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ÎNCHEIEREA vizitei președintelui
NICOLAE CEAUSESCU,

Împreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU,

IN GRECIA
Vineri s-a încheiat vizita de 

stat pe care președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a e- 
fectuat-o In Republica Elenă, 
la invitația președintelui Con
stantin Karamanlis.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele ei rodnice, prin 
concluziile politice pe care le-a 
pus in evidență, prin manifes
tările de profundă considerație 
si respect fată de șeful statu
lui român și largul ecou pe 
care I-a suscitat, vizita s-a 
înscris ca un eveniment de 
amplă semnificație nu numai 
sub aspectul relațiilor bilatera
le, dar și pe planul general al 
actualității politice mondiale.

★
In cursul dimineții de vineri, 

președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Muzeul Național de Arheologie 
din Atena, prestigios așezămînt 
de istorie al Republicii Elene.

★
Orele 11 ale dimineții. La 

Palatul Maximos, pus la dispo
ziția inalților soli ai poporului 
român pe timpul vizitei, soseș
te președintele Constantin Ka
ramanlis.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa 
intimpină 
gazdă 
invită 
unde 
dere, 
spirit 
că și 
reciprocă.

După 
lor oficiale 
de stat, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
ședințele Constantin Karamanlis 
se îndreaptă spre aeroport.

★
La sosirea pe aeroportul 

Ellinikon, împodobit sărbăto
rește cu drapelele de stat ale 
României și Greciei, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu deosebită cordiali
tate de primul ministru al 
guvernului grec, Andreas 
Papandreu, și soția sa, doamna 
Margareta Papandreu.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena 
cu 
de

Elena Ceaușescu îl 
pe președintele țării- 
intrarea in palat, îl 
salonul de primire, 
loc o nouă întreve- 

caracterizată 
de conlucrare 
de înțelegere

Ia 
in 

are
de același 

prieteneas- 
și prețuire

convorbiri-inchcierea 
dintre cei doi șefi 
tovarășul 

tovarășa 
împreună cu pre-

Nicolae 
Elena

Ceaușescu sint salutați 
deosebită cordialitate 
președintele Constantin

Karamanlis și de premierul 
Andreas Papandreu, de soția 
sa, care își exprimă încă o 
dată satisfacția pentru această 
nouă întîlnire la nivel înalt, 
pentru convorbirile purtate șl 
Înțelegerile la care s-a ajuns, 
pentru spiritul de prețuire și 
respect reciproc care s-a dega
jat cu pregnanță pe parcursul 
desfășurării întregii vizite, pre
cum si convingerea că rezulta
tele acestei vizite deschid noi 
și largi perspective colaborării 
româno-elene pe multiple pla
nuri.

La ora 12,00 aeronava prezi
dențială decolează de pe aero
portul Ellinikon, indreptin- 
du-se spre patrie.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntors, vineri, în Capitală, 
după vizita de stat efectuată 
în Grecia, la invitația pre
ședintelui Republicii Elene. 
Constantin Karamanlis.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați 
de tovarășii din conducerea de 
partid și de stat. Tovarășii din 
conducerea de partid și de stat 
au venit împreună cu soțiile.

Pe aeroport se aflau nume
roși locuitori ai Capitalei care 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entuziastă, 
plină de dragoste. In aclama
țiile mulțimii și-au găsit o vi
brantă expresie sentimentele 
de profundă stimă și inallă 
apreciere nutrite de întregul 
nostru popor pentru activitatea 
neobosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consacrată înfloririi 
continue a patriei, creșterii 
prestigiului României socialiste 
pe arena internațională. Tot
odată. a fost manifestată sa
tisfacția față de rezultatele 
fructuoase ale noii vizite a to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în 
Republica Elenă, care reprezin
tă o importantă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestă
rilor de stimă și prețuire ale 
bucureștenilor.
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ÎNTRECERI sportive
STUDENȚEȘTI ALE „DACIADEI"

Luna mai este marcată de o 
suită de concursuri și competi
ții sportive desfășurate sub în
semnele „Daciadei", care se a- 
dresează tineretului studios din 
institutele de învățămînt supe
rior. Astfel, după reușita com
petiție a studenților construc
tori din București 
Anghel Saligny", acum la 
XlX-a ediție 
vom reveni), 
alte întreceri 
la start sute 
denți. Este vorba, în principal, 
de „Cupa Dr. Iuliu Hațiega-

„Cupa 
a 

(asupra căreia 
în aceste zile 
sportive reunesc 
și mii de stu-

nu“, anul acesta la a VIII-a e- 
diție. rezervată studenților 
mediciniști din București, Cluj- 
Napoca, Craiova, 
reș si Iași, găzduită 
palele baze sportive 
talei. Intr-o amplă 
sportivă de masă se află cu
prinși si studenții Universității 
din București. Iar săptămîna 
viitoare. „Cupa dr. Carol Da
vila" și întrecerile studenților 
de la Institutul politehnic vor 
completa șirul activităților 
sportive desfășurate de tinere
tul nostru studios.

Tg. Mu- 
de princi- 
ale Capi- 
competiție

înaintea campionatelor europene de Judo

„SPORTIVII NOȘTRI SE VOR 
STRĂDUI SĂ NU PĂRĂSEASCĂ

TREPTELE PODIUMULUI

Campionatele europene de 
judo bat la ușă. Săptămîna 
viitoare. în Sala de sport și a 
congreselor din Rostock (R.D. 
Germană), cei mai valoroși ju
doka din țările de pe bătrinul 
continent își vor disputa întîie- 
tatea în competiția nr. 1 a a- 
nului (campionatele mondiale 
au loc din doi în doi ani).

La întrecerile continentale, 
vor fi prezenți și reprezentanții 
tării noastre, care și-au cîștigat

Miine, un interesant program rugbystic internațional

ROMANIA-U.R.S.S., IN CADRUL CAMPIONATULUI EUROPEANs *

înainte de a intra in sala de antrenamente, lotul de judo efec
tuează obișnuita „încălzire"

un frumos și meritat loc în elita 
judo-ului european. Nu mai 
departe decît anul trecut spor
tivii români au urcat pe toate 
cele trei trepte ale podiumului 
de onoare : Constantin Niculae 
— medalie de aur la catego
ria semiușoară. Arpad Szabo — 
de argint la superușoară și 
Simion Toplicean — de bronz 
la ușoară.

De puțin timp, lotul repre
zentativ s-a reunit sub indru- 
marea antrenorilor facob Co- 
drea și Dorin Gavra. I-am vi
zitat zilele trecute. Toți com- 
ponentii lotului arătau multă 
disciplină și hărnicie in an
trenamente. După o aler
gare care . putea să pară

Costin CHIRIAC

Simbătă 8 mai 1982
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Sărbătorim astăzi îm
plinirea a 61 de ani 
de la inființarea Par

tidului Comunist Român — 
eveniment de însemnătate 
epocală in mișcarea revolu
ționară muncitorească din 
tara noastră, in luptele re
voluționare de clasă Dentru 
dreptate socială și eliberare 
națională, pentru victoria 
revoluției socialiste și edifi
carea noii orinduiri sociale 
in patria noastră. Făurirea 
la 8 Mai 1921 a Partidului 
Comunist Român s-a reali
zat în condițiile puternicu
lui avînt revoluționar din 
(ara noastră creat în anii 
de după primul război mon
dial, ale creșterii rolului 
clasei muncitoare in viața 
social-politică națională din 
diferite țări, ca și pe plan 
mondial, precum șl în im- 
prejurăiile internaționale 
ale triumfului Marii Revo
luții Socialiste din Octom
brie. care a deschis era re
voluțiilor proletare și a e- 
xercitat o puternică influ
entă asupra intensificării 
luptelor revoluționare de 
pretutindeni.

Partidul nostru și-a 
plinit întotdeauna cu 
misiunea istorică pe 
și-a asumat-o, de a
interesele clasei muncitoare, 
ale tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de națio
nalitate. ale întregului po
por. El a jucat un rol de 
prim rang în viața politică 
din România. în activitatea 
de întărire a solidarității 
sale internaționale cu forțe
le revoluționare si progre
siste din întreaga lume. 
Partidul comuniștilor a păs
trat cu cinste și a fost con
tinuatorul celor mai bune 
tradiții de luptă ale mase
lor populare pentru forma
rea poporului român neu
tru dezvoltarea limbii si 
culturii sale, pentru afirma
rea. națiunii române și a 
statului național unitar,

înde- 
cinste 

care 
sluji

în deschidere: România „B" — Cehoslovacia
Miine rugbyștii „tricolori" 

joacă ultimul lor act pe scena 
internațională a sezonului de 
primăvară. Ei vor încheia seria 
partidelor oficiale din actuala 
ediție a campionatului euro
pean, întîlnind intr-un ultim 
meci — care se anunță foarte 
interesant — echipa U.R.S.S., 
o formație mai tînără pe sce
na rugbystică dar plină de ca
lități și perspective. Firește, 
rugbyștii noștri sînt favoriții 
indiscutabili ai întîlnirii. pe

O La cuplajul rugbystic de 
miine de pe stadionul Giuleșli 
elevii și studenții au intrarea 
gratuită.

care o vor disputa pe un te
ren — stadionul Giulești — 
care de-a lungul anilor s-a 
identificat cu multe succese. 
Chiar dacă nu mai pot aspira 
anul acesta la primul Ioc — în- 
frîngerile de la Narhonne (9— 
17) și Rovigo (15—21) atîrnă, 
se vede, greu — rugbyștii noș
tri au datoria față de numero
șii și statornicii lor suporteri 
să presteze un joc de calitate, 
eficient.

Echipa noastră este bine 
pregătită (ultimul antrenament 
de vineri confirmă acest fapt), 
iar XV-le care va aborda me
ciul (notat în palmares cu nr. 
144) va fi. după toate probabi-

Borș, Lungu fi Vărzaru (în alb) în urmărirea mingii, aspect 
de la ultima întîlnire din cadrul C.E. de la Moscova (18—10 

pentru sportivii români)
litățile. următorul: fundaș — 
Gh. Florea (Farul); treisferturi 
— Al. Marin (Grivita Roșie), 
A. Lungu (Farul). I. Constantin 
(Dinamo). M. Aldea (Dina
mo); mijlocași — St. Po- 
dărescu (Dinamo) M. Paras- 
chiv (Dinamo); înaintași — E. 
Stoica (Dinamo), Al. Rădulescu 
(Steaua). FI. Murariu (Steaua); 
Gh. Dumitru (Farul). Gh. Ca- 
ragea (Dinamo), I. Bucan (Ști
ința Petroșani). M. Mot (Știința

CEMIN Baia Mare). Scarlat 
(Grivita Roșie). Rezerve vor fi 
V. Ungureanu (Știința CEMIN 
Baia Mare). M. Munteanu 
(Steaua). M. Ionescu (Steaua), 

• M. Ion (Știinta CEMIN Baia 
Mare), C. Vasile (Farul) și S. 
Fuicu (Steaua). Cum se vede, 
Dinamo lidera actualului cam-

Dimitrie CAlllMACHI

(Continuare in pap a 4-a)

(Continuare In pao 2—3)

(Continuare In pag a 4-a)

Miine, la Alba lulia

ROMÂNIA „B “ - IUGOSLAVIA „B“
LA FOTBAL

Miine, la Alba lulia, cu în
cepere de la ora 17, se va dis
puta partida dintre echipele 
„B“ ale României și Iugosla
viei.

Fotbaliștii noștri, convocați 
de joi la Alba lulia, au efec
tuat antrenamente și au dis
putat, ieri după-amiază, un joc 
școală în compania diviziona
rei ,;C“, locale. Unirea. Antre
norii C. Drăgușin și C. Arde- 
leanu contează pe următorul 
lot: Ducadam și Cavai portari: 
— M. Zamfir. Szab.o, Zare, 
Stancu, Nicolae, C. Solomon, 
Ungureanu — fundași; Nicșa; 
Varga, Pctcu, Suciu, Custov — 
mijlocași; Șoiman, Iamandi, 
Orac, Văetuș, Cîmpeanu II, 
Cîrțu — înaintași. Formația 
de începere va fi alcătuită as
tăzi, la încheierea pregătirilor.

Lotul iugoslav anunțat cu
prinde pe următorii jucători: 
Vlak, Brucici, Haizici, Mlina- 
rici, Cerin (toți de la Dinamo 
Zagreb). Stoianovici, Borovni- 
ța. Giurovski, Savici (toți de

la Steaua roșie Belgrad), Klin- 
cearski, Jivkovici (Partizan 
Belgrad), Serpak, Maistorovici 
(O.F.K. Belgrad).' Bakraț. Vo- 
rotovici (Buducnost). Obrado- 
vici, Drizici (Radnicki Niș). 
Hadzibeghici (Sarajevo) Baz- 
darevici (Zelezniciar) Măriei 
(Vojvodina Novi Sad). Pudar 
(Hajduk Split). Un lot foarte 
puternic, avînd ca bază echipa 
campioană — Dinamo Zagreb 
care dă cinci selecționați — și 
cuprinzîndu-i pe toți jucătorii, 
în afara primilor 11. înscriși 
pe lista F.I.F.A. pentru turneul 
final al C.M. din Spania. De
altfel faptul că echipa este în
soțită pe toți antrenorii primei 
reprezentative (Toplak Jerko- 
vici și Pantelici. except’ndu-1 
pe directorul tehnic M Milia- 
nici). dovedește importanta a- 
cordată întîlnirii de miine.

Alba lulia. gazdă in premi
eră a unei partide internațio
nale inter-țări. se pregătește 
să creeze cadrul corespunzător 
jocului.
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România. Partidul nostru a 
militat consecvent pentru a- 
părarca intereselor funda
mentale ale celor ce mun
cesc împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, pentru 
drepturile și libertățile lor 
democratice, a organizat și 
condus lupta maselor popu
lare împotriva fascismului 
si războiului. Partidul Co
munist Român a fost inspi
ratorul, organizatorul și 
conducătorul luptei pentru 
ieșirea României din războ
iul dus alături de Germa
nia fascistă împotriva Uni
unii Sovietice. înfăptuind 
revoluția antiimperialistă și 
antifascistă, de eliberare na
țională și socială. El a con
dus apoi întregul proces de 
transformare democratică, 
revoluționară, a societății, 
de înfăptuire a revoluției 
socialiste și făurire cu suc
ces a socialismului în Româ
nia. Nu se cunoaște în în
treaga noastră istorie un 
partid politic care să fi 
servit cu atîta abnegație in
teresele întregii națiuni, ale 
bunăstării și fericirii ei, 
ale întăririi independentei 
și suveranității României, 
cum a făcut-o și o face, 
neabătut, Partidul Comunist 
Român. Iată de ce partidul 
nostru și-a cîștigat dragos
tea. respectul și încrederea 
întregului popor, care vede 
în politica sa internă și ex
ternă chezășia dezvoltării 
neîncetate a tării, a ridică
rii sale pe noi culmi de 
progres și civilizație, a 
creșterii consecvente a bu
năstării materiale și spiri
tdale a maselor, a făuririi 
societății socialiste multila

După campionatele europene de lupte

MĂSURI ALE F.R.L. PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
• Accent acut pe lupta la

PREGĂTIRII TEHNICE
„parter* * * * * * * * * * * * * 14

S-a Încheiat turul celei de a 
51-a ediții a campionatului na
țional de tenis pe echipe. In 
ultimele meciuri pentru grupa 
1—8 s-au înregistrat următoa
rele rezultate, la masculin : Di
namo București — Steaua 6—3, 
Iar la feminin : Dinamo Bucu
rești — Progresul București 4—2.

Clteva rezultate din grupa 
9—16, masculin,: Jiul Petroșani
— Constructorul Hunedoara 6—3, 
Constructorul Hunedoara — Poli
tehnica București 5—4 ; feminin: 
Sănătatea Oradea — Metalul 
Tirgoviște 4—2, C.S.Ș. Gheorgheni
— Electrica Timișoara 4—2.

La Încheierea competiției, s-au 
stabilit ............
mente, 
eeperea 
masculin
2. Steaua, 
Progresul
structorul 
Cuprom
tehnica Cluj-Napoca,
tea Oradea, 9. Jiul Petroșani,
Constructorul Hunedoara, 11. Con
structorul Galați, 12. Electrica
Timișoara, 13. T.C. București,
14. Politehnica București, 15. 
Metalul Tirgoviște, 16. Cimentul 
Deva ; feminin : 1. Steaua
București, 2. Dinamo București, 
1. Politehnica București, 4. Pro
gresul București, 5. Tenis Club 
București, 6. Politehnica Cluj- 
Napoca, 7. U.T. Arad, 8. Dacia

clun) 1:33,1, 2. Flavian, 3. Pru
na. Simplu 2,20, ordinea 16, e- 
vent 5. Cursa a IlI-a: 1. Roxa
na (M. Dumitru) 1:34,5, 2. Tufiș. 
Simplu 1,80, ordinea 30, event 6, 
triplu cîștigător 71. Cursa a IV-a:
1. Clăraș (Nicolae N.) 1:28,8, 2.
Suporter, 3. Drăgălaș. Simplu 6, 
ordinea 40, event 125, ordinea tri
plă 1.825. Cursa a V-a: 1. He- 
mona (Nicolae R.I.) 1:32,6, 2. Se
meț. Simplu 1,80, ordinea 16, 
vent 143, triplu cîștigător ; 
Cursa a vi-a: 1. Rigoarea 
Ștefănescu) 1:28.4, 2. Sondaj, 
Văsălie. Simplu 1,40, ordinea 
event 5, ordinea triplă 92. Cursa 
a vil-a: 1. Sugiuc (Nicolae R.I.) 
1:29,8, 2. Hipolit, 3 Siderala. Sim
plu ‘
nea 
102.

După analiza comportării 
luptătorilor noștri la recentele 
campionate europene de la 
Varna, Biroul F.R.L., la propu
nerea Colegiului central de 
antrenori și a Comisiei centrale 
de competiții, a» hotărît aplica
rea unor măsuri care să con
tribuie la îmbunătățirea pregă
tirii tehnice, in mod deosebit 
a luptei la parter, atit in atac, 
eît și in apărare. Astfel, INCE- 
PTND CU DATA DE 9 MAI, 
ÎN TOATE CONCURSURILE 
INTERNE se introduc perioade 
de luptă obligatorie la parter 
pentru ambele stiluri (greco- 
romane și libere), astfel:

a) la juniori, speranțe olim
pice și seniori — timp de lup

SIMBÂTA
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora ÎS: Etapa 
a n-a a Concursului republi
can pe echipe O).

LUPTE GRECO-ROMANt 
Sala de atletism de la com
plexul sportiv „23 August*, o- 
rele 1# șt 17: Concursul Inter
național al „speranțelor olim
pice".

RUGBY. Teren Tel, ora 16,38: 
R.C. Sportul studențesc — Se
lecționata Ulster.

TENIS DE MASA. Sala de 
la Stadionul Republicii, ora 
17: Mecanică tină București
— Voința S. Mare (A, m), 
C.S.Ș. 1 București — înfrăți
rea Tg. Mureș (A, f); sala 
Aurora, ora 17: Spartac Bucu
rești — C.S. Arad n (A, f).

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 9: Etapa a 
II-a a Concursului republican 
pe echipe (j).

FOTBAL. Teren Automatica, 
ora 11: Automatica București
— Pandurii Tg. Jiu (,,B“) te
ren Steaua, ora 11: Rapid
București. — Flacăra Morenl 
(,,B“); teren Mecanică fină, 
ora 11: Mecanică fină Bucu
rești — I.C.I.M. Brașov (,,B“); 
teren Metalul, ora 11: Lucea
fărul București — Metalul 
București (,.B“); teren T.M.B., 

teral dezvoltate șl a comu
nismului in România.

Sărbătorim, de asemenea, 
mîine, o zi de două ori im
portantă: Ziua Independen
tei, Ziua Victoriei. La 9 
Mai 1877, proclamîndu-și 
ncatirnarea, România intră 
în marea familie a națiunilor 
de sine stătătoare, libere și 
suverane; la 9 Mai 1945, 
cind popoarele lumii au tri
umfat asupra celui mai 
cumplit și mai singeros 
dușman al omenirii — fas
cismul, România lua parte 
la marea bucurie generală 
cu sentimentul indreptătit 
de a fi adus o contribuție 
importantă la apropierea 
Zilei Victoriei. La un inter
val do aproape 7 decenii 
cele două evenimente se în
gemănează în conștiința 
poporului român, ca expre
sii ale aceleiași năzuințe de 
a trăi liber și demn într-o 
tară liberă și independentă, 
tel la care a ajuns prin 
lupte grele și cu mari 
jertfe.

Tn aceste zile sărbătorești, 
cinstite cu deosebit respect, 
sportivii, tehnicienii și toți 
ceilalți slujitori ai mișcării 
sportive își îndreaptă gîn- 
durile cele mai alese de 
dragoste și recunoștință că
tre cel mai iubit fiu al po
porului. conducătorul încer
cat al partidului și sta
tului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. ctitor de tară 
nouă, cel care a dat atîta 
strălucire calității de comu
nist, care a făcut din par
tidul comuniștilor farul că
lăuzitor urmat de întregul 
popor și eare își închină 
întreaga viată înfloririi 
României socialiste, libere 
și independente.

tă efectiv de 7 min. (în repr.
1 — în ultimul minut sportivii 
vor efectua obligatoriu, alter
nativ, două perioade de luptă 
la parter, cu o durată de 30 sec. 
fiecare; în repr. a Il-a —. în 
ultimele două minute, două 
perioade de „parter" cu durată 
de cite un minut fiecare)

b) la cădeți — timp de luptă 
efectiv de 5 min. (în repr. I — 
durată 3 min., repr. a II-a —
2 min. ; în ultimul minut al fie
cărei reprize cadetii fiind obli
gati să efectueze, alternativ, 
două perioade de luptă la par
ter cu o durată de 30 sec. fie
care).

Procedeele tehnice executate 
tn lupta Ia parter (pe toată

ora 11: T.M. București — Ha
etas roșie București („C"); 
teren Abatorul, ora 11: Lucea
fărul București — Abatorul 
București („C"); teren Tehno- 
metal, ora 11: Tehnometal
București — I.C.SJ.M. Bucu
rești; teren Aversa, ora 11: 
Aversa București — Electro
nice București.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 10: Progresul Bucu
rești — Hidrotehnica Constan
ța, Dinamo București — H.C. 
Minaur B. Mare („A*, m); 
teren Universitatea — Drept, 
de la ora 16,30: Universitatea 
București — Textila Doroban
țul Ploiești („B", f), Univer
sitatea București — A.SJL 
Ploiești („B", m).

LUPTE GRECO-ROMANE. 
Sala de atletism de la com
plexul sportiv „23 August*, 
ora 10: Concursul internatio
nal al „speranțelor olimpice".

RUGBY. Teren Olimpia, ora 
•: R.C. Grivlța Roșie — Ști
ința CEMIN B. Mare (finala 
„Cupei Federației"); stadion 
Giuleștl, ora 15: România B 
— Cehoslovacia (amical), Ro
mânia — U.R.S.S. (In C.E.).

TENIS DE MASA. Sala de 
la Stadionul Republicii, ora 9: 
Mecanică fină București — 
Voința S. Mare („A", m), 
C.S.Ș. 1 București — înfrăți
rea Tg. Mureș („A", f); sala 
Aurora, ora 17: Spartac Bucu
rești — C.S. Arad I („A", f).

în spiritul hotâririlor Conferinței pe țara a mișcării sportive

CABINETUL METODIC - UNITATE ȘTIINȚIFICĂ 
ÎN SPRIJINUL PERFORMANTEI

— 0 interesantă experiență a C. J. E. F. S. lași
Inir-un amfiteatru, în fața 

cîtorva ecrane TV, peste 300 de 
profesori de educație fizică 
priveau imaginile care se suc
cedau, își făceau unele notații, 
comentau secvențe. Printre al
ții erau prezenți Zinică Olaru, 
Dimitrie Diaconu, Cornel Ciu- 
din, loan Șușnea, Nicolae Pân
dele — profesori la unități șco
lare din municipiul Iași. Care 
era motivul acestei... vizionări 
colective ? O LECȚIE MODEL 
DE EDUCAȚIE FIZICA, 
organizată la Liceul industrial 
Tehnoton (aparatura electronică 
necesară a fost pusă la dispo
ziția cadrelor didiatice de cu
noscuta Întreprindere ieșeană 
Tehnoton). Cu o astfel de ma
nifestare a debutat punerea în 
aplicare a măsurilor între
prinse de Cabinetul metodic al 
C.J.E.F.S. Iași în spiritul Re
zoluției Conferinței pe țară a 
mișcării sportive care recomandă 
punerea unor baze obiective la 
stabilirea indicatorilor optimi 
ai antrenamentelor și celor
lalte mijloace de susținere și 
dirijare a performanțelor.

loan Iacob, secretar 
C.J.E.F.S., ne spunea :

al 
„Pen

tru modernizarea procesului in
structiv. pentru creșterea efi
cacității orei de educație fizică 
în unitățile școlare ale munici
piului și județului Iași, cercul 
pedagogic al cadrelor care pre
dau această disciplină își des
fășoară activitatea *pe viu*. Se 
urmărește — deocamdată la Li
ceul Tehnoton, apoi la alte 
școli — modul cum se predă 
ora de sport, se comentează, se 
fac observații, Tealizîndu-se un 
util și atractiv schimb de e*-

durata luptei) vor primi o bo
nificație de 1 punct pentru 
fiecare procedeu reușit. Crite
riile și ordinea punerii la 
ter a luptătorilor în cele 
perioade (repr. I și a 
sînt: 1. în cazul în care

par- 
două 
II-a) 

nu 
există puncte tehnice, este pus
la parter primul, luptătorul 
care are un avertisment; 2. in 
cazul în care există puncte 
tehnice, este pus la parter lup
tătorul care are cel mai mic 
număr de puncte: 3. în cazul 
în care sînt egali la puncte, 
este pus la parter luptătorul 
care a primit un avertisment; 
4. în cazul în care sînt egali 
la puncte și la număr de a- 
vertismente. este pus la par
ter luptătorul care nu are cel 
mai valoros procedeu, iar dacă 
și așa egalitatea continuă, este 
pus să lupte, deasupra, la par
ter cel care a executat primul 
procedeu.

De asemenea, începînd cu lu
na mai a.c., antrenorii și ins
tructorii de lupte vor introduce 
IN PROCESUL DE PREGĂTI
RE, obligatoriu la fiecare șe
dință de antrenament, 
rea și perfecționarea 
deelor tehnice de luptă 
ter, cu accent crescut 
atac, cît și în apărare 
precizărilor făcute de 
de specialitate).

Pentru însușirea și 
acestor procedee, se vor plani
fica 40 de minute la fiecare 
lecție, urmărindu-se realizarea 
a minimum 100 de repetări.

însuși- 
procc- 

la par
ați t in 

(conform 
federația

repetarea

Săptămîna trecută am semnalat 
modul neglijent și dezordonat In 
care sînt conduși unii cai, si
tuație care a dat loc și la acci
dente, din fericire fără urmări. 
Măsurile luate de către arbitrii 
alergărilor sînt juste și bineve
nite, ei meritînd felicitări. Dar, 
din păcate, nu știm cui să le 
adresăm, întrucît numele lor nu 
au fost încă anunțate în progra
mul alergărilor. Nu ne îndoim 
că în scurt timp conducerea hi
podromului va elimina această 
omisiune, publicînd lista celor 
care veghează la regularitatea și 
buna desfășurare a alergărilor. 
Aceasta cu atît mal mult, cu cît 
tn nici un sport numele arbitri- 

periență". Dealtfel, trebuie spus 
că această micnouni.ta.te științi
fică — am numit Cabinetul 
metodic al C.J.E.F.S. Iași — 
și-a propus ca obiective. pe 
lingă analizarea orelor de edu
cație fizică, sprijinirea perfor
manței de înalt nivel, și în pri
mul rind găsirea soluțiilor ce
lor mai bune pentru ca sporti
vii ieșeni selecționați pentru 
J.O. din 1984 să progreseze 
conform indicațiilor date de 
antrenorii loturilor respective. 
Aurei Neagu, Gheorghe Broș- 
tcanu și Radu Ciprian, membri 
ai clubului Nicolina, toți trei 
nominalizați in lotul olimpic de 
lupte libere, au și început să 
beneficieze de rodul unor cer
cetări, măsurători, investigații 
realizate de un colectiv al Ca
binetului metodic, format din 
lect. univ. Octavian Ungurca- 
nu, dr. loan Apostol și prof. 
Toma Popescu. Ciclurile săptă- 
mînale de antrenamente ale a- 
cestor sportivi sînt urmărite cu 
minuțiozitate, observațiile re
ieșite, sînt fișate, pe marginea 
lor se trag concluzii — toate a- 
ceste detalii urmînd a fi co
municate antrenorilor lotului 
olimpic al României. Un alt 
colectiv de specialiști (conf. 
univ.. Paul Cercel, dr. Georgc- 
ta Diac, dr. Samuel Blumenfeld 
Și prof. Vasile Liteanu) se o- 
eupă de investigații și — pe 
baza lor — recomandă antre
namente individualizate hand
balistelor de la TEROM Iași

La Alba lulia, sub genericul „DACIADEI14

FINALA CONCURSURILOR SPORTIVE 
ALE LICEELOR MILITARE

Duminică, la Alba Iulia, în
cepe o amplă competiție des
fășurată sub genericul „Dacia- 
dei“ : etapa finală a concursu
rilor sportive și aplicativ-mili- 
tare de vară a liceelor mili
tare. La aceste întreceri, care 
se vor încheia la 16 mai, vor 
participa tineri sportivi repre- 
zentînd loturile : Crișul, Du
nărea, Mureșul. Oltul, Prahova 
și Șiretul. In bogatul program 
elaborat de comitetul de orga
nizare figurează concursuri a- 
tletice (100, 200, 400, 800 și 
1 500 m plat, săritură în lun

ETAPĂ IN divizia „a**

LA TENIS DE MASĂ
In campionatul Diviziei „A“ 

de tenis de masă este progra
mată, astăzi și miine, o nouă 
etapă (întilniri duble), in com
petiție intrînd și formațiile din 
prima grupă valorică femini-' 
nă. Rețin cu deosebire atenția 
disputele de la Baia Mare 
(Faimar — C.S. Arad II), în 
care evoluează și componente
le lotului național care au par
ticipat la recentele campionate 
europene.

Iată programul complet al a- 
cestei etape: feminin: Faimar 
Baia Mare — C.S. Arad II (gr. 
D, Constructorul Tg. Mureș, 
— C.S.M. Buzău, C.S.Ș, 1 Bucu
rești — înfrățirea Tg. Mureș, 
Spartac București — C.S. Arad 
I (gr. a II-a); masculin: C.S.M. 
Buzău — Muntenia Buzău, 
Mecanică fină București — Vo
ința Satu Mare, Sticla C.S.Ș. 
Bistrița — Stirom București, 
C.S.Ș. Od. Secuiesc — Con
structorul Tg. Mureș (gr. a 
II-a).

CINE SINT ARBITRII ?
lor nil este ținut... secret. Ba 
dimpotrivă I

Treeînd la reuniunea desfășu
rată joi, vom semnala o nouă 
„avalanșă" de recorduri, o se
rie de cal marclnd progrese din
tre care unele puteau fi antici
pate de ultimele lor performan
țe, dar altele nu... Printre cele 
mai puțin previzibile se înscriu 
cele ale lui Sugiuc și Olăraș, ul
timul „acoperit" de conducătorul 
său Nicolae N. pentru slaba sa 
performanță anterioară, prin a- 
nunțarea unui accident de hama- 
sament. îi recomandăm ca pe 
viitor să evite astfel de diferen
țe de valoare, oare credem că 
nu-i vor fi trecute cu vederea.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Hadeș (D. Toduță) 1:40,7, 
2. Gogol. Simplu 7, ordinea 12. 
Cursa a II-a: 1. Solstlțlu (I. Cră-

mai tineri, dar cu 
alții cu oarecare

cu Valentin Paras- 
al

nominalizate în echipa femini
nă a României care se pregă
tește pentru C.M. din luna de
cembrie : Angela Avădanci, 
Valentina Turbatu, Rodica lo- 
nașcu-Covaliuc. Un alt colectiv 
(conf. univ. Alexandru Mcrică. 
Vasile Midvighi și Marcel Ra- 
coți) se ocupă de un grup de 
atleți, unii 
perspective, 
experiență.

Discutînd
chiv, președinte al C.J.E.F.S. 
Iași, despre obiectivele care 
stau în fața Cabinetului meto
dic, interlocutorul ne-a spus : 
„Dacă pînă acum am apelat 
mai puțin la ajutorul numero
șilor specialiști în domeniul e- 
ducației fizice și sportului de 
care dispunem la Iași, ca și la 
numeroasele cadre medicale, de 
certă profesionalitate, care vor 
să ne ajute în creșterea per
formanței, din acesl an sin tem 
hotăriți să schimbăm în bine 
lucrurile. S-a început cu spor
tivii nominalizați în loturi, vom 
continua cu depistarea celor 
mai valoroase elemente de 
perspectivă pentru disciplinele 
prioritare ale județului".

Cabinetul metodic al C.J.E.F.S. 
Iași are deja cîteva realizări 
meritorii. Este sigur că dacă se 
va continua, în acest ritm vom 
putea consemna, intr-un viitor 
nu prea îndepărtat, înfăptuiri 
și mai consistente. Le așteptăm..

Ion GAVRILESCU
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gime, săritură în înălțime, a- 
runcarea greutății, ștafete de 
4X100 și 4X400 m plat), între
ceri de gimnastică la aparate, 
competiții de baschet, handbal, 
volei, probe de tir și triatlon 
militar.
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valabile pînâ la in-
returului, In toamnă :

1. Dinamo București, 
3. Dinamo Brașov, 4.
București, 5. Con- 

feroviar București, 6. 
Bala Mare, 7. Poll- 

9. Sănăta- 
10.

ACIUAI

5.

e- 
374. 
(A.

3. 
> 5,

4, ordinea 98, event 13, ordi- 
triplă 567, triplu cîștigător
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impionatul de handbal, Divizia I
BUCUREȘTI - H. C MIN A UR,

CaTipionatuI In sprijinul 
reprezentării internaționale

rr VÎRE" AL ETAPEI A XIITa
I
I PREZENȚA (și aportul) CONDUCĂTORULUI DE JOC
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cu

unde Știința primește vizita li
derului și de la Cluj-Napoca. 
in care Universitatea — forma
ție aflată intr-un impresionant 
crescendo de formă — întîlneș- 
te pe Dinamo Brașov. Cele
lalte meciuri prezintă impor
tanță pentru subsolul clasa
mentului, lupta pentru evitarea 
ultimelor două locuri fiind, u- 
neori, chiar mai pasionantă 
decît aceea pentru podium.

Iată programul complet 
rundei:

București (mîine, sala
reasca, de la ora 11.15) : DI
NAMO — II.C. MINAUR BAIA 
MARE ; Ploiești : PETROLUL 
TELEAJEN — CONSTRUCTO
RUL ARAD (in tur: 20—24); 
Oradea : CONSTRUCTORUL
C.S.U. — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA (23—26) ; Bacău — 
ȘTIINȚA — STEAUA (28—36) ; 
Cluj-Napoca : UNIVERSITA
TEA _ DINAMO brașov 
(22—30) ; Piatra Neamț : RE- 
I.ON SAVINEȘTI — UNIVER
SITATEA CRAIOVA (18—19).
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impus de o manieră netă câști
gând cu ușurință : 12—6. Doar în 
pr; ta repriză, cînd Triumf a și 
dondus cu 2—1, întrecerea a fost 
mai echilibrată. In continuare, 
insă, Fejer, Garofeanu, CI. Busu, 
Costrăș și mai tinerii lor coechi
pieri Ueș și Pantea au 
în bazin marcind gol 
la capătul unor acțiuni 
frumos construite, 
bucureșteană, care și-a 
forțe pentru intîlnirea 
cu Progresul (echipa • 
pierde va retrograda în 
secund) nu a 
ori în fața porții 
rînd de Rada și Kiss.

In meciul următor Dinamo 
București a avut ca parteneră 
de întrecere „7“-le Progresului. 
A fost de asemenea un meci 
fără istoric dominat de 1a un 
cap la altul de liderul clasamen
tului. Antrenorul Iuliu Capșa a 
menajat evident forțele elevilor 
săi în vederea 
rulînd întregul 
poziție.

REZULTATE 
șui Oradea — 
12—6 (2—2, 4—1, 1—1, 5— 2). Arbi
tri: R. Nichita și Al. Bădiță. 
Au marcat : CI. Rusu 5, Coștrăș 
4, Fejer, Ileș, Gordan de la Cri- 
șul, Ghizdăreanu 2, Bădeanu, 
Tătaru, Ghiță, Pleșca de la 
Triumf.

Dinamo București — Progresul 
București 12—4 (5—0 1—1, 2—1,
4—2). Arbitri : D. Paraschivescu 
și șt. Karacsony. Au înscris : 
Dan Cristian, 3. Munteanu 3, Ha
giu 2j Ciobăniuc 2, Răducanu, 
Nastasiu pentru Dinamo. Boga 2, 
Ivan, SzerzO pentru Progresul.

Rapid București — Voința Cluj- 
Napoca 7—6 (2—1, 2—1 2—1, 1—3).

înaintea ultimelor două etape 
conduce Dinamo cu 49 p, urmată 
de : Crișufl 46 p, Rapid 37 p, 
Voința 26 p, Triumf 5 p, și Pro
gresul 5 p. Sîmbătă se dispută 
meciurile Progresul — Crișul, Ra
pid — Dinamo, Triumf — Voința, 
iar duminică dimineața sfnt pro
gramate ultimele partide : 
Triumf — Progresul, Crfșui — 
Rapid și Dinamo — Voința.

Adrion VASILIU
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întrecerea feminină, aflată 
ea la a XlV-a etapă, are cîte
va partide de real interes. Mai 
în.tîi este meciul de la Baia 
Mare, în care Constructorul va 
primi replica revelației acestei 
săptămîni, Textila Buhuși, echi
pa care joi a reușit s-o țină 
în șah chiar pe campioana 
țării, Rulmentul Brașov, în pro
priul ei fief, obținînd finalmen
te un ,.egal“ de prestigiu, după 
ce în u'ltimul minut conducea 
cu un gol avans. Alte două 
meciuri se disting datorită 
progresului realizat în ultimul 
timp de echipele care repre
zintă Capitala. Este vorba de 
partida TEROM Iași — Con
fecția și de cea dintre Progre
sul și Hidrotehnica Constanța, 
în întîlnirile din tur, în ambe
le cazuri, bucureștencele 
fost învinse

Programuil 
mă torul :

București 
la ora 10) : PROGRESUL — HI
DROTEHNICA CONSTANȚA 
(în tur 13—22) ; Baia 
CONSTRUCTORUL — 
LA BUHUȘI (24—28) ; 
ȘTIINȚA — C.S.M.
(22—18) ; Iași : TEROM —
CONFECȚIA BUCUREȘTI (25— 
16) ; Brașov : RULMENTUL — 
UNIVERSITATEA -------------
POCA (22—19) ; 
UNIVERSITATEA 
ȘUL TG. MUREȘ

După meciul restanță dispu
tat joi (Rulmentul Brașov — 
Textila Buhuși 15—15). cele 
două echi-pe dețin următoarele 
locuri în clasament : 7. Rul
mentul 25 p (mai are un joc 
restant, reprogramat la 3 iunie, 
cu Știința Bacău) și 9. Texti
la Buhuși 25 p.

la scor I 
rundei este
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ur- I
(sala Floreasca. de I

LA DIVIZIONARELE „Au

Mare : 
TEXTI- 
Bacău :
SIBIU

CLUJ-NA- 
Timișoara : 

— MURE- 
(12—23).

CONCURSURI DE ATLETISM
• Unii dintre cei mai buni 

atleți juniori vor participa, as
tăzi șl mîine, la întrecerile tra
diționalului concurs internațional 
pentru juniori „Mladost" de la 
Ruse. Au făcut deplasarea Sorin 
Matei, Constantin Militaru, 
li că Turbă, Marius Poștoacă, 
coleta Vornicu etc.
• în ziua de 12 xmai, la 

17, pe traseul din str. Maior

Ste- 
Ni-

ora 
,__________________ Co-

ravu va avea loc o cursă de 30 
km marș, conțind ca probă de 
selecție pentru viitoarele com
petiții de 50 km.
• La etapa de zonă a con

cursului republican de primăvară 
al juniorilor ni, din 15 și 16 
mal, întrecerile prevăzute inițial 
va avea loc la Tul cea se vor 
desfășura la Brăila, cu partici
parea unor sportivi din județele 
Buzău, Constanța, Galați, Tul- 
cea, Vrancea și Brăila.
• Astăzi șl mîine are loc eta

pa a n-a a concursului repu
blican al juniorilor II, în cadrul 
a 8 centre zonale : Cluj-Napoca, 
Arad, Tg. Jiu, Tirgoviște, Sibiu, 
Brăila, Roman șl București (Sta
dionul Republicii, azi de la ora 
15 și mîine de la ora 9).

Tot acum are loc și etapa ju
dețeană a campionatului repu
blican al liceelor și școlilor pro
fesionale.
• Săptămîna viitoare își în

cep activitatea oficială și senio
rii, în cadrul concursului repu
blican pe grupe de probe (se
niori, juniori I șl n), etapa I:la 
Pitești — alergările, la București 
— săriturile șl la Cluj-Napoca — 
aruncările.

Azi și miine, la
START iN CAMPIONATELE DE KARTING
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Primul meci susținut de re
prezentativa noastră în preli
minariile campionatului euro
pean, în compania echipei 
Ciprului, a adus din nou in 
discuție organizarea jocului, 
mai bine-zis lipsa jucătorului 
catalizator, coordonator, con
ducătorul de joc. fotbalistul 
altruist, capabil să ordoneze 
jocul echipei sale. Dar am vă
zut ce a fost și anume modul 
haotic în care au evoluat „tri
colorii", mai ales după primi
rea golului. Deși problema a 
fost tratată pe larg de ziarul 
nostru înainte de începerea 
sezonului, cu concursul unor 
antrenori și jucători, după cele 
văzute în partida România — 
Cipru ne-am gîndit ca la me
ciurile etapei de miercuri a 
Diviziei „A“ să urmărim în 
mod deosebit acest aspect : 
CONDUCĂTORUL DE JOC, 
PREZENȚA ȘI APORTUL LUI 
IN ANGRENAJUL ECHIPEI.

Concluziile după etapa a 28-a, 
în general, n-au fost prea fa
vorabile. Cele două scoruri de 
0—0, alte trei de 1—0 și două 
de 1—1 ne-au demonstrat că 
jocul a fost mai puțin eficient; 
in schimb, nedorit, au apărut 
antijocul și nervii, chiar alter
cațiile. In loc de „personali
tatea în joc, a primat antijo
cul".

Să luăm cîteva partide, să le 
filtrăm puțin din punctul 
vedere al coordonatorului 
joc. Derbyul de la Bacău. S-a 
văzut că Sport club acuză 
criza de conducător de joc, că 
încearcă ceva prin Soșu, dar 
fără efecte concrete pentru că 
nici el nu prea este ordonat, 
în timp ce la Universitatea 
Craiova, Ștefănescu a dirijat, 
la propriu și la figurat, echipa 
sa. A știut să tempereze și să 
organizeze jocul cu o autori
tate respectată de coechipieri, 
dar a făcut-o doar pentru un 
rezultat egal, pentru un punct. 
La Dinamo, absența lui Mul- 
țescu (ca și în meciul de la 
Rm. Vîlcea) n-a putut fi su
plinită nici de Custov, nici de 
Dragnea (acesta din urmă în- 
cercînd, fără folos, schimbarea 
rolurilor realizator-constructor 
cu Dudu Georgescu). Practic,

de 
de

echipa este condusă în teren 
de Dinu, dar acesta, ca și Ște
fănescu, datorită postului, 
nu-și poate mări raza de ac
țiune decît sporadic dincolo de 
propria jumătate de teren, a- 
colo unde, de fapt, trebuie să 
capete consistentă aportul coor
donatorului în faza de construc
ție. F. C. Argeș, cu un recu
noscut conducător 
banca antrenorilor 
pe Dobrin), își 
coordonatorul, iar 
lui Radu II și Turcu întârzie, 
întîrziind șl eficacitatea 
F.C. Argeș, care „arde" de 
zele lanternei roșii.

Televiziunea ne-a adus 
prim-plan partida de la Hune
doara (unde evolua o altă e- 
chipă fruntașă), in care a apă
rut în rol de conducător de 
joc... antrenorul Luccscu. Pînă 
la intrarea lui. nimeni n-a iz
butit limpezirea jocului, coor
donarea acțiunilor echipei 
cale. “ ‘
atras 
mos 
care . .
rol de coordonator. S-ar pu
tea să fie o promisiune pentru 
viitor.

Ce am văzut la Constanța ? 
încercările (izbutite) de fil
trare a jocului — la Sportul 
studențesc — de O. Ionescu și 
Chihaia, dar, în majoritatea 
cazurilor, în faza defensivă, în 
ideea lui 0—0 și mai puțin in 
terenul advers, unde cîteva in
tenții ale lui Chihaia au rămas ... _ - c< 

Să-i dăm cuvîntul 
Em. Hașoti ; „De 

Vigu, noi nu avem 
de joc, eoordona-

de joc... pe 
(l-am numit 

caută încă 
valorificarea

lui 
ra-

in

lo- 
La „U“ Cluj-Napoca au 
atenția cîteva mingi fru- 

prelucrate de Bucur, dar 
e prea puțin cunoscut în

doar... intenții. Dar la F. 
Constanța ?
antrenorului 
la Badea și 
conducători 
tori. Azi, nimeni nu poate în
deplini acest rol important și 
ca atare nimănui nu i-am în
credințat această sarcină. 
Coordonatorul se naște cu un 
simț aparte și el nu poate fi 
format peste noapte. Ii trebuie 
spiritul de orientare, inventivi
tatea, clarviziunea și apoi și 
tehnicitatea necesară in mane
vrarea balonului, in pasarea 
acestuia". (n.n. — nici F.C. Oii 
nu are un coordonator, dar are 
o disciplină de joc. respectată 
de toată echipa. Abaterile de

I TRICOLORII PLEACĂ MÎINE ÎN AMERICA DE SUD
I
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Mîine urmează să plece în 
turneul sud-american (meciuri 
cu Argentina — 12 mai. Peru 
— 15 mai. Chile — 18 mai) 
echipa de fotbal a României. 
Prezenți de joi la București,

comgonenții lotului reprezen
tativ au făcut ieri două antre
namente și au analizat, pe 
film, comportarea lor In meciul 
cu Cipru.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIIN1 A DIVIZIEI „B“

începe campionatul republican 
de karting, mult așteptat de co
pil și tineri. După un reușit pre
ludiu — „Cupa Primăverii", des
fășurată la Cluj-Napoca — se tre
ce la etapa următoare: activita
tea competițională la acest răs- 
pîndit sport tehnico-a plica tiv.

Despre acest eveniment ne-a 
informat ing. Ion Olaru, antre
nor federal de karting: „După 
cum se știe, In acest an la kar
ting, se vor disputa două cam
pionate republicane: unul de vi
teză pe circuit, iar celălalt de 
anduranță (rezistență), primul cu 
7 etape cel de-al doilea cu 5 
etape. Galațiul, mai precis karto- 
drohiul din această localitate cu 
mulți iubitori ai acestui sport, 
va găzdui azi prima etapă a 
campionatului de viteză, iar mîi
ne, 9 mai, prima etapă a cam
pionatului de anduranță. Bineîn
țeles, o întrecere interesantă dat 
fiind faptul că la start sînt pre
zenți alergători din numeroase 
asociații și cluburi, printre care: 
Unirea Tricolor — campioana de 
anul trecut, I.T.B., L.I.A. Timi
soara, Calculatorul București, 
Pescărușul și Hidrotehnica Con
stanța, C.S.U. Brașov, precum și 
echipe noi: Oțelul Cîmpina, Hi
drotehnica Iași, Voința Buzău, 
CERO Cluj-Napoca, Avîntul Bis
trița ș.a.

Următoarele etape ale campio
natelor amintite vor avea loc la 
București, Suceava, Brașov, șl, 
Iarăși, la Galați.

Tot in luna mai, (29—30) spor
tivii români vor fi prezenți in 
Cehoslovacia la o întrecere con- 
tlnd ca etapă tn „Cupa Păcii șl 
Prieteniei". (M.FR.).
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SERIA I : C.S.M. Sf. GheOT- 
ghe — I.M.U. Medgidia : D. Bu
ciumau (Timișoara), F.C.M. Sl- 
derurgistul Galați — Unirea Di
namo Focșani : S. Necșulescu 
(Tirgoviște), Constructorul Iași — 
Viitorul Mecanica Vaslui : M.
Neșu (Oradea), Viitorul Gheor- 
ghenl — Delta Tulcea : M. Salo- 
mlr (Cluj-Napoca), C.S.M. Su
ceava — Politehnica Iași : R. 
Petrescu (Brașov), Ceahlăul P. 
Neamț — Gloria Buzău : I. Dima 
(Sighișoara), F.C.M. Progresul 
Brăila — Victoria Tecuci : P.
Cadar (Brașov), C.S. Botoșani — 
C.S.U. Galați : I. Medveș (Ora
dea), Gloria Bistrița — Relonul 
Săvineștl : Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea).

SERIA A II-a : Automatica
București — Pandurii Tg. Jiu : 
L Tărcan (Reghin), — terenul 
Automatica, Tractorul Brașov — 
Chimica Tirnăveni : A. Stoker 
(Petroșani), Rapid București — 
Flacăra Morenl : O. Streng (Ora
dea), — stadionul Steaua, Car- 
pațl Mîrșa — Energia Slatina : 
V. Antohl (Iași), Șoimii IPA Si
biu — Autobuzul București : S. 
Drăgulicl (Drobeta Tr Severin), 
Gaz metan Mediaș — Dunărea 
Călărași : M. Stănescu (Iași), Me
canică fină București — I.C.I.M.

Brașov : V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin), — terenul Mecanică 
fină, Luceafărul București — Me
talul București : R. Matei (Bucu
rești), — stadionul Metalul, Me
talul Pl open i — Unirea Alexan
dria : Al. Mustățea (Pitești).

SERIA A III-a . Dacia Orăștie— 
Minerul Lupani : C. Maghiar
(București), Rapid Arad — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin : M. Stoe- 
nescu (București), Aurul Brad — 
C.I.L. Sighet : A. Gheorghe (P. 
Neamț), C.F.R. Cluj-Napoca — 
Strungul Anad : V. Alexandru 
(București), Minerul Ilba Seini *— 
înfrățirea Oradea : J. Grama 
(București) — se dispută la Ji
bou, F.C.M. Reșița — Minerul 
Cavnic : C. Teodorescu (Buzău), 
F.C. Bihor Oradea — Olimpia 
Satu Mare : M. Abramluc (Su
ceava), C.F.R. Timișoara — F.C. 
Bala Mare : M. Ludoșan (Sibiu), 
Someșul Satu Mare — U.M. Ti
mișoara : Fl. Popescu (Ploiești). 
Toate partidele încep la ora 11.

1DMIMSTPATIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEATA
PENTRU FIECARE - 
JOCUL PREFERAT

Tragerea Loto 2 de mîine, 
nou

O
9 mai 1982, constituie un 
prilej de cîștiguri in autoturisme 
„Dacia 1300“ și mari sume de 
bani, începînd cu cele . de 50.000 
lei, care răsplătesc perseverența 
a tot mai numeroși participanți. 
Cel ce doresc să asiste la des
fășurarea tragerii sînt invitați la 
ora 18 în sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. d.r. Stai- 
covici nr. 42; numerele cîștigătoa- 
re vor fi transmise la televiziu
ne între orele 17 și 18 și la ra
dio în cursul serii © Agențiile 
Loto-Pronosport mai pot primi „ 
doar astăzi buletinele de parti
cipare la atractivul concurs Pro
nosport al acestei săptămâni, care

după toate probabilitățile va adu
ce noi și frumoase satisfacții iu
bitorilor de pronosticuri sportive 
• O posibilitate de mari succe-' 
se oferă, de asemenea, Lozul In 
plic, la care se atribuie zilnic 
mari cîștiguri în autoturisme și 
bani. ÎNCERCAȚI SA VA NU
MĂRAȚI ȘI DV. PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

7 MAI 1982
EXTRAGEREA I : 70 13 35 41

73 72 65 27
EXTRAGEREA a II-a : 20 38 1 

83 75 34 48 6 89
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

1.364.920 lei, din care 500.000 lei 
report la categoria 1 șl 8.656 lei, 
report Ia categoria 2.

90

la ea sînt' sancționate prompt 
de către antrenor).

Nu am mai luat și celelalte 
echipe in dezbatere 
concluzia e clară, 
nostru, divizionarele 
prea au asemenea 
coordonatori de joc 
lui Dobrin sau Dumitru, 
dacă nu-i avem in campionat, 
nu-i putem avea nici la na
țională. Iată, Bălăci e un ju
cător bun. dar nu poate fi un 
bun coordonator (cum - ne-a 
arătat-o si în meciul cu Cipru). 
Are o sumedenie de calități, 
dar e individualist, chiar egoist, . 
ține prea mult balonul, dri
blează și cînd trebuie și cind 
nu trebuie și tot el vrea să 
finalizeze. chiar dacă șutează 
în... plopi, cum a făcut-o Ia 
Hunedoara. S-a apelat la ..im
provizația Petcu". fără rezultat, 
ca în toate improvizațiile. Și 
atunci, aproape totul a rămas 
pe tăria și șansa șutului lui 
Boloni.

In penuria de conducători de 
joc cei puțini pe care îi avem 
ar trebui urmăriți, sprijiniți, 
îndrumați în mod special, pro
movați la loturi, pentru că a- 
cest rol nu poate fi atribuit 
oricui, la intîmplare. fără che
mare pentru un asemenea rol. 
Dacă se va proceda așa, ran
damentul va fi tot întimplător 
ca și rezultatele echipelor 
noastre reprezentative sau ale 
celor de club cînd vine 
mea 
nale.

pentru că
Fotbalul 

„A** nu 
jucători, 

de tipul 
Și

vre-
competițiilor internațio-

Constantin ALEXE

APARAREA,

DM1 ATACUL?
Sportul studențesc urcă in cla

sament. A ajuns pe looul 5 ! Se 
află acolo unde-i dă dreptul va
loarea lotului său, adică prin
tre echipele fruntașe ale Diviziei 
„A". Dar multele hopuri, „eclip
sele", uneori inexplicabile, au 
stopat-o de atîtea ori șl au tri
mis-o, la un moment dat in zona 
periculoasă. Cu franchețea care 
£1 caracterizează, antrenorul Ion 
Voica ne mărturisea înaintea par
tidei de la Constanța : „Jucăm 
slab și ciștigăm : jucăm bine și 
pierdem. Echipa e labilă psihic. 
Are perioade cînd nu își poate 
reveni. Acum lucrurile merg spre 
bine". Da, am văzut formația 
studențească in două meciuri in 
deplasare. La Pitești și Constan
ța. Două meciuri care au semă
nat ca două picături de apă. In 
ambele Sportul a reușit același 
scot. 0—0, și meritul a revenit, 
în primul rind, apărării, lui 
SPERIATU, CAZAN. IORGU- 
LESCU, MUNTEANU II și 
PANA (pe care trebuie să-i tre
cem cu majuscule și după me
dul de la Constanța). Așadar, in 
apărare lucrurile stau foarte 
bine. Aoeasta se datorează și a- 
portului lui Octavian Ionescu șl 
Chihaia. Dar atacul ? In ambele 
meciuri (ca șl in alte partide), 
atacul a rămas dator. La Con
stanța, in repriza secundă, s-a 
șutat doar de două ori la poartă, 

spo- 
prln- 

M. 
dar 

că

șutat doar de două ori la p< 
fn tot meciul, niciodată ' pe 
țiul porții ! Desigur, vina 
cipală o au FI. Grigore, 
Sandu. Bucurescu, Terheș, 
adevărul, adevărat e acela 
nici echipa nu susține cum tre
buie faza de atac Aici, apor
tul lui Chihaia și O, Ionescu 
este modest. Or mijlocașii tre
buie să joace ambele faze la fel 
de bine. Deci, Sportul studențesc 
datorează, în primul rînd, apără
rii, ascensiunea sa Cum s-ar 
spune, o jumătate de joc e re
zolvată Pe cînd cealaltă jumă
tate 7 (C. AL.).

DIN DOSARUL COMISIEI DE DISCIPLINA
• Preda, jucător la divizionara 

„C“ Metalul Mangalia și-a adus 
din plin... contribuția la înfrîn- 
gerea pe teren propriu a echi
pei sale în fața lui Metalosport 
Galați, înscriind și un gol în 
proprie poartă. Dar, în loc să se 
supere pe el, s-a supărat pe... 
arbitri, lovindu-1 atît pe arbitrul 
de centru, cit și pe unul din 
cei doi tușieri cu CAPUL șl cu 
PUMNUL. Cum era și firesc, a 
primit și el o... lovitură — aceas
ta, însă regulamentară — fiind 
suspendat - de Comisia de disci
plină PE DOI ANI. Preda are 
acum tot timpul să se gîndească 
dacă vrea sau nu mai vrea să 
joace fotbal. Bineînțeles, nu in 
condițiile din meoiul cu Metalo
sport Galați...

O Pentru atitudinea pe care 
a avut-o cu prilejul partidei din
tre Dunărea Călărași și Petrolul 

a 
Șl

Ploiești, cinci a vociferat și 
adus insulte adversarilor 
F.R.F. Stere Boca, antrenorul se
cund ai formației din CălăTași nu

va mai avea acces în incinta 
terenului de Joc TIMP DE UN’

& Aceeași sancțiune a fost 
" și împotriva lui Valentin 

PROFESOR de ? *5z'
angajat ca antrenor 
Pajura. Reprezentând" 
echipă

AN. 
dictată
Gugiu, 
fizică, 
C.S.Ș.
ceastă 
greșul-Vulcan 
republican de

educație 
la
a-

La meciul cu Pro- 
din campionatul 

.______ ____juniori, el a avut
o comportare reprobabilă, ațîțîncl 
spiritele și amenințînd brigada de 
arbitri. Ce învață elevii de la 
un astfel de profesor ?
• Pentru lovirea adversarului 

cînd meciul era oprit, Sorin 
Popa (Dacia Orăștie) A FOST 
SUSPENDAT PÎNA LA SlRȘITUL 
ACESTUI CAMPIONAT. El era 
recidivist. Să reținem atitudinea 
antrenorului său, V Tîlmaciu, 
care nu numai că n-a încercat 
(cum se obișnuiește !) să-și 
scoată elevul basma curată, dar 
a cerut Comisiei de disciplină 
să-l sancționeze drastic. Pe cînd 
și alte exemple de acest fel 7 
(J B.).

M.FR


Campionatele mondiale de box
Ziua națională a R. S. Cehoslovace

MIRCEA FULGER
MUNCHEN, 7 (prin telefon). 

Campionatele mondiale de box 
se derulează fără răgaz la O- 
lympiahalle din localitate,, iar 
evoluțiile sportivilor români ne 
dau speranțe într-o bună com
portare și în reuniunile urmă
toare. Joi seara, tîrziu. a urcat 
treptele ringului reprezentan
tul nostru la categoria ușoară 
Mircea Fulger.' El l-a întîlnit 
pe Tanabu (Japonia). Boxînd 
foarte bine, sportivul din Cîm- 
pulung Muscel a obținut o con
fortabilă victorie la puncte cu 
un verdict clar (5—0). Fulger 
a lovit in oermanenfă cu di
recte expediate cu ambele bra
țe si la orice încercare a ad- 
versaru'ui de a se apropia de 
el a răspuns prompt cu serii 
care l-au temperat pe japonez, 
în turul următor. Mircea Ful
ger îl va întîlni pe italianul 
Ronzoni. Cîteva cuvinte și 
despre meciurile celorlalți bo
xeri români. Medaliatul de la 
J.O. de la Moscova. Dumitru 
Cipere, a întîlnit. în cadrul ca
tegoriei cocos, pe campionul

CARAVANA „CURSEI PĂCII" PORNEȘTE DIN 
PENTRU A 35-a OARĂ, LA DRUM!

NOU,

Mîine, la Praga, se dă star
tul în cea mai mare întrecere 
rutieră a primăverii. în com
petiția care se impune în lu
mea sportului cu pedale' nu

ECHIPA ROMÂNIEI
MIRCEA ROMAȘCANU (Dina- 

mo) — 29 de ani, pentru a 7-a 
oara ia startul „Cursei Păcii"; 
CONSTANTIN CARUJAȘU (Dina
mo) - 24 de ani, pentru a 3-a 
oară la startul „Cursei Păcii* : 
TRAIAN SARBU (Dinamo) - 25 
de ani, pentru o 3-a oară la star
tul „Cursei Păcii"; CORNEL NI
COLAE (Dmamo) - 22 de ani, 
pentru a doua oară la startul 
„Cursei Păcii"; IONEL GANCEA 
(Dinamo) - 24 de anj, debutant; 
COSTICA PARASCHIV (Dinamo) 
- 20 de ani, debutant.

Antrenorul formației Dinamo și 
al echipei naționale este antre
norul emerit Nicolae Voicu.

numai prin tradiție și valoare 
intrinsecă, ci și prin nobilul 
său simbol. „Cursa Păcii", 
Praga — Varșovia — Berlin. 
Ajunsă la a 35-a ediție. în
trecerea care a dăruit ciclis
mului titani de talia lui Jan 
Vesely, Bernard Guyet, Gustav 
Schur sau Serghei Suhuru- 
cenko, legende pe care tinerii 
le ..citesc" cu pasiune, este și 
astăzi la fel de tînără și atră
gătoare ca în 1948. cînd s-a

TRASEUL EDIȚIEI A 35-A
9 mai, prolog: Praga — 5,7 

Km, contratimp individual: 10 
mal, etapa I: Praga — Hradec 
Kralove, 184 km; 11 mal, e- 
tapa a n-a: Hradec Kralove 
— Olomouc, 149 km; 12 mal, 
etapa a III-a: Olomouc — 
Dubnica nad Vahom, 185 km; 
13 mai. etapa a IV-a: Dubni
ca nad Vahom — Ostrava. 
161 km; 14 mai, zi de odihnă 
la Ostrava; 15 mal, etapa a 
V-a: Opava — Czestochowa,
188 km; 18 mal. etapa a Vl-a: 
Czestochowa — Piotrkow, 153 
km; 17 mal, etapa a VII-a: 
Piotrkow — Varșovia, 151 km;

semnat „certificatul de naștere" 
al celei mai populare compe
tiții din sportul cu pedale a- 
mator.

Rampă de lansare pentru 
marile talente, marea cursă a 
primăverii reunește la start 
cicliști din diferite colturi ale 
lumii, dornici să se afirme în 
arena așilor. De aici, o între
cere învolburată, cu nenumă
rate evadări și finișuri electri
zante. medii orare ridicate și 
bătălii aprige pentru un loc 
cît mai înalt în ierarhia zil
nică și. desigur. în cea finală. 
Numeroși rutieri români — în
cepînd cu Marin. Nicuiescu șl 
încheind, pentru moment cu 
Teodor Vasile — s-au aflat 
printre protagoniștii „Cursei 
Păcii". au contribuit efectiv 
la farmecul și faima ei. Prima 
performanță din actuala ediție 
este aceea că echipa României, 
împreună cu cea a Bulgariei 
sînt singurele reprezentative 
participante Ia toate cele 35 de 
ediții ale competiției. soerăm. 
însă, că alte rezultate de va
loare se vor adăuga. Deși cu
prinde doi debutant! și este 
lipsită de sprinteri rutieri care 
asigură prezenta în oartea su
perioară a ierarhiei ne etape, 
reprezentativa noastră are si 
forța și ambiția necesare pen
tru clasarea între fruntașe 
Bunele rezultate realizate in 
cursele pregătitoare („Turui

si viorel ioana - Învingători»
Franței. Meloud Kadour. Cu 
deplasări continue, cu lovituri 
de întîmpinare și eu o bună 
știință a eschivelor, boxerul 
nostru s-a dovedit superior fi
ind aplaudat deseori pentru 
scrima pugilistică practicată. 
Adversarul său. cu multă forță 
în lovituri, a încercat să-l sur
prindă pe Cipere. dar acesta a 
evitat cu dibăcie contactul cu 
Kadour. care a „plasat" multe 
lovituri în gol. Meciul dintre 
„penele" Ion Stan (România) 
și Râul Trapero (Spania) a 
fost pe muchie de cuțit. Ambii 
combatanți, bine dotați fizic, 
au aruncat în luptă toate cu- 
noștiințele și resursele de care 
dispun. Primele două runduri 
s-au disputat sub semnul echi
librului, nici unul dintre spor
tivi nereușind să se impună. 
Ultimele trei minute au fost 
dramatice. Ion Stan și-a dozat 
mal bine efortul și cu un finiș 
mai bun a reușit să determine 
pe trei dintre cei cinci jude
cători să-i acorde verdictul.

Valentin Silaghi a pierdut

Reprezentativa de ciclism a 
României participantă la cea 
de a 35-a ediție a „Cursei 
Păcii" (de la stingă Ia 
dreapta) : Mircea Komaș- 
canu, Cornel Nicolae, Ionel 
Gancca, Traian Sârbu, Cos- 
tică Paraschiv șl Constantin 
Căruțașii.

Foto : Dragoș NEAGU

Nidercsachsen" — în R.F. Ger
mania și „Turui regiunilor" — 
în Italia) atestă o reală creș

18 mai, etapa a VIII-a: Kutno
— Poznan, 178 km; 19 mai. 
zi de odihnă la Poznan; 20 
mal, etapa a IX-a: Szamotuly
— Frankfurt pe Oder, 171 km; 
21 mai, etapa a X-a: Frank
furt pe Oder — Neubranden
burg, 198 km; 22 mal, etapa 
a Xl-a: contratimp individual 
la Neubrandenburg, 31 km; 
23 mai, etapa a xn-a: Neu
brandenburg — Berlin, 190 km. 
In total, 1940,7 km. Sint pro
gramate 33 de sprinturi Inter
mediare, precum șl 11 sprin
turi de cățărare, dintre care 
3 de categoria I.

tere a valorii și formei spor
tive a tricolorilor, posibilitatea 
ca să conteze printre animatori.

Hristache NAUM

ROMÂNIA - U.R.S.S. LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

pionat, dă echipei naționale 6 
jucători. „Punctele forte" ale 
echipei ni se par în primul 
rînd „flankerii" liniei a treia 
(salutăm reintrarea — aștep
tată — a lui Florică Murariu), 
demiul Mircea Paraschiv. care 
va fi. totodată, căpitanul echi
pei, puterea de percuție a celor 
doi Gheorghe, Dumitru și Ca- 
ragea, din linia a doua, incisi
vitatea aripilor talentul deose
bit al constănțeanului Lungu.

Rugbyștii sovietici au sosit 
ieri dimineața în Capitală, dar 
echipa care va intra in teren 
va fi formată abia în cursul 
zilei de astăzi, după ultimul 
antrenament. în linii mari, va 
arăta astfel : Bobrov — I. Mi
ronov. Horsiladze, Karpukin (L 
Ovcinikov), Berzin — Sliusar, 
Klîucinikov — Barinov Pozd- 
niakov, Tihonov (AI. Ovcinikov) 
— Oșitkov. Juravlov — Liliuaș- 
viii. Epifanov. Șeverev. Funda
șul Gonianii — accidentat — 
nu a făcut deplasarea. 

A

CU 
ce 
a 
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cel

partida susținută in compania 
cubanezului B. Comas, dar tre
buie să precizăm că juriul a 
dat un verdict neconform 
realitatea din ring. După 
In prima repriză românul 
fost numărat, începînd cu 
mătatea reprizei secunde,
care a condus si controlat lup
ta a fost boxerul nostru, dar 
judecătorii, impresionați de k.d.- 
ul. din prima repriză. l-au 
„văzut" cîștigător pe Comas...

In prima reuniune de vineri, 
în cadrul categoriei semimuscă 
Sandu Petrescu (România) a 
fost întrecut la puncte de Yang 
Mo Huh (Coreea de Sud). Re
uniunea de seară a început cu 
o victorie românească : Viorel 
Ioana l-a întrecut la puncte 
(5—0) pe polonezul K. Adacb. 
iar M. Ciubotaru a pierdut prin 
k.o. în primul rund în fața 
americanului M. Breland (semi- 
mijlocie). Pînă la închiderea 
ediției nu ne-a parvenit re
zultatul întilnirii lui G. Doniel 
CU ungurul I. Csepanyi (semi
grea).

BASCHETBALIȘTII IUGOSLAVI, CAMPIONI BALCANICI
Echipa României (in ultima zi, 102-93 cu Grecia) s-a clasat pe locul 4

Campionatul balcanic de bas
chet masculin, aflat la ediția a 
24-a, s-a încheiat, la Istanbul, 
cu victoria reprezentativei Iu- 
goslaviel, care a cucerit titlul 
pentru a 19-a oară. In ultima 
zi a campetiției. echipa Iugo
slaviei a întrecut pe cea a Tur
ciei cu 85—75 (50—36). In ce
lălalt meci al zilei, selecționata 

Înaintea campionatelor europene de judo
(Urmare din pag 1)

multora de-a dreptul epuizantă. 
Arpad Szabo, Constantin 
Niculae, Mircea Frățică (semi- 
mijlocie), Mihalache Toma 
(mijlocie), Pavel Drăgoi (se
migrea) șl Mihai Cioe (grea) 
— desemnați să concureze la 
această a XXXI-a ediție a 
campionatelor europene — au 
Intrat voioși pe tatami. Re

Partida va începe la ora 
16,30 și va fi condusă de un 
reputat arbitru francez, Eric 
Hourquet.

Reamintim că rugbyștii noș
tri nu au pierdut pînă acum 
nici un meci în fața celor so
vietici.

în deschidere, de la ora 15, 
echipa secundă a țării noastre 
în alcătuirea: Codoi (Steaua) — 
Pllotschi (Farul), Holban (Fa
rul), Marghescu (Dinamo) sau 
Becheș (CSM Sibiu), Bl. Toa- 
der (Farul) — Alexandru 
(Steaua), N. Dinu (Farul) — 
Giuglea (Farul). L. Constantin 
(Steaua) Gurămare (Sp. Stud.).
— Urdea (Știința CEMIN Baia 
Mare), Măcăncață (Grivita Ro
șie) — C. Gheorghe (Dinamo), 
Grigore (Farul). Pașcu (Grivi
ta Roșie) va întîlni echipa Ce
hoslovaciei.
• Astăzi după-amiază o altă 

interesantă dispută internațio
nală: R.C. Sportul studențesc
— Selecționata Ulster, ne sta
dionul Tei. de la ora 16.30.

CRESC NOI GENERAȚII DE SPORTIVI
Se împlinesc, la 9 mai, 37 ■ de ani de la eliberarea 

Cehoslovaciei de sub ocupația fascistă, eveniment istoric 
de o deosebită importanță, care a deschis poporului acestei 
țări calea spre făurirea unei vieți fericite, pusă sub 
semnul construcției socialiste. Realizărilor obținute în toate 
domeniile de activitate, li se adaugă și acelea ale mișcării 
sportive, permanent preocupată de răspindirea .in mase a 
educației fizice și sportului, precum și de creșterea unor 
noi generații de campioni și performeri.

Este un adevăr recunoscut 
că bazele performanței spor
tive trebuie puse la vîrsta 
fragedă. De aceasta s-au 
convins de mult cei ce au în 
grijă formarea cadrelor de 
noi performeri ai sportului 
cehoslovac, pedagogii și 
specialiștii în diferite ra
muri sportive. In acest do
meniu. o experiență foarte 
interesantă aparține clubu
lui Bohemians CKD din 
Praga, un colectiv în cadrul 
căruia selecția și creșterea 
tinerilor sportivi a devenit 
o preocupare primordială. 
In fiecare an sînt primiți 
aci 400 de copii de vîrstă 
școlară. recomandați de 
profesorii lor de educație 
fizică, pentru inițierea in 
activitatea sportivă. Dar 
ei nu rămîn fixați într-o 
singură disciplină, ci Iși 
schimbă specializarea în fie
care lună, trecînd succesiv 
prin testele necesare în a- 
tletism. gimnastică, handbal, 
baschet, tenis și hochei pe 
gheață. La sfîrșitui între
gului curs, dascăli și elevi 
schimbă între ei impresiile 
culese pe parcurs, își defi
nitivează intențiile pentru 
viitor. Așa se descoperă a- 
devăratele vocații sportive, 
sînt aduși la linia de ple
care viitorii sportivi de per
formantă.

Alte unități sportive din 
capitala Cehoslovaciei se pot, 
de asemenea, mîndri cu rea
lizări în această acțiune. La 
clubul Slavia, de veche 
tradiție. selecția tinerelor 
talente se face în cadrul 
unor tabere de vacanță, 
dintre care cea mai amplă 
poartă numele sugestiv de

României a dispus de cea a 
Greciei cu scorul de 102—93 
(50—38), la capătul unei între
ceri spectaculoase. Clasament 
final:
1. IUGOSLAVIA 440 372:310 8
2. Turcia 4 3 1 318:297 7
3. Bulgaria 422 306:313 6
4. România 4 1 3 330:374 5
5. Grecia 404 330:362 4

prize contracronometru, cu ad
versari adesea de categorii su
perioare de greutate schimbați 
mereu „din mers", ei luptau 
fără nici o reținere, fără nici 
cel mai mic menajament. Nu 
trebuia s-o spună nimeni, era 
suficient să-i privești. Antre
norii interveneau cu voce a- 
proape șoptită, apăsată numai 
cînd elevii lor „furați" de toiul 
luptei ajungeau în spațiul de 
atenționare.

Timpul a trecut pe nesim
țite cînd s-a anunțat prima 
pauză. Profităm de ea pentru 
o discuție cu fostul „greu" al 
echipei naționale, Iaeob Co- 
drea, acum antrenor principal 

. al lotului.
„S-a muncit mult și sper ca 

Szabo, Niculae, Frățică și Toma 
să aibă comportări bune. Tî- 
nărul Mihai Cioc a fost și el 
Ia cîteva mari turnee și ar fi 
timpul să «spargă gheața». 
Noutate este doar folosirea lui 
Pavel Drăgoi la semigrea în Ioc 
de grea sau open. EI s-a în
cadrat fără dificultate în noua 
categorie. La două categorii 
n-am putut selecționa pe ni
meni. Toplicean s-a operat 
săptămina aceasta de menise și 
nici un alt «ușor» nu l-ar în
locui cu succes, iar la open 
dispunem de tineri lipsiți de 
experiență competițională".

...După pauză au urmat alte 
runde încheiate seara tîrziu. 
așa eum va fi și la „europe
ne". Tînărul profesor Dorin 
Gavra a ținut să sublinieze că 
„Ia această ediție va fi extrem 
de greu urcușul spre podium, 
dar băieții noștri se vor stră
dui să nu părăsească drumul 
dorit".

„Vara copiilor praghezi la 
Eden". Un cartier mărginaș 
al metropolei poartă acest 
nume și aici, la Eden, un 
întreg complex sportiv stă la 
dispoziția micuților vizita
tori, în zilele vacanței esti
vale. Ei au ocazia să opteze 
pentru ramura preferată, 
alegînd drumul spre bazinul 
de înot sau terenurile de 
volei șl baschet. De un deo
sebit succes se bucură con
cursurile „cu handicap", în 
care cei aproximativ 1500 
de viitori performeri se în
trec direct cu actualele ve
dete sportive ale Slaviei, 
ceea ce dă naștere la o dis
pută cu adevărat spectacu
loasă șl plină de neprevăzut.

De un alt caracter, dar 
foarte judicios concepută, 
este o altă acțiune inițiată 
de un mare club praghez. 
Sparta CKD. Aici se orga
nizează tabere de iarnă pen
tru copiii care suferă de a- 
numite maladii sau debili
tăți fizice, remediabile prin 
practicarea sportului. Parti- 
cipanții la tabără pleacă în 
unele din cele mai pitorești 
zone ale țării. însoțiți de 
antrenori și cadre medicale, ■ 
pentru a urma cursurile 
speciale prescrise pentru 
fiecare grup în parte. Nu 
arareori din rîndul celor re
cuperați se disting sportivi 
cu reale capacități, compe
titori în întrecerile de 
schi și patinaj. De mențio
nat, totodată, că 300 dintre 
acești tineri sportivi au par
ticipat la ultima ediție a 
crosului „Rude Pravo", tra
dițională competiție de pri
măvară a sportului ceho
slovac.

TELEX
CA.LARIE • Concursul de ob

stacole pentru „Marele Premiu 
al Națiunilor* de la Roma a fost 
cîștlgat de echipa Franței cu 
12,75 p, urmată de Anglia 16 p. 
Elveția 33 p etc.

CICLISM. • Etapa a 16-a a 
„Turului Spaniei* (Campo de
Criptana — San Fernando de
Henares, 174 km) a revenit bel
gianului Willi Sprangers in
5h06:34. în clasamentul general 
conduce spaniolul Angel Arroyo, 
urmat de compatriotul său Fer
nandez la 1:48 și de belgianul 
Pollentier la 1:52. • După două 
etape, in „Turul Romandiei“ con
duce norvegianul J ostein W Li
man n, urmat la 1:12 de italianul 
Silvan o Conțin! și la 1:14 de 
suedezul Torni Prim. • Cea dc-a 
doua etapă a competiție! de la 
Dunkerque (Lens — Arras, 169 
km) a revenit belgianului Etienne 
de Wilde în 4hl3:39. în clasamen
tul general conduce Jean Luc 
Vandenbroucke (Belgia), urmat la 
o secundă de francezul Gilbert 
Ducios.

FOTBAL • Dukla Praga a cîș- 
tigat campionatul Cehoslovaciei, 
totaliztnd 42 p. Pe locurile ur
mătoare — Banik Ostrava 38 p șl 
Bohemians Praga — 38 p. în 
ultima etapă : Banik - Dukla 
1—0, Bohemians — UTJ Vitkovice
1— 0 Sparta Praga — Plastika 
Nitra 1—0. Dukla Banska Bistrica 
— Slavia Praga 0—0 • Cu oca
zia celui de-al 8-lea congres al 
Confederației fotbalistice s-ud-a- 
mericane, la Guayaquil, Teofilo 
Salinas (Peru) a fost reales pre
ședinte al forului sud-a merican. 
O La Vigo, în meci de verifi
care pentru turneul final al 
C.M., echipa Poloniei a între
cut formația de liga a doua 
Celta cu 5—1 (4—1) prin punctele 
marcat^ de Kusto (3) Palasz șl 
Clolek.

HIPISM, • Cea de-a 108-a e- 
dițle a cursei de galop „Derbvul 
Kentucky* desfășurată la Louis
ville a fost cîștigată de calul de 
trei ani „Gato del Sol“ condus 
de jocheul Eddie Delahoussaye.

ȘAH • Azi începe la Buțmno 
(Iugoslavia) un puternic turneu. 
Printre cei 14 mari maeștri nre- 
zenți se numără Spasski, Po- 
lugaevski, Kasparov Petrosian, 
Ivkov, Andersson. Hu bn er Naj- 
dorf Larsen etc

TENIS, © în turul trei la Fo
rest Hills : Purcell — Gerulaitis 
7—5, 6—2, McEnroe — Glickstein
2— 6 6—3. 6—2. Lendl — Gilde-
melster 6—2, 6—0. Arraya — Le
wis 6—2, 6—4. © In optimile de 
finală ale campionatelor intern 
tionale feminine ale Italie1 la 
Perugia : Evert-Lloyd — Fair- 
bank 6—2, 6—1, Gadusek —
Collins 6—1, 7—5, Bonder — r>nr*e 
6—3 6—1, King - Madruga 6—3,
0—6 6—3. Hanika — Latham -1» 
6—3 Casale — RolUnson 6—3.
6—3. Mandl’kova — «—2,
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