidului.

Incredințînd mișcării sportive 
noi și tot mai importante va
lențe social-educative, secre
tarul general al partidului ne 
cere, în același timp, îmbună
tățirea continuă a activității 
noastre, așa cum a făcut-o în 
Expunerea la Plenara Comună

Obiectiv fundamental - cuprinderea

însufleți toare- 
celui de 

al
al

Partidului

Conferinței 
Consiliului

efort pentru trans- 
viață a hotărîrilor 
al XII-lea, care au 

pentru mișcarea

a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, din no
iembrie 1981, unde a precizat 
că : „Este necesar să acordăm 
atenție corespunzătoare sportu
lui de niasă, educației fizice, 
ca părți ale formării unui om 
înaintat, sănătos și fizic și in
telectual. Organizațiile de 
partid, organizațiile sindicale 
și de tineret trebuie să se ocu
pe permanent de viața cultu
rală și distractivă a maselor, 
a tineretului. Să extindem 
excursiile, drumeția, să organi
zăm marșuri, prin toate acțiu
nile să cultivăm un spirit com
bativ de luptă in masele tine
rilor, ale întregului popor".

Mărturia 
cordat de 
lui pentru 
a mișcării . 
tuie „Programul privind dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 
1976—1980", elaborat din indi
cația secretarului general al 
partidului și adoptat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Pe baza acestui do
cument programatic de impor
tanță deosebită. Consiliul Na
țional pentru Educație 
și Sport, împreună cu 
liul Central al Uniunii 
rale a Sindicatelor din 
nia, Comitetul Central 
niunii Tineretului Comunist, 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, Consiliu] Național al 
Organizației Pionierilor. Minis
terul Apărării Naționale, Mi
nisterul de Interne, Ministerul 
Sănătății, Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești 
și alți factori au acționat -r 
sub conducerea și îndrumarea 
organelor și organizațiilor de 
partid 
narea 
lui de 
pentru 
acestora la Întărirea sănătății 
și dezvoltarea fizică armonioa
să a populației.

Perioada anilor 1,976—1980 va 
rămîne înscrisă în istoria miș
cării sportive și pentru organi
zarea celei mai ample și dina
mice manifestări a sportului 
românesc „Daciada", care, va- 
lorificînd tradițiile sportului 
românesc, a determinat spo
rirea preocupărilor și răspun
derilor la nivelul județelor, a 
organizațiilor cu atribuții, fe
derațiilor, asociațiilor și clubu
rilor sportive pentru extin
derea activității sportive de 
masă și de performanță, pen
tru desfășurarea lor la un ni
vel calitativ superior. „Dacia
da" a prilejuit și accentuarea 
caracterului educativ al sportu
lui, prin organizarea a nume
roase acțiuni cultural-educa
tive.

sporturile aplicative în cadrul 
unor tabere și a cercurilor de: 
tir, radioamatorism, modelism. 
karting, parașutism, planorism 
și zbor cu motor, biatlon, ju
do, alpinism, orientare turis
tică.

Pregătirea fizică din armată, 
ca parte componentă a proce
sului de instruire și educare a 
militarilor și elevilor din uni-

tățile militare de învățămînt, 
a cunoscut o îmbunătățire sub 
toate aspectele. Este de men
ționat buna organizare și des
fășurare a „Concursurilor spor
tive militare" și a „Dinamo- 
viadelor" de iarnă și de vară, 
din cadrul „Daciadei", organi
zate de 
Naționale 
Interne.

Necesitatea legării de 
a practicării exercițiilor

Ministerul Apărării 
și Ministerul

fizice

do

ie

sprijinului 
conducerea 
creșterea 
sportive o

direct a- 
partidu- 
continuă 

consti-

Fizică 
Consi- 
Gene- 
Româ- 
al U-

— pentru perfecțio- 
educației fizice, sportu- 
masă și de performanță, 
creșterea contribuției

întregului
tineret, a maselor largi de oameni ai muncii

în practicarea exercițiilor fizice, sportului

Cu toate acestea. în activita
tea sportivă de masă organi
zată cu preșcolarii, elevii și 
studenții se manifestă încă o 
seamă de neajunsuri determi
nate de modul defectuos în 
care concep si realizează une
le organe locale activitățile 
competitionale de masă, prin 
organizarea unor acțiuni festi- 
viste pe localități si mai pu
țin la nivelul unităților de în- 
vătămînt. ceea ce reduce posi
bilitatea sporirii numărului de 
elevi participant! la întreceri, 
precum și continuitatea acțiu
nilor. De asemenea, menționăm 
că nu întotdeauna Consiliile 
populare au acordat unităților 
de învătămînt sprijinul necesar 
în acțiunea de amenajare a ba
zelor sportive si nu au fost a- 
nlicate indicațiile conducerii 
partidului privind punerea gra
tuită a bazelor sportive la dis
poziția elevilor si studenților

organele sindicale si cele 
cooperația meșteșugărească 
dat atentie mai mare extinde
rii practicării gimnasticii la lo
cul de muncă în 1.226 unități 
economice cu peste 700.000 par
ticipant!. în anul 1981 s-au 
înregistrat peste 5 milioane de 
participant! la acțiunile turis
tice din rîndul tineretului, oa
menilor muncii și membrilor 
lor de familie. Peste 3 milioa
ne de oameni ai muncii din 
cluburile si asociațiile sporti
ve sindicale au luat parte la 
întrecerile din cadrul „Dacia- 
dei“. Cupele pe ramuri de ’pro
ducție au contribuit la crește- 

“ rea răspunderii sindicatelor din 
toate ramurile economice de a 
stimula o 
activitate 
masă de-a
La fel de __________ ...
vedit si competițiile dotate cu 

Cupa U.G.S.R.

din 
au

amplă si continuă 
competitională de 
lungul întregului an. 
stimulative s-au do-

diale și europene de juniori, 
in perioada 1976—1981. au con
tribuit 35 județe și 101 uni
tăți sportive.

în perioada 1976—1980 spor
tivii români au cucerit 344 de 
medalii, la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale, europe
ne și Jocurile Mondiale Uni
versitare (din care 89 de aur), 
față de 270 medalii (din care 
54 de aur) în cincinalul 1971— 
1975.

Participarea reprezentanților 
României socialiste la ultimele 
două ediții ale Jocurilor Olim
pice — Montreal, 1976 și Mos
cova, 1980 — s-a soldat cu ob
ținerea a 52 medalii (din care 
10 de aur) și 380 puncte, față 
de 71 medalii (din care 18 de 
aur) 
tr-o 
șase 
pice 
1972.

în 
fășurat trei ediții ale Jocurilor 
Mondiale Universitare : Sofia 
1977, Mexic 1979 și București 
1981 — la care sportivii țării 
noastre au obținut rezultate de 
prestigiu, cucerind 133 de me
dalii din care 54 de aur, iar e- 
chipa studențească de handbal 
Ritmul de dezvoltare a

și 515 puncte obținute în- 
perioadă de 20 ani, la cele 
ediții ale Jocurilor Olim- 
desfășurate intre anii 1952—

această perioadă, s-au des-

(

<

1

<
<
1

sp 
este nesati

Cu toate realizările de seamă 
obținute în această perioadă, 
trebuie să recunoaștem că rit
mul de dezvoltare a sportului 
de performanță, în multe uni
tăți sportive și județe, este încă 
nesatisfăcător, progresele reali
zate în intervalul 1976—1981 ne- 
situîndu-se la nivelul impus de 
cerințele de reprezentare a 
sportului românesc pe plan in
ternațional. S-a acționat insu
ficient, atît pe plan central, 
cît și la nivelul județelor pen
tru dezvoltarea sporturilor prio-
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și turismului
în domeniul educației fizice 

și sportului de masă s-a ac
ționat in direcția perfecționării 
formelor și mijloacelor de cu
prindere a întregului tineret, 
a unui număr cit mai mare de 
oameni ai muncii în practi
carea cu continuitate a exerci- 
țiilor fizice și sportului, în ve
derea menținerii sănătății, re
facerii capacității de muncă, 
prelungirea duratei vieții ac
tive și creșterea productivității 
muncii.

în etapa parcursă, C.N.E.F.S. 
și alți factori cu atribuții 
acționat pentru dezvoltarea 
perfecționarea activității de 
ducație fizică și sportive 
masă, în vederea ridicării 
o treaptă superioară a pregă
tirii fizice multilaterale a co
piilor și 
practicarea diferitelor 
sportive, mișcarea în aer liber 
și integrarea acestor acțiuni în 
ansamblul muncii educative.

în privința activității spor
tive de masă, în baza prevede
rilor programelor unice de ac
tivități și a calendarului spor
tiv, s-a asigurat mai buna cu
prindere a tineretului școlar și 
universitar la competițiile spor
tive de masă din cadrul „Da-

au
6i 
e- 
de 
pe

tinerilor, folosind 
ramuri

școlile s-auciadei". In toate 
constituit asociații sportive ale 
elevilor, care asigură organi
zarea și desfășurarea acțiuni
lor sportive prevăzute In pro
gramele unice. La întrecerile 
celei de a doua ediții a „Da
ciadei" au fost cuprinși circa 
68 la sută din totalul întregu
lui tineret școlar și universi
tar. In cadrul taberelor de va
canță pentru elevi și studenți 
s-au asigurat condițiile nece
sare pentru cuprinderea elevi
lor și studenților în acțiuni 
sportive și turistice.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat extinderii turismului in 
rîndurile elevilor și studenți
lor. Anual, au fost cuprinși în 
excursii șl drumeții cca 
2.300.000 de elevi și peste 60.000 
studenți. în majoritatea jude
țelor au fost organizate acțiuni 
de inițiere a preșcolarilor și e- 
levilor la înot, patinaj si schi, 
în anul 1981, au fost cuprinși 
în aceste acțiuni peste 600.000 
de preșcolari și elevi.

In cadrul activității de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, ca urmare a 
acțiunilor inițiate și organizate 
de C.C. al U.T.C. și C.N.O.P., 
sute de mii de tineri practică

Ca urmare a sprijinului ma
terial mal substanțial acordat 
de Consiliul Central al U.G.S.R., 
precum si al unor preocupări 
mai mari din partea organelor 
sindicale si ale U.T.C.. în cele 
2.562 asociații sportive din în
treprinderi si instituții activita
tea de educație fizică si sport 
s-a diversificat în forme mai 
accesibile, răspunzînd în măsu
ră mai mare cerințelor maselor 
de tineri si oameni ai muncii 
de a se recrea prin sport si 
mișcare, contribuind totodată la 
creșterea nivelului de viată al 
populației. Menționăm, de ase
menea. preocupările UCECOM 
pentru dezvoltarea unor acti
vități specifice de masă în rîn
dul lucrătorilor din cooperația 
meșteșugărească.

Actionînd în spiritul indica
ției secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de ..legare mai strîn- 
să a practicării exercițiilor fi
zice de producție și de creș
tere a productivității muncii".

Consiliul Național pentru E- 
ducatie Fizică si Sport nu a 
acționat însă cu suficientă fer
mitate pentru a determina mă
suri eficiente care să ducă la 
lichidarea unor neajunsuri care 
persistă de mult timp. Sarcina 
dată de conducerea partidului 
si statului nostru cu privire la 
cuprinderea si angrenarea în
tregului tineret în practicarea 
cu continuitate a exercițiilor fi
zice si sportului nu a fost în
deplinită 
de către 
tiile cu 
acționat
ră pentru înlăturarea manifes
tărilor de formalism si super
ficialitate în desfășurarea ac
țiunilor sportive de masă, pre
cum si pentru lichidarea ten
dinței de a se concentra cu 
precădere atenția la organizarea 
unor faze finale pe tară, ne- 
gliiîndu-se in mod nepermis 
activitățile la nivelul unităților 
de bază. în întreprinderi. în 
scoli și la sate.

la nivelul cerințelor 
C.N.E.F.S. si organiza- 
atributii. care nu au 
cu fermitatea necesa»

Sarcini prioritare, de mare răspundere pentru
reprezentarea cu cinste și demnitate a sportului

românesc în arena internațională
noscut o puternică dezvoltare 
în întreaga țară și a reușit 
să se manifeste activ la toate 
marile competiții mondiale și 
europene. Astfel, datorită pro
greselor înregistrate în activi
tatea cluburilor și asociațiilor 
sportive, a muncii antrenorilor 
și celorlalți specialiști s-a reu
șit, ca în anul 1981, toate cele 
40 județe și municipiul Bucu
rești să promoveze sportivi în 
loturile naționale de seniori și 
juniori, față de numai 20 ju
dețe în anul 1975.

La obținerea celor 142 meda
lii (din care 31 de aur) și a 
punctelor cucerite de sportivii 
români la campionatele mon-

In domeniul sportului de 
înaltă performanță și perfor
manță, în perioada 1976—1981, 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, organiza
țiile și ministerele cu atribuții, 
federațiile, consiliile județene 
șl cluburile sportive au acțio
nat pentru dezvoltarea poten
țialului sportiv al tuturor ju
dețelor, în scopul promovării și 
afirmării pe o scară tot mai 
largă a talentelor, creșterii 
performanțelor și reprezentării 
cu demnitate a sportului ro
mânesc în competițiile interna
ționale.

Ca urmare a acțiunilor între
prinse, sportul românesc a cu-

ritare nominalizate și în mod 
deosebit pentru crearea unor 
unități puternice de performan
tă, capabile să asigure pregă
tirea sportivilor la nivelul ce
rințelor internaționale.

Aceste deficiențe sint urma
rea, în principal, a lipsei de 
fermitate și consecvență cu ca
re au acționat organele 
C.N.E.F.S., și ale celorlalte or
ganizații centrale cu atribuții, 
modului ‘ '
consiliile județene pentru edu
cație fizică si sport și inspec
toratele școlare au acționat pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin în domeniul formării si 
promovării talentelor pentru
sportul de înaltă performanță.

Numărul mic a] valorilor 
sportive autentice, depistate și 
pregătite în cadrul unităților 
sportive îngreunează în conti
nuare acțiunea de lichidare a 
rămînerii în urmă și ridicarea 
clasei internaționale a unor ra
muri de sport și in mod deo
sebit a atletismului, fotbalului, 
Înotului, tirului, boxului, gim
nasticii masculine, luptelor li
bere.

într-o situație deosebită se 
află atletismul care, In ultime
le două cicluri olimpice a mar
cat o serioasă rămînere în ur
mă, față de nivelul mondial, 
cucerind numai 1 medalie și 
7 puncte în 1976 și doar 5 
puncte în 1980. Nu pot fi tre- 

.jcute cu vederea nici deficien
țele și rămînerile în urmă care 
se înregistrează în sporturile 
de iarnă.

într-o viziune deosebit de e-

în care federațiile.
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Cadre bine pregătite, care <
și dăruire în toate

Cu privire la pregătirea și 
perfecționarea cadrelor s-a 
menționai că Consiliul Națio
nal împreună cu Ministerul
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domeniul educației fizice și 
sportului. Astfel, in această 
perioadă, la cele 93 de cursuri 
centrale de perfecționare au 
fost cuprinși anual circa 2.000

Promovarea largă a principiilor eticii și echității

socialiste în întreaga
Activitatea politico-educativă 

și de educație sportivă, desfă
șurată pe baza Hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român, a urmă
rit atragerea tineretului a 
maselor de oameni ai muncii 
în practicarea sistematică a e- 
xercițiilor fizice, sportului și 
turismului, cit și obținerea 
unor performanțe de nivel 
mondial.

Datorită preocupărilor insu
ficiente ale cluburilor, asocia
țiilor și federațiilor sportive,

Propagandă eficientă pentru sport - ca factor
de sănătate, de educare și de afirmare a talentelor

In domeniul activității de 
propagandă sportivă s-a acțio
nat pentru popularizarea celor 
mai adecvate forme de prac
ticare a sportului în vederea 
menținerii sănătății, refacerii 
capacității de muncă și recreă
rii psihice, pentru populari
zarea celor mai importante 
manifestări sportive naționale 
și internaționale organizate în 
țară și peste hotare, pentru 
cunoașterea realizărilor sporti

Pe toate meridianele lumii - mesajul de pace
și prietenie al tineretului sportiv din România

In domeniul relațiilor spor
tive internaționale, C.N.E.F.S., 
a aplicat eu consecvență prin
cipiile politicii externe a par
tidului și statului nostru, for
mulate cu clarviziune de 
secretarul general al P.C.R., 
președintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pe stadioa
nele României socialiste și peste 
hotare, sportivii noștri se în
trec cu tineri din toate conti
nentele. Desfășurîndu-se pe 
baza principiilor respectului 
reciproc, ale înțelegerii și 
prieteniei, întrecerile sportive

Pentru folosirea intensivă, cu eficiență
crescută a bazelor sportive

metodelor și stilului

Un domeniu de care depin
de dezvoltarea sportului de 
masă și a celui de performanță 
este utilizarea judicioasă, mo
dernizarea și lărgirea bazei 
materiale a mișcării sportive.

în perioada care a trecut de 
la ultima conferință, s-au con
struit, cu fondurile alocate de 
la bugetul de stat : 14 săli po
livalente cu 1.000 și 2.000 locuri; 
4 patinoare artificiale desco
perite ; 2 bazine acoperite
p’ .cru înot și săli de pregătire 
(5'entru atletism, scrimă și 
jocuri sportive ; 2 poligoane 
pentru tir ; 9 stadioane. Din 
fondurile afectate de U.G.S.R.
Perfecționarea

la toate
întreaga activitate sportivă 

s-a bucurat de îndrumarea și 
sprijinul permanent din partea 
organelor și organizațiilor de 
partid. Analiza periodică a ac
tivității consiliilor teritoriale 
pentru educație fizică și sport, 
a consiliilor asociațiilor și clu
burilor sportive in organizațiile 
de partid a imprimat o orien
tare precisă și finalitate in în
deplinirea de către organizații
le sportive, organizațiile de 
stat și obștești a atribuțiilor și 
sarcinilor ce le revin in ve
derea ridicării activității de 
educație fizică și sport la ni
velul exigențelor societății 
noastre.

Acum, cind pășim . într-o 
nouă etapă și este necesar să 
tragem toate învățămintele și 
concluziile ce se impun pen
tru activitatea de viitor, tre
buie arătat, în mod autocritic, 
că C.N.E.F.S. nu a acționat 
suficient de energic și ferm 
pentru organizarea aplicării 
întocmai a prevederilor docu
mentelor de partid și de stat 
referitoare la dezvoltarea lar
gă a educației fizicâ și spor
tului de masă, la creșterea ni
velului sportului de perfor
manță.

Biroul Executiv și condu
cerea C.N.E.F.S., sc implică in 
toate nerealizărilc semnalate, 
pentru că nu au luat toate 
măsurile și nu au organizat 
temeinic traducerea în viață a 
hotărîrilor adoptate, nu au 
manifestat exigența necesară 
și nu au tras la răspundere 
organizațiile sportive și cadre
le care nu și-au făcut datoria, 
care nu și-au indeplinit obiec
tivele stabilite. Biroul Execu
tiv și conducerea C.N.E.F.S. 

TEXT PRESCURTAT

antrenori de la 35 discipline 
sportive. De asemenea, au fost 
organizate 28 cursuri pentru 
cadrele de conducere din orga
nizațiile sportive.

viață sportivă a țării
activitatea politico-educativă 
nu a reușit însă să răspundă 
întotdeauna promovării si apli
cării în mișcarea sportivă a 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eti
cii si echității socialiste. Bi
roul Executiv al Consiliului 
Național și federațiile sportive 
nu au acționat cu suficientă 
fermitate pentru combaterea și 
prevenirea manifestărilor și 
atitudinilor de încălcare a re
gulilor de sportivitate și a 
normelor morale.

vilor români ajunși pe culmile 
performanței.

Educația și propaganda 
sportivă vor trebui să acțio
neze pe viitor cu mai multă 
fermitate pentru cultivarea 
unei atitudini înaintate, res
ponsabile față de muncă, de 
pregătirea sportivă, pentru a- 
firmarea personalității și auto- 
perfecționării morale a fiecă
rui sportiv și tehnician din 
mișcarea sportivă.

aduc o contribuție prețioasă la 
mal buna cunoaștere și întări
re a prieteniei între popoare, 
la cauza păcii. în lume, trăsă
turi care vor trebui și mai 
mult evidențiate în viitor.

In ultimii ani. reprezentanții 
români au adus o contribuție 
importantă la activitatea celor 
51 organizații sportive inter
naționale la care sînt afiliate 
organizațiile sportive româ
nești. Specialiștii români ocu
pă in prezent 77 posturi în or
ganele de conducere sau în 
comisiile tehnice ale organi
zațiilor sportive internaționale.

s-au realizat 4 stadioane și s-au 
efectuat diferite lucrări de re
parații și modernizări, iar din 
cele ale Ministerului Educației 
și Invățămîntului 6 săli de 
sport la unitățile de învățămint 
superior ; consiliile populare 
au construit 289 săli de educa
ție fizică la scoli.

Deși dispunem de o bază 
materială mai bună decît în 
trecut, trebuie să recunoaștem 
că există însă lipsuri serioase, 
mai ales în privința folosirii 
intensive, cu eficiență a tutu
ror bazelor, cît și în întreți
nerea acestora.

de muncă
nivelurile
nu au acționat ferm și cu e- 
xigență față de gravele aba
teri semnalate în activitatea 
fotbalistică, atît la nivelul e- 
chipelor naționale, cît și la 
cluburi. De asemenea, nu în
totdeauna au soluționat opera
tiv, împreună cu organizațiile 
cu atribuții o serie de pro
bleme de fond ale 'mișcării 
sportive.

Conferința pe țară a mișcă
rii sportive este chemată să 
analizeze activitatea desfășu
rată din 1975 pînă in 1981 și 
să adopte Programul de dez
voltare a activității de edu
cație fizică și sport pină in 
1985.

Proiectul de program supus 
dezbaterii și aprobării Confe
rinței ține seama de schimbă
rile petrecute în mișcarea 
sportivă, de orientările și sar
cinile trasate, pentru acest do
meniu, prin documentele de 
partid și de stat.

Caracteristica fundamentală a 
„Programului" este ridicarea 
calității și eficienței activită
ții de educație fizică, sportu
lui de masă și sportului de 
performanță. Este de datoria 
C.N.E.F.S., a tuturor organi
zațiilor sportive, a tuturor or
ganizațiilor de masă, obștești 
Și de stat să militeze pentru 
aplicarea prevederilor „Pro
gramului", să desfășoare o 
muncă susținută de mobilizare 
a tuturor membrilor organi
zațiilor sportive pentru înde
plinirea eu răspundere și pa
siune a îndatoririlor ce le re
vin, in spiritul prețioaselor in
dicații și orientări cuprinse în 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Conferinței 
pe țară a mișcării «portive.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
în cuvîntul său, tovarășul 

Nicolae Stancu, președintele 
C.M.E.F.S. București, s-a re
ferit, între altele, la puternica 
influență pe care marea com
petiție sportivă națională „Da- 
ciada", inițiată de secretarul 
general al partidului, a avut-o 
asupra dezvoltării activității de 
masă și de performanță, în 
care Capitala a obținut locul 
întîi pe țară, la cea de a doua 
ediție. „Analizînd rezervele de 
care dispune municipiul Bucu
rești — a spus vorbitorul — în 
ceea ce privește potențialul, 
numărul sportivilor de excep
ție, talentul și pregătirea lor, 
numărul și calitatea cadrelor 
tehnice, condițiile materiale e- 
xistente, trebuie să arătăm că 
acestea nu sînt total valorifi
cate". După ce a arătat o serie 
de împliniri, dar și lipsuri e- 
xistente încă în activitatea de 
masă și de performanță din 
municipiul București, vorbito
rul s-a angajat, în numele con
siliilor asociațiilor și cluburilor 
sportive, a întregului activ, din 
Capitală, de a mi- 
lita neobosit pen
tru traducerea în 
viată a prețioase
lor indicații din 
Mesajul tovară
șului Nicolae
Ceaușescu. precum 
și a hotărîrilor ce 
vor fi adoptate de 
Conferința pe tară 
a mișcării sportive.

Marea noastră 
gimnastă Nadia 
Comăneci a vorbit 
cu emoție despre 
frumoasa ei carie
ră sportivă a cărei 
strălucire a fost 
posibilă datorită 
unei munci susți
nute. ca si condi
țiilor minunate 
create de partid 
mișcării noastre 
sportive. Ea a evo
cat acel memora
bil 19 august 1976
cînd. după succesul de la 
Montreal. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Si tovarășa _ Elena 
Ceausescu au îmbrățișat-o 
cu dragoste părintească, 
onorînd mișcarea sportivă din 
patria noastră prin acordarea 
întîiului titlu de Erou al Mun
cii Socialiste unui sportiv. „Co
pleșită de fericire, vibrînd de 
o deosebită recunoștință, am 
promis să-mi pun pe mai de
parte munca și talentul în 
slujba sporirii prestigiului spor
tiv al țării. împreună cu cole
gele mele, ne-am ținut din nou 
cuvîntul, întoreîndu-ne de la 
campionatele mondiale de la 
Fort Worth cu primul titlu de 
campioană a lumii pe echipe."

Tovarășul Aurel Duca, secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a subliniat în cuvîn
tul său activitatea susținută 
desfășurată de organele și or
ganizațiile sindicale, alături de 
C.N.E.F.S., C.C. al U.T.C., Mi
nisterul Turismului și alte or
ganizații cu atribuții pentru 
organizarea în mod plăcut și 
cu influente pozitive, sub as
pect educativ, recreativ si so
cial, a activității de educație 
fizică, turism și sport eu ma
sa oamenilor muncii, contri- 
buindu-se astfel la formarea 
multilaterală a acestora, atît 
fizic cît si intelectual. Evo- 
cînd realizările celor 2 566 de 
asociații și 26 de cluburi spor
tive muncitorești, vorbitorul a 
făcut o analiză temeinică a ne- 
implinirilor și lipsurilor care 
mai există în activitatea de e- 
ducație fizică, turism, sport 
de masă și de performanță 
din întreprinderi și instituții, 
care nu se ridică încă la ni
velul cerințelor. In încheiere, 
vorbitorul a făcut o serie de 
propuneri menite să ducă la 
dezvoltarea activității sportive 
muncitorești.

Din partea federației de ca
notaj a vorbit antrenorul fe
deral Victor Mociani, care s-a 
referit, în principal, la im
portanța pe care selecția 
științifică, continuă și per
severentă a avut-o în obți
nerea rezultatelor de valoare 
mondială din ultimii ani, mul
tipla campioană mondială și 
olimpică Sanda Toma fiind 
una dintre sportivele depis
tate în cadrul unor asemenea 
acțiuni de selecție.

Marea responsabilitate pa
triotică a sportivilor care îm
bracă tricourile cu tricolorul 
României a reprezentat prin
cipala. idee din cuvîntul lup
tătorului fruntaș Ion Draica. 
„Consider — spunea el — că 
reprezentarea cu demnitate a 
sportului românesc în arena 
internațională este nu numai 
o înaltă îndatorire patriotică 
pentru fiecare dintre noi — 
așa cum se subliniază în 
Mesajul adresat de tovară- 

sul Nicolae Ceausescu? Con
ferinței noastre — ci și o 
atitudine firească, exprimînd 
înalta conștiință a tineretu
lui român, crescut și educat 
cu grijă de către partid și 
avînd posibilități multiple de 
afirmare pe toate planurile".

Vorbind de la tribuna Con
ferinței, după ce a eviden
țiat că performanțele sale și 
ale celorlalți sportivi nu ar 
fi fost posibile fără minu
natele condiții de viață, mun
că și sport create de partid, 
canoistul Ivan Patzaichin a- 
firma : „După 17 ani de sport, 
în care am adunat 24 de me
dalii de aur, argint și bronz, 
la Jocurile Olimpice, la cam
pionatele mondiale și europe
ne, după zeci de victorii în 
regate internaționale de an
vergură, pot spune că există 
ceva mai important decît ta
lentul — MUNCA ! Munca este 
singurul secret al performan
ței".

Președintele C.J.E.F.S. Tg. 
Mureș, tovarășul Kosa Geza, 
a împărtășit Conferinței o 
prețioasă experiență în ceea 

Nadia Comăneci la tribuna Conferinței
ce privește activitatea sporti
vă și de agrement a oameni
lor muncii din Tg. Mureș, a- 
nume amenajarea unei zone, 
unică în felul ei, care oferă 
posibilități de recreare prin 
practicarea înotului, canota
jului, fotbalului, tenisului, 
handbalului, kartingului, bas
chetului, voleiului ș.a. Zona 
de agrement „Mureșul" va a- 
vea în curînd, o replică si
milară, în urma indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului cu ocazia unei vi
zite de lucru la Tg. Mureș.

Educația fizică și sportul în 
învățămint au fost pe larg 
dezbătute în cuvîntul tova
rășului Petre Constantin, ad
junct al ministrului educației 
și învățămîntului, care s-a re
ferit la noua lege a educației 
și învățămîntului, ca și la 
măsurile întreprinse de M.E.I. 
pentru traducerea în viață 
a sarcinilor ce-i revin în a- 
ceste domenii de mare im
portanță socială. Au fost a- 
rătate măsurile pe care mi
nisterul le va întreprinde în 
domeniul activității de masă 
și în strînsă conlucrare cu 
C.N.E.F.S. și federațiile de 
specialitate, pentru înlătura
rea neajunsurilor manifestate 
în activitatea unor cluburi șco
lare și universitare. „O aten
ție deosebită — a spus vorbi
torul — va fi acordată 
atletismului și sporturilor de 
iarnă, din care se vor face 
direcții prioritare pentru uni
tățile sportive școlare și uni
versitare".

Tovarășa Elena Firea, decan 
la I.E.F.S., s-a ocupat în cu
vîntul său de activitatea des
fășurată de cadrele didactice 
șl studenți, sub conducerea 
organizației de partid, pentru 
perfecționarea pregătirii vii
torilor profesori de educație 
fizică și antrenori, ca și pen
tru sporirea aportului specia
liștilor Institutului la spriji
nirea activității sportive de 
masă și de performanță din 
asociații, cluburi și loturi re
prezentative.

Un pronunțat caracter auto
critic a avut luarea de cuvînt 
a secretarului F.R. Box, Du
mitru Ciobotaru, care a făcut 
o atentă analiză a cauzelor ce 
au impietat asupra rezultate
lor din ultima vreme ale pugiliș- 
tilor noștri. S-a insistat asu
pra slabei producții de ele
mente valoroase a unor clu
buri sportive, a unor centre 
cu tradiție în box, datorată 
îndeosebi selecției necores
punzătoare și procesului ins
tructiv sub parametrii exigen
țelor actuale. „Consider că stă 
în puterea noastră — a spus 
secretarul F.Fk Box — să a- 
ducem sportul nostru îndră
git la același nivel din anii 
afirmării sale internaționale".

Tovarășul Cuman Șerban, 

președintele C.C.E.F.S., prima
rul corn. Joița (jud. Giurgiu) 
a prezentat realizările deo
sebite obținute de asociația 
sportivă sătească a comunei, 
care a reușit nu numai să 
creeze o largă emulație de 
masă în întrecerile „Daciadei", 
ci să obțină și frumoase re
zultate in sportul de perfor
manță, la tir, atît pe plan na
țional (echipa campioană la 
talere aruncate din turn — 
1980), cît și în arena inter
națională (la talere aruncate 
din turn la campionatele bal
canice).

In cuvinte emoționante, cam
pionul olimpic la tir. Ion 
Corneîiu, după ce a exprimat 
angajamentul sportivilor de la 
clubul Steaua de a se pregăti 
temeinic în vederea J.O., a 
spus : „Crescuți și educați de 
partidul nostru, sportivii Ro
mâniei doresc pacea pe pă- 
mînt, cultivă prietenia since
ră cu toți tinerii din lume. 
Vom face cunoscute pretutin
deni aceste simțăminte nobi
le care animă poporul ro
mân, pentru că sport nu se 
poate face decît în timp de 
pace".

Tovarășul Tudor Mohora, 
secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.C.R., a pre
zentat Conferinței un amplu 
tablou al activităților spor
tive de masă și de performan
ță desfășurate de organizațiile 
de tineret și studenți sub con
ducerea nemijlocită a orga
nelor și organizațiilor de partid, 
realizările obținute în preaj
ma aniversării a 60 de ani 
de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și 25 de ani 
de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România. Vorbitorul 
s-a referit, de asemenea. la 
deficiențele care mai există, la 
cauzele acestora, arătînd tot
odată măsurile menite să du
că la îmbunătățirea, atît sub 
aspect cantitativ, cît și sub 
aspect calitativ, așa cum o 
cere secretarul general al 
partidului, a activității spor
tive de masă și de performan
ță în rîndurile tineretului.

Suzana Ardeleanu, pînă nu 
de mult scrimeră fruntașă, în 
prezent antrenoare la Satu 
Mare, a făcut o competentă 
analiză a modului cum se des
fășoară procesul instructiv-e- 
ducativ în cadrul recunoscu
tei pepiniere a scrimei româ
nești din nordul țării, anga- 
jîndu-se ca, împreună cu co
legii ei să asigure loturilor 
elemente de mare valoare.

în cuvîntul tovarășului g-ral. 
maior Ion Aurel, președintele 
clubului Steaua, s-a făcut o 
cuprinzătoare prezentare a mă
surilor întreprinse de biroul 
consiliului de conducere al 
clubului și comitetul de parti'd 
pentru modernizarea procesu
lui instructiv-educativ. pen
tru perfecționarea antrenori
lor și celorlalți specialiști, 
astfel încit să crească apor
tul clubului militar la repre
zentarea cu cinste a sportului 
românesc în toate marile com
petiții internaționale.

Principalele probleme ale 
fotbalului nostru, cu precă
dere lipsurile în domeniul in
struirii și educației sportivi
lor, antrenorilor, conduceri
lor cluburilor și asociațiilor, 
a arbitrilor și altor factori 
din fotbal a făcut obiectul 
cuvîntului președintelui F.R. 
Fotbal, Andrei Rădulescu. S-a 
afirmat și cu acest prilej ho- 
tărîrea de a lichida grabnic 
serioasele lipsuri existente, de 
a instaura un climat riguros 
de muncă, ordine, disciplină 
și corectitudine la toate eșa
loanele acestui sport, de a 
redresa cit mai curînd acti
vitatea fotbalistică.

O competentă analiză la o- 
biect a sporturilor de iarnă, 
a cauzelor care frînează dez
voltarea lor la nivelul dorit 
a făcut Mihai Bîră, secretar 
al C.J.E.F.S. Brașov. El a ex
primat puncte de vedere in
teresante în legătură cu mă
surile care ar duce la o creș
tere a rezultatelor in aceste 
sporturi.

Nicolae Constantin, campion 
european la judo, s-a referit 
în cuvîntul său la excepțio
nalele condiții create în țara 
noastră pentru afirmarea ple
nară a personalității umane, 
de care el însuși a benefi
ciat, atît • pe planul activită
ții sportive, cit și pe cel al 
formării profesionale, politi
ce și cetățenești. El a .expri
mat hotărirea colegilor din clu
bul Dinamo și de la lota! na
tional de a depune — asa 
cum ne îndeamnă secretarul 
general al partidului în Me
sajul adresat Conferinței — 
o muncă susținută, fără pre
get, pentru obținerea de noi 
și.noi succese in arena inter
națională.



REÎNCEPE CAMPIONATUL DIVIZIEI „B“

riîiiic, etapa a 19-a a Diviziei .,4“ PROGRAMUL ȘI ARBITRII PRIMEI ETAPE A RETURULUI

„EXAMENUL DEPLASĂRII" 
PENTRU PRIMELE 6 CLASATE

S C. S. Tîrgoviște primește re
plica unui lider aflat in cău
tarea moralului @ Două echi
pe studențești, mîine, în „P 
gie“. Care din ele va cînta 
final Gaudeamus ? ® La 
tești, față in față Dobrin și Lu- 
cescu 9 „Dacă am 
punct și pe terenul 
lui...", iși zic, cu 
constănțenii 9 Meci 
tru Chimia la Cluj-Napoca, a- 
colo unde „U" este datoare... 
suporterilor ® La Tg. Mureș, un 
meci intre a doua din „coadă" 
cu a doua din frunte 9 Steaua 
vine după un semisucces, iar 
@ La Arad, un test

CLASAMENTUL

kW\\\\\WWI

(Re
in 

Pi-

unluat
Progresu- 

subințeles, 
greu pen-

S.

1. UNIV CRAIOVA 18 13 1 4 40-11 27
2. Dinamo 18 12 3 3 38-17 27
3. Corvinul 18 9 4 5 39-24 22
4. F.C. Olt 18 9 3 6 25-18 21
5. F.C.M. Brașov 18 8 4 6 17-18 20
6. S.C. Bacău 18 7 5 6 22-25 19
7. Steaua 18 6 6 6 17-17 18
8. Sportul stud. 18 6 6 6 20-24 18
9. „Poli" Timișoara 18 6 4 8 21-22 16

10. F.C. Constanța - 18 4 8 6 21-23 16
11. U.T. Arad 18 6 4 8 21-26 16
12. „U* Cj.-Napoca 18 6 4 8 17-25 16
13. C.S. Tîrgoviște 18 6 4 8 17-27 16
14. Chimia Rm. V. 18 6 4 8 20-31 16
15. F.C. Argeș 18 5 5 8 14-19 15
16. Jiul 18 4 7 7 19-25 15
17. A.S.A. Tg. M. 18 6 1 11 25-27 13
18. Prog. Vulcan 18 4 5 9 18-32 13

.C. Bacău după un... semieșec
gazde @ La Petroșani, un exa-

un semisucces, 
dificil pentru 
men sever pentru oaspeți

PROGRAMUL ETAPEI
- UNIV. CRAIOVAC.S. TÎRGOVIȘTE

R. Petrescu (Brașov): M. Dumea (Roman) și A.. Gheorghe (P. Neamț)
SPORTUL STUDENȚESC - „POLI" TIMIȘOARA
M. Neșu (Oradea); l. Dirtu (Alexandria) și S. - -
iești)

— (stadionul Politehnica)
“ “-------- - CORVINUL

Pădurăriței (toți din

Pantolirnorv&scu (Plo-

F.C. ARGEȘ
O. Streng; I. Caramon și
F.C. CONSTANȚA
M. Salomir (Cluj-Napoca) :
„U“ CLUJ-NAPOCA
D. Petrescu; M. Niculescu
A.S.A. TG. MUREȘ
Cr. Teodorescu (Buzău); î. Tănase (Tîrgovișto) și Tr. Cruceami (Tecuci)
STEAUA - S.C. BACÂU
AI. Mustâțea (Pitești); A. Stocker (Petroșani) și A. M-ițaru (Rm. Vîlcea)

(stadionul Steaua)
U.T.A. - F.C. OLT
Fl. Popescu (Ploiești); J. Grama șl N. Voinoa (ambii din București) 
JIUL PETROȘANI - F.C.M. BRAȘOV
I. Igna; D. Buciuman (ambii din Timișoara) și Fi. Tăbîrcă (Rm, Vîlcea)

Toate meciurile «or începe la ora 15,30.

C.

S.

HUNEDOARA
Oradea)

- PROGRESUL-VULCAN
Mădovan ți I. Roman (ambe din Srghet)

- CHIMIA RM. VÎLCEA
V. Constantinescu (toți din București)

- DINAMO

PARALELE INEGALE, SAU DUELUL 
RUMMENIGGE - BĂLĂCI

Față in față pe „Centralul" 
craiovean, jucătorul nr. 1 al 
Europei, Karl-Heinz Rummeni- 
gge, și jucătorul nr. 1 al fot
balului nostru în 1981. Ilie 
Bălăci. în primul minut al 
partidei, fotbalistul miinchenez 
și-a creat o mare ocazie, ratată 
de puțin, pentru ca apoi, în 
min. 19, să înscrie cu un șut 
senzațional, executat din plin 
fuleu, surprinzîndu-1 pe Lung, 
neobișnuit în campionatul nos
tru cu șuturi puternice și 
precise de la peste 25 m. Și 
Rummenigge și-a dat în con
tinuare drumul la joc, cu in
ventivitate și luciditate, în fo
losul echipei. în minutul 6, 
blondul craiovean. alintatul tri
bunelor, după ce a întors cu 
o fentă caracteristică flancul 
drept al apărării adverse, a pă
truns spre marginea careului 
de 16 m, centrînd impecabil 
spre Irimescu și Țicleanu care, 
jenîndu-se reciproc, auf irosit o 
mare ocazie de gol ; apoi ori
zontul lui Bălăci s-a încețoșat, 
el încercînd cu obstinație să 
pătrundă cu mingea la picior 
prin barajul în scară al *șă- 
rării lui Bayern, deși era evi
dent că nu aceasta era soluția 
tehnică și tactică indicată, chiar 
dacă din cînd în cînd apăreau 
focuri de artificii...

După meci, antrenorul Uni
versității Craiova, Ion Oble- 
menco, declara : „Am fost în
vinși de o echipă mai bună, eu 
o mare experiență internațio
nală și cu individualități deo
sebite. Unii dintre jucătorii 
noștri n-au putut depăși obsta
colul tracului șl nici pe acela 
al mizei jocului". Explicație, 
după părerea noastră, doar pe 
sfert valabilă, chiar dacă, in
tr-adevăr, Bayern Miinchen are 
o clasă internațională de prim 
rang, cu două individualități. 
care se impun cu pregnanță. 
Rummenigge și Breitner. Nu 
despre trac și miza jocului este 
vorba, credem noi în departa
jarea netă între cele două echi
pe, nici între liderii celor două 
campioane care s-au înfruntat 
în „optimile" C.C.E
Tehnica, se spttne. constituie 

miezul jocului de fotbal. Dar 
aceasta trebuie să aibă, în 
condițiile jocului modern. VA
LOARE PRACTICA să fie 
UTILA. Dacă tehnica nu in-

seamnă EXECUȚII SIGURE, 
RAPIDE și, mai ales, OPOR
TUNE, ea rămînc un artificiu, 
lipsit de eficiență, iar construc
ția jocului pendinte de hazard. 
In meciul de miercuri, Rumme
nigge nu a alergat mai mult 
decît Bălăci și nici măcar n-a 
fost mai des în contact cu 
balonul. Dar s-a departajat de 
internaționalul craiovean PRIN 
LUCIDITATEA SA PERMA
NENTA, PRIN REGISTRUL 
TACTIC SUPERIOR, vădite, in 
primul rînd, in simțul său de 
anticipare. Rummenigge A DAT 
MULT MAI REPEDE DRUMUL 
LA MINGE, A PREFERAT 
JOCUL SIMPLU, ACȚIUNILE 
BAZATE PE PASE DIRECTE 
ȘI PRELUARE-PASĂ, ACȚIU
NILE SALE INDIVIDUALE 
PRELUNGITE FIIND MULT 
MAI RARE DECÎT ALE LUI 
BĂLĂCI (pentru că uzează !), 
DAR ÎNCHEIATE CU ȘUTURI 
FOARTE PERICULOASE PEN
TRU BUTURILE ADVERSE.

Și mai este ceva foarte im
portant : in angrenajul echipei 
sale, jucătorul nr. 1 al conti
nentului are bine stabilite, prin 
desen tactic, MULTIPLE RE
LAȚII DE JOC cu coechipierii, 
capitol la care echipa noastră 
campioană și liderul ei. Bă
lăci, se află în evidentă infe
rioritate. Cum bine ne spunea 
deunăzi antrenorul echipei na
ționale. Mircea Lucescu : „Nu 
se mai poate cîștiga un joc de 
mare miză cu un singur fot
balist, oricît de valoros ar fi

Paul SLAVESCU

Sportul

SIMBĂTA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 9,30 (califi
cări) și ora 15 : concurs pen
tru juniori II dotat cu „Cupa 
Viitorul".

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15 : ICED — CSU 
Brașov (m. „A"), Steaua — 
IMUAS Baia Mare (m. ,,A“), 
Dinamo — Rapid (m. „A"), 
Politehnica — Olimpia (£. 
,.A“>; sala Construcția, ora 17: 
Carpați — Urbis București 
(m. „A") ; sala Progresul, ora 
17 : Progresul — Mobila Satu 
Mare (t. „A")-.

POPICE. Arena Gloria, ora 
14,30 : Gloria — Dacia Ploiești 
(f. „A") ; arena Gluleștl, ora 
14,30 : Rapid — Petrolul Băicoi 
(f. „A") : arena Voința, ora 
14,30 : Voința — Olimpia Bucu
rești (t. „A") : arena Olimpia, 
ora 9 î Olimpia — Laromet 
(m. „A"),

SERIA I: C.S.U. Galați — Unirea Dinamo Foc
șani: p. Seceleanu (București), Politehnica Iași
— Delta Tulcea: V. Roșu (București), I.M.U. 
Medgidia — Gloria Buzău: D. Manole (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț — C.S. Botoșani: M. 
Stoenescu (București), Gloria Bistrița — Victo
ria Tecuci: I. Orzață (Brașov), C.S.M. Suceava
— Relonul Săvinești: N. Bițin (Salonta), Viito
rul Mecanica Vaslui — Viitorul Gheorghenl: T. 
Chelu (București), C.S.M. Si. Gheorghe — Con
structorul Iași: F. Keresteș (Tg. Mureș), F.C.M. 
Siderurgistul Galați — F.C.M. Progresul Brăila: 
Cr. Maghiar (București).

SERIA A II-a: Unirea Alexandria — Automa
tica București: V. Naumcef (Iași), Petrolul Plo
iești — Carpați Mîrșa: I. Velea (Craiova), Auto
buzul București — Energia Slatina: V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin), Șoimii IPA Sibiu — 
I.C.I.M. Brașov: M. Man (Cluj-Napoca), Chimi

SERIA I
• Politehnica lași, victorioa

să în cîteva „amicale" cu di
vizionare „A", speră să-și păs
treze avansul pînă in vară O 
Nelu Nunweiller : „Gloria Bis
trița luptă incă pentru țefie"... 
• C.S.M. Suceava, cu +7 la 
„adevăr", la două puncte de 
Politehnica, crede in șansa sa
1. POLIT. IAȘI 17 12 3 2 32-13 27
2. Gloria Bistrița 17 10 3 4 38-12 23
3. C.S.M. Suceava 17 11 1 5 38-18 23
4. Unirea D. Foc. 17 9 3 5 22-14 21
5. Gloria Buzău 17 9 2 6 22-11 20
6. I.M.U. Medgidia 17 9 2 6 24-26 20
7. C.S.M. Sf. Gh. 17 8 3 6 23-21 19
B. F.C.M. Galați 17 6 6 5 19-13 18
9. C.S. Botoșani 17 7 3 7 32-25 17

10. Viit. M. Vaslui 17 7 2 • 18-20 16
11. Ceahlăul P N. 17 6 4 7 20-22 16
12. F.C.M. Brăila 17 5 5 7 17-19 15
13. Delta Tulcea 17 6 3 8 17-29 15
14. Viit. Gheorgheni 17 4 5 8 12-20 13
15. C.S.U. Galați 

Costr. lași
17 6 0 11 23-38 12

14. 17 5 2 10 18-33 12
17. Victoria T ecuci 17 5 1 11 13-34 11
18. Relonul Săv. 17 2 4 11 12-37 8

• 12 GOLURI: Petrescu I
(C.S.M. Suceava) • 11 GOLURI: 
Lala (C.S.U. Galați) 0 10 GO
LURI: Moga (Gloria Bistrița) • 
9 GOLURI: Nemțeanu (Politeh
nica Iași) 0 S GOLURI: Avăda- 
nel (C.S.M. suceava), Luca (C.S. 
Botoșani) • 7 GOLURI: Cojocaru 
(C.S. Botoșani), Kerekeș și Bar
bu (C.S.M. Sf. Gheorghe)

ca Tlrnăveni — Rapid București: N, Dinescu 
(Km. Vîlcea), Pandurii Tg. Jiu — Metalul Plo- 
peni: M. Gheorghiu (Giurgiu). Metalul București 
— Dunărea Călărași: V. Curt (Medgidia), Trac
torul Brașov — Flacăra Moreni: M. Abramiuc 
(Suceava), Gaz metan Mediaș — Mecanică fină 
București: Gh. Pîrvu (Constanța).

SERIA A IlI-a: C.I.L. Sighet - U.M. Timișoa
ra: M. Huștiuc (București), F.C. Baia Mare — 
Strungul Arad: I. Dima (Sighișoara), Minerul 
Lupeni — Someșul Satu Mare: P. Balaș (Bucu
rești), Aurul Brad — înfrățirea Oradea: V. Cio
can (Bistrița), F.C.M. Reșița — C.F.R. Cluj-Na- 
poca: Al. Bădulescu (Ploiești), F.C. Bihor Ora
dea — Dacia Orăștie: L. Măerean (Brașov), O- 
limpia Satu Mare — Minerul Ilba Seini: L. 
Frunză (Sibiu), Rapid Arad — Minerul Cavnlc : 
R. Matei (București), C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin: V. Alexandru (București).

SERIA a ll-a
© in centrul atenției : duelul 

Petrolul - Rapid © Șoimii IPA
Sibiu ți Unirea Alexandria se
mai gindesc la prima scenă ?
© Domide nu vrea să joace în
eșalonul cu nr. 3 © Șapte for-
mâții cu „dureri de cap" I 0
I.CJ.M. Brașov 'va încerca sâ
răstoarne „calculele hîrtiei" Ș»
să rămînă astfel în „B K

i. PETROLUL PL. 17 ii 4 2 32-12 26
2. Rapid Buc. 17 10 4 3 36-11 24
3. Unirea Alex. 17 9 2 6 17-14 20
4. Șoimii IPA Sb. 17 7 4 6 23-20 18
5. Energia Slatina 17 8 2 7 22-24 18
6. Automatica Buc. 17 7 4 6 30-32 18
7. Gaz metan 17 8 2 7 15-22 18
8. Metalul Buc. 17 7 3 7 20-15 17
9. Autobuzul' Buc. 17 7 2 8 21-22 16

10. Mecanică fina 17 5 6 6 21-22 16
11. Chimica Tirn. 17 6 4 7 15-17 16
12. Metalul Pîopeni 17 7 2 8 18-21 16
13. Dunărea Câl. 17 8 0 9 22-26 16
14. Flacăra Moreni 17 6 3 8 15-17 15
15. Carpați Mîrșa 17 5 4 8 15-18 14
16. Pandurii Tg. Jiu 17 6 2 9 20-27 14
17. Tractorul Bv. 17 6 2 9 15-24 14
18. I.C.I.M. Brașov 17 3 4 10 15-28 10

SERIA a lll-a
® F.C. Bihor, cu opt puncte 

in plus față de urmăritoare, se 
pregătește pentru sezonul de 
toamnă al primei divizii 
Doar patru echipe sînt scutite 
de emoții © Olimpia Satu 
Mare și C.F.R. Cluj-Napoca 
dornice să revină în plutonul 
fruntaș O Dacia Orăștie se va 
salva din nou pe linia de so
sire ?
1. F.C. BIHOR 17 13 2 2 47-16 28

2. F.C. Baia Mare 17 8 4 5 27-16 20
3. Someșul S.M. 17 8 4 5 21-20 20
4. Aurul Brad 17 9 1 7 24-17 19
5. C.I.L. Sighet 17 8 2 7 19-24 18
6. F.C.M. Reșița 17 6 5 6 31-18 17
7. Strungul Arad 17 7 3 7 25-28 17
8. U.M. Timișoara 17 8 1 8 18-24 17
9. C.F.R. Timișoara 17 6 4 7 28-22 A6

10. înfrățirea Oradea 17 8 0 9 31-28
11. Olimpia S.M. 17 7 2 8 21-20 16
12. C.S.M. Dr. Tr.S. 17 7 2 8 23-24 16
13. Rapid Arad 17 7 2 8 21-24 16
14. C.F.R. Cluj-Nap. 17 6 4 7 19-30 16
15. Minerul Cavnic 17 6 3 8 26-27 15
16. Minerul Lupeni 17 5 3 9 22-28 13
17. Min. Ilba Seini 17 4 5 8 16-30 13
18. Dacia Orăștie 17 5 3 9 20 43 13

• 13 GOLURI: Paraschiv (Ra
pid București) • 10 GOLURI: To- 
poran (Petrolul Ploiești) • 9 GO
LURI: Șt. Popa (Rapid) • 7 GO
LURI: C. Grigore șl Ene (Auto
matica Buc.), Voicilă (Unirea A- 
lexandria), Costea (Dunărea Că
lărași) • 8 GOLURI: Domids
(Carpați Mîrșa), P. Dumitru (Me
canică fină), Gabel și Coca (Șoi
mii I.P.A.), Vlăduț (Energia Sla
tina), Sultănolu (Autobuzul Buc.).

e 20 GOLURI: Grosu (F.C. Bi
hor) • 9 GOLURI: Georgescu
(F.C. Bihor),' Portic (F.C.M. Re- 
șița) • 8 GOLURI: Dina (Aurul 
Brad) • 7 GOLURI: Petrescu
(C.F.R. Timișoara), Udrea (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), Koller (F.C. 
Baia Mare) • 6 GOLURI: Roșea 
(C.F.R. Timișoara), Matefi (F.C.M. 
Reșița), Leca (Minerul Lupeni), 
Borz (Someșul Satu Mare), S. Po
pa (Dacia Orăștie).

Concluzii Iu cursul de pcriccfionarc a antrenorilor din eșalonul secund

OPTIMIZAREA PREGĂTIRII Șl JOCULUI - CALEA 
REDUCERII DECALAJULUI VALORIC DINTRE „A" Și „B‘‘

La începutul acestei săptămîni 
s-a desfășurat la Centrul „23 Au
gust" din Capitală cursul perio
dic de perfecționare cu antrenorii 
echipelor divizionare „B“. La pri
ma vedere, o acțiune de rutină, 
puțin spectaculoasă. In realitate 
însă, colocviul tehnicienilor din 
eșalonul secund a însemnat un 
cîștig pe plan profesional, un 
foarte necesar schimb de expe
riență la realizarea cărora și-au 
adus contribuția atît Colegiul 
central al antrenorilor (merite 
deosabite pentru Cornel Drăgușin 
șl Victor Stănculescu), cît și cei 
aproape 50 de curSanți din rîndu- 
rUe cărora desprindem multe nu
me binecunoscute în fotbalul 
nostru de performanță: I. Rein
hardt, Șt. Onisie, V. Mateianu. 
L. Vlad. Gh. Staicu, M. Dridea, 
V. Dridea, C. Rădulescu, V. 
Kraus, C. Ștefan, M. Nedelcu, I. 
Zaliaria, P. Popescu, V. Copil. 
AL Caricaș.

S-au spus multe lucruri intere
sante în cele trei zile cît a du
rat acest curs, cunoștințele do- 
bîndlte sau reîmprospătate cu a- 
cest prilej avînd darul să com
penseze, în bună măsură, lipsa 
unei documentări adecvate și 
permanente cu materiale de spe
cialitate.

S-au desprins, firește, și o se
rie de concluzii. Cea mai impor
tantă dintre ele, asupra căreia ne 
propunem să insistăm, ceva mai 
mult, este aceea a existenței unei 
prea mari distanțe, pe plan va
loric, între Diviziile „A* șl „B*.

Cu alte cuvinte, eșalonul secund 
al fotbalului nostru nu este — 
și cam de multă vreme — ceea 
ce se așteaptă de la el, adică o 
adevărată anticameră a marii 
performanțe. Și această apreciere 
rezultă nu numai din nivelul 
modest al jocurilor Diviziei „B“, 
ci, mai ales, din redusul aport al 
acestui eșalon la creșterea fon
dului de jucători capabili să facă 
față cerințelor primei scene divi
zionare și chiar pretențiilor lotu
rilor reprezentative. Iar întreba
rea, care se pune este : DE CE?

Răspunsul nu e greu nici de 
ghicit șl nici de formulat. Aceas
ta pentru că, de fapt, toată lu- 
meq știe că efortul depus, atît pe 
planul selecției, cît și pe cel al 
instruirii șl educației, este insufi
cient, primind preocuparea pen
tru transferurile de jucători și 
munca de azi pe mîine, pentru 
rezultatul imediat. In schimb, 
PREA PUTIN ‘ INTERES PEN
TRU CALITATEA ÎNTRECERI
LOR, PENTRU PERSPECTIVA, 
PENTRU FORMAREA UNOR 
FOTBALIȘTI CARE SA POATA 
FI COMPETITIVI ȘI DINCOLO 
DE LIMITELE CONVENTIONALE 
ALE CELEI DE A DOUA DIVI
ZII. De ani și ani, majoritatea 
componentelor din cele trei serii 
ale eșalonului secund își propun, 
ca obiectiv de performanță, evi
tarea retrogradării. De aici și o- 
rientarea întregii activități orga
nizatorice și de pregătire din ca
drul cluburilor, pentru atingerea 
scopului propus, care, așa cum 
s-a putut constata, nu o dată,

cam-., scuză mijloacele. Practic, 
deci, în situația în care — în a- 
fara cîtorva echipe decise să 
lupte pentru titlu și promovare — 
cele mai multe divizionare 
se declară mulțumite doar . .4 
„supraviețuirea", aceasta echiva- 
lînd, în esență, cu o stare de 
recul calitativ, în contextul că
reia e greu să-și găsească loc 
fotbalul adevărat și să apară — 
poate numai accidental — jucă
tori de certă valoare. Așa se ex
plică distanța mare care, de 
multă vreme, separă Diviziile 
„A“ și „B“. Și, dacă ne mai gîn- 
dim că însuși primul eșalon se 
situează, în momentul de față, la 
o cotă de competitivitate, în an
samblu, nesatisfăcătoare, atunci 
est.e de la sine înțeles că există 
întemeiate motive de insatisfacție, 
care ne fac să privim, nu fără 
îngrijorare, prezentul și mai cu 
seamă viitorul fotbalului nostru 
competițional.

Poate și de aceea, concluzia 
la... concluziile cursului de per
fecționare a antrenorilor divizio
nari „B“, și anume necesitatea 
îmbunătățirii permanente a ba
gajului personal de cunoștințe, 
sporirea efortului pentru optimi
zarea pregătirii și jocului, apare 
ca un apel, ca o invitație la ca
litate, adresată tuturor tehnicie
nilor din eșalonul secund, ca. pe 
baza reducerii decalajului valone 
față Ce Divizia „A“, să crească 
Însuși nivelul general al fotbalu
lui românesc.

Mihai IONESCU

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 9,30 : concurs 
pentru juniori II dotat cu 
„Cupa Viitorul".

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 : ICED — CSU 
Brașov (m. ,,A“) ; steaua — 
IMUAS (m. „A"), Dinamo — 
Rapid (m. „A"). Politehnica
— Olimpia (f. .,A“) : sala
Construcția, ora 10 : Carpați
— Urbis (m. „A") ; sala Pro
gresul ora 10 : Progresul — 
Mobila (f. „A") ; sala Olim
pia, ora 11,45 : Automatica — 
ICIM Brașov (m. ,,T“).

FOTBAL. Stadionul Politeh
nica, ora 13,30 : Sportul stu
dențesc — Politehnica Timi
șoara (speranțe), ora 15,30 : 
Sportul studențesc — Politeh
nica Timișoara (Div. „A") ; 
stadionul Steaua, ora 13,30 : 
Steaua — S.C. Bacău (speran
țe), ora 15,30 : Steaua — S.C. 
Bacău (Div. ,,A“); teren Au
tobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Energia Slatina (Div. „B") ; 
teren Metalul, ora 11 : Metalul 
—Dunărea Călărași (Div. ,,B“).

RUGBY. Teren Steaua, ora 
10 : Steaua — Gloria PTT A- 
rad (Div. ,,A“) ; teren Parcul 
copilului, ora 11 : R. C. Gri- 
vița Roșie — Universitatea Ti
mișoara (Div. „A“).

POPICE. Arena Gloria, ora 
8 : Gloria — Chimpex Cons
tanta (m. „A") ; arena Voința, 
ora 8 : Voința — Rulmentul 
Brașov (m. „A-).

SELECȚIONATA PROPUSĂ 
DE ZIARIȘTI

PENTRU riECIUL
CU LOTUL NAȚIONAL

Cum am mai anunțat, miercuri, 
la București, lotul reprezentativ 
susține o partidă de verificare in 
compania unei selecționate pro
pusă de ziariștii sportivi.

Lotul alcătuit de ziariști, care 
va fi condus de antrenorii Cornel 
Drăgușin și Nicolae Dobrin, cu
prinde următorii jucători : Du- 
cadam și Cavai (portari) ; Cojo- 
caru (Petrolul Ploiești). Cazan, 
Naghi, Ungureanu, Munteanu II, 
Al. Nicolae (fundași) ; Stoica I, 
Șt. Popa (Rapid Buc.). Iordănes- 
cu, Cimpeanu II, C. Ilie, Petcu 
(mijlocași) : Cîrțu, Țălnar, Radu 
II, Iamandi, Halea, Nedelcu II 
(înaintași).



S-a încheiat campionatul feminin de volei A

ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY
n care alcătuiesc eli-

Azi și miine,

la Brăila și Craiova

Ieri seară, la Tg. Jiu și Deva 
au luat sfîrșit turneele finale 
ale Diviziei „A" de volei fe
minin. După trei zile de 
fruntări pentru stabilirea 
rarhiei. in campionatul de 
lei - (locurile 5—8 și 9—12), 
ta a luat sfîrșit. Iată amănun
te din ultima zi :

TG. JIU, 5 (prin telefon). în 
primul 
Bacău _ __
Iași de care a dispus cu 3—1 
(11, —11, 14, 6). A fost, în ge
neral, o partidă echilibrată pe 
care au cîștigat-o studentele 
băcăuance, fiindcă au fost 
mai clare in acțiuni, au ata
cat cu mai mult aplomb. Este 
drept, din formația ieșeană a 
lipsit de astă dată coordona-^ 
toarea de joc Mihaela Bordei 
(bolnavă). S-au remarcat : Mar
gareta Fescaru, Monica Moise, 
- Maier (Știința), Gabri

el. Georgcta Po- 
nicilina). Au arbi- 
.uselescu. N. Ionescu

1 București).
a meci a plăcut mai 
i.M. Libertatea Sibiu 
pe Chimpex Constan- 
îștigat cu 3—2 (9, 15, 
2) dună un ioc frumos, 

faze spectaculoase, 
•nări de scor. Au cîș- 
final, pe merit, 

cătoarele sibience care 
.f.'jst, se pare, mai bine 
tite fizic. întrucit au 
dezinvolt în seturile 4 și 5. Au 
plăcut pentru aportul adus 
Ia reușita acestei întîlniri jucă
toarele : luiiana Răcean, Ange
la Hilea, Daniela Vlad, 
la Popoviciu (Știința), 
Mănăilă, Mariana Focșa

Au arbitrat: N. 
și I. Șuselescu

con- 
ie- 

vo- 
lup-

meci al zilei Știința 
a întîlnit Penicilina

lipsit de astă

r
ju- 
au 

pregă- 
evoluat

Mire- 
Emilia 
(Cons- 
Grigo- 
(Bucu-

tanța). 
rescu 
rești).

în ____ _____
Divizia „A", pe locurile 5—8 
sînt. în ordine, echipele : 
5 Știința 6 p (9:5), 6. C.S.M. 
Sibiu 4 p (7:8),
4 n (7:8 ;
Penicilina

Panii

urma acestui turneu,_ în 
i „A", pe locurile
în ordine.

7. Chimpex 
punctai inferior). 8. 
4 p (6:8).
CRISTEA, coresp.

DEVA, 5 (prin telefon). în 
turneul ce se desfășoară aici, 
in cea de a treia zi, meciul 
Universitatea Craiova — Mara- 
tex Baia Mare a fost cîștigat 
de studentele craiovence cu 
3—0 (10, 8, 3). De fapt, un 
joc de slab nivel tehnic, dato
rită în principal și faptului 
că soarta celor două echipe în 
Divizia ,A“ 
cu o zi înainte, 
eu două victorii, degajate 
teama _ ",
partida fără nici un pic 
mîndrie cu 0—3. De la Uni
versitatea au plăcut : Marilena 
Dubinciuc, Maria Buzatu și 
Camelia Ursache, iar de la 
Maratex, Fidelia Crișan și Va- 
silica Bâcă. Au arbitrat : V. 
Arhire (Brașov) și I. Covaci 
(București).

A doua partidă a zilei s-a 
disputat între Rapid București 
și Universitatea Timișoara, 
prima formație ciștigînd cu 
3—0 (9, 13, 10). A fost o în- 
tîlnire grea pentru ambele 
formații, jucătoarele făcînd ri
sipă de energie pentru a su
praviețui în primul eșalon al 
țării. S-a jucat fără menaja
mente, cu atacuri puternice de 
ambele părți. O partidă cîști- 
gată — mai greu decit arată 
scorul — de bucureștence, din 
rindul cărora s-au remarcat : 
Mariana Apostoiescu, Mariana 
Ivanov, Constanța Iorga, Ilea
na Tîrnoveanu ; dintre timișo- 
rence : Doina Gheară, Mari
na Brînzei, Cristina Cosma. 
Au arbitrat : M. Marian (Ora
dea) și Al. Ignat (Tg. Mureș).

în urma jocurilor din 
turneu, clasamentul 
„A" are, în ultima sa 
următoarea înfățișare : 9. Ra
pid București 5 p (7:4), 10. 
Maratex Baia Mare 5 p (6:6), 
11. U. Craiova 4 p (6:6), 12. 
U. Timișoara 4 p (5:8) — ul
timele două formații retrogra- 
dînd în Divizia „B“.

Ion JURA, coresp.)

era pecetluită încă 
Băimărencele, 

de 
retrogradării, au cedat 

de

14 echipe
ta rugbyului românesc își reiau 
miine întrecerea, odată cu pro
gramarea partidelor primei e- 
tape a returului. Campionatul 
a fost destul de strîns la în
ceput, dar spre finalul jumă
tății sale, Dinamo — profitînd 
e drept de o neașteptată că
dere a principalei sale rivale, 
Steaua, ca și de cîteva inexac
tități în evoluția formației-fa- 
nion a Litoralului, Farul — s-a

indetașat, după unii, decisiv 
clasamentul celui de al 65-lea 
campionat național. După pă
rerea noastră, lupta pentru su
premație e încă departe de a 
fi încheiată. Steaua avînd des
chisă calea apelului în partida- 
retur, iar Farul va juca cu ac
tuala lideră pe teren propriu, 
unde în general nu se prea 
cîstigă. Asa că...

Dar iată partidele etapei 
XlV-a (prima din retur) :

a

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"
LA HANDBAL FEMININ

ediție a „Cupei Româ- 
handbal feminin a a- 
faza penultimei etape, 

rămas

— GLORIA P.T.T. ARAD
V. Chirondonjan — Constanța)

București : STEAUA 
(teren Steaua, ora 10, arbitru

București: R. C. GRIVIȚA R. — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(teren Parcul copilului, ora 11, Gh. Stanca — Constanța) 

Petroșani : ȘTIINȚA — POLITEHNICA IAȘI
(teren Știința, ora 10, I. Vasilică — București) 

Suceava : C.S.M. — FARUL CONSTANȚA-
(teren Unirea, ora 9,30, Th. Witting — București) 

Sibiu : C.S.M. — VULCAN BUCUREȘTI
(teren Independența, ora 10, Gh. Bănceanu — București) 

Bîrlad : RULMENTUL — DINAMO
(teren Rulmentul, ora 9,30, ' D. Florian — București) 

Baia Mare : ȘTIINȚA CEMIN — R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
10, C. Cristăchescu — București)

•) Penalizată

(teren „Complexul sportiv", ora
1. DINAMO 13 12 <1 1 286- 64 37
2. Farul*) 13 10 0 3 292- 93 32
3. Steaua 13 9 1 3 323-112 32
4. Gr. Roșie 13 8 6 5 148- 86 29
5. „Poli" Iași 13 6 1 6 121-140 26
6. PTT Arad 13 6 0 7 104-232 25
7. Șt. B. Marc 13 6 0 7 123- 99 25
8. Rulmentul 13 5 2 6 64-185 25
9. Șt. Ptș. 13 5 1 7 99-129 24

10. „U“ Tim. 13 4 3 6 112-160 24
11. CSM Sibiu 13 5 0 8 80-148 23
12. CSM Sv. 13 4 1 8 75-196 22
13. Sp. stud. 13 3 3 7 120-171 22
14. Vulcan 13 2 0 11 64-196 17

un punct.cu

• La București a luat sfîrșit 
,„Cupa de iarnă", o competi
ție organizată de Clubul spor
tiv școlar 2 pentru 
Iată clasamentul 
C.S.Ș. 2 ; 2. C.S.Ș. 
R.C. Sportul stud. 
Steaua.

Mîine 
Sportul 
o nouă 
niorilor, 
de la ora 10.

juniori, 
final : 1.
Triumf ; 3. 
; 4. C.S.Ș.

i acest 
Diviziei 

parte,

Mîine, la Brașov, Timișoara și Oradea

TURNEELE NR. 2 ALE CAMPIONATULUI 
DE VOLEIMASCULIN

Seria turneelor pe grupe din 
eadrul fazei a doua a campio
natului masculin al primei di- 
v.izii- continuă duminică, luni 
j narii la Brașov (locurile 
1—4). Timișoara (grupa A) si 
Oradea (grupa B). Desigur, si 
ia aceste turnee atentia va ti 
reținută în primul rînd de con
fruntările din prima grupă va
lorică de lupta pentru titlul 
de campioană a tării, pentru 
care candidează, ca întotdeauna 
în ultimii 15 ani. echipele Di
namo si Steaua. Dată fiind va
loarea lor detașată. întîlnirile 
directe ale acestora vor stabili, 
după părerea noastră. noua 
campioană. Dar nu sînt excluse 
nici unele surprize, mai ales 
din partea echipei gazdă. Trac
torul. care va avea de partea 
sa atuul terenului propriu și 
încurajările publicului. După 
primul turneu, desfășurat în 
primele zile ale săptămînii a- 
cesteia în Floreasea (organiza-

toare Steaua). Dinamo a făcut 
un prim pas spre cununa de 
lauri, dar este de așteptat ca 
rivala ei să dea 6 replică mai 
viguroasă de-acum înainte. La 
Timișoara Si Oradea, un 
episod din lupta pentru 
ficare în turneele finale 
tru locurile 5—8 si. deci, 
tru salvarea de ..groapa cu lei' 
care este turneul final al lo
curilor 9—12. Iată programul 
iocurilor de mîine: locurile 1—4 
(Sala sporturilor din Brasov, 
de la ora 9.30): Steaua — Sil- 
vania Șimieu Silvaniei, Dina
mo — Tractorul Brașov; gru
pa A (Sala Olimpia din Timi
șoara. de la ora 10): Calcula
torul București — Politehnica 
Timișoara. Explorări Baia Ma
re — C.S.M. Delta Tulcea; 
grupa B (Sala sporturilor din 
Oradea, de la ora 9,30): Univer
sitatea Craiova — C.S.U. Alu
mina Oradea si C.S.M. Suceava 
— C.S.U. Otelul Galați.

nou 
cali- 
pen- 
pen-

FINALELE DE JUDO
PENTRU

BA PREZENT,
TINERET

concurent! vor fi 
miine, ia finalele

cluburile 
studențesc 
competiție 

pe stad.

Steaua și 
organizează 

adresată ju-
Tineretului,

Divizia de baschet
IF

POIITEHNICA-OLIMPIA (f) SI IC ID-C.S.U. BRASOV (m)
CAPETELE DE AEIS“ Alt ETAPEI A 20 a

Peste 200 de 
prezenți, azi și , _
campionatelor republicane indivi
duale de judo pentru tineret.
Programate în sala Armata din 
Sibiu, întrecerile ediției din acest 
an smt așteptate cu un interes 
deosebit deoarece tinerii cei mai 
merituoși vor fi selecționați în 
lutul reprezentativ al țării noas
tre din care v^. fi alcătuită echi
pa penii u campionatele europe
ne, găzduite de orașul Tîrgoviște, 
in luna noiembrie.

Pe cele două podiumuri de * 
concurs se vor disputa azi turu
rile eliminatorii și recalificările 
la toate categoriile, iar mîine se- 
m: finalele și finalele.

Printre finalist! sînt și unii 
dintre campionii competiției an
terioare. lată-i, dealtfel, pe cei 7 
tineri care au îmbrăcat anul tre
cut tricourile de camponi (în or
dinea categoriilor) : Dragoș Tă- 
bircă (C.S. Cîmpulung Muscel), 
Ilie Șerban (C.S.Ș. Șoimii Sibiu), 
Cătălin Guică (C.S.Ș. 1 Bucu
rești), Silviu Cimpeanu (Dinamo 
Buc).. Ion Porojan (Dinamo Bra
șov), Valentin Oiței (Dinamo Bv.) 
Si Sebastian Geană (Carpați Mîr- 
sa).

Numele maestrului sportului 
Iuliu Bice este legat de suc
cesele obținute de popicarii 
noștri in arena internațională. 
Membru al clubului sportiv 
muncitoresc Electromureș, lu- 
liu Bice a fost liderul echipei 
tîrgmureșene pină in vara a- 
anului trecut, cînd a dispărut 
din arena competlțională. Mai 
întîl a fost eliminat din cam
pionat două etape, pentru ac
te de indisciplină, intr-un 
meci desfășurat la 
Ploiești, apoi sus
pendat de forul de 
resort (șl nu de că
tre Electromureș, 
cum dintr-o ei „ 
apărut in ziarul nostru) pină 
la 1 ianuarie 1982. Aflăm, in
să, că ulterior s-a retras din 
echipa sa de club, întrucit nu 
mai dorește să facă sport de 
performantă !

De necrezut, dar adevărat, 
într-o scrisoare trimisă ziaru
lui de conducerea clubului 
C.S.M. Electromureș Tg. Mu
reș, se menționează, printre 
altele, că nici colegii de echi
pă nu-1 mal doresc, deoarece 
„Ie-a făcut prea multe figuri". 
Dar numai după cîtva timp, o 
nouă surpriză: in cadrul prl-

Deși nu cuprinde nici un 
derby propriu-zis, etapa a 20-a 
a campionatelor naționale de 
baschet (masculin și feminin)
— astăzi și mîine — progra
mează cîteva meciuri de atrac
ție, ale căror rezultate pot in
fluența în mare măsură pozi
țiile candidatelor la locurile 
fruntașe ale clasamentelor res
pective. Ne referim, în primul 
rînd, la jocul feminin dintre 
Politehnica și Olimpia, precum 
și la cel masculin dintre ICED 
și CSU Brașov.

Programul complet al etapei : 
MASCULIN, GRUPA 1—6 : 
I.C.E.D. — C.S.U. Brașov (în 
partidele anterioare : 1—2). Di
namo București — Rapid (3—0), 
Steaua — I.M.U.A.S. Baia Ma
re (3—0) ; GRUPA 7—12 : Car
pați București — Urbis Bucu
rești (1—2), Farul Constanța
— Dinamo Oradea (1—2), Uni
versitatea Cluj-Napoca — C.S.U. 
Sibiu (1—2) ; FEMININ, GRU
PA 1—6 : Politehnica C.S.Ș. 2 
București — Olimpia Bucu
rești (2—1), Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș — Voința 
București (0—3), Universitatea 
Cluj-Napoca — Universitatea 
Timișoara (3—0) ; GRUPA 
7—12 : Carpați C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe — Voința Brașov 
(1—2), Crișul Oradea — C.S.U. 
Prahova Ploiești (1—2), Pro
gresul București — Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare (1—2).
• Clasamentele „Trofeului 

eficacității" oferit de ziarul 
„SPORTUL" : MASCULIN : 1.

V. Băiccanu 
2. C. Moraru

(Farul) 737
__  _ (C.S.U. Brașov)

541 p, 3, Z. Gellert (Dinamo 
Oradea) 522 p, 4. M. Chîrilă 
(C.S.U. Sibiu) 515 p, 5. L. Ta
kacs (C.S.U. Sibiu) 512 p, 6. I. _ ----------- —
S.
P.
P,

p.

Carpen (I.C.E.D.) 483 
Păsărică (Carpați) 470 
Grădișteanu (I.C.E.D.) 
9. A. Flaundra (C.S.U.

șov) 442 p. 10. A. Spînu 
rul) 418 p ; FEMININ : 
Magdalena Pali („U“ Cj.-Napo
ca) 608 p, 2. Camelia Solovăs- 
tru (Voința Brașov) 552 p, 3. 
Ștefania Borș (Voința Bucu
rești) 541 p, 4. Mariana Bă- 
dinicl (Politehnica) 508 p, 5. 
Doina Prăzaru-Mathe („U“ Cj.- 
Napoca) 473 p, 6. Sorina Lam- 
brino (C.S.U. Ploiești) 416 p, 
7. Georgeta Simioană (Progre
sul) 413 p, 8. Emilia Pușcașu 
(Progresul) 412 p, 9. Măndica 
Ciubăncan (Olimpia) 410 p, 10. 
Gizela Czmor (Universitatea 
Timișoara) 356 p.

P. 7. 
p, 8.

465 
Bra- 
(Fa- 

1.

BA ABSENT...
mei etape a returului campio
natului divizionar de popice 
Iuliu Bice reapare In formația 
Electromureș, fiind, 
p. d., principalul 
mer In partida 
talul Hunedoara. Nu 
fel de „figuri" le va 
Iuliu Bice colegilor săi (auto
rii scrisorii nu precizează), 
nici cine l-a sfătui șl mal ales 
ce a urmărit el prin retrage
rea temporară din activitatea 

competițională. Cert 
este că săvirșirea 
unor greșeli își are 
cauza și intr-o 
anumită atitudi- 

ușuratică a sportivului 
amintit. Greșelile sale reflectă 
Insă o serie de deficiențe în 
activitatea unor factori, care 
trebuie să se ocupe de mode
larea personalității, formarea 
și educarea sportivilor, cit 11 
privește pe Iuliu Bice, credem 
că (in sfîrșit) a Înțeles să nu 
mal absenteze de la testele lo
tului republican, să fie părtaș 
cu echipa și la bine șl la rău, 
leglndu-se cu tot sufletul de 
colectivul sportiv din care fa
ce parte.

cu 935 
perfor- 

cu Me- 
ștlm ce 
fi făcut

Troian lOANIJESCU

A V-a 
niei" la 
iuns în 
Au rămas în curră
formații (dintre care
Constructorul Timișoara 
tivează în eșalonul secund, 
celelalte fiind în Divizia ..A"), 
care urmează să-și dispute se
mifinalele. azi si mîine. în mu
nicipiile Craiova (seria I) si 
Brăila (seria a II-a). în prima 
serie (formațiile calificate în 
semifinale evoluează cu numă
rul de puncte cîstigate în în- 
tîlnirile directe dintre ele în 
etapa anterioară). Confecția de
butează cu 3 p (a învins pe Mu
reșul Tg. Mureș cu 
Constructorul Timișoara si Tex
tila Buhuși cți cîte 2 p (18—18 
în confruntarea dintre ele) si 
Mureșul cu 1 p. In cealartă se
rie. situația se prezintă astfel: 
Știința Bacău cu 3 p (a întrecut 
cu 18—17 pe Progresul Bucu
rești). Rulmentul Brașov cu 3 p 
(31—27 cu Constructorul Baia 
Mare). Progresul si Constructo
rul cu cîte 1 o.

Evident, seria cea mai 
ternică este găzduită de 
sporturilor din Brăila, aici 
luînd actuala deținătoare a 
pei României", formația 
soveană Rulmentul, precum 
cîstiaătoarea din anul precedent 
a competiției. Știința Bacău.

Programul semifinalelor. CRA
IOVA (Sala sporturilor). Sîm
bătă : Confecția București — 
Textila Buhuși. Mureșul Tg. 
Mureș — Constructorul Timi
șoara. Duminică : Mureșul Tg. 
Mureș — Textila Buhuși. Con
fecția București — Constructo
rul Timișoara. BRĂILA (Sala 
sporturilor). Sîmbătă : Știința 
Bacău — Constructorul Baia 
Mare, Progresul București — 
Rulmentul Brașov. Duminică : 
Progresul 
inta — 
meciurile 
duminică

opt 
doar
ac-

23—21),

pu- 
Sala 
evo- 
„Cu- 
bra- 

si

— Constructorul. Ști- 
Rulmentul. Sîmbătă, 
încep la ora 17. iar 
la ora 10.

MECI INTERNATIONAL 
DE HANDBAL FEMININ

în Sala sporturilor din Bacău 
s-a disputat întîlnirea de hand
bal feminin dintre Știința și 
Metalurg Kiev. Știința Bacău a 
terminat învingătoare cu 22—19 
(11—14), studentele jucînd mai 
bine în repriza secundă cînd 
s-au detașat decisiv. Printre 
marcatoare : Torok 6, Gaal- 
Mozsi 5, Rița Fiorea 3 — pen
tru Știința ; Serbinskaia 7, Ti- 
honenko 4, Kozacenko 4 — pen
tru Metalurg Kiev. în deschi
dere Textila Buhuși a dispus 
cu 25—15 (10—8) de Relon Să- 
vinești (Sile NENIȚĂ — co- 
resp.).

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE SCHI ALPIN PENTRU JUNIORI

Pe cunoscuta pîrtie a Lupului 
s-au desfășurat, în aceste zile 
campionatele naționale de schi 
al^in pentru juniori și junioare, 
întrecerea fetelor a avut ca 
protagoniste pe aceleași sporti
ve care, cu cîteva zile în urmă, 
și-au disputat titlurile de cam
pioane naționale de schi alpin 
pentru senioare. De data aceas
ta Liliana Ichim (C.S.Ș. Vatra 
Dornei) s-a revanșat în fața Iui 
Carmen Cozma și a cucerit pri
mul Ioc în cursa de slalom u- 
riaș. Disputa, desfășurată pe 
pîrtia Lupului în două manșe 
(prima cu 42 de porți, iar a 
doua cu 37) a fost interesantă. 
In ambele coborîri, tînăra schi- 
oară din Vatra Dornei a reali
zat cel mai bun timp, demon- 
strînd prin aceasta un progres 
continuu de la o cursă la alta. 
Carmen Cozma a făcut tot ce 
i-a stat în puteri pentru a-și 
depăși colega de întrecere, dar 
a trebuit să se recunoască în
vinsă in fața unei sportive ex
trem de hotărîtă, așa cum a 
fost Liliana la aceste întreceri. 
La băieți a cîștigat dinamovis- 
tul Dan Iliescu, aflat în ultimul 
an de juniorat, care 
vansat clar adversarii.

în proba de slalom 
după prima manșă 
tot Liliana Ichim și 
că va reedita performanța de 
la slalom uriaș, dar în manșa 
secundă, ea a „agățat" o poar
tă, s-a dezechilibrat și a aban
donat, astfel că primul loc a

și-a de-

special, 
conducea 
se părea

fost cîștigat 
nioarelor de 
Nagy (C.S.Ș. 
care a făcut 
gură. Dealtfel aceste trei spor
tive ne vor reprezenta și la 
Balcaniada de schi ce se va 
disputa săptămîna viitoare in 
Iugoslavia.

REZULTATE TEHNICE, sla
lom uriaș, fete : 1. Liliana 
Ichim (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
2:39,18 ; 2. Carmen Cozma
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 2:40,40 ; 
3. Barbel Henning (C.S.Ș. Sibiu) 
2:45.37 ; 4. Iudith Hollo (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 2:45,50; 5. Eva 
Csomos (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
2:46,57 ; 6. Irina Voiculescu
(Brașovia) 2:47,10 ; slalom uriaș 
băieți : 1. Dan Iliescu (Dinamo) 
2:28,04 . - — - - ■
(A.S.A.) 
Friihn I 
Dragoș 
2:33,18 ; 
(Dinamo) 
Focșeneanu 
slalom special fete : 1. 
Nagy (C.S.Ș. Miercurea 
1:33,80 ; 2. Anca Moraru 
Predeal) 1:36,96 ; 3.
Hollo 1:37,23 ; 4. Karin 
(Brașovia) 1:38,13 ; 5. Eva Cso
mos 1:38,88 ; 6. Elke Heitz 
(Brașovia) 1:39,60.

de campioana se- 
la „uriaș", Suzana 

Miercurea Ciuc), 
o cursă bună, si-

2. Nicolae 
-2:30,52 ; I 

(Brașovia) 
Ghițoc 

" Viorel 
2:33,40 ; ( 

(A.S.A.)

5.

> Pestrea
3. Ortvin 
2:31.10 ; 4.

(Dinamo) 
Constantin 
6. Emilian 

I 2:33,85 ;
Suzana 

Ciuc) 
(C.S.Ș. 
Iudith

Kovacs

Carol GRUIA-coresp.

Sportul] Po ga 7-a



După prima partidă de simplu Jocurile finale ale C. M. de handbal masculin

ROMÂNIA-CHILE 1-0 ÎN CUPA DAVIS
Năstase - Prajoux 1-6,

SANTIAGO DE CHILE, 5 
(prin telex). — Vineri după-a- 
miază, la Estadio Nacional a 
început meciul de tenis dintre 
echipele Chile și României, 
contînd pentru pripnul tur al 
noii ediții a „Cupei Davis". 
După cum a prevăzut primul 
jucător chilian, Hans Gilde- 
meister (indisponibil, din cauza 
îmbolnăvirii), intr-o declarație 
făcută cotidianului local „La 
Tercera", meciurile de simplu 
se dovedesc a fi foarte echili
brate. Partida de debut a adus 
față în față pe Ilie Năstase și 
Belus Prajoux, care au purtat 
o aprigă luptă pentru victorie. 
La pauză, Năstase intrase cu 
un scor avantajos de 2—1, dar 
imediat după perioada de odih
nă Prajoux a egalat. Ultimul

PATINATOARE
SIMONA TODOBUJ, PE LOCUL 10

IA C.M. DE JUNIOARE 
(PROBA DE 500 m)

Doi tineri patinatori români, 
Simona Todoruț și Zsolt Zakarias, 
?u participat recent la campio
natele mondiale de juniori, des
fășurate pe pista artifeială de la 
Innsbruck. Clujeanca Simona To
doruț, 'eleva antrenorului Mihai 
Timiș, a avut o comportare ono
rabilă în proba de 500 m, în care 
a sosit pe locul zece : 1. Angela 
Stahnke (R. D. Germană) 42,04 
...10. Simona Todoruț 44,41 (33 de 
concurente din 17 țări). Celelalte 
rezultate : 1 500 m — 1. Ivone 
Cennip (Olanda) 2:12,74 ...27. Si
mona Todoruț 2:24,56 ; 1 000 m — 
1. Angela Stahnke 1:25,12 ...23. Si
mona Todoruț 1:31,48 (record ju
nioare I și II, v.r. 1:32,2) ; 500 
m băieți — 1. N. Thometz (S.U.A.) 
38,59 ...28. Z. Zakarias 41,91 (din 
34 de concurenți) ; 3 000 m — 1. 
G. Karlstad (Norvegia) 4:12,50 
...21. Z. Zakarias 4:27,31 (record 
de juniori I, v.r. 4:27,5) ; 1 500 m 
— 1 I. Zhelezovski (U.R.S.S.)
2:00,94 ...19. Z. Zakarias 2:06,30
(record juniori I, v.r. 2:06,9).

9-7, 6-4, 6 8, 6-2
set urma să decidă soarta par
tidei. Concentrîndu-se exem
plar, Ilie Năstase și-a valori
ficat experiența de joc, între- 
cîndu-1 net pe adversar. Scor 
final: Năstase — Prajoux 1—6, 
9—7, 6—4, 6—8, 6—2. Astfel, du
pă prima partidă, echipa 
României conduce cu 1—0.

La închiderea ediției, Florin 
Segărceanu începea partida a 
doua de simplu, împotriva lui 
Pedro Rebolledo. Sîmbătă se 
joacă partida de dublu, iar 
duminică ultimele două sim- 
pluri, în ordinea: Năstase — 
Rebolledo și Segărceanu — 
Prajoux.

ALTE REZULTATE
ASUNCION. Echipa Paraguayu

lui conduce cu 2—0 in. întîlnirea 
cu formația Ecuadorului. Rezul
tate : Peccl — leaza 6—1, 10—8, 
6—1, Gonzales — Gomez 6—3, 
14—12, 6—3.

CHRISTCHURCH. Selecționata 
Noll Zeelande a deschis „scorul” 
în meciul cu Spania, prin Russel 
Simpson care l-a învins cu 14—12, 
6—3, 7—9, 12—10 pe Jose Lopez 
Maeso, după un joc care a durat 
4 ore șl 22 de minute.

„CUPA EUROPEI"
TORINO, 5 (prin telefon). în 

sala clubului de scrimă din lo
calitate s-a desfășurat vineri 
„Cupa Europei" Ia floretă fe
minin, în competiție fiind pre
zentă și campioana României, 
echipa C.S. Satu Mare, care a 
făcut parte din grupa a IV-a 
preliminară, împreună cu for
mațiile Dinamo Moscova și 
Linz (Austria). Iată rezultatele 
din grupă : C.S. Satu Mare — 
Linz 9—0. Dinamo Moscova — 
Linz 9—0. Dinamo Moscova — 
C.S. Satu Mare 9—5. în această 
ultimă partidă punctele fiind rea
lizate de E. Guzganu și Cs. Ru- 
parcsics cite 2, M. Moldovan 1 
pentru echipa noastră (A. Dan 
n-a punctat) și Gileazova 3>

AZI, ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎINEȘTE PE th A R. D. GERMANE
Finala arc loc miine, intre rcprczcntatiiclc

în autobuzul care ne transpor
ta de la Dortmund aci. am stat 
de vorbă cu căpitanul echipei. 
Radu 
dibil 
viata

----------------------------- PROGRAMUL
SÎMBĂTĂ, la Dortmund („Westfallenhalle") : ora 17.30 : 

România — R.D. Germană (locurile 5—6); ora 19,30: Da
nemarca — Polonia (locurile 3—4).
DUMINICA, la Dortmund („Westfallenhalle") : ora 17 : Spa

nia — R.F. Germania (locurile 7—8); ora 19: Iugoslavia — 
U.R.S.S. (locurile 1—2).

Duminică. în localitatea Minden, au loc^ partidele: _Unga- 
ria — Cehoslovacia (locurile
(locurile 11—12).

HEMSBACH, 5 (prin telefon). 
La cîteva minute după înche
ierea jocului România — Spa
nia. de joi seara, ne aflam în 
cabina jucătorilor noștri. Era 
liniște deplină. Majoritatea ce-

Voina: „Am ratat incre- 
o mare sansă. Ultima din 
mea de sportiv. Cauza

9—10) și Suedia Elveția

lor prezenti nici nu putea scoa
te o vorbă. Ambiția si agresi
vitatea cu care jucaseră hand- 
balistii iberici, iritarea excesi
vă proprie, lipsa de calm si lu
ciditate. ca si forma de 
mari a portarului Laurenzo 
co. — toate la un loc au 
la înfrîngerea neașteptată 
acest meci. înfrîngere care 
făcut să s; ;
sele speranțe ale jucătorilor ro
mâni. Le-a rămas numai satis
facția palidă că au obținut ca
lificarea pentru 
Angeles.

Puțin înainte de a ne urca

zile 
Ri- 
dus 
din 

a 
risipească frumoa-

J.O. de la Los

LA FLOHETA ILMIWN
Ușakova, Sidorova și Dimitren- 
ko cite 2. Calificîndu-se din 
fiecare grupă primele două cla
sate, in faza eliminărilor di
recte s-au întîlnit ASZ Varșo
via — Salle Paul (Anglia) 9—3, 
Dozsa Budapesta — C.S. Satu 
Mare 9—4 (au punctat din e- 
chipa sătmăreană M. Moldovan 
și Cs. Ruparcsics cite 2 v, iar 
E. Guzganu, A. Dan și O. IIo- 
chdorfer fără nici o victorie și, 
respectiv, Stefanek și Heizer 
cite JUv. Barabas 2 și Nyul 1, 
Dinamo Moscova — Nice 9—5, 
Taubcrbischofsheim — C. S. 
Roma 9—3. în semifinale : ASZ 
— Dosza 8—6 și Dinamo — 
Taubcrbischofsheim 9—2. C. S. 
Satu Mare s-a clasat pe locu
rile 5—8.

principală o constituie jocul 
slab din apărare, care a per
mis adversarilor să-și înscrie în 
cont multe goluri. Nu-i vorbă 
că si în' atac am greșit mult, 
pripindu-ne st risipind nume
roase șanse de a mai reduce 
din diferență sau chiar de a 
egala. Poate că am fost 
dornici de victorie sl, 
prea siguri de ea. Nu 
mers jocul la început,

și prea 
cred, 
ne-a 

ne-am

U. R S. S. și Iugoslaviei
enervat, a urmat crisparea, tea
ma si a urmat incredibilul". La 
rîndul său, președintele federa
ției noastre, nrof. univ. loan 
Kunst-Ghermănescu, ne-a sous: 
„Echipa a jucat slab, fără con
vingere, fără torta ne care tre
buia s-o dea marele obiectiv 
ce-1 aveam în față. S-a pierdut 
datorită nouă înșine".

Sint oăreri care exolică. mă
car în narte. contra-Derforman- 
ta echipei noastre, care, aflată 
doar la un pas de podiumul a- 
cestei atit 
petiții, nu 
si aceasta 
prize ale 
în care, de pildă, deținătoarea 
titlului mondial 
nia) n-a 
lificarea 
Angeles, 
că (R.D. 
pută cu 
5 !

Dar. cine știe ce alte sur
prize ne vor mai oferi parti
dele finale programate sîmbă
tă si duminică la Dortmund._

de echilibrate com- 
1-a putut face. Esta 
una din marile sur- 
unei aprige dispute

(R.F. Germa- 
obtinut nici măcar ca- 
nentru J.O. de la Los 
iar campioana olimni- 
Germană) își va dis- 
echipa noastră, locul

Hristache NAUM
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Astăzi și miine, la Milano

C.E. DE ATLETISM ÎN SALĂ
o
o: 
UJ

tz 
UJ
<z>

Astăzi și mîine, la Palazzo 
dello Sport din Milano se 
desfășoară cea de-a 13-a e- 
diție a campionatelor euro
pene de atletism pe teren a- 
coperit. La întreceri părtici

ca urmare a lârgirM ariei de ____ ____ ___ yji
acoperit, ia jumătatea anilor '60 forul european a hotărît inițierea unei m 
competiții continentale hivernale care să se desfășoare în fiecare an. 
Și astfel, în 19*66, la Westfal'lenhaHe din Dortmund s-a desfășurat primo 
ediție a „Jocurilor Europene" de sala. Acest concurs, și următoarele O 
trei ediții,~ au anticipat nașterea veritabilelor campionate europene in • 
door, a căror numerotare oficiala începe din 1970, de la Viena. De-a 
lungul anilor această competiție a prilejuit atleților noștri obținerea un-or rn 
frumoase performanțe, titluri de campioni și numeroase clasări pe 
podium, așa după cum se poate vedea din rînduri'le următoare : 0

pă și trei atlete din țara 
noastră : Doina Mclinte (800 
m), Maricica Puică (3 000 m) 
și Vali lonescu (săritura în 
lungime).

practicare a atletismului pe teren

TRAGEREA LA
C.M. DE

Zilele trecute a avut loc la 
Brno (Cehoslovacia) — locul de 
desfășurare a Campionatelor 
mondiale de popice, ediția a 
XlV-a — tragerea la sorți pentru 
intrarea în concurs pe echipe și 
perechi. Tragerea la sorți s-a e- 
fectuat de către Comisia de or
ganizare, în prezența Prezidiului 
Federației internaționale de popi
ce și a arbitrului principal al 
C.M., Piere Schneider (Franța). 
La toate cele patru probe spor
tivii noștri au fost favorizați, în- 
tr-o oarecare măsură, de sorți, 
ei urm în d să intre pe piste prin
tre ultimii concurenți. Dar iată 
ordinea de joc — echipe (6—7 
iunie) — FEMEI : 1. R. F. Ger
mania, 2. Austria, 3. Iugoslavia» 
4 Polonia, 5. Ungaria, 6. Ceho
slovacia, 7. România, 6. Suedia ; 
BA..BAȚI : 1. Polonia, 2. Suedia, 
3. Italia, 4. Franța, 5. R. F. Ger
mania, 6. România, 7. Iugoslavia* 
8. Cehoslovacia, 9. Austria, 10. 
Ungaria. Perechi — 8—9 iunie — 
FEMEI : 1. Ungaria. 2. Suedia, 3. 
Italia, 4. Austria, 5. Iugoslavia, 
8. Polonia. 7. R. F. Germania, 8. 
România, 9. Cehoslovacia ; BÂR-

SORTI PENTRU 
POPICE

BAȚI : 1. Suedia, 2. ungaria, 3. 
R. F. Germania, 4. Austria, 5. 
Franța, 6. Italia. 7. Iugoslavia, 8. 
Cehoslovacia, 9. România, 10. Po
lonia. In ziua de 10 iunie va fi 
zi de odihnă, iar în 11 iunie se 
vor desfășura întrecerile indivi
duale, la care vor participa pri
mii 20 de sportivi (femei șl băr
bați), clasați în întrecerile pe e- 
chipe și perechi.
• Meciuri restante din prima 

etapă a returului campionatului 
Diviziei „A" — femei : Rapid 
București — Olimpia București 
2523 — 2343 p d, Gloria București
— Voința București 2443 — 2390 
p d, masculin : Voința București
— Chimpex Constanța 5082 — 
4994 p d.
• Azi și mîine se dispută eta

pa a XII-a a campionatului, a 
III-a din retur. Cele mai intere
sante jocuri se anunță : Voința 
Ploiești — Voința Galați, Hidro
mecanica Brașov — Electromureș 
Tg. Mureș, Voința Oradea — Vo
ința Tg. Mureș (f). Voința Bucu
rești — Rulmentul Brașov șl Au
rul Bala Mare — Constructorul 
Tg. Mureș (m).

Fl. GHEORGHIU REMIZEAZĂ
CU BROWNE

JAKARTA. 5 (Agcrpres). — 
în runda a 19-a a turneului in
ternațional de șah de la Den- 
pasar (Indonezia), marele maes
tru român Florin Gheorghiu a 
remizat cu liderul clasamentu
lui, americanul Browne, rezul
tatul de egalitate fiind consem
nat, de asemenea, în partidele 
Keene — Hort, Hulak — Spa- 
sov, Gunavan — Miles și Ku- 
rajița — Sosonko. Chandler a 
ciștigat la Rodriguez, Matano- 
vici a pierdut la Bantijar, Csom 
l-a învins pe Suradiradja. în 
clasament se menține lider 
Browne cu 14 p, urmat de 
Chandler — 13 p. Hort — 12 p. 
Florin Gheorghiu cu 11,5 p o- 
cupă locul opt din 26 de parti
cipant!.

1966 (Dortmund): înălțime: 1. lolonda Baloș 1,76 m; triplusalt: 1. Șer <n
ban Ciochină 16,43 m; m

j jo
1967 (Praga): lungime: 3. Viorica Vlscopoleanu 6,40 m; 1
1968 (Madrid): înălțime: 2. Virginia Bonci-loan 1,76 m; lungime: 3

Viorica Vlscopoleanu 6,23 m; * m
1969 (Belgrad) : 50 mg: 3. Nicolae Perța 6,7; înălțime: 3. Șerban loan

2,14 m; triplusa 11: 3. Carol Corbu 16,20 m; . x»
1970: (Viena): Lungime: 1. Viorica Vlscopoleanu 6,56 m; înălțime: 2. țp 

Cornelia Popescu-Popa 1,82 m; Înălțime: 3. Șerban loan 2,17 m; triplu • 
salt: 3. Șerban Ciochina 16,47 m; tj

</>1971 (Sofia): 800 m: 2. Ileana Silai 2:06,5; înălțime: 3. Corne.ia Popa ăj 
1,78 m; lungime: 3. Viorica Viscopoleanu 6,53 m; triplusalt: 2. Caro; ’ 
Corbu

1972
Corbu

1’73
leria Bufanu-Ștefânescu 8,16;

1974 (Goteborg): lungime: 3. Valeria Ștefănescu 6,39 m,
19'75 (Katowice): 1 500 m: 1. Natalia An-drei-Betirvi 4:14,7; lungime:

1. Dorina Cătinecnu 6,31 m; 1 500 m: 3. Gheorghe Ghi'pu 3:45,4;
1976 (MUnchen): 1 500 m: 2. Natalia Betioi 4:15,6; triplusalt: 2. Caro 

Corbu 16,75 m; 1 500 m: 3. Gheorghe Ghipu 3:46,1;
1976 (Milano): 1 500 m: 1. Ileana Sila-i 4:07,1, 2. Natalia Betini 4:07,4; 

800 m: 3. Mariana Suman 2:03,4.
1979 (Viena): 1 500 m: 1. Natalia Betini 4:03,5; 800 m: 3. Fița Lovin 

2:03,1; 400 m: 3. Horta Toboc 46,86;
i960 (Sindelfingen): înălțime: 3. Adrian Pi o tea sa 2,29 m.
La edițiile din 1977 (San Sebastian) și 1981 (Grenoble) atleții noștri 

n-au participat. BHonț general: 8 medalW de aur, 10 de argint și 16 
de bronz I

3. Viorica Viscopoleanu 6.53 m; triplusaH: 2.
16,33 m; lungime: 3. Vasile Să mean 7,86 m;
(Grenoble): 800 m: 2. Ileana Silai 2:05,2; triplusalt: 2. 
16,89 m;
(Rotterdam): triplusalt: 1. Carol Corbu 16,30 m; 60 mg: 3. Va
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ANGLIA-ȚARA GALILOR, „MECIUL ZILEI
ÎN „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI" LA RUGBY

OTBAL
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PE GHEATA SI PE ZAPADA□ □
• LA AURON, în Franța, se 

desfășoară prima ediție a cam
pionatelor mondiale de schi-al- 
pin pentru juniori. Coborîrea a 
fost, cîștigată de francezul 
Franc Piccard 1:36.11, urmat de 
austriecii Harald Krenn 1:36,80 
și Guido Hinterseer 1:37,23. 
Proba feminină de coborîre a 
revenit, tot uncia dintre speran
țele gazdelor, Chalrine Quitter 
— 1:40.53.

M PROBA FEMININA de 
slalom uriaș de la Waterville 
Valley (S.U.A.), din cadrul „Cu
pei mondiale", a fost dominată 
de vest-germanca Irene Epple 
(2:11,85 în 2 manșe), sora sa 
Maria (2:12,11) și americanca 
Tamara McKinney (2:12,92). în 
clasamentul general al compe
tiției conduce Erika Hess (El
veția) cu 277 p, fiind urmată 
la 3 p de Irene Epple și la 115 
p de Christin Cooper (S.U.A.).

• CONCURSUL DE SĂRI
TURI de la Lahti, din cadrul 
Cupei mondiale, a prilejuit vic
toria norvegianului Ole Brem- 
seth cu 246 p (sărituri de 83,5 p 
și 84,5 p). Pe locurile următoa
re : Pentti Kokonen (Finlanda) 
— 243,8 p și Horst Bulau (Ca
nada) — 241,2 p. Austriacul Ar
min Kogler se află pe primul 
loc (cu 160 p) în clasamentul 
„Cupei", iar Bulau este al doi
lea cu 128 p.

• ÎN „CUPA EUROPEI", la 
Zelenica, în Iugoslavia, a avut 
loc un slalom uriaș cîștigat de 
austriacul Hubert Strolz 
(2:05,36) înaintea favoritului 
Bojan Krizaj (Iugoslavia) — 
2:06,22. Francezul Piccard (ab
sent la concurs) se menține 
însă liderul competiției cu 
118 p.

Pe două dintre arenele celebre 
ale rugbyului internațional (Twi
ckenham și Murrayfield) au loc 
astăzi partidele etapei a patra a 
„Turneului celor 5 națiuni". Cel 
mai important meci opune echi
pele Angliei și Tării Galilor, a- 
ceasta din urmă fiind singura 
care mai poate spera într-o e- 
ventuală clasare, în final, pe pri
mul loc, la egalitate cu Irlanda, 
în cazul unor victorii în ultimele 
întîlniri, coroborate cu un insuc

ces al actualei lidere (care astăzi 
nu joacă) la 20 martie, în Franța, 
în cealaltă partidă, Scoția — 
Franța, fiecare formație vizează 
un prim succes in ediția în curs 
a celebrei competiții.

Clasamentul :
1. IRLANDA
2. Anglia
3. Tara Galilor
4. Scoția
5. Franța

3 3 0 0 57—39 6
3 111 51—40 3
2 1 0 1 34—32 2
2 0 1 1 21—30 1
2 0 0 2 27—49 0

0 Disputat pe stadionul ,.Mo- 
rumbi" din Sao Paulo, in pre
zența a peste 100 000 de specta
tori, meciul dintre reprezentative
le Braziliei și Cehoslovaciei s-a 
încheiat nedecis: 1—1 (0—0). Gaz
dele au deschis scorul în min. 48 
prin Zico, golul egalizator timd 
marcat de Berger în ultimul mi
nut de joc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • în turneul final al 

C.C.E. masculin : Partizan Bel
grad — Panathinaikos Atena 
98—83, Maccabi Tel Aviv — Bar
celona 115—106.

AUTOMOBILISM 0 După dispu
tarea a 2 etape (9 probe specia
le) în „Raliul Portugaliei" pe 
primul loc se află Michele Mou
ton (Franța) la bordul unui Audi 
Quattro. urmat de Walter Rohrl 
(R.F.G.) pe Opel Ascona și Biorn 
Waldegaard (Suedia) pe Toyota 
Celina.

CICLISM • Competiția rare are

loc în Spania (etapa a Il-a, Vi- 
naroz — Alcacer, 219 km) a pri
lejuit succesul vest-germanului 
Klaus Peter Thaler, cronometrat 
în 5.38:20, Lider al clasamentului 
general este spaniolul Pedro Mu
noz, urmat la 3 secunde de Tha
ler.

TENIS • Los Angeles, în opti
mile de finală ale turneului fe
minin : Billie Jean King — Ann 
Thompson 6—1, 7—5, Leslie Allen 
— Andrea Jaeger 1—0 (abandon. | 
accident !), Yvonne Vermaak — . 
Marry Loti Piatek 6—1, 6—2, Jo J 
Durie — Kate Lathan 6—3, 6—4. •

0 în preliminariile campionatu
lui european de juniori, Franța 
a dispus de Luxemburg cu 6 (l 
(1-0).

0 în prima zi a turneului de 
luniori de la Tașkent, reprezen
tativa Uniunii Sovietice a dispus 
de selecționata Poloniei cu 2 o 
(2—0), iar echipele R.D. Germane 
și R.S.S. Uzbekistan au terminat 
la egalitate: 1—1 (0—0).

0 Turneul internațional de l a 
Calcutta s-a încheiat cu victoria 
echipei reprezentative a Urugua- 
yului — 8 puncte, urmată de cea 
a R.P. Chineze — 7 p ele.

0 Echipa Sparta Praga, aflată 
în Kuweit, a jucat cu selecționa
ta țării și a terminat la egalita
te : 0—0.


