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Vineri, 14 mal, a.c., s-a în
cheiat vizita oficială pe care a 
întreprins-o in (ara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, gu
vernatorul general al Canadei, 
Edward Schreyer, împreună 
doamna Schreyer.

Convorbirile care au avut 
cu acest prilej au marcat
nou și Însemnat pas înainte in 
relațiile de prietenie și colabo
rare statornicite intre România 
și Canada, atit pe plan bilate
ral, cit și pe arena internațio
nală, în folosul și spre binele 
popoarelor român și canadian, 
al păcii, destinderii, colaborării 
și înțelegerii in întreaga lume.

Ceremonia plecării înalților 
oaspeți a avut loc pe aeropor
tul Olopeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit la aeroport împreună cu 
guvernatorul general al Cana
dei, Edward Schreyer, și doam
na Schreyer.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări, 
în timp ce erau trase 21 dc 
salve de artilerie in cinstea 
înalților oaspeți. După ce au 
salutat drapelul României, cci 
doi șefi de stai au trecut in 
revistă garda de onoare.

In continuarea ceremoniei, 
guvernatorul general al Cana
dei și-a luat rămas bun de Ia 
persoanele oficiale române ve
nite ia aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat un 
călduros rămas bun de la gu
vernatorul general al Canadei. 
Cei doi șefi de stat și-au strins 
cu prietenie mîinile.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Schreyer 
și-au luat rămas bun cu multă 
cordialitate.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori.

La ora 10,45 aeronava, cu ca
re călătorește șeful statului ca
nadian, a decolat.
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Corespondență din Lima

MECIUL PERU - ROMÂNIA SE VA JUCA
DUMINICĂ LA ORA 16 (24 ora României)

LIMA, 14 (prin telex).
Echipa de fotbal a României 

a sosit la Lima vineri noaptea 
la ora două, in loc de joi seara, 
din cauza suspendării unei 
curse de avion, dar a sosit cu 
bine și se află la hotelul „Sa
voy". în urma unei înregistrări 
eronate din telexurile schimba
te de federațiile peruană și 
română data jocului a fost pri
mită greșit la București. în- 
tîlnirea amicală < 
pele Perului și 

partidă din 
pentru

4-a
3—1
Montevideo în 
1—1
2—2 
puia 
mai, 
cum

di ntre echi- 
României (a 

i palmares : 
România la 
1930, în C.M., 
la Lima, șiîn 1970, . .

la București) se va dis- 
în ziua de duminică 16 

in ioc de sîmbătă 15 mai, 
s-a anunțat anterior, la

ora 16. ora locală, deci ora 24 
ora României, avînd in vedere 
diferența de fus orar "de 8 ore.

La Lima este o atmosferă 
fierbinte in jurul fotbalului Și 
participării echipei peruane la 
campionatul mondial din Spa
nia. Toată lumea consideră aici 
că Peru are în prezent o e- 
chlpă mai bună decît 
și Argentina I Acordă 
încredere antrenorului 
Tim, în vîrstă de 72 
care a creat cel mal prodigios- 
atac din America de Sud. Dar 
antrenorul Tim contează și pe 
jucătorii peruani de peste ho
tare, ca de pildă Oblltas și Cu- 
billas.

Brazilia 
o mare 

brazilian 
de ani.

(Continuare In pag. a t-a)

Romela Cristea (Olimpia), ur
mărită de coechipiera ei Eca- 
terina Etradu (nr. S), încearcă 
un nou atac k> coșul adver
sarelor Foto : Ion MIHAICA

Un mare succes românesc la Campionatele europene de judo

MIRCEA FRATICA, MEDALIE DE AUR

MIRCEA FRAflC/

Reprezentantul nostru I a învins In linaia
pe campionul olimpic S. Dabarcli

ROSTOCK, 14 (prin telex)
Vineri seara, pe cea mal 

înaltă treaptă a podiumului de 
onoare al laureaților campio
natelor europene de judo a 
urcat și sportivul român Mir
cea Frățică, medaliat cu aui 
la categoria semlmijlocle. El 
a obținut un succes de excep
ție la această competiție con
tinentală în care au fost eli
minați pină acum foști campi
oni olimpici 
cuvin deci 
lui Mircea 
norului său
ba (Nitramonia Făgăraș, 
activează Frățică) cit și antre
norilor lotului, Iacob Codrea și 
Dorin Gavra.

Nol, toți românii 
prezenți in sală 
am trăit clipe de 
neasemuite emoții 
și satisfacție și am 
privit cu mîndrie 
la tricolorul ro
mânesc ridicat pe 
cel mai înalt ca
targ in acordurile 
imnului nostru na
țional.

Sportivul nostru 
a abordat meciul 
final cu mult calm 
și Încredere in po
sibilitățile sale mai 
ales după ce a 
văzut cum s-au 
prăbușit pină a- 
tunci multe vede
te. Valorosul său 

sovieticul Sota Ha- 
campion olimpic la 
i-a întins lui Frățică, 
la început, fel și fel

adversar, 
bareli, 
J.O. '80.
chiar de . .
de capcane, care de care mai 
înșelătoare, numai că bravul

nostru judoka, de fiecare dată 
„pe fază", a știut să dea repli
ca potrivită. Pină in ultimul 
minut al meciului, campionul 
olimpic n-a reușit altceva de
cît să-l determine pe cei trei 
arbitri să dicteze un avertis
ment Împotriva lui Frățică, a- 
vertisment suficient însă pen
tru ca sportivul român să
piardă. Dar, a venit „lovitura 
de teatru" a lui Frățică, din
ultimele 10 secunde, cind toți
cei peste 5 000 de spectatori a- 
flați in tribune au amuțit. Cu 
un procedeu tehnic magistral, 
finalizat și cotat astfel incit 
decizia nu putea să fie acor
dată decît sportivului nostru, 
Mircea Frățică a devenit cam
pion european al categoriei se- 
mimijlocie.

în meciurile anterioare Mir
cea Frățică l-a intîlnit pe Tom 
Distefano (Luxemburg) un ju

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag. a 8-a)

Campionatele mondiale de box

și mondiali, 
calde 
Frățică, 
Gheorghe

Se 
felicitări 

antre- 
Guj- 
unde

Campionatul național de baschet (1)

SURPRIZA TURNEULUI BUCUREȘTEAN
VOINȚA-,,U“ 62-60!

Derby-ul celei 
de a treia zi a tur
neului bucureștean 
de baschet femi
nin, din cadrul 
campionatului na
tional. a pus față 
in fată formațiile 
Voința București 
și Universitatea 
Cluj-Napoca. 
trebuie 
noaștem. 
acestor

Si. 
să recu- 

disputa 
două e- 

chipe fruntașe ale
baschetului nostru 
a oferit o partidă 
palpitantă, plină 
de neprevăzut din 

primul pină in ultimul minut, 
începutul a fost favorabil cam
pioanelor, care păreau sigure 
pe ele șl se aflau la clrma jo
cului : min. 5 : 12—5 ; apoi pe 
fondul unei bune conlucrări în-

PRIMII CAMPIONI Al ANULUI
LA HALTERE SENIORI

AL DOILEA PUGILIST ROMAN
MEDALIAT CU BRONZ :C. TIȚOIU

tre Magdalena 
Prăzaru-Mathe 
min. 13 la 
în curind 
cheiate 
listelor
cum se 
fetelor. 
Voința

Doina 
ajuns în 
părea că

Pali
s-a

24—15 și se 
conturile vor fi în- 
favoarea baschetba- 
pe Someș.

în

în 
de
întimplă 
neprevăzutul
a început să

Dar, așa 
meciurile 
a apărut, 
acționeze

Paul IOVAN

(Continuare in pag ala)

MtlNCHEN, 14 (prin telefon), 
în cea de a doua semifinală a 
campionatelor mondiale de box 
a evoluat și reprezentantul nos
tru la categoria muscă Con
stantin Titoiu. El l-a înfruntat 
pe americanul de culoare Mic
hael Collins, un boxer înalt, cu 
garda inversă, dar destul de 
lent în ring. După opinia noas
tră, meciul a fost echilibrat și 
Constantin Tițoiu a trecut pe 
lingă o performanță de răsunet, 
deoarece i-a stat in puteri să 
obțină victoria șl să 
în finala categoriei, 
început cu perioade 
re. nici unul dintre 
neriscînd nimic, iar 
priză ni s-a părut 
rundul doi, Collins, cu o alonjă 
respectabilă, a încercat să im
pună lupta de la distanță, ca- 
re-1 convenea, dar românul a 
răspuns prompt și ne dădea 
speranțe intr-un mare succes. 
Dac, americanul a insistat mai

promoveze 
Partida a 

de tatona- 
combatanți 
prima re- 
egală. In

CONSTANTIN TITOIU 
mult In continuare și și-a ad
judecat repriza la limită. în 
ultima. Tițoiu a atacat conti-

Mihoi ȚRANC*

(Continuare in pag a 8-a)

In campionatul de rugby (etapa a 21-a)

FARUL (locul 2)-DINAMO (locul 1)
PROGRAMUL

București : 
(teren 

București :

București :

Timișoara :

Baia Mare :
BISTRIȚA, 14 (prin telefon), 

în sala polivalentă din loca
litate au început întrecerile 
campionatelor naționale de hal
tere pentru seniori, care reu
nesc 98 de concurenți. Lupta 
pentru primele locuri a fost, 
încă de la categoriile mici, e- 
chilibrată. ceea ce a adus unele 
rezultate bune. îndeosebi din 
partea unor halterofili tineri, 
ca de pildă, la categoria mus
că Doreî Mateeș (C. S. Onești), 
care n-a împlinit încă 18 ani, 
s-a bătut cu multă ardoare cu 
adversari mai mari în vîrstă,

un nou record na- 
categoria lui de vîrs- 
kg la „aruncat" (ju- 
Constănțeanul Mobin 
păstrat titlul, cîști-

realizind 
tio nai, la 
tă — 120 
niori 
Șeic 
gînd 
patra 
a depășit cu 0,5 kg recordul 
național realizind 126 kg. Re
zultate — 
concurenți) : 1. 
pex Constanța)

II).
și-a 
toate disputele, iar la a 
încercare, la „aruncat",

categ. muscă (7 
M. Seic (Chim- 
217,5 kg, 2. D.

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 1-a)

Suceava :

Constanța :

R.C. GRIVIȚA ROȘIE - STEAUA (in tur 3-6)
Parcul copilului, ora 9,30, arh. St. Crâciunescu, Buc.) 

R.C. SPORTUL STUD. ----------- -------------- -----------
(teren Tei, ora 9,30, O.

VULCAN 
(stadion Tineretului, ora

UNIVERSITATEA
(teren 1 Mal, ora 9,30, Gh. Bânceanu, Buc.) 

ȘTIINȚA CEMIN ----------------------
(teren „Complet",

C.S.M.
(teren Unirea, ora 

FARUL 
(teren Farul, ora

- ȘUIIIȚA PETROȘANI (3-*) 
lonoccu, Constanța)
- RULMENTUL BIRIAD (3-6) 

9, Th. Witting, Buc.)
- POLITEHNICA IAȘI (4-13)

- GLORIA P.T.T. ARAD (3—11) 
ora 10, I. Vasilică, Buc.)

- C.S.M. SIBIU (3-8)
9.30, D. Grlgorescu, Buc.)

- DINAMO (10-9)
11.30, Gh. Huștiu, Buc.)

adevărat ma-Campionatul 
raton rugbystic — programează 
mîine partidele etapei a 21-a. o 
etapă de mare Importantă pen
tru configurația viitoare a cla
samentului. De n-ar fi decît să 
amintim meciul Farul — Di- 
natno. meci între primele două 
clasate, în care se va pune in

joc nu numai titlul, ci și o ve
che rivalitate sportivă între 
două incontestabile protagoniste 
ale rugbyului românesc ! Vic
toria bucureștenilor le-ar des
chide acestora, larg. drumul 
spre un titlu care ocolește e- 
chipa din Șos. Stefan cel Mare 
din 1969 (!), după cum un suc-

ces constănțean ar relansa in- 
treg campionatul. Pregătiri spe
ciale au făcut ambele tabere 
spre a onora cum se cuvine 
derbyul etapei- Formații proba
bile : ................. ~ ‘
dea, 
(Nica) 
dărescu, 
eseu II, 
Iordan, 
Gh. Ion, ---- _
ve : Rovența, Gh. Marin (Borș 
și Chiricencu sînt accidentați). 
FARUL : Gh. Florea — Pllo- 
tschi, Lungu. C. Vasile. Ilolban 
— Bezușcu, N. Dinu — Mar- 
cu, Giugîea, Nache — FI. Con
stantin, Gh. Dumitru — Mușat, 
Grigore, Băcioiu (!) ; rezerve : 
Opriș. Toader, Simion. (Prise- 
caru, Vărzaru și Bogheanu sînt 
indisponibili).

Un alt meci de mare interes 
pentru vîrful clasamentului 5 
R.C. Grivița Roșie — Steaua.

DINAMO : Petre — Al- 
Constantin, Marghescu 

Fi. Ionescu — Po- 
Paraschiv — Zafi- 

Dărăban. Stoica — 
Caragca — Turle», 
C. Gheorghe : rezer-



lotul național de zbor fără moîor

Concursul de navomodele , Amiral Murgescu" — ediția a 4-a

cu o lună înaintea hurcccrilor dc la orei - U.R.S.S.

RITMUL PREGĂTIRILOR S A INTENSIFICAT

La Muzeul tehnic „Prof. ing. 
Dimitrie Leonida" din Parcul 
Libertății s-a desfășurat, sâp- 
tămîna trecută, concursul in
ternațional de navomodele ma
chete, grupa „C“ Naviga, dotat 
cu trofeul „Amiral Murgescu". 
Este vorba de o competiție in
trată în tradiție (ea a ajuns la 
a 4-a ediție) organizată de 
A.S. „Aeronautica" din Capita
lă. Pentru cine n-a văzut nici
odată o asemenea întrecere, 
simpla informare privind eve
nimentul nu spune mare lucru. 
Ceea ce s-a putut vedea la 
„Amiral Murgescu" a impre
sionat chiar și pe cei care au... 
vechime in acest sport. Com
petiția s-a înfățișat ca o ex
poziție inedită. Aici, într-o 
sală spațioasă, s-au întîlnit ca 
în rada unui port al prieteniei 
peste 100 de nave de cele 
diferite tipuri, caravele și 
dete rapide, corăbii care 
brăzdat mările si oceanele 
mii sub felurite pavilioane, 
de-a lungul vremurilor, ca
iace ce au navigat pe 
Dunăre în vremea lui Mir
cea cel Bătrîn și cutere cu zba
turi care au urcat pe Missi-

mai 
ve- 
au 
lu-

ssippi. Constructorii lor — na- 
vomodeliști din Cehoslovacia, 
Italia, Polonia, Ungaria și din 
țara noastră, tineri și vîrstnici, 
de cele mai diverse profesii, 
animați de aceeași frumoasă 
pasiune — navomodelișmul.

O comisie de arbitri cerce
tează fiecare piesă, apreciază 
exactitatea execuției, la scară, 
în raport cu originalul, exacti
tate probată de o cit mai bo
gată documentație tehnică și 
acordă punctajul corespunzător. 
De la 70 puncte in sus se de
cern medalii : 70—80 p. bronz ; 
80—90 p, argint ; 90—100 p, aur. 
Dacă facem precizarea că la 
concursul „Amiral Murgescu" 
nu mai puțin de 26 de nave 
au fost medaliate cu aur ne pu
tem da seama de nivelul teh
nic foarte ridicat al competiției. 
După aprecierea ing. Silviu Mo- 
rariu. inițiatorul și conducăto
rul centrului de modelism „Ae
ronautica”, care a participat 
anul trecut la primul campio
nat mondial de navomodele ma
chete, „concursul de Ia Muzeul 
tehnic poate fi considerat, prin 
valoarea lui, un mînîcampio-

nat mondial, întrunind piese de 
o excepțională acurateța și com
plexitate”. Și am enumera cî- 
teva modele : cuirasatul „Rod
ney" 
Oros 
ani"). 
(1637) 
vano 
arabă 
Ion Lăzărescu. fregata 
mandia",
Zdenek (Jablonec) și altele. Nu 
putem vorbi de un clasament, 
ca în alte competiții, dar celor 
mai valoroase construcții li s-au 
acordat diplome, și spre satis
facția noastră majoritatea celor 
premiați au fost români. în 
sfîrșit, am sublinia prețiosul 
concurs dat la organizarea com
petiției de către conducerea în
treprinderii de avioane Bănea- 
sa și de către conducerea 
C.M.B.E.F.S. Păcat că o aseme
nea competiție nu și-a găsit un 
loc mai larg accesibil publicu
lui. Oricum, inițiativei organi
zatorilor îi adresăm urarea ma
rinărească : „Vînt bun la pupa!"

(la care constructorul Ion 
a lucrat „timp de 4—5 
nava „Suveranul mărilor" 
a sportivului Macino Sil- 
(Florența — Italia), nava 

„Sambuco", constructor 
„Nor- 

miniatură de Maly

Viorel TONCEANU

„NATURA, TERENUL DE SPORT AL TUTUROR!"
din 
de

Școala generală nr. 15 
Craiova are terenurile 
sport în demolare (se constru
iește un nou cartier, Lăpuș II). 
Deci, deocamdată, condiții mai 
puțin favorabile pentru sport. 
Totuși...

— Totuși, noi n-am demobili
zat, ne spunea profesoara de 
istorie Angela Popescu, direc
toarea adjunctă. Ne-am orien
tat spre practicarea turismului, 
alegînd natura, terenul tuturor 
iubitorilor de sport, adică pă
durile. dealurile, munții. Școa
la noastră are cam 600 de elevi. 
Toți practică turismul.

Cunoaștem numele multor e- 
levi, printre care Florin Ber- 
ceanu, Nicolae Goga. Natalia 
Cretan, Constantin Răduț și 
alții, care la diferite concursuri 
de orientare turistică se cla
saseră pe primele locuri, cîști- 
gînd cupe și medalii. Unii sînt 
chiar legitimați la asociația 
sportivă Rovine. Știam că școa
la se mîndrește cu cercul ei 
de turism, patronat de cunos- 

craiovean

profesoara, vom organiza expe
diții și pentru cei care iubesc 
istoria, la Celei (pe vatra Su-

saci de dormit și altele, obți
nute prin valorificarea deșeuri
lor textile și de hârtie, a fie-

Zi de mai, cu soare care 
arde. Pe o latură a aerodromu
lui Brașov — Sinpetru, 15 pla
noare așteaptă aripă lingă ari
pă. La hangar, Gheorghe Băr- 
buceanu, de curînd numit an
trenor al lotului național, și 
Ion Galca. comandantul Aero
clubului de la Sinpetru (baza 
nr. 1 a zborului fără motor), 
discută ultimele detalii ale pro
gramului. Se alătură și meteo- 
rologul-șef al Federației aero
nautice române. Dan Vi- 
șoiu, cu ultimele date primite. 
Condiția termică, cu o zi mai 
înainte foarte bună, se menți
nea și șansa unei „recolte" de 
rezultate excelente era intactă. 
Emil Cristofor. Doru Vlădescu, 
Dorinela Ularu (toți din lot) și 
Ion Văcaru, Gheorghe Țucă (de 
la aeroclubul gazdă) reușiseră 
în ziua precedentă să parcurgă 
triunghiul Sinpetru — Lăzarea 
— Brețcu — Sinpetru (304 km) 
îndeplinind norma pentru 
„C“-ul de aur.

Pregătirea zborului fiind în
cheiată, fiecare și-a luat locul. 
Piloții în planoare, Ion Galea 
în cabina avionului-remor- 
cher, instructorul Ionel Mun- 
teanu la ..punct" pentru con
ducerea zborului.

Aici, la Brașov, pregătirile 
pentru concursul țărilor socia
liste (competiție de tăria unui 
campionat european) care se va 
disputa. începînd de la mijlo
cul lunii iunie, la 
U.R.S.S., au demarat, 
lucrează 
ză 
tul 
tîi 
de 
panoului 
lîngă tabela de afișai este po
zat de alt coechipier, aceasta 
fiind prima imagine de pe fil
mul de control ; aparatul fixat 
apoi în carlingă va servi la în
registrarea pe peliculă a punc
telor obligatorii de pe traseu 
fotografiate la verticala lor). în 
continuare, declanșarea din re
morcaj, la 700 m altitudine, în 
zona aerodromului. Mai depar
te, cîștigul de înălțime folosind 
curenții ascendenți și „saltul". 
(Este bine de știut că planorul

Orei — 
Că se 

serios o demonstrea- 
stilul antrenamentelor. To- 
în condiții de concurs. în- 
tragerea la sorți a ordinii 
start. Urmează fotografierea 

(concurentul așezat

înaintează pierzînd înălțime, 
că trebuie să se oprească in
tr-un loc cu „ascendență" unde 
spiralează ureînd din nou, că 
de aici, picînd, va avea viteza 
necesară pentru a merge mai 
departe și că de lungimea a- 
cestor „sărituri" depinde di
rect rezultatul).

într-o oră remorcherul pilo
tat de Ion Galea a cărat pre
cum o albină aparatele golind 
aerodromul. Sus, alcătuiți în 
două grupuri. planoriștii au 
plecat pe traiect. Pînă la îna
poierea lor vor trece aproape 
3 ore...

Pe rînd, „condus" din aer de 
către Erwin Rosch (component 
de bază al lotului, recordman 
național de altitudine) care ie
șise în întîmpinarea lor, primul 
grup vine la aterizare. Alți 
trei zburători (în afara celor 
care-1 aveau) și-au înscris la 
activ „C“-ul de aur : Fernanda 
Jurcă (lot), Dumitru Muntea
nu și Marius Popescu (aeroclu
bul Sinpetru). Ceilalți compo
nent! ai lotului. Elena Coțo- 
vanu (care are „C"-ul de mul
tă vreme), Mihai Rusu, Maria
na Giurgiu și Carmen Geor
gescu, plecați mai tîrziu, cu al 
doilea grup, s-au 
doar cu un „dus-întors' 
avînd timp i 
integral.

Următorul 
ment se va 
Drumul pînă 
va fi, firesc, 
remorcaj. Se 
cest 
„distanțe" de 500 km, perfor
manță

Pînă 
cesare. 
niul 
timpul 
mentele, normal, vor 
intensitate. De seriozitatea cu 
care se va lucra vor depinde 
rezultatele din concurs. Pro
gresul realizat la ediția tre
cută obligă, iar calitățile lor 
de zburători le dau dreptul 
sportivilor noștri la o clasare 
în prima treime a ierarhiei, dar 
pentru aceasta efortul nu tre
buie precupețit.

Dinu COSTESCU

muițumit
i“ nemai-

pentru un parcurs

stagiu de antrena- 
desfășura la Iași, 
acolo, via Tecuci, 
pe sus, dar nu in 
va încerca cu a- 
realizarea unorprilej

de mare valoare. .
atunci retușuri ne- 
mai cu seamă 
navigației la 
este scurt și

în dome- 
vedere, 

antrena- 
crește în

cutul cerc sindical 
„Solii Băniei".

— în 1931 ați făcut 
pedițil pionierești.

— Iar în acest an,

patru ex-

ne spune

„TROFEUL SPORTUL" LA RUGBY:
O Interesantă întrecere are loc 

și pentru 
Sportul" — 
eseuri la _ . 
(Steaua) 19, 2. Aldea 
18, 3. PUoțchl (Farul) 12, 4. Hol- 
ban (Farul) 11, 5. Roșu (Steaua) 
10, 6. Munteanu (Steaua) 9, 7—8. 
Paraschiv (Dinamo), Florea I

cucerirea „Trofeului 
al realizatorilor de 
rugby : 1. FUICU

(DinamG)

VA CÎȘTIGA PERJAR ?
Mîine, pe hipodromul din Plo

iești se va disputa „Premiul Cen
trului republican de creșterea ca
balinelor și calificarea cailor de 
rasă“, una dintre cele mai im
portante alergări clasice ale anu
lui, la startul căreia se vor pre
zenta 11 dintre cei mai buni tră
pași, în frunte cu Perj ar — cam
pionul turfulul. Evoluția acestui 
valoros produs al crescătoriei na
ționale este așteptată cu deosebit 
interes, elevul antrenorului V. 
Gheorghe dînd avantaje ce merg 
pină la 120 metri.

Tot în cadrul acestei reuniuni 
vor debuta alți „doi ani“, mînjl 
care fac parte dintr-o generație 
deosebit de valoroasă.

Conducătorii amatori se vor 
întrece în „Premiul Călimănești*4, 
cursă de un mare echilibru al 
șanselor, în care anticipăm un 
frumos spectacol.

Trednd la reuniunea de joi, 
desfășurată pe o vreme rece și 
ploioasă, vom consemna faptul că 
totuși, în aceste condiții, patru 
dștigători și-au corectat recor
dul carierei, dintre ei Solstițiu și 
Pruna arătîndu-se în totală 
transformare.

Vom mai semnala penalizarea 
nejustificată a unor cal față de 
record, aceștia neavînd nici o 
pansă încă de la întocmirea pro-

Imagine de la prima tabără turistică de iarnă, din acest an. 
~ ' . . — cu cțțiva dintre elevii săiProfesoara Angela Popescu,

cidavei) și la Ocnița (Vilcea). 
Materiale turistice avem — 7 
corturi, rucsacuri moderne,

ALDEA - LA UN ESEU DE FUICU
(Farul) 8, 9—11. Stoica, Fl. Io-
nescu (Dinamo), Lungu (Farul) 
7 etc. De remarcat că în acest 

apare șl Alexandru, cu 5 
eseuri, mijlocașul Stelei fiind 
mai eficace transformer — 
puncte.

In clasamentul pe echipe : 
STEAUA 87, 2. Farul 80, 3. 
namo 70 etc.

„top1
cel
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1. 
Di-

H I P I S M
gramului, situație care conduce la 
scăderea interesului publicului 
pentru cursa respectivă și impli
cit la diminuarea încasărilor, lu
cru, desigur, nedorit de condu
cerea hipodromului.

După această reuniune în frun
tea clasamentului conducătorilor 
se află S. Ionescu cu 10 victo
rii, urmat de G. Tănase, T. Ma
rinescu., D. Toduță, A. Brailov- 
schi, M. Ștefănescu și N. Gheor
ghe cu cite 6 etc.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Horiș (N. Gheorghe) 1:37.5, 
2. Hadeș. Simplu 4, ordinda 9. 
Cursa a Il-a : 1. Solstițiu (I. Cră
ciun) 1:30,9, 2. Florida, 3. Dia- 
film. Simplu 8, ordinea închisă, 
event 70, ordinea triplă 1.014. 
Cursa a III-a : 1. Pruna (N.
Sandu) 1*31,1, 2. Sadău. Simplu 
8, ordinea 24, event 168. triplu 
dștigător 510. Cursa a IV-a : 1. 
Rigoarea (M. Ștefănescu) 1:28,8. 
2, Efect, 3. Rodion. Simplu 4, 
ordinea 8, event 36, ordinea tri
plă 136. Cursa a V-a : 1. Manșe- 
tar (T. Oană) 1:31,7, 2. Siliciu. 
Simplu 1,80, ordinea închisă, 
event 12, triplu cîștigător 147. 
Cursa a VT-a : 1. Hemona (Nico
lae R.I.) 1:32,2, 2. Hipolit. 3. Su
porter. Simplu 6, ordinea închisă, 
event 10, ordinea triplă 682. Cursa 
a VH-a : 1. Văsălie (Costică R.) 
1:32,7, 2. Siderala, 3. Roxana. 
Simplu 1,40. ■ ordinea 8, event 40, 
ordinea triplă 353.

Constantin DUMITRIU

rului vechi, a sticlelor. Reuși
ta noastră se datorează și fap
tului că am ciștigat părinții 
copiilor. La ședințele cu aceș
tia am organizat gale de dia
pozitive. Acum mulți dintre ei 
pornesc la drum animați de 
dorința de a fi alături de copiii 
lor. Pentru cei care vor să facă 
sport nu există piedici. Iar cel 
mai ușor de practicat este țu- 
rismul !

Sever NORAN

„TIMONA DE AUR"
LA ARAD

între 28 și 30 iunie va avea 
loc, la Arad, în organizarea 
A. S. „Voința", concursul re
publican de navomodele „Ti
mona de aur", o competiție 
care în ultimii ani și-a cîști- 
gat o frumoasă popularitate. 
Programul cuprinde, după cum 
sîntem informați, categoriile 
„E“ și „C“ de navomodele, a- 
dică nave propulsate, fără ma
șini, cu mașini, secțiuni și in
stalații, miniaturi. Probele de 
navigație vor 
„Voința". Cu 
vor organiza 
monstrații la
pe apele Mureșului.

avea loc la baza 
acest prilej se 

și atractive de- 
baza „Voința" și

• LA DROBETA TR. SEVE
RIN, peste 250 de tineri au 
participat la o competiție po
lisportivă ’
C.J.E.F.S. 
cîștigătorii : 
(Constructorul) 
Gheorghe Milcu (Viitorul) — 
popice, Florica Marinescu 
(Viitorul) — popice, Emil 
Benga (Lie. industrial nr. 5) 
— ciclism, Cornel Vișan (Lie. 
industrial nr. 2) — karting, 
A.S. Unirea — handbal mas
culin, A.S. Confecția — hand
bal feminin, T.C.M. Porțile 
de Fier H — volei masculin, 
Știința — volei feminin și Ni
colae Simion (Sănătatea) — 
șah. • ÎN PARCUL munici
pal din Baia Mare aproape 
150 de fete, din cooperativele 
meșteșugărești 
Maramureș, au 
un cros, faza 
Voințiadei. Au . _ 
dico Cozma (categ. 19 ani) 
Rodica Pop (categ. peste 
ani) ambele de la Cooperativa 
Gutinul Baia Mare. • SALA 
SPORTURILOR din Odorheiu 
Secuiesc a găzduit o reușită 
gală de box la care s-au în
trecut pugiliști de la Bradul 
Odorhei, Unirea Sf. Gheorghe 
șl Foresta Toplița. Boxerii de 
la Bradul, totalizînd 62 de 
puncte, au ocupat primul loc. 
Cei mal tehnici pugiliști au 
fost : Z. Incze (categ. 63,5C0 
kg). L. Klobnok (54 kg) — 
de la Bradul și G. Kiss (57 
kg) — de la Unirea. • LA 
S.M.A. Tulcea, aflată la mar
ginea orașului, pe „Varianta", 
s-a amenajat de către meca
nizatori, iubitori de sport de 
aici, o frumoasă mini-bază 
sportivă, care cuprinde tere
nuri de tenis, volei și hand
bal. • RECENT s-a desfășu
rat la Corabia etapa orășe
nească a tetratlonului școlar,

organlzată de 
Mehedinți. Iată 

Ion Ghioca 
tenis.

din 
luat startul 
județeană 
cîștigat-:

județul 
' ' la 

a 
n- 
și 
19

în care primul loc a revenit 
formației Școlii generale nr. 
4 (prof. Onel Asănică). La 
individual s-au remarcat, 
printre alții, Elena Dabu, 
Virglnlca Petre (Șc. gen. 4), 
Gilda Dumitrescu (Șc. gen. 3), 
Toma Boțoacă (Șc. gen. 4), 
George Dodițoiu și Dănuț Bu- 
joreanu (Șc. gen. 3) • ZES
TREA SPCRTIVA a Institutu
lui de învățămînt superior 
din Pitești s-a îmbogățit cu 
o bază sportivă compusă din 
terenuri de handbal, volei, te
nis, pistă de atletism și sec
toare de aruncări și sărituri. 
La realizarea microbazei spor
tive o contribuție efectivă au 
adus-o studenții de la secția 
de educație fizică și cadrele 
didactice. • ÎN „CUPA RO
MÂNIEI" la fotbal, ediția 
1982—1983 echipa formată din 
tineri muncitori de la I.U.C. 
Grivița Roșie București, care 
activează în campionatul sec
torului 1, a dispus de PECO 
București, din „promoție", cu 
5—3, după executarea lovitu
rilor de la 11 m. e O SUR
PRIZA în campionatul repu
blican de Junioare de popice. 
Echipa Voința Timișoara, 
campioana țării pe 1981, a 
fost eliminată în preliminarii 
de către formația C.S.M. Re
șița, cîștigătoare — atît la 
Timișoara (2242—2170 p.d.) cit 
și la Reșița (2340—2057 p.d.). 
Cele inai bune jucătoare de 
la reșițence fiind Marla Zsi- 
zlk, in meciul de la Reșița — 
433 p.d. șl Rodica Boltașiu, 
în partida de la Timișoara — 
398, cea mai tînără jucătoare 
de la C.S.M. — 18 ani.

RELATARI DE LA : M. Foc- 
șan, A. Crlșan, A. Plaloga, 
P. Comșa, C. Marlca, I. Fe- 
țeanu, N. Costache și M, Ște
fan.

-< ■

n-am auzit să se fi înscris un 
gol la noi in asemenea condiții. 
Dar, cum fotbalul este practicat 
pe tot globul, poate că a căzut 
beleaua pe un arbitru. Dacă nu 
pe mal mulțl...

IULIA. Ba executarea unei lovi
turi libere DIRECTE, dacă min
gea tl lovește pe arbitru și in
tră în poarta spre care se exe
cută lovitura, este GOL ! Firește, 
arbitrul trebuie să se plaseze 
însă Intr-un loc mai... ferit, pen
tru a preîntlmpina o asemenea 
fază, care l-ar aduce neplăceri 
suplimentare, pe ltngă cele cu 
care este confruntat aproape în 
orice meci. Fiindcă m-ațl între
bat, personal n-am asistat si Dicl

EMANUELA DOBRE, BRAILA. 
Oricit de mare ar fi diferența de 
valoare dintre două echipe, atît 
la handbal, cît șl la baschet nu 
se poate înregistra o victorie 
la... zero. Compensează, în 
schimb, fotbalul 1

N. RADU, PLOIEȘTI. Cu pri
ma ocazie, vom folosi rindurile 
trimise de dv. Am fl făcut acest 
lucru chiar și acum, dar scri
soarea dv. ne-a sosit tirziu.

MARCEL HOBOATA. ALBA

ION PECIIICI, ZIMNICEA. Nu
mai la meciurile dintre boxerii 
profesioniști se punctează knock- 
down-urile. în boxul amator, tri
miterea la podea a unul adver
sar (in afara knock-out-ului, 
bineînțeles I) nu este... valorifi
cată șl pe foile de punctaj. Să 
recunoaștem, însă, că ea face im
presie în rindurile spectatorilor. 
Ba, uneori — deși n-ar trebui 
— și în rindurile arbitrilor-Ju- 
decătorl I
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PENTRU OLIMPIADA ’84
este 800 de zile va răsuna tradiționala fan- 

P fără pentru începerea unei noi ediții a 
’ Jocurilor Olimpice de vară. Aprecierea 

acestui răstimp — e mult, e puțin ? — rămîne re
lativă. in funcție de unghiul de vedere. Prin op
tica participării lotului olimpic românesc este 
tocmai momentul cuvenit pentru trecerea in re
vistă a forțelor de care dispunem, pentru înre
gistrarea elementelor tinere cu care vom întări 
formația chemată să reprezinte cu cinste mișca
rea sportivă românească in arena olimpică.

Istoria recentă a Jocurilor Olimpice arată 
tinerii sportivi români distirigîndu-se prin multilate
ralitate, printr-o remarcabilă prezență în ierarhia

pe

superioara a multor ramuri. Tineretul român se 
afirma în arena internaționala. Dar o lege a 
firii cere continua împrospătare a loturilor che
mate să ne reprezinte în marile întreceri. In 
Mesajul adresat Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, tovbrășul NICOLAE CEAUȘESCU cerea 
să se dea o atenție mult mai mare „promovării 
și afirmării pe scara tot mai larga a noi și noi 
talente din rindul tinerilor care obțin rezultate 
de valoare în întrecerile sportive pe plan națio* 
nai și internațional". în pagina de față prezen
tăm aspecte ale modului cum se aplică — și 
cu ce rezultate — această prețioasă indicație.

Drumul spre- piscuri cere

in 
ai 

sint 
Nicu

Cu numai citeva zile 
urmă, mari campioni români 
sportului luptelor, cum 
Constantin Alexandru. 
Gingă sau Ion Păun, așteptau... 
acasă, cu mult interes, rezulta
tele mai tinerilor lor colegi 
„încercați" la Varna în firescul 
proces de întinerire a echipei 
de ,.greco-romane“ în perspec
tiv turneului olimpic de la 
Lt. Angeles. Rezultatele sint 
cunoscute. Plutonul tinerilor a 
cîștigat net prima ..manșă" a 
întrecerilor cu titulari de ani 
și ani de zile. Ne-am bucurat 
pentru Ștefan Marian și Ștefan 
Negrișan — medaliați la C-E. 
de la Varna —. credem în po
sibilitățile și mai mari de afir
mare ale lui 
Ilie Matei sau 
dar. în primul 
actul curajos 
chiar dacă în 
(Ivan Savin) el n-a dat (deo
camdată) măsura așteptărilor.

Se mai pot întimpla multe 
pină la Los Angeles ! Nu este 
exclusă, de pildă, nici reveni
rea la potențialul maxim a u- 
nor sportivi pe care la această 
oră îi considerăm prea ,.bă- 
trîni" pentru rezultate de pres
tigiu la Jocurile Olimpice. 
(Cine mai credea in triumful 
lui Nicolae Martinescu ?...) Dar 
astăzi ne-am propus să vorbim 
despre tineri, despre „schimbul 
de miine". Pentru că la Los 
Angeles să nu fie. totuși, prea 
tîrziu... Tocmai de aceea ne 
gindim — o fac desigur, și an
trenorii lotului — nu numai la 
tinerii care s-au remarcat 
campionatele europene de 
Varna, dar și la alții care, 
printr-o pregătire mai intensă, 
prin pasiune și dăruire, pot 
aspira. în răstimpul care ne 
desparte de J.O., la titulariza
rea în echipa României. Din- 
tr-un lot mai larg, să-i amin
tim doar pe Mihai Cismaș, Ion 
Ghcrasim. Sârin Herțea, Mireea 
Constantinescu, Ion Grigoraș, 
Ștefan Falincaș...

Tuturor să le spunem, insă, 
că drumul spre locurile ocupa
te pină acum de gloriile spor
tului luptelor din tara noastră 
este anevoios, este foarte greu, 
eu multe obstacole, care pot fi 
trecute doar printr-o totală dă
ruire. Altfel vor rămîne... spe
ranțe !

Nicolae Zamfir, 
Ion Tecuceanu, 
rind. salutăm 

al promovării, 
unele cazuri

la 
la

Dan GARLEȘTEANU

0 nouă generație și-a depus
candidatura

La Jocurile Olimpice de la 
Montreal străluceau pe firma
mentul gimnasticii mondiale Na
dia Comăneci, Teodora Ungu
reanu, Gabriela Trușcă, Gcorgeta 
Gabor, Anca Grigoraș și Mariana 
Constantin, cu performanțe de 
excepție, unanim aplaudate. Din
tre aceste sportive, peste patru ani, 
la J.O. de la Moscova, doar Na- 
jdia Comăneci mai «prindea" e- 
chipa reprezentativă a țării, locul 
medaliatelor din 1976 fiind luat 
de Emilia Eberle, Rodica Dunca, 
Melita Ruhn, Dumitrița Turner 
si Cristina Grigoraș, care au dus 
mal departe, cu același succes, 
«ștafeta" medaliilor olimpice.

în mod firesc, de pe acum se 
pune problema viitoarei echipe 
olimpice, iar citeva dintre cele 
mai autentice talente ale gim
nasticii noastre feminine și-au 
depus deja în mod serios candi
datura la selecție, atît prin per
formanțele obținute în competi
ții de certă valoare intcrnațiO’ 
nală, cît șl prin perspectivele ca 
atare pe care ele le au de a fi-

gura în 1984 în garnitura care 
va primi misiunea să ne repre
zinte țara la marea întrecere de 
la Los Angeles. Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache, Cristina Grigo
raș, Mihaela Stănuleț, Dorina 
Ungureanu, Ștefania Marin, Mi- 
hacla Rîciu, Magdalena Ranca, 
surorile Camelia și Simona Ren- 
ciu — iată nume de tinere spor
tive care apar tot mai frecvent 
în topul concursurilor interna
ționale de anvergură și de la 
care așteptăm. firesc, deplina 
consacrare la viitoarea Olimpiadă. 
Pentru a nu mai vorbi de faptul 
că Emilia Eberle și Rodica Dun- 
ca continuă cu intensitate pregă
tirile și aspiră, cu îndreptățire, 
la cea de-a doua Olimpiadă a 
lor...

Prin ceea ce a dat pină acum, 
prin ^uea ce poate încă oferi 
marii performanțe, Lavinia Aga
che are dreptul să se numere 
prmtre liderii generației ei. Năs
cută pe meleaguri moldovene 
(satul Căiuți, județul Bacău, 11 
februarie 1966), Lavinia s-a sim
țit de mică atrasă spre gimnasti
că, astfel că părinții ei nu s-au 
opus atunci cind — în 1975 — 
micuța Lavinia și-a exprimat do
rința să plece la Onești. Aici a 
făcut cunoștință cu alte fete ta
lentate Ecaterina Szabo, Cris
tina Grigoraș, Mirela Barbă- 
lată, Mihaela Riciu — și cu 
dascălii care aveau sâ-i călăuzeas
că cu grijă primii pași 6pre 
marea performanță : profe
soara Maria Florcscu-Cosma și 
profesorul Mihai Agoșton. Talen
tul și munca s-au împletit apoi 
în mod armonios și rezultatele 
au venit ca ceva foarte firesc : 
campioană națională de junioare, 
medaliată cu bronz ' "
doua ediție a C.E. 
din 1930, campioană 
a țării în 1931 și. apoi, partici
pantă la C.M. de la Moscova.

Deci, cu îndreptățire, așteptăm 
noi afirmări din partea Laviniei 
Agache. Și nu numai din par
tea el...

0 mare datorie a atletismului 
se impune a fi onorată!

Atletismul are o datorie de 
onorat la Los Angeles, după e- 
voluția departe de cerințe — 
am zice si departe de posibili
tățile reale ale sportivilor noș
tri — la cea de a XXII-a O- 
limpiadă de la Moscova. Este 
o datorie pe care atleții noștri 
o pot îndeplini. Este limpede, 
cît se poate de limpede, că a 
accede la un loc fruntaș tn 
ierarhiile olimpice ale diferite
lor probe atletice rămîne un 
lucru foarte greu de realizat. 
Pentru a putea urca pe podium 
trebuie să dispui de talent, de 
o pregătire excepțională, de o 
putere de luptă deosebită etc.

Extrem de strguincioasă, perseverentă in atingerea obiec
tivelor pe care și le propune, cu calități remarcabile — vi
teză de reacție, motricitate deosebită, tehnicitate —, Lavi- 
nia Agache are, cum se spune, toate atuurile pentru a de
veni o mare gimnastă.

Foto : Constantin PARASCHIVESCU — Rm. Vilcea

la cea de-a 
de Junioare 
de senioare

Constantin MACOVEI

ANIȘOARA CUȘMIU

rezultat mondial, după cum lot 
ea a obținut în sezonul indoor 
din această iarnă o performan
ță de 6,81 m care este, de ase
menea, a 
mondială, 
va asalta 
Ion Moroiu 
un nou record in noul sezon de 
concursuri, adică, mai precis, 
performanta de 7 metri, care 
este obiectivul său. dar care ar 
putea fi, foarte bine, mai mult 
chiar decît cei... 7,09 m ai re
cordului mondial al Wilhâlmi- 
nei Bardauskiene.

Bucureșteanca Valî lonescu 
(n. 1960) este și ea In măsură 
să obțină la lungime rezultate 
competitive In perspectiva O- 
limpiadei ’84, ca și alți tineri, 
unii dintre ei încă juniori. Ne 
gindim, de pildă, că Alina 
Grecu (n. 1965) la 100 mg, Mo
nica Matei (n. 1963) și Octavia 
Nif (n. 1965) la înălțime. Sorin 
Matei (n. 196*3). Constantin Mi
litară (n. 1963), Eugen Popescu 
(n. 1962) și chiar mai „vîrstni- 
cii“ Daniel Albu și Adrian Pro- 
teasa (ambii născuți în 1959) și 
ei la înălțime, Gheorghe Lina 
(n. 1959) la lungime și încă al
ții. poate decatloniștii Aurel 
Aștileanu (n. 1962) și Ion Bu- 
Hgă (n. 1963), poate fondistul 
Gyorgy Marko (n. 1960) ar
putea aspira la gloria olimpi
că și ar onora acea mare da
torie de care aminteam la în
ceput !

doua în ierarhia 
De pe aceste baze 
eleva antrenorului 
(născută în 1962)

pe specialistul Miliat 
care l-a și descoperit 
era apreciat ca un bun 
fiind selecționat chiar 

națională de seniori 
oficiale

Arareori s-e înregistrează un 
progres atît de substanțial In tir 
într-un răstimp atît de scurt așa 
cum s-a petrecut în această pri
măvară cu tînărul pușcaș (născut 
în București. La 29 ianuarie 1959) 
Florin Cristofor. E adevărat că 
șl pină acum sportivul legitimat 
la clubul Steaua (unde-1 are ca 
antreno-r 
Toader, 
dealtfel) 
trăgător.
In echipa 
pentru unele competiții 
(campionatele europene de la Ti
tograd, din 1931, de pildă). In
tr-o singură lună, Insă, Florin 
Cristofor a avansat de la stadiul 
de „speranță“ la acela de „cer
titudine internațională". Acest 
„certificat de calitate- i-a fost 
conferit de două performanțe cu 
adevărat excepționale, dacă le 
raportăm nu numai La tirul ro
mânesc, mai precis la probele de 
pușcă liberă, ci și la ierarhiile 
europene și mondiale. Dacă unii 
sceptici nu au fost deosebit de 
impresionați de cele 600 de punc
te din tot atltea posibile reușite 
în „Cupa primăverii", concurs 
intern, în schimb cele 1173 p cu 
care a cîștigat campionatele in
ternaționale de tir ale Cehoslo
vaciei au făcut senzație in lumea 
specialiștilor. Pentru a pune în 
lumină șl mai mult valoarea per
formanței lui Cristofor din proba 
de pușcă liberă 3X40 f, să mai 
spunem că ea este egală recor
dului 
Victor 
cordul 
1165 p 
cotrdul

Sigur că, în aceste condiții, tâ
nărul Florin Cristofor și-a depus 
o serioasă candidatură pentru se
lecționarea In lotul de tir al Ro
mâniei care va participa La Jocu
rile Olimpice de lu Eos Angeles.

Aceste calități, la o analiză 
foarte exactă și riguroasă, se 
constată că le au insă și unii 
dintre atleții români din noua 
noastră generație de perfor
meri. în această privință o a- 
vcm, în primul rlnd, în vedere 
pe săritoarea în lungime Ani- 
șoara Cușmir, de la C.S.M. 
Craiova, care anul trecut.
6,91 m. a realizat

£ \\\\\\\\\^

Romeo VILARA
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al doilea

P.-ste 800 de zile, 
toate țările lumii

mondial al sovieticului 
Vlasov, că depășește re- 
națlonal cu s puncte (v.r.
— Ilie Codreanu) șl re- 
personal cu... 14 puncte l

Radu TIMOFTE

Deocamdată, „europenele" 
junioare

Ultimul număr al prestigioasei 
reviste de specialitate „Swimming
world and Junior swimmer", care 
apare la Los Angeles, subliniază

Piste 800 de zile, sportivi fruntași din 
toate țările lumii vor da obișnuitul 
examen cvadrienal. pe stadioanele, în 

sălile și piscinele olimpice. Rezultatele aces
tui examen vor depinde, fără îndoială. în 
primul rînd de calitatea, de valoarea lotu
rilor prezentate în concursuri.

Pentru mișcarea sportivă din țara noastră 
— care și-a propus să ridice nivelul gene
ral al tuturor ramurilor de sport și să cu
cerească noi poziții de frunte în ierarhiile 
mondiale — examenul din 1984 devine cu 
atît mai important. Progresul sportului 
românesc nu poate fi dovedit decît cu locuri 
superioare in clasamente, cu medalii și 
puncte mai multe decît la edițiile prece
dente !

Una din condițiile esențiale ale reușitei în 
asiduă, 
a ele- 
în se- 
morale 

și

acest domeniu constă în căutarea 
tenace, în depistarea cu perseverență 
mentelor de autentică valoare, apoi 
lectarea celor cu calități biologice și 
la nivelul cerințelor modelului olimpic 
în sfirșit în trecerea lor printr-un proces 
de instruire calitativ perfecționat, condus 
după prescripții riguros științifice.

Materialele din pagina de față dovedesc 
bogăția rezervorului de talente de care dispune 
poporul nostru. în aceste condiții, chiar și 
în această perioadă a pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice, extrem de însemnată

performanța tinerei înotătoare 
românce Anca Pătrășcoiu (la 17 
octombrie va împlini 15 ani), 
care a încheiat sezonul trecut — 
cu 64,03 la 100 m spate — pe lo
cul VII în top-ul european și pe 
locui 12 între cele mai bune spe- . 
cialiste ale procedeului în lume.

Elevă a Școlii generale nr. < 
din Baia Mare, proaspăta campi
oană națională d>e senioare (100 m 
liber și 400 m mixt) este fără în
doială cel mai bun produs al 
școlii maramureșene de înot. 
Descoperită cu cinci ani în urmă 
de profesorul Gheorghe Dimeca, 
marele animator al noului centru 
nautic băimărean, Anca Pă
trășcoiu se pregătește de doi ani 
cu Gica Deac, fosta campioană 
a brasistelor românce în anii ’70. 
Remarcabilele sale calități fizice, 
dublate de o lăudabilă voință, o 
dorință permanentă de a progre
sa i-au permis să urce vertiginos 
numeroase trepte ale măiestriei 
sportive. Cele două victorii (100 m 
și 200 m spate) obținute anul 
trecut la „Concursul Prietenia" 
în fața unor adversare (cu doi 
ani mal mari !) din R.D. Germa
nă, Ungaria, U.R.S.S., Cehoslova
cia și Polonia au Însemnat o 
premieră pentru înotul românesc-

Multiplă recordmană națională 
de Junioare, Anca a obținut — 
atît în bazinul de 25 m, cît și 
în cel de 50 m — performanțe 
de care marea noastră campioa
nă Carmen Bunaciu nici nu reu
șea să se apropie la vîrsta res
pectivă... Mulți dintre specialiști 
o și văd, de pe acum, pe această 
talentată sportivă campioană eu- 

' ropeană de Junioare, în vară, la 
Innsbruck. Părerea noastră este 
că în mod sigur ea nu va lipsi 
din rindul medaliatelor la 100 m 
și 200 m spate, iar dacă progra
mul îi va permite își va încerca 
șansa și ta alte probe. Ptaă a- 
tunci însă...

Anca se antrenează zilnic. In 
iulie va înota din nou alături de 
Bunaciu, va participa la întrece
rile balcanice. Pregătirea sa din 
fiecare săptămtaă, din flecare zi, 
nu are decît un singur obiectiv 
major : evoluția cu succes la O- 
limplada de ‘1* Lo» Angeles,

Adrian VASILIU

consiliileeste — pentru 
tru organizațiile cu atribuții 
cluburi și asociații sportive ________ ___
a na înceta nici o clipă eforturile pentru 
găsirea, creșterea și promovarea cu con
secvență a unor tineri sportivi de valoare, 
dirijîndu-le foarte atent pașii, cu mîndria 
sarcinii bine îndeplinite, spre loturile națio
nale sau olimpice. Creșterea contribuției 
fiecărei unități sportive la prestigiul sportiv 
al tării în arena internațională este o sar
cină de onoare !

Chezășia succesului în descoperirea talen
telor (cu atît mai mult cu cît trebuie să ne 
gindim și la generațiile pentru focurile 
Olimpice din 1988) este aplicarea cu mai 
mare eficiență practică a Sistemului natio
nal unic de selecție și valorificarea superi
oară a sistemului competițional de toate 
gradele.

Cu sprijinul cercetării științifice și al me
dicinii sportive, acțiunile de 
vor întemeia pe o concepție 
dezvoltării calităților fizice și 
săturilor psihice și morale la 
mo va ți, care constituie nucleul cel mai 
portant al loturilor olimpice de miine.

Acum e momentul să facem totul pentru 
a asigura reprezentarea cu cinste a sportu
lui românesc la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice !

județene, pen- 
în sport, pentru 
— misiunea de

pregătire se 
nouă asupra 

educării 
tinerii

tră- 
pro- 
im-
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I Trecerea, pînă la sfirșitul cincinalului, la săptămînă

de 44 ore in toate sectoarele de activitate impune să se
I acorde o atenție sporită organizării plăcute și educative a | 

| timpului liber, prin desfășurarea unei intense activități
| culturale, sportive și turistice, cu un bogat conținut | 

instructiv și educativ.
I NICOLAE CEAUȘESCU >
I____________________________________________ '

ții spiritul vibrantului Mes<

AGAEMENTUL SPORTIV -

js Q ituate intre mijloacele cele mai eficiente
J de întărire a sănătății și capacității de 

Șj muncă ale cetățenilor de toate vîrstele,
activitățile sportiv-recreative organizate îndeosebi 

g: la sfîrșit de săptămînă cîștigă tot mai mult te-
gi ren in preocupările organelor cu atribuții, ale
g| activiștilor din întreprinderi, instituții și unitățile 
g: de învățămînt, precum și în ...inimile oamenilor
g) muncii de toate profesiile. Aceasta explică pe 

de o parte afluxul din ce în ce mai mare spre 
g: bazele de agrement, iar pe de altă parte efortul 

stăruitor al diverselor colectivități de amenajare 
a unor baze proprii, în vecinătatea locurilor de 
muncă, pe care iși petrec in mod plăcut, util 
și educativ timpul liber de la sfirșit de săptâ- 
mină numeroși oameni ai muncii împreună cu 
familiile lor.

Desigur, atracția acestor ,,oaze ale sănătății" 
este condiționată nu numai de cadrul natural in 
care sint situate, ci și de calitatea programelor 
distractive, cultural-sportive pe care le oferă 
oaspeților lor, de calitatea și diversitatea ame

najărilor ce pot sta la dispoziția amatorilor de 
mișcare, de odihnă activă, de practicare a dis
ciplinelor sportive preferate. In același timp, cu
prinderea unui număr tot mai mare de oameni 
ai muncii de toate virstele și preocupările in 
practicarea exercițiului fizic depinde in mare 
măsură și de eficiența muncii la nivelul asocia
țiilor sportive din întreprinderi, instituții, școli și 
facultăți, atit pe planul propagandei cit și pe 
cel al organizării acțiunilor.

Acum, la începutul sezonului cald, cind spo
rește sensibil nevoia de petrecere a timpului li
ber - devenit tot mai amplu prin reducerea

treptată a săptăminii de li 
al locurilor de agrement, ii 
tantă a sportului, reporterii 
tri au efectuat un sondaj pe 
baze spre a constata cum 
această cale obiectivul func 
sportive de masă - cuprin< 
nilor patriei in practicarea 
toate formele lui - obiectiv 
de secretarul general al [ 
NICOLAE CEAUȘESCU, in 
centei Conferințe pe țară 
sportive.

CĂWWWW

în frumoasa acțiune polisportivă

și de agrement de la întreprinderea „Vulcan“

PE PRIMUL LOC: 
VOIA BUNĂ A TUTUROR

Sîmbălă, oamenii muncii de 
la întreprinderea „Vulcan" din 
Capitală au avut zi de odihnă, 
de recreare. Unii au mers în 
vizită la rude, la prieteni. Alții 
au pornit in excursii de două 
zile, cu autoturismele proprii. 
Cei mai multi. însă, au dat 
curs invitației Comitetului sin
dicatului ai întreprinderii, în- 
dreptindu-se către pitoreasca 
zonă a Bragadirului. Plecînd 
încă de sîmbătă, ocupînd adi
că mai tot satul de vacanță, 
spre a face așa, un fel de re
petiție, de „încălzire", înaintea 
partidelor de duminică, la care 
își anunțaseră participarea alți 
„1001“ de colegi, de prieteni.

Sigur, totul a fost pregătit a- 
mănunțit și cu mult înainte. O 
adevărată magazie de materiale 
sportive a luat drumul către 
acest splendid loc de agre
ment : mingi de volei, fotbal 
și handbal, rachete de tenis și 
badminton, scule de pescuit, 
plase de tenis de masă, două 
sacoșe pline cu piese de șah, 
cartonașele cu 64 de pătrățele 
fiind nou confecționate, spre a 
nu da loc la „interpretări". 
Copiii și-au adus materialele 
lor de joacă și sport — cercuri 
de aruncat într-un anume fel, 
mingi ovale de plastic, stră
punse către capete, care rulau 
pe sfori etc. Mai vîrstnicii n-au 
uitat tablele puse cu grijă in 
plase voluminoase, sprijinite — 
într-o parte și alta — de „po
picele" sticlelor de bere.

Rezultate — bunăoară, la 
fotbal, contînd în campionatul 
asociației sportive : Țevărie 3 
— Mecanică cazangerie 3—0 ; 
C.T.C. — Mecanică grea 6—2 
etc. Alte „rezultate" : un 
scrînciob reparat la locul de 
joacă pentru copii, o bară în
dreptată la poarta de fotbal a 
terenului din Bragadiru (un 
om care a lucrat o viață în
treagă nu poate sta „locului" 
nici în zilele rezervate odihnei

DACA N-AȚI FOST LA PUSTNICU,
VIZITAȚI-L.

Lăsăm șoseaua să-și inundă, în 
continuare, panglica de asfalt 
spre Călărași, prin Brăneștlul 
ce-i pe aproape, și intrăm, pe 
stingă, în Pădurea Pustnicu, pe 
aleea deasupra căreia crăcile 
grele de funze se întîlnesc for- 
mînd o splendidă boltă verde. 
E zi de duminică, mașini, una 
după alta, „curg" spre inima 
Pustnicului șl, alături de ele, 
mulți, foarte mulți tineri, băieți 
și fete pe biciclete. Pustnicu. 
Una din „perlele" înșirate în sal
ba de locuri de odihnă și agre
ment ce înconjoară Capitala.

în jurul ca ban ei-restaurant, al 
chioșcurilor de pe malul frumo
sului lac — pe care și pescarii, 
și înotătorii îl vor avea în cu- 
rînd la dispoziție — găsim ani
mație mare, bună dispoziție, copii 
zburdînd după cum le place. Ne 
apropiem de un mare grup așe
zat la iarbă verde cu gustoasele 
bucate aduse de acasă întinse pe 
ștergare. „Sîntem un grup de 
familiști și venim mereu aici, 
«îmbăta ori duminica — ne răs
punde un bărbat oare se reco
mandă Alexandru Ionescu. Noi, 
bărbații, lucrăm la „Electromag-

— nici nu știi de unde scoate 
uneltele !). „Clasament general"
— pe primul loc : VOIA BUNĂ
A TUTUROR ! *

Da. s-a simțit bine în mijlo
cul naturii, în mijlocul colegi
lor de muncă, în mijlocul fa
miliilor — toată lumea. Au 
fost două zile de mișcare in 
aer liber, de sport, cu ambiți
oase întreceri de tot felul, cu 
maiștri. care nu s-au lăsat mai 
prejos decît tinerii lor coechi
pieri — Ion Deacu. cazangiu 
tevar, secretarul B.O.B. al ate
lierului Țevărie II. Mircea Mi- 
halcea, cazangiu șef. președinte
le Comitetului sindical de sec
ție de la Țevărie IV ș.a. în 
sfîrșit, a fost o atrăgătoare ac
țiune polisportivă și de agre
ment. în mijlocul căreia s-au 
aflat. împreună cu familiile, 
ing. Petre Fluture, directorul 
general al acestei binecunoscu
te întreprinderi bucureștene. 
Marin Bunea, secretarul comi
tetului de partid, ing. Petre 
Ivănescu, director tehnic. Du
mitru Dragu, președintele co
mitetului sindicatului al între
prinderii „Vulcan", prezent 
peste tot.

Ce ar mai fi de spus ? Ar 
mai fi de spus că în paralel 
cu „acțiunea Bragadiru", la 
baza sportivă proprie „Vulcan" 
alți numeroși tineri și mai 
vîrstnici din această mare în
treprindere s-au întrecut în 
cadrul unei plăcute duminici 
sportive. Și aici s-a jucat fot
bal, tenis de masă, șah, etc. cu 
parteneri redutabili — iubitori 
ai sportului de la întreprinde
rile vecine : Steagul roșu. Re
publica (fabrica de blănuri), 
L P. Filaret

Șl ar mai fi de spus ceva : 
sportul de masă și de perfor
manță cîștigă tot mai mult ini
mile celor de Ia Vulcan.

Vasile TOFAN

NU VEȚI
netica", sîntem colegi, nevestele 
s-au împrietenit și ele și uite, 
respirăm aer curat, facem un 
volei, jucăm un șah. Eu cred că 
mulți bucureșteni nu știu ce fru
mos e la Pustnicul". Poate că 
are dreptate Alexandru Ionescu 
cu privire la bucureșteni, așa că 
îi invităm să se convingă. So
sește un pluton de cicliști îm
bujorați de drum, veseli, pe care 
nu-i putem aborda pentru că, 
după cum ne spune unul din el, 
mai mult din mers — ...„facem 
un dclocros, n-am venit să stăm 
la sucuri și mititei". îi urmărim 
cum fac turul de onoare prin 
fața copiilor ce-i aplaudă și se 
întorc, șirag multicolor de fete 
șl băieți pe biciclete.

Căutăm surprize. Și găsim. Sub 
streașină stejarilor din apropiere 
facem cunoștință, atrași de indi
catoare, eu un stat-major spor
tiv : oficialii unei competiții de 
orientare turistică. Fișe întinse 
pe mese special pregătite de ad
mirabilii animatori ai acestui 
sport, benzi de pînză prinse cu 
sfoară (nu bătute în cuie) de co
paci : „Plecare*, „Sosire*, copil 
precum și oameni cu părul alb

PE CĂRĂRI RE M

Cu „toate pînzele sus“, pe lacul Herăstrău

0 SALBA DE LACURI, 0 „MICA MARE“ 
LA DISPOZIȚIA BUCUREȘTENILOR

— Tovarășe Lucian Toma 
sînteți căpitan șef de port pes
te o... mică Mare. O „Mare 
bucureșteană" care se întinde 
pe aproape 3 000 de hectare 
suprafață navigabilă. Ce lacuri, 
ce locuri de odihnă și agre
ment cuprinde ?

— în primul rînd Snagovul, 
de a cărui căpitănie aparțin 
toate celelalte lacuri : Buciu- 
meni, Buftea, Mogoșoaia. Chi- 
tila, Străulești, Grivița, Bănea- 
sa, Herăstrău, Floreasca, Tei 
Plumbuita, Fundeni, Panteli- 
mon I, Pantelimon II, Cerni- 
ca, Pustnicu, Apoi, lacurile Ti
tan, Tineretului, I.O.R.-Balta 
Albă, Drumul Taberei, Cișmi- 
giu.

— Așadar, o salbă de lacuri, 
mai mari ori mai mici, mai 
mult sau mai puțin vizitate — 
toate însă cu personalitatea, cu 
farmecul lor deosebit — puse 
la dispoziția oamenilor muncii 
din Capitală, din împrejurimile 
ei. Ce ambarcații, ancorate in 
„porturi", găsește amatorul de 
plimbare, de mișcare în aer 
liber ?

— O întreagă flotilă de uni
versale, sandoline, hidrobicicle
te — peste 1 400. Plus 28 de

REGRETA!
preocupați de soarta celor ple
cați în cursă. Stăm de vorbă cu 
Alexandru Sîrbu, președintele co
misiei municipale de turism șl 
orientare, un mare suflet des
chis spre sport. „Am organizat 
aici, sub genericul „Daciadei", un 
centru permanent de inițiere și 
instruire în „sportul pădurilor".
40 de duminici pe an stăm cu 
instructorii noștri voluntari — aș 
vrea să-1 amintesc pe Alexandru 
Dan, de la „ECRANUL", Sigfrid 
Mateescu, om de 70 de ani, Paul 
Chiurlea, Valeria Nistorescu, Ma
rian Crăciunescu, și mulți alții — 
la dispoziția celor care vin la 
Pustnicu pentru a-i atrage spre 
un sport plăcut și dătător de să
nătate". Dar Alexandru Sîrbu, ca 
orice om care pune inimă în 
ceea ce face, are și necazuri. în 
mijlocul pădurii există un sat 
de vacanță al Inspectoratului șco
lar al municipiului. Căsuțe mul
te. Două, mai ales, sînt izolate 
și nefolosite, în vreme ce orga
nizatorii celor 40 de zile de sport 
pentru publicul larg sînt nevoiți 
să-i îndrume pe sportivi să se 
dezbrace prin tufișuri, depozitând 
hainele într-o poieniță. N-ar pu- 

vaporașe și șalupe, cu o ca
pacitate între 20 și 160 de 
locuri. Agrement nautic, însă, 
înseamnă mult mai mult. în
seamnă de peste două ori nu
mărul acestor ambarcații ! în
seamnă, vreau să spun, că de 
la an la an parcul rezervai 
celor cu bărci proprii crește. 
Sînt, după mine, adevărafii în
drăgostiți de apă și soare, oa
meni care își petrec timpul li
ber lunecînd pe oglinda lacu
lui, în barca personală ; cu ra
me, vele sau motor. Mă re
fer la bărcile de tip Reghin 
(universale simple, din fibre de 
sticlă ori lemn), Argeș-4 (am
barcații pneumatice, cu rame, 
la care se poate atașa motor), 
Brateș etc.

— Dintr-un motiv sau altul, 
multi iubitori de mișcare în 
mijlocul naturii preferă țărmu
rile lacurilor. Ce zone le re
comandați ?

— Evident, acum, în prag de 
sezon estival, aș începe cu zo
nele de plajă : cele de la Sna- 
gov, Tei, Străulești, Mogoșoa
ia, Pantelimon, Băneasa, Ti
tan, Drumul Taberei, I.O.R.- 
Balta Albă ș.a. Prin pitorescul 
lor, prin natura lor intrinsecă,

spații de 
amfiteatru 
duc perioc

Spre Cir 
care însor 
dar șl în 
mul rînd 
muncii de 
(unitățile 

ză clubul

La locurile de agrement, printre sporturile preferate — tenisul 
de masă
tea Inspectoratul să le pună la 
dispoziție un cît de mic spațiu ? 
Sperăm că semnalul va fi auzit, 

întrecerile sportive s-au termi
nat. Lumea se îndreaptă spre 
frumoasa scenă în aer liber pe 
care își încep programul formațiile 
de dntece și dansuri ale între
prinderilor „Electroaparataj*. „Ci
nescoape*, E.M.I., care acti
vează în cadrul Festivalului ma-

Frumusețea neasemuită a 
Maramureșului reprezintă pen
tru .minerii care trăiesc și 
muncesc în această zonă a ță
rii o permanentă invitație la 
drumeții și excursii. Indiferent 
de sezon, la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, sute de muncitori 
din exploatările miniere mara
mureșene pornesc cu familiile, 
cu prietenii către puncteU tu
ristice cele- mai cun' 'te 
pentru a respira aerul bi?«nat 
al înălțimilor, fac sport, după 
aptitudini sau preferințe.

Iată, de pildă, pe cel care 
lucrează la CENTRALA MINE
LOR NEFEROASE. Nu există 
duminică în care ei să nu urce 
la Izvoarele, la cabanele mo- 

derne ț 
colo. I 
în împi 
multi ■ 
nan te 1 
bal, vo 
formă 
formată 
bilă ba:

Cei d 
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șeu și 
minerii

să spun așa, lacurile Plum
buita, Buciumcni, Fundeni se 
recomandă singure.

— Agrementul. petrecerea 
timpului în chip plăcut, figu
rează — la loc de cinste — 
pe agendele de lucru a mul
tor cluburi și asociații spor
tive din întreprinderi, institu
ții. Se poate spune că ar fi 
„loc de mai bine" si în agre
mentul nautic, din Capitală și 
din jurul ei 1

— în ultimii ani, s-au făcut 
multe pentru amenajarea, pen
tru dotarea corespunzătoare a 
lacurilor de care vorbeam. A- 
genda de lucru — de care Că
pitănia lacului Snagov nu e 
străină — cuprinde viitoare lu
crări de asanare, dragare, tă
ierea malurilor, modernizarea 
locurilor de acostare etc. In 
intîmpinarea numărului mare, 
mereu în creștere, al iubitori
lor de mișcare pe luciul apei 
urmează a se pregăti lacurile 
Chiajna, Roșu, Militari — baze 
nautice de anvergură, legate de 
albia Dîmboviței, cu „debit" 
mare — sperăm — în rîndul 
bucureștenilor iubitori de miș
care, de destindere in mijlocul 
naturii. (T. VASILE).
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Foto : Nicolae TOKACEK 
țlonal „Cîntarea României*. Așa
dar, la Pustnicu „Daciada" își 
dă mina ou „Cîntarea României*.

La plecare notăm, însă, cu pu
țină amărăciune : se cere mai 
mult respect pentru curățenia a- 
cestei „perle* din partea celor 
care o vizitează.

Viorel TONCEANU
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de tovarășei NICOLAE CEAUSESCU Conferinței pe țară a mișcării sportive
J

500 DE NAVALIȘTI CU FAMILIILE LOR 
DOUĂ ZILE ÎN MIJLOCUL NATURII

însemnări din Galați
Sîmbăta trecută făuritorii de na

ve ce brăzdează mările și ocea
nele purtînd inscripția «Fabricat 
la șantierele navale Galați** au 
avut zi liberă. Cunoscîndu-se din 
timp acest lucru, Comitetul sin
dicatului, cel al uteciștilor și a- 
sociația sportivă au întocmit un
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PLOATARI GEOLOGICE, re- 
cunoscuți amatori de turism. 
Pentru cei din BORȘA, masi
vul Rodna atrage — ca un 
veritabil magnet — tot mai nu
meroși iubitori de drumeție. Ca 
să nu mai amintim decît în 
treacăt de cei din CAVNIC, 
care au muntele aproape de 
casă, această veche localitate 
minieră aflîndu-se chiar sub 
masiv 11 Gutîiului.

Ar mai trebui subliniat fap
tul că turismul a căpătat real
mente un caracter de masă și 
pentru că această frumoasă ac
tivitate sportiv-recreativă este 
larg sprijinită nu numai de 
conducerile exploatărilor mini
ere, de comitetele sindicale, care 
colaborează strîns cu organiza
țiile de tineret și, mai recent, 
de comitetele oamenilor muncii. 
Prin această 
turismul de 
muncitorilor 
mureș tinde _
viitorul apropiat — o dezvol
tare tot mai impetuoasă !

Tiberiu STAMA

rodnică conlucrare, 
masă în rîndurile 
mineri din Mara- 
să marcheze — in

plan de acțiuni menit să ofere 
navaliștilor posibilități multiple 
de destindere și agrement. Astfel, 
ia complexul sportiv al asociației 
a fost organizată o competiție de 
volei dotată cu „Cupa Primăve
rii44, la startul căreia s-au ali
niat formațiile Asamblat I A — 
Electrică-Montaj (2—0) și Sculăric
— Secția I instalații (2—1), N. 
Ștefanaclie V. Frunză — electri
cieni, A. Țepeluș — sculer și I. 
Popa — tubulator evidențiindu-se 
cu acest prilej. Ei ne-au spus că 
asemenea competiții între secții 
se organizează cu regularitate.
Dar, fără îndoială, cea mai a- 

tractivă acțiune a acestui sfirșit 
de săptămînă a constituit-o 
excursia organizată la Cotul Pi
sicii și la Crapina, localități de * 
agrement aflate în apropierea 
municipiului de pe Dunăre, spre 
vărsare. Cu mijloace de trans
port proprii — autoturisme, bici
clete, bărci cu sau fără motor
— 500 de navaliști, împreună cu 
familiile lor, au petrecut două 
zile în mijlocul naturii, unii pes
cuind, alții participînd la con
cursuri distractive ca : alergarea 
cu paharul cu apă, culegerea ba
tistei din copac, alergarea în sac 
ș.a., iar alții fă cilid excursii la 
străvechea cetate Dinogeția. Con
cursul de pescuit l-a cîștigat con
structorul naval de la secția 1 A, 
Gh. Cărăușu, cu un trofeu de 7 
kg (pescărească! ?). La jocurile 
distractive veselia și buna dispo
ziție i-au cuprins pe toți parti- 
dpanții și pe toți cei ce au asis
tat. între protagoniștii concursu
lui i-am aflat pe tehnicienii I. 
Niculescu și M. Bălincanu, pe 
constructorul naval A. Nica și 
pe maistrul sculer I. Muscă. De 
la aceștia am reținut și o su
gestie : amenajarea fie la Cotul 
Pisicii, fie la Crapina a unei mici 
microbuze sportive și a unei ca
bane.

T. SIRIOPOL
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niam, baza de agrement e și la 
dispoziția celorlalți ieșeni, care, 
plătind doi lei un bilet de in
trare, beneficiază de toate spa
țiile. Pentru toți se organizează 
întreceri ad-hoc sau de tradiție, ■ 
apoi demonstrații la diferite dis
cipline, concerte de muzică popu
lară șl ușoară. Se pare că pro
gramele și cadrul natural (inclu
siv pădurea) alnt deosebite, de 
Vreme oe sint duminici cind nu 
al unde arunca un ac intre miile 
de trupuri bueurîndu-se de soa
re, apă șl mișcare, spațiul dove- 
dindu-se prea mic.

In ziua vizitei noastre la dric, 
luptătorii de la Nicolina tocmai 
ajutau la repararea bărcilor. 
Printre el, Petrică Hodorogcanu, 
Vasile Sandu, Mihal Balaur, Emil 
Butu, Vasile Țlgănaș, Ștefan E- 
nache, Traian Ardeleana, sportivi 
sau antrenori, cu toții oameni 
ai muncii în diferite secții ale 
cunoscutei întreprinderi. „în fapt, 
ne spune instructorul sportiv 
Eugen Constantin Danielescu, ia 
noi se poate vorbi eu adevărat 
de autogospodărire. Nu avem de- 
elt un singur angajat permanent 
la bază, apellnd tn sezon Ia lu
crători temporari. Am avea ne
voie, ce-1 drept, de tacă vreo doi 
angajați permanenți, marea noas
tră doleanță eonstitulnd-o Insă 
un sprijin pentru curățarea fun
dului lacului și reîmprospătarea 
nisipului".

Geo RAEȚCHI

.a Focșani

SPORTIVE SANATATE
anl, pe stingă șoselei naționale ce vine 
află întreprinderea de ștanțe șl elemente 
nomică nouă, ca multe altele In muniții
le — ni se spune — oamenilor le-a de- 
learea sportului și a exerctțillor ftztce. 
afirmații, continuă tdeea Florea Năstase, 
/etic, — se pot spune foarte multe. Avem 
i la fotbal — de două ori pe an, prlmă- 
tdbal și volei, facem atletism, Jucăm fe
rite acțiuni inițiate pe plan orășenesc sau 
i pasiune pentru că orice prezența In 
eamnă SĂNĂTATE".
ici — ne-am dat seama — preocuparea 
•Hunilor turistice și de agrement pentru 
ă pasiune. Sttnd de vorbă cu președintele 
t, Ion Leau, cu muncitori din tntreprin- 
multe, foarte multe excursii făcute tn 
Soveja, pe Valea Prahovei, Izvorul Mu
ls drumeții și duminici cultural-sportive 
din preajma Focșanlulul (Plaja Milcov, 

Putna ș.a.). M. FR

A TROTUSULUI
Valea Trotușului șt a Uzului 

sînt pline de neasemuite fru
museți, locuri ae agrement 
și drumeție. Poate ca de a- 
ceea oamenii de aici iubesc 
turismul, s-au deprins să-și 
petreacă timpul liber in mij
locul naturii, practicînd exer
cițiul fizic. Chimiștii, con
structorii și energeticienii 
platformei industriale de pe 
Trotuș participă duminică de 
duminică la acțiunile organi
zate la locurile de agrement : 
barajul Valea Uzului, Poiana 
Sărată, Pasul Oituz, Slănic 
Maldova. Mijlocul de depla
sare — în cele mai multe ca
zuri bicicleta. Numărul unită
ților care se evidențiază in acest 
sens este destul de mare, am- 
tre acestea amintim asocia
țiile sportive Metalul, I.U.C. 
Borzești, Gloria, Foresta, 
Școala generală nr. 10, „Vo
ința" și altele.

Ce se oferă celor ce își pe
trec sfîrșitul de săptămină la 
iarbă verde ? C.M.E.F.S., prin 
comisia municipală de turism, 
a organizat la începutul aces
tei primăveri acțiuni de ame
najare, prin munca patriotică, 
a locurilor de agrement ae la 
pădurile Scutaru șl Leșunț, la 
Puiana Sărată, la alte locuri 
pitorești unde turiștii pot juca 
-volei, fotbal, pot face orien
tare turistică și participa la 
diferite jocuri distractive. La 
reușita acțiunilor o contribu
ție însemnată își aduc o sea
mă de activiști care s-au 
legat sufletește de activitatea 
turistică, cum ar fi, de pildă 
prof. Nicolae Morărașu, de la 
Școala generală 
Dan Ionescu, 
A. S. „Voința".

Gh.

nr. 10 iau
președintele

GRUNZU

In aer liber, pe terenurile de sport se călesc forțele. Aparatele 
___ de gimnastică sint luate cu asalt.,.

Soare, apă, aer: Și o continuă bucurie pe chipurile acelora care, 
pe Litoral sau in ștrandurile din întreaga țară, își petrec multe 
ceasuri libere intr-un frumos cadru natural, generator de noi 
forțe de muncă și, cum se poate observa, de.., optimism

Foto : Ion M1HA1CA

Litoral ’82

NOI AMENAJĂRI SPORTIVE,
COMPETIflONAL

Notăm : „In trimes- 
II s-au executat te- 

sport-stadion pe 
Ia Năvodari, altele 

care era mai

BOGAT PROGRAM
Litoralul românesc al Mării 

Negre se pregătește să primeas
că masiv pe oamenii muncii 
din toate colțurile țării, ca și 
pe turiștii străini, prieteni mai 
vechi sau mai noi ai valurilor 
albastre, ai vestitei ospitalități 
cu care sînt 
deauna.

Pregătiri, 
Iul, dintre 
cum era Și , .
domeniul agrementului sportiv. 
L-am căutat, pentru a obține 
cîteva informații „de profil", 
pe tovarășul ing. L D. Geor
gescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al Munici
piului Constanța, dar — se pu
tea altfel ? — era plecat „pe 
traseu", să participe la verifi
carea ultimelor pregătiri în 
vederea deschiderii oficiale a 
sezonului turistic. Ne-am in- 
tîlnit după-amiază, tîrziu.

— Cred că nu mai trebuie să 
amintim — ne-a spus tovarășul 
prim-vicepreședinte — baza ma
terială a agrementului și spor
tului care alcătuiește o binecu
noscută zestre a Litoralului, di
feritele terenuri de volei, bas
chet, tenis ș.a., sălile de sport, 
bowling și popice, unele (cum 
este cea de la Neptun) intrate 
in circuitul campionatelor mon
diale, bazinele de inot de la 
Mamaia, Cișmea sau Neptun, 
lacurile naturale sau create de 
mina omului in completarea mi
rificei naturi de pe aceste me
leaguri..."

Am căzut de acord să se pre
cizeze numai noutățile de ul-

întîmpinați dintot-

pregătiri de tot fe- 
care noi am ales, 
firesc, pe cele din

timă oră. 
trele I și 
renuri de 
7 hectare 
la Techirghiol, 
pufin dotat din acest punct de 
vedere. La Eforie au fost con
struite alte două terenuri de 
jocuri distractive și unul de 
volei. La Mangalia, o replică 
asemănătoare. La Ovidiu, Tuzla 
și comuna „23 August" s-au 
amenajat minunate parcuri.

Peste 100 de ambarcații cu 
pînze și vîsle vor sta la dis
poziția turiștilor români și 
străini pe luciul de 100 de hec
tare din Parcul Tăbăcărici — 
Mamaia, precum și 8 noi tere
nuri de tenis. Pretutindeni pe 
Litoral va crește numărul am- 
barcațiilor, mai ales al celor 
din fibre de sticlă, suple, sigu
re, ușor de manevrat”.

Ce mari competiții va găzdui 
Litoralul în acest sezon ? Ne 
răspunde tovarășul prof. Ghcor- 
ghe Răuță, secretar al C.J.E.F.S. 
Constanța : „Cupa Mării Negre 
la baschet feminin (Sala spor
turilor din Constanța), Trofeul 
Tomis la yachting (portul turis
tic Tomis), Mănușa Litoralului 
la box (Sala sporturilor), Cupa 
Litoralului la tenis — juniori 
(Mamaia), Balcaniada de călă
rie (hipodromul din Mangalia), 
meciul amical de gimnastică 
sportivă și modernă dintre e- 
chipele de juniori ale României 
și Bulgariei (Sala sporturilor). 
Trofeul Tomis la volei feminin 
(Sala sporturilor) și altele".

Mirceo COSTEA

„PETRECEREA IN COMUN A TIMPULUI LIBER
SE RASFRINGE POZITIV ASUPRA RELAȚIILOR DE MUNCA-

Cu vreo două luni tn urmă, tag. Marla 
Sighlșoreanu, șefă de birou la serviciul Me- 
cano-energetlc de la Tehnometal. ne făcea 
Invitația să revenim tn mijlocul colectivului 
acestei unități Industriale bucureștene „după 
ce s-o deschide sezonul de sport și agre
ment șl cind parcul recreativ al tehnometa- 
liștllor va fl fost toaletat... Să vedeți cită 
lume se adună acolo, pe terenurile de sport, 
la umbra copacilor sau la plajă pe malul 
lacului de pe Colentlna“„. Slmbăta și du
minica trecută a tost repaus pentru lucră
torii Întreprinderii, dar mare parte dintre ei 
n-au rămas acasă, d s-au reîntUnit — ca și 
ta alte zile, in timpul liber — lingă lntre- 

dere. In parcul de agrement făurit de ei 
li. „Cu hărnicie și trudă" — mărturisește

tag. Radu Grigore, șeful atelierului Proiec
tare, om cu timpi ele cărunte, dar îndrăgos
tit de mișcare ta general și de tenis In spe
cial, care și-a petrecut timpul liber de la 
sflrșitul săptămlnll împreună cu fiul său și 
eu alțl lucrători in ambianța cu adevărat 
îmbietoare a parcului. „Amenajat cu trudă 
pe foste gropi de depozitare a gunoiului — 
continuă el. S-a muncit mult, dar cu plă
cere. GIndiți-v& că a fost nevoie de nu mai 
puțin de șase vagoane platformă a cite so 
de tone de zgură de furnal. S-a muncit, dar 
face ! . Acum toți venim cu drag aici. Ne 
recreăm, facem sport, ne odihnim... Eu, de 
pildă, nu mă simt bine dacă nu fac miș-

că organismul s-a obișnuit așa".care, pentru _ ...
Deși amenajările continuă, parcul are, 'in

tr-adevăr, un aspect frumos, cu un teren 
de fotbal, patru de tenis, altele pentru hand
bal, baschet, volei. La umbra copacilor, ri
sipite, vreo 7—8 gherete cu mese din lemn 
șl bănci lingă ele oferă celor dornici pri
lejul de a face și dte o partidă de șah sau 
de a lua gustarea adusă de acasă. Alături, 
un spațiu de joacă pentru copiii tehnometa- 
llștilor, un spațiu de plajă, și, firește, la 
malul lacului bazinul de tnot pentru cel 
mici... Șl multă verdeață care sporește far
mecul „oazei de sănătate" dintre cartierul 
Străuleștl și apa Colentinel... Cum să nu vină 
multă lume ? „Eu sint adeptul unor astfel 
de baze pe lingă Întreprinderi — mărturisea 
ling, ștefan Topor, care venise cu copiii și 
socrii — pentru că petrecerea în comun a 
timpului liber se răsfrînge pozitiv asupra 
relațiilor de muncă. Se formează afinități, 
oamenii se cunosc mal bine in aceste clipe 
de recreare și sport... Uite, de pildă, eu joc 
tenis cu nea Florică (n.n. — Florea Tănase, 
tehnician, președintele asociatei sportive) și 
a doua zi ne înțelegem mai bine în muncă, 
treaba merge strună... Locuiesc lingă Herăs
trău și Stadionul tineretului, as putea să mă 
duc acolo, ar fl mai comod. Șl totuși, ceva 
mă atrage aici, între ai mei..."

Sportul este, firește, la ordinea zilei : fot
bal, tenis (mai ales), baschet, volei cu pauze

voleibaliștii se plLcti- 
și joacă tenis cu pi- 

descoperit între alții

pentru înot. Și, cînd 
sesc, răstoarnă fileul 
clorul, așa cum l-am ____ . - . - ....
pe ex-dina mo vistul Sălceanu, acum în lotul 
divizionarei C de la Tehnometal. „Ce fotba
list talentat !“ meditează însoțitorul nostru, 
Fl. Tănase. După ce responsabilul bazei, ion 
Gr ecu, un tînăr bine clădit, cu alură spor
tivă, ne trece în revistă competițiile ce au 
loc în week-end sau în după-amiezile zilelor 
de lucru, precizîndu-ne că magazia de echi
pament și materiale sportive are ce oferi 
solieitanților („așa ca să fie un aspect civi
lizat44), președintele asociației ne mărturisește 
că nici nu este nevoie să tacă mobilizări : 
„competițiile din 
ciaței sînt afișate, 
ce nu se află în 
pot stabili ad-hoc 
belșug. Și vin în 
timp liber". Da, oamenilor le place frumo
sul lor parc sportiv-recreativ și se mindresc 
cu el, cum aveau să ni se confezese tinerii 
lăcătuși mecanici Vasile Avram și Marian 
Pepenel, care semnează o prezență perma
nentă, primul pe terenul de fotbal — jucă
tor sau arbitru — al doilea pe cel de tenis. 
Și ca ei, sute de lucrători de la Tehnometal, 
muncitori și cadre de conducere. împreună 
cu familiile lor...

calendarul intern al aso- 
cunoscute de toți, iar cei 
echipele secțiilor știu că 
întreceri, spațiu fiind din 
număr mare, oricînd au

Aurelian BREBEANU



Turneul final al C.E., fără juniorii noștri

NIVELUL DE PREGĂTIRE SCĂZUT Șl SELECȚIA DEFICITARĂ, 
CAUZE PRINCIPALE ALE RATĂRII CALIFICĂRII 35 DE TINERI ARBITRI

Mai sînt puține zile pînă la 
startul turneulu* final al cam
pionatului european de juniori 
care va începe la 21 mai in 
Finlanda, competiție de anver
gură, la care, din păcate, tine
rii noștri jucători n-au reușit 
să se califice. Trebuie să ară
tăm că ratarea calificării echi
pei reprezentative de juniori a 
României in dubla confruntare 
cu Bulgaria a fost consecința 
slabei preocupări, pe toate pla
nurile, pentru acest eșalon fot
balistic, neglijat îndeosebi la 
nivelul cluburilor. Multe echi
pe de juniori, in loc să fie 
sprijinite, sînt ignorate. Iată 
explicația prin care, in ultima 
vreme, multe dintre centrele de 
copii și juniori care funcțio
nează pe lingă cluburile de Di
vizia ,.A“ n-au mai promovat 
nici un tînăr talentat în prima 
echipă sau în loturile naționale 
de juniori. Este cazul Chimiei 
Rm. Vîlcea, Sportului studen
țesc, F.C. Argeș (centru etalon 
cu ani în urmă), A.S.A. Tg. 
Mureș (în afara lui C. Xlie, 
promovat acum patru ani, n-a 
mai produs nimic !), Jiul (doar 
cu apariția întimplătoare a lui 
Lasconi) sau Progresul-Vulcan 
(cu Gîrjoabă și Stoica III — 
ultimele două nume din... ulti
mii patru ani). Baza materială 
pusă la dispoziția unor echipe 
de juniori (terenuri impro
prii, echipament necorespunză
tor, mingi puține și acelea uza
te, abandonate de seniori) in
fluențează in mod negativ pro
cesul de instruire, ca și cadrul 
general de selecție, de pregă
tire și promovare a unor ele
mente tinere susceptibile de a 
întregi rîndurile jucătorilor com
petitivi și. implicit, ale lotului 
reprezentativ. Aceasta este una 
din explicațiile nivelului dc 
pregătire foarte scăzut cu care 
jucătorii-juniori se prezintă 
la lot. nivel necorespunzător la 
toți factorii antrenamentului : 
fizic, tehnic, tactic Șl psihic. 
Pentru că adevărul este acela 
că foarte puțini sînt antrenorii 
care-și iubesc meseria, care 
manifestă preocupare pentru 
pregătirea calitativă a juniori
lor. Dintre aceștia i-am numi

PROGRAMUL Șl 
DE MilNE A

SERIA I : Gloria Buzău — Glo
ria Bistrița : I. Vele» (Craiova), 
C.S.U. Galați — — Viitorul Me
canica Vaslui : M. stoenescu 
(București), C. S. Botoșani — 
C.s.M. st. Gheorghe : M. Axente 
(Arad), F.C.M. Progresul Brăila
— Ceahlăul P. Neamț : Al. Bă- 
dulescu (Ploiești), Unirea Dlnamo 
Focșani — Constructorul Iași : 
FL Popescu (Ploiești). Victoria 
Tecuci — C.S.M. Suceava: D. 
Petrescu (București), Relonul Să- 
vin ești — Delta Tulcea : C. Ma
ghiar (București), Politehnica Iași
— Viitorul Gheorghenl : I. Igna 
(Timișoara), I.M.U. Medgidia — 
F.C.M. Slderurgistul Galați : M. 
Ludoșan (Sibiu).

seria A Il-a : Mecanică fină 
București — Rapid București : Gh. 
Manta (București) — stadionul 
Steaua ; Tractorul Brașov — Șoi
mii IPA Sibiu : I. Caraman (O- 
radea). Chimica Tirnăveni — Pan
durii Tg. Jiu : V. Curt (Medgi
dia). Metalul Plopenl — Flacăra 
Morenl : N. Hainea (Blrlad), Me
talul București — Automatica 

pe Nicolae Sabaslău („U“ Cluj- 
Napoca), Silviu Stănescu (Uni
versitatea Craiova), Eugen Po
pescu (C.S. Tîrgoviște), Iosif 
Biikossy (F.C. Constanța), So
rin Avram (C.S.S. Bacău), Bu
jor Hălmăgeanu (Steaua), Du
mitru Romilă (Politehnica Iași), 
Toma Dobindă (C.S.S. Timi
șoara) sau Ion Vulcăneanu 
(C.S.S. Brașovia). IN REST, 
MAREA MAJORITATE A AN
TRENORILOR DE LA CLU
BURI LUCREAZĂ FĂRĂ IN
TERES. FĂRĂ SĂ APLICE 
PERMANENT ȘI CU CONSEC
VENȚA INDICAȚIILE METO
DICE ALE F.R.F. CU PRIVIRE 
LA SELECȚIE ȘI INSTRUIRE. 
O altă frînă este concepția în
gustă existentă la nivelul ma
jorității cluburilor, aceea de a 
se cere rezultate imediate echi
pelor de juniori și nu. cum ar 
fi firesc, ca la acest nivel an
trenorii să se ocupe, în prin
cipal, de pregătirea complexă a 
juniorilor, pentru a le ridica 
necontenit valoarea în vederea 
promovării în echipele divizio
nare.

Trecînd peste aceste aspecte 
de ordin general care persistă 
de ani de zile — cu excepția 
fericită a performanței „cangu
rilor" la C.M. — să vedem, a- 
cum, cauzele care au dus la 
neîmplinirea obiectivului major 
din acest an al echipei naționa- 
el de juniori, calificarea la tur
neul final al C.E. Să le enu
merăm pe cele mai importante:

a) echipa nu a avut o com
ponență unitară și nici nu a 
existat continuitate in pregăti
rea unui lot (omogen) de ju
cători. de la inființarea lui și 
pină la meciurile cu Bulgaria ;

b) neîncetatele schimbări de 
jucători in cadrul lotului (s-au 
rulat peste 35 de jucători) s-au 
făcut in detrimentul omogeni
tății în pregătire și a receptivită
ții unora la ideea de joc pre
conizată. Aici ar mai trebui 
adăugat că nici selecția nu 
s-a făcut întotdeauna co
respunzător, ea necuprinzînd 
întreaga arie a elemente
lor capabile de a face par
te din Iotul reprezentativ. 
Dovadă că în ultimul an au

ARBITRII ETAPEI
DIVIZIEI „B"
București : M. Niculescu (Bucu
rești). — terenul Metalul ; Uni
rea Alexandria — Gaz metan Me
diaș : Cr. Teodorcscu (Buzău), 
Carpați Mirșa — I.C.I.M. Brașov: 
M. Neșu (Oradea), Luceafărul 
București — Dunărea Călărași : 
I. Vasile (București) — Stadionul 
Republicii, Energia Slatina — Pe
trolul Ploiești : S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin).

SERIA A ni-a : C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Aurul Brad : J. 
Grama (București), înfrățirea O- 
radea — Someșul Satu Mare: I. 
Dlma (Sighișoara). Olimpia Satu 
Mare — C.F.R. Timișoara : N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea). U.M. Ti
mișoara — F.C. Bihor Oradea : 
R. Petrescu (Brașov) Strungul 
Arad — F.C.M. Reșița : V. Cio
can (Bistrița). F.C. Bala Mare — 
Dacia Orăștie : S. Necșulescu 
(Tîrgoviște), C.I.L. Sighet — Ra
pid Arad : L. Vcscan (Alud). 
Minerul Cavnic — C.F.R. Cluj- 
Napoca : Gh. Arhire (Suceava). 
Minerul Lupenl — Minerul Hba 
Seini : P. Seccleanu (București). 
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apărut numeroși jucători noi 
(printre ei Beiodedici, Burchel. 
Lăcătuș, Grigore) necunoscuți 
pină atunci in cadrul lotului ;

c) schimbările de antrenori la 
conducerea lotului reprezenta
tiv — fiecare cu stilul său de 
muncă Și cu o altă concepție 
— au influențat negativ pro
cesul de instruire. Numirea an
trenorului Marcel Pigulea. la 1 
februarie a acestui an, s-a fă
cut mult prea tirziu. El n-a 
avut timp suficient pentru a-i 
urmări, selecționa și instrui pe 
cei mai valoroși juniori din ța
ră, care să poată respecta un 
plan tactic preconizat de antre
nor. în plus, lipsa de experien
ță a lui M. Pigulea in munca 
cu juniorii, care are un cu to
tul alt specific față de instrui
rea seniorilor, a însemnat un 
handicap deloc neglijabil.

Toate acestea au făcut ca lo
tul reprezentativ de juniori să 
nu reușească — in cele două 
partide cu Bulgaria — să se 
impună printr-un joc colectiv, 
prin forță și angajament, prln- 
tr-o idee de joc bine pusă la 
punct.

La indicațiile Biroului fede
ral, în aceste zile continuă un 
amplu proces de selecție pen
tru alcătuirea viitoarei echipe 
U.E.F.A. ’83, la care sînt tes
tați peste 200 de juniori năs- 
cuțl înaintea anului 1964. Să 
sperăm că aria de selecție va 
cuprinde, de această dată, pe 
cei mai talcntați juniori din 
țară, asifel ca cele 30 de ele
mente care vor fi reținute in 
cadrul clubului Luceafărul să 
fie pregătite, in continuare, Ia 
cei mai înalți parametri de in
struire, intr-o reală și anga- 
jantă perspectivă. Numai așa 
șansele competitive internațio
nale ale tinerilor noștri fotba
liști vor fi valorificate pe de
plin.

Gheorghe NERTEA

Steaua s-a întors, Ieri,
de la Istanbul

Echipa Steaua, care miercuri, 
în partida cu Galatasaray, a fă
cut joc egal (1—1), s-a întors, 
ieri la amiază, in Capitală. La 
puțin timp de la sosire, antre
norul Constantin Cernăianu ne 
furniza amănunte despre me
ciul de la Istanbul.

— Cum apreciați rezultatul 1
— Putea fi și mai bun. Ga

latasaray este o echipă robus
tă, dar ea a fost dominată trei 
sferturi din meci de tehnicita
tea jucătorilor noștri. Gazdele 
au deschis scorul — prin iugo
slavul Hocici, fostul vîrf al lui 
Sarajevo — în min. 43, la 3 
minute după accidentarea lui 
Anghelini, iar noi am egalat în 
min. 65, prin Sertov, care, pri
mind o centrare de la Florea, 
a reluat balonul, cu capul. Ia 
vinclu. După 1—1, superiorita
tea noastră teritorială s-a ac
centuat. dar Florea (șut de la 
3 metri in portar), Minea Și 
Majaru au ratat din situații 
favorabile.

— Ce echipă a aliniat 
Steaua 7

— Nițu — Anghelini (min. 
43 Majaru), lovan, Fi. Marin, 
Fodor — Minea. T. Stoica. Mu- 
reșan, Florea — Majaru (min.

LA STARTUL SPRE AFIRMARE...
Un nou punct pe agenda de 

lucru a federației. Timp de o 
săptămînă. la București, la În
ceputul lunii, s-a ținut un 
curs intensiv de pregătire a 
arbitrilor. 35 de „cavaleri ai 
fluierului", din toate colțurile 
tării. Printre ei și doi foști 
fotbaliști de Divizia „A“ (Ciu- 
cu și Bîtian) și patru de „B“ 
(Liebhardt, Ghcorghiță, Damian, 
Porumboiu). În fond, continua
rea preocupării federației de a 
asigura și în lumea „cavaleri
lor fluierului" o nouă calitate, 
cu accent pe pregătirea mul
tilaterală, fizică, tehnică și, în 
mod deosebit, morală. Cursul 
a fost mai mult decît inten
siv. Dimineața — pregătirea 
fizică la Centrul „23 August", 
pregătire condusă de unul din
tre cursanțl, profesorul de e- 
ducație fizică Liviu Pantea, 
arbitru bucureștean. După „pro
gramul fizic", o scurtă testare 
teoretică. Apoi, arbitrarea u- 
nor partide care aveau să fie 
urmărite de toți și discutate, 
în aceeași zi, documentate 
prelegeri, proiecții, dezbateri, 
lungi și interesante dialoguri 
pe temele regulamentului. în 
următoarele zile, testul fizic și 
testul teoretic de 10 întrebări. 
Iar, în ultima zi, meciurile- 
examen pentru unii. O săptă
mînă bogată foarte încărcată, 
însă foarte utilă. în care cei 
care au răspuns efectiv de curs 
— George N. Gherghe, condu
cătorul cursului, Francisc Co
loși, președintele Colegiului
central al arbitrilor, și Gheor
ghe Mihăilescu, secretarul
cursului — au reușit să asi - 
gura o pregătire temeinică,
prin clarificarea unor proble
me des întîlnite (și criticate !) 
în arbitraje și prin metodica 
predării. Nu știm clți dintre

5 MINUTE CU
43 Barbu), Ralea (min. 60 Ser
tov).

— Pe cine remarcați 7
— Pe Minea. Florin Marin. 

Florea și Barbu.
— Ce fel de accident a sufe

rit Anghelini 7
— O întindere musculară la 

coapsa piciorului drept. Spe
răm să-l recuperăm repede.

— Următoarea partidă in Cu
pa balcanică 7

— în luna august, ziua nu a 
fost fixată, vom susține returul

MECIUL PERU-ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

Meciul se va juca pe Estadio 
Nacional, cel mai mare sta
dion din Lima, și va fi condus 
de arbitrul peruan Sergio Lein- 
blieger.

Formațiile anunțate sint ur
mătoarele :

PERU : Quiroga — Duarte, 
Diaz, Salguero, Olaechea, Ve
lasquez, Cueto, Cubillas, Le- 
guia> Uribe, Oblitas.

ROMANIA : lordache — Red- 
nic. Iorguleseu, Andone, Bog

cei 35 de cursanți vor ajunge 
arbitri de renume. Știm însă că 
acești cursanți var fi urmăriți în 
jocurile Pe care le vor arbitra. 
Semn că selecția continuă. 
Semn că C. Gheorghe (Sucea
va), L. Sălăjan (Satu Mare), 
A. Porumboiu (Vaslui). Gr. Ma- 
cavei (Deva), G. Liebhardt 
(Sibiu), C. Oltcanu (Drobeta 
Tr. Severin), A. Nicolescu (Pi
tești). N. Gogoașe (Buzău). R- 
Nlcoară (Tulcea). I. Tărcan 
(Reghin). L. Jakab (Cluj-Napo- 
ca). I. Gergely (Baia Mare), 
R. Matei. L. Ciucu, L. Pantea 
(București) și alții vor ..ataca" 
cu ambiție treptele afirmării 
în arbitraj, vizînd promovarea 
în lotul ..B“ (cei mai mulți) 
și în lotul „A" (doi dintrs 
cursanți)

Pină la saltul în loturile ,.A“ 
și ,.B“, așteptăm transpunerea 
celor aprofundate în sala de 
curs, pe teren. în arbitraje de 
ținută.

Cursul intensiv s-a încheiat, 
începe examenul săptămînal al 
autodepășirii. al ridicării cali
tății arbitrajelor. Reușitele pri
mului curs intensiv din acest 
an. din iarnă, cu Mircea Neșu 
în capul listei, reprezintă, cre
dem, o premisă încurajatoare.

TURNEUL FINAL

AL JUNIORILOR I
între 27 și 30 mai. la 

Focșani se va disputa turneul 
final al campionatului republi
can de juniori I. Vor lua parte 
echipele cîștigătoare ale celor 
8 serii.

C CERNĂIANU
cu Galatasaray. Am intenționat 
să jucăm partida revanșă 
miercurea viitoare, dar nu s-a 
putut intrucît în luna mai Gala
tasaray susține. în compania 
formației P.T.T. Ankara, finala 
Cupei Turciei.

— Ce program are Steaua pî
nă Ia meciul, din 23 mai. cu 
„U“ Cluj-Napoca 7

— O zi de odihnă, sîmbătă, 
și apoi pregătiri în scopul de 
a continua ascensiunea de pri
măvară.

Gheorghe NICOLAESCU 

dan — Țicleanu. Boloni, Klein, 
Balacl — Gabor, Turcu.

înaintașul român Cămătarii, 
accidentat la Rosario, nu va 
putea juca, dar stareș lui nu 
este gravă.

La Lima este vreme de vară, 
cu o temperatură de 22—25 de 
grade la ora meciului.

Jocul este așteptat cu mult 
interes, fiind considerat ca una 
din cele mai importante veri
ficări de pînă acum ale repre
zentativei peruane.

ȘI DV. PUTEȚI FI UN MARE 
ClȘTIGATOR !

• Numai astăzi mal puteți pro
cura bilete cu numerele alese 
de dv. pentru tragerea excepțio
nală Pronoexpres de duminică 
16 mal 1982, la care se pot obține 
autoturisme „Dacia 1300“, mari 
sume de bani variabile șl fixe, 
precum și excursii ta U.R.S.S. 
sau R.D. Germană. (Tragerea va 
avea loc la ora 16 ta sala Clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Stalcovlcl nr. 42 ; 
numerele clștigătoare vor fi 
transmise la televiziune Intre 
orele 17 șl 18 și la radio In 
cursul seri!) • Astăzi este, de 
asemenea, ultima zi de partici
pare la concursul Pronosport 
deosebit de atractiv al acestei 
săptăminl, oare cuprinde parti
de foarte Interesante din ultima 
etapă a campionatului divizionar 
A din Italia șl din cele trei se

rii ale campionatului divizionar 
B al României. ÎNCERCAȚI SA 
VA NUMĂRAȚI ȘI DV. MIINF. 
PRINTRE MARII CtȘTIGATORI 
LA SISTEMUL DE JOC PREFE
RAT I

• NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 14 MAI 
1982 : Extragerea I : 5 85 86 7 
38 8 11 12 22 ; extragrea a Il-a: 
74 50 30 21 80 55 39 43 75.
FOND TOTAL DE CÎȘHTGURI: 
1.366.070 lei. din care 460.172 
lei report la categoria 1.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 9 MAI 1982. Ca
tegoria 1 : 2 variante 100% (au
toturisme „Dacia 1300“) și 1 
variantă 25% a 17.500 lei : ca
tegoria 2 : 4 variante 100% a 
14.858 lei și 8 variante 25% a 
3.715 lei ; categoria 3 : 13 va
riante 100% a 3.639 lei și 46 va
riante 25’/o a 910 lei ; categoria 
4 : 89,75 variante a 993 Iei ; ca
tegoria 5 : 319,25 variante a 200 

lei ; categoria 6 : 2.303,25 va
riante a 100 lei. Autoturisme
le „Dacia 1300” de Ia categoria 
1 au revenit participantilor 
PAUL VARGA din Baraol< ju
dețul Covasna și ALEXIE PO- 
ENARU-PREDA din București.

ClȘIIGUL ESTE MIRE, 
SFCRETBL ESTE MIC:

lOZÎVPLK
AtOZMPt
ONT7NIM

C/S77GUfffJk * 
tAMȘf 
wrtrtu/KSMF

ȘTIRI... ȘTIRI...
• CU PRILEJUL SĂRBĂTORII

a 10 ani de la înființarea C.S. 
Tîrgoviște, joi, pe stadionul Mu
nicipal s-au desfășurat două în- 
tîlniri amicale. în prima, dispu
tată intre selecționatele ’71 și ’61 
ale clubului Metalul (vechea de
numire a actualului club repre
zentativ al orașului), scorul a 
fost egal : 5—5 (3—2). Au mar
cat : C. Ionescu (2), V. Pîrvu 
(2), Buciumeanu (sel. ’71), Mure- 
șan (2), Oteanu (2), Matei (sel. 
’61). Cu același scor s-a încheiat 
și al doilea meci, disputat între 
C.S. Tîrgoviște ’81 — C.S. Tîrgo
viște *77. Golurile au fost înscrise 
de Dobrin, I. Marin, O. Popescu 
(2), V. Radu (C. S. ’81) și D. 
Neagu, Kallo n, Isaia, Greaca, 
Nițâ (C. S. ’77) (M. Avaiiu-
coresp.).
• AURUL BRAD — U.T. 

ARAD 3—0 (1.—0), Golurile au 
fost realizate de Butoi (min. 10). 
Merîă (min. 58) și Stingă (min. 
M). (Al. Jurcă, coresp^.

ȘTIRI... ȘTIRI...
• C.S.M. DROBETA TR. SEVE

RIN — CHIMIA RM. VÎLCEA 
0—2 (0—1). Au marcat : Basna
(min. 7) și Gîngu (min. 87). (V. 
Manafu, coresp.).

• TRACTORUL MIERCUREA
CIUC — A.S.A. TG. MUREȘ 0—1 
(0—1), Unicul gol a fost înscris 
de Hajnal (min. 25). (V. Paș-
canu, coresp.).

• C.S.M. SF. GHEORGHE — 
F.C. ARGEȘ 1—1 (1—1). Autorii 
golurilor : Adorja» (min. 7) — 
pentru C.S.M., Radu II (min. 6) 
— pentru F.C. Argeș. (Gh. 
Briotă, coresp.).

9 PRECIZIA SACELE — F.C. 
OLT 1—2 (0—0). Golurile au fost 
realizate de Nicolaescu (min. 6»), 
respectiv Dobre (min. 54, auto
gol) și V&cariu (mln. 60). (V.
SecAreanu, coresp ).

• VIITORUL MECANICA VAS
LUI — F.C.M. BRAȘOV 0—0.



CAMPIONATUL
DL $Aii

PE ECHIPE
înaintea ultimei runde se află 

întrecerea echipelor angajate in 
disputarea categoriei secunde 
a campionatului republican de 
șah. în seria Nord, pe primele 
trei locuri ale clasamentului se 
află : C.S.U. Brașov 21 p, Mon
diala Satu Mare^l6 p, C.Ș. Her
cule Băile Herculane 15 p. Re
zultate din penultima rundă : 
C.S.M. Rapid Arad — C.S.U. 
Brașov '!>—9'A, Cuprom Baia 
Mare — Universitatea Craiova 
5—5, Crișul Oradea — Mondia
la 5—5, Voința Suceava — Vo
ința Rm. Vîlcea 3—7, Hercule
— Metalul Hunedoara 7—3. In 
seria Sud. I.C.E.D. București a 
acumulat 19 p, fiind urmată de 
Recolta București 15 p și Farul 
Constanța 12 p. Rezultate :
I.C.E.D.  — Vulcan Buc. 6V2—3’/a, 
Constructorul Ploiești — Meca
nică Fină Buc. 3V2—6V2, Farul
— Spartac Buc. ă'A—i'li, Chi
mia Brăila — Recolta 5*/i—i'h-

PRIMII 
CAMPIONI 

LA HALTERE
(Urmare din pag. 1)

Mateeș (C. S. Onești) 210 kg,
3. N. Dragnea (Rapid Buc.) 
205 kg ; „smuls", 1. Șeic 95 
kg, 2. T. Iacob (A.S.A. Tg Mu
reș) 92,5 kg, 3. Mateeș 90 kg ; 
„aruncat" : 1. Șeic 122,5 kg — la 
a patra încercare 126 kg — nou 
rec.- d (v.r. 125,5 kg), 2. Ma
teeș 120 kg, 3. Dragnea 117,5 
kg.

Foarte îndîrjită a fost lupta 
la categoria cocoș unde nu mai 
puțin de 6 halterofili au vizat 
titlul. în cele din urmă, ex
periența și valoarea și-au spus 
cuvîntul : Gheorghe Maftei, de- 
tașîndu-se la „aruncat", reușind 
să-și păstreze titlul și să ob
țină un nou record național 
(la a 4-a încercare — 145,5 kg). 
Constantin Chiru s-a consolat 
cu un nou record la smuls — 
116 kg (a 4-a încercare). Re
zultate — cat. cocoș (11 concu
rent» : 1. Gh. Maftei (C. S. 
Onești) 255 kg, 2. C, Chiru 
(Gloria Bistrița) 250 kg, 3. I. 
Balaș (Rapid Buc.) 245 kg ; 
„smuls" : 1. Chiru 112,5 kg — 
din a 4-a încercare 116 kg. nou 
record (v.r. 115,5 kg), 2. I, Ba
laș 110 kg, 3. Maftei 110 kg ; 
„aruncat" 1. Maftei 145 kg (din 
a 4-a încercare 145,5 kg — nou 
record, v.r. 145 kg), 2. V. Co- 
cioran (Steaua) 140 kg, 3. Chi
ru 137,5 kg.

Trei sportivi s-au angajat în 
disputa pentru ierarhia cate
goriei pană și după o luptă 
strânsă titlul a revenit, la cîn- 
tar. lui Mircea Tuli. Rezultate 
— cat. pană (10 concurenți) 1. 
M. Tuli (Steaua) 272,5 kg, 2. 

Radu (A.S.A. Tg. Mureș) 
270 kg. 3. Gh. Bening (Carpați 
Mîrșa) 260 kg ; „smuls" 1. Be
ning 120 kg, 2. Tuli 117,5 kg,
3. Radu 117,5 kg ; „aruncat" 1. 
Tuli 155 kg, 2. Radu 155 kg, 
3. Bening 140 kg.

Categoria ușoară a fost do
minată de Virgil Dociu, care a 
obținut al 4-lea record națio
nal al competiției : la „smuls"
140.5 kg (v.r. 140 kg). Clasa
ment categoria ușoară (31 con
curenți) : 1. V. Dociu (Steaua)
302.5 kg, 2. Gh. Iuga (Steaua) 
290 kg. 3. St. Kiss (Constructo
rul Tg. Mureș) 267,5 kg ; 
„smuls" : 1. Dociu 140 kg, 2. 
Iuga 130 kg. 3. Kiss 117,5 kg ; 
„aruncat": 1. Dociu 162.5 kg,
2. Iuga 160 kg. 3. Kiss 150 kg. 
întrecerile continuă.

S1MBATA
ATLETISM. Stadionul „23 

August", ora 10 șl 15 : Con
cursul pe probe (seniori — 
sărituri) și concursul repu
blican de primăvară al ju
niorilor ni, etapa de zonă.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15 : Universitatea 
Timișoara — „U“ Cluj-Na-
poca, Voința București — Co
merțul Tg. Mureș, Olimpia 
București — Politehnica Bucu
rești (A. f).

FOTBAL. Teren Electronica, 
ora 17 : Electronica București 
— Luceafărul București (C).

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul, ora 17 : Progresul
București — C.F.R. C.S.S. Pe
troșani (A. f).

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul „23 

August44, ora 9 : Concursul
pe probe (seniori — sărituri) 
și concursul republican de 
primăvară al Juniorilor III, 
etapa de zonă.

BASCHET. Sala Floreasca,

DINAMO SI GRISUL FRUNTAȘE SI IN 
CAMPIONATUL POLOIȘTlLOR JUNIORI

In întrecerile campionatului na
țional de juniori I la polo s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

Zona Sud — București : Di
namo — Progresul 20—7, Rapid
15— 10, C.S.Ș. Triumf 14—10, 
Steaua 15—7, C.S.Ș. 1 12—10. 
C.S.Ș. 2 11—12 ; C.S.Ș. 1 — Triumf
16— 9, Steaua 16—9, C.S.Ș. 2 12—8,
Rapid 12—10, Progresul 8—10 ; 
C.S.Ș. 2 — Steaua 10—3, Triumf 
£—11, Progresul 11—10, Rapid 
11—7, Rapid — Progresul 11—9, 
Triumf 9—8, Steaua 6—6 ; C.S.Ș. 
Triumf — Progresul 11—11, 
Steaua 8—6 ; Steaua — Progre
sul 12—11. Clasament : 1. Dinamo 
10 p ; 2. C.S.Ș. 1 8 p (74—58) ; 3. 
C.S.Ș. 2 8 p (61—54) ; 4. Rapid 
5 p (53—61) ; 5. C.S.Ș. Triumf
5 p (57—65) ; 6. Steaua 3 p (43— 
66) ; 7. Progresul 3 p (58—73).

ACTUALITĂȚI DIN TENIS DE MASĂ
MECIURI ÎN DIVIZIA „A". 

Astăzi și miine, în campiona
tul pe echipe sînt programate 
trei întîlniri (duble). în grupa 
I valorică se vor desfășura par
tidele C.S.M. Cluj-Napoca — 
Progresul București (m) ('
și Progresul București — 
C.F.R.C.S.Ș. Petroșani (f), iar 
în grupa a Il-a va avea loc 
meciul C.S.Ș. Rm. Vilcea — 
MEFMC București (f).

CONCURS INTERNAȚIO
NAL. în cadrul pregătirilor 
pentru C.E. de juniori, tinerii 
noștri jucători au participat la 
un concurs internațional la 
Lvov (U.R.S.S.) în compania u- 
nor sportivi din Bulgaria,

RĂSPUNS PESTE
In noiembrie 1978, ziarul 

„Sportul44 lansa, din chena
rul rubricii „Semnal44, între
barea : „Cine vrea o... secție 
de tir ?**, arătînd că „ofertan- 
ții“ sînt mediciniștii clujeni 
care, în urma reorganizării 
cluburilor universitare, se a- 
flă în căutarea une... „mame 
adoptive44, pe care au încer
cat-o mai întîi la Universita
tea, iar apoi la Politehnica, 
lingă care, pînă la urmă, s-au 
și alipit fără să-și poată însă 
găsi „căminul44. Le lipseau 
cadrul și ambianța, simțeau 
acut ruperea de tradiția pe 
care ei, trăgătorii, o înnobi
laseră cu destule locuri frun
tașe obținute în întrecerile 
interne și internaționale.

Derutanta întrebare de a- 
tunci a primit, recent, cel mai 
favorabil răspuns : secția de 
tir a „Medicinei44 este dorită 
de către... clubul „Medicina44! 
La care a și revenit, dealtfel! 
Cum 7 Prin reînființarea clu
bului „Medicina44 (deocamdată

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

din ee în ce mai bine și folo
sind cu precădere acțiunile e- 
ficace ale Ștefaniei Borș, bine 
susținută de Sanda Hegheduș și 
Lucia Grecu, elevele lui Ma
rian Strugaru au refăcut coș 
după coș și la pauză aveau un 
punct în plus 29—28. Repriza a 
doua a fost palpitantă. în ulti
mele minute, cînd „U“ condu
cea cu 52—51, Gheorghița Bo
lovan a beneficiat de trei arun
cări libere pentru 2 puncte, 
dar le-a ratat pe toate, iar Vo
ința a profitat din plin și a 
cîștigat pe merit, datorită unei 
suite de trei coșuri realizată de 
Ștefania Borș. Scor final 62—60 
pentru Voința. Au marcat : He
gheduș 15, Tomescu 10, Struga
ru 2, Borș 21, Grecu 7 și Po
pescu 7 pentru învingătoare, 
respectiv Jurcă 10. Anca 6, Pră- 
zaru-Mathe 10, Bolovan 2, Pali 
24, Popa 6, Kirr 2. Excelent ar
bitrajul cuplului A. Atanases- 
cu — C. Comănită.

de la ora 8,30 : Universitatea 
Timișoara — Comerțul Tg. 
Mureș, „U44 Cluj-Napoca — 
Olimpia București, Politehnica 
București — Voința Bucu
rești (A, f).

FOTBAL. Teren Steaua, ora 
11 : Mecanică fină București 
— Rapid București (B) ; teren 
Metalul, ora 11 : Metalul 
București — Automatica 
București (B) ; stadion Repu
blicii, ora 11 ; Luceafărul 
București — Dunărea Călărași 
(B) ; teren ICSIM, ora 11 : 
ICSIM București — Construc
torul Călărași (C) ; teren Di
namo, ora 11 : Dinamo Vic
toria București — Viitorul 
Chirnogi (C) ; teren Sirena, 
ora 11 : Aversa București — 
T.M. București (C) ; teren 
Abatorul, ora 11 : Abatorul 

Zona Nord : Crișul Oradea — 
Rapid Arad 10—7, Ind. lînei Ti
mișoara 20—2, Voința Cluj-Na- 
poca 20—7, Mureșul Tg. Mureș 
20—5, Politehnica Cluj-Napoca 
15—2, Viitorul Cluj-Napoca 11—8 ; 
Viitorul Cluj-Napoca — Ind. lî
nei 13—3, Mureșul 15—4, Politeh
nica 20—4, Voința 12—6, Rapid 
10—10 ; Rapid Arad — Voința 
19—8, Ind. lînei 20—3, Politehnica 
5—5, Mureșul 11—6 ; Politehnica 
Cluj-Napoca — Ind. lînei 13—7, 
Mureșul 11—12, Voința 10—3 : 
Mureșul Tg. Mureș — Voința 
10—10, Ind. lînei 19—1 ; Voința 
Cluj-Napoca — Ind. linei 15—10. 
Clasament : 1. Crișul 12 p ; 2. 
Viitorul 9 p ; 3. Rapid 8 p ; 4. 
Politehnica 5 p (45—62) ; 5. Mu
reșul 5 p (56—68) ; 6. Voința 3 p; 
7. Ind. lînei 0 p.

Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Ungaria, U.R.S.S. (3 echipe) 
R. S. S. Ucraineană (4 echipe). 
Cel mai bun rezultat l-au ob
ținut P. Haldan și V. Florea, 
învingători în proba de dublu.

SANCȚIUNI. Pentru neres- 
pectarea integrală a progra
mului de pregătire a lotului 
național, jucătorul M. Nicores- 
cu (Universitatea Craiova) a 
fost suspendat pe un an din 
lot. în aceeași perioadă interzi- 
cîndu-i-se participarea la con
cursuri internaționale. De a- 
semenea, pentru părăsirea e- 
chipei. Maria Vintilă (C.S.M. 
Iași) a fost suspendată 6 luni 
din activitatea competițională.

cu secții de tir și șah, iar în 
perspectivă cu cea de scrimă, 
cu cele de atletism și jocuri).

Așadar, secția de tir, care-și 
căuta In *78 o gazdă ospita
lieră, a revenit acasă. A re
venit cu liderul el, pușcașul 
Marian Dumitru — component 
al echipei de juniori, campi
oană europeană anul trecut, 
la Titograd, și cu alți cîțiva 
tineri de perspectivă precum 
Agneta Kudor, componentă 
a lotului național Și cu mul
te ambiții în împlinirea că
rora credem, bazîndu-ne pe 
două solide argumente : mun
ca serioasă care s-a desfă
șurat totdeauna în această 
secție și consistentul sprijin 
pe care conducerea noului 
club (președinte : prof. univ. 
dr. loan Simiti, prorector al 
I.M.F.) o dă secției care, re
con ectată la rezistentele fi
bre ale tradiției, a pornit, 
îndrăzneț, la un nou drum.

Nușa DEMIAN

NAȚIONAL DE
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

COMERȚUL TG. MUREȘ 
73—41 (31—15). Bucureșten-
cele au obținut o vic
torie lejeră, fără să forțeze. 
Antrenorul Grigore Costescu a 
rulat 10 din cele 12 jucătoare 
înscrise pe foaia de arbitraj și 
fiecare dintre ele a punctat 
pentru echipa sa. Au înscris : 
Roșianu 10, Zidaru 10. Keres- 
teszy 5, loncscu 3. Pirșu 19, 
Bădinici 14. Netolitzki 2, To- 
cală 1. Chvatal 5 și Ilie 4 pen
tru învingătoare, respectiv 
KIoss 5. Opriciu 8, Torday 8, 
Borbcly 8, Sandor 2 și Precup 
10. Bun arbitrajul prestat de 
D. Oprea si A. Niculescu.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
64—55 (31—30).

GRUPA 7—12

La Brașov, în Sala sporturi
lor. au continuat vineri între
cerile grupei 7—12. Iată re
zultatele :

București — 
București (C).

HANDBAL. Sala 
ora 13 : Progresul 
— Universitatea

Tehn ometal

Floreasca, 
București 
Timișoara 

(A, f) ; teren Giulești, ora 10: 
Rapid București — I.A.M.T. 
Vaslui (B, f) ; teren Voința, de 
la ora 16: Spartac București — 
Argeșeana Pitești (B, f), Cal
culatorul IIRUC București — 
Comerțul Constanța (B. m).

RUGBY. Teren Parcul copi
lului, ora 9,30 : R.C. Grivița 
Roșie — Steaua ; teren Tei, 
ora 9,30 : R.C. Sportul stu
dențesc — Știința Petroșani ; 
teren Tineretului, ora 9 : 
Vulcan București — Rulmen
tul Bîrlad (div. A).

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul, ora 9 : Progresul
București C.F.R. C.S.S. Pe
troșani (A, f).

Concursul republican pe ambarcații mici

VALERIA RACILA- 
CEA MAI RAPIDĂ DINTRE SCHIFISTE

După trei zile de întreceri, 
ieri, pe lacul Snagov s-au des
fășurat finalele de canotaj din 
cadrul Concursului republican 
pe ambarcații mici. Evident, 
„capul de afiș" al reuniunii l-a 
constituit proba de simplu fete, 
în care au evoluat peste 50 de 
canotoare din mai toate secțiile 
nautice din tară. Grupa celor 
mai bune șase schifiste — fina
la mare — a încheiat acest fru
mos și ambițios concurs-mara- 
ton. Cu o foarte bună pregătire 
fizică, medaliata cu bronz la 
ultimele campionate mondiale 
de la Miinchen, Valeria Racilă, 
și-a adjudecat victoria la capă
tul unei curse de mare specta
col. După un start promițător, 
canotoarea de la U.T. Arad s-a 
situat în plutonul fruntaș al ce
lor mai bune concurente sim
pliste cîștigînd cu un finiș de
bordant, înaintea principalei ei 
adversare, foarte tînăra Marioa- 
ra Ciobanu. Clasament : 1. Va
leria Răcilă (U.T.A.) 3:58,5, 2. 
Marioara Ciobanu (Dierna Or
șova) 4:00,0. 3. Olga Bularda 
(Dinamo) 4:02,8. 4. Sofia Cor-

A început returul barajului

pentru Divizia ,,A“ de volei (m)

PATRU ECHIPE
LA EGALITATE DE PUNCTE!

RM. VÎLCEA, 14 (prin te
lefon). Cele patru echipe 
masculine de volei, candi
date la două locuri în prima 
divizie, și-au început în Sala 
sporturilor din localitate dis
putele din manșa a doua a 
barajului. Cum era de pre
supus, concurentele s-au an
gajat încă din startul retu
rului într-o luptă îndîrjită 
pentru victorie. Prima în- 
tîlnire, cea dintre Rapid 
București șj Relonul Săvi- 
nești, a durat două ore și un 
sfert. Cu un joc mai combi- 
nativ în atac și cu un plus 
de tehnicitate, voleibaliștii

BASCHET (f)
Prahova Ploiești — Mobila 

Satu Mare 65—67 (25—29). O 
partidă echilibrată, destul de 
spectaculoasă și cu un final 
dramatic. în min. 36, ploieșten- 
cele aveau un avans de 5 
puncte (60—55). dar în ultimul 
minut sătmărencele au egalat 
(65—65), iar în ultimele secun
de Bărluțiu reușește un „coș" 
care le aduce victoria. Cele 
mai multe puncte le-au reali
zat : Constanta Grigoraș 16. 
Sorina Lambrino 12. Mariana 
Oprescu 11 de la Prahova, res
pectiv Monica Așteleanu 22, 
Delia Bărluțiu 11 și cîte 10 
Maria Groza, Marta Capră și 
Suzana Toth. Au arbitrat bine 
I. Olaru (București) și D. Geor
gescu (Pitești).

Crișul Oradea — Carpați Sf. 
Gheorghe 89—62 (38—27). Meci 
echilibrat timp de un sfert de 
oră (21—21), după care oră- 
dencele s-au detașat. Eviden
țiate : Adriana Niculescu 25 p 
și, respectiv. Cornelia Petric- 
Ulrich 23 p.

Voința Brașov — Progresul 
București 60—64 (29—25). (Ca
rol GRUIA — coresp.). 

EXCURSII PE LITORAL ÎN LUNILE
MAI Șl IUNIE

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURAN
TE BUCUREȘTI vă oferă posibilitatea să petreceți 6 sau 12 
zile în stațiunile de pe litoralul românesc în condiții avanta
joase.

Se asigură:
— transport cu tren special
— cazare la hotel cat eg. I-a
— masa la restaurant

Seriile :
29 mai — 3 iunie 6 zile 583 lei

4 — 9 iunie 6 zile 612 lei
9 — 20 iunie 12 zile 1226 lei

Se organizează, la cerere, excursii pentru vizitarea obiecti
velor turistice de pe litoral, Inclusiv excursie de 1 zi la 
Varna.

Informații și înscrieri la agențiile I.T.H.R. București din: 
Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 
13.75.33), Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), Str. Men
deleev nr. 14 (telefon 59.37.60), Str. Tonitza nr. 13 (telefon 
13.30.58.

ban (Steaua) 4:06,2, 5. Maria 
Macoviciuc (Voința Timișoara) 
4:07,8, 6. Rodica Arba (C.S. — 
A.S.E. București) 4:16,0.

în întrecerile rezervate băie
ților. proba de simplu a revenit 
stelistului Dimitrie Popescu cu 
timpul de 7:46.6, după o cursă 
în care a condus tot timpul pe 
cei 2 000 de metri cit a măsurat 
pista. Pe locurile următoare 
s-au situat : 2. Ottmar Gruber 
(Steaua) 7:49,4, 3. Vasile Sta- 
mate (Marina Mangalia) 7:54,7,
4. loan Badea (Dinamo) 7:56.7,
5. Karoly Vereș (Steaua) 8:05.0.

Cum era de așteptat, proba 
de 2 rame a fost dominată de 
Bchifiștli dinamoviști prezenți 
cu 3 echipaje în finala mare : 
Clasament 1. Vaier Toma —
Constantin Costoiu (Dinamo)
7:11,0, 2. Gabriel Bularda — 
Daniel Voiculescu (Dinamo)
7:12,0 3,. Constantin Airoaie —
Grigore Cutaș (Steaua) 7:20.3,
4. Alexandru Vasile — Petru 
Iosub (Dinamo) 7:30,0 5. Ma
rius și Dumitru Bataragă 
(Steaua) 7:36,6.

Vasile TOFAN

de la Rapid au obținut cîș- 
tig de cauză : 3—2 (14, —9, 
4, —13, 8), însă Relonul s-a 
dovedit o echipă extrem de 
bătăioasă, practicînd un joo 
simplu dar în forță. Foarte 
echilibrat a fost setul I, in 
care giuleșteriii au condus 
mereu la numai un punct, 
reușind abia în prelungiri să 
cîștige. în următoarele două 
am asistat la detașări nete 
de o parte și de alta ; pen
tru ca în setul patru echili
brul să se reinstaureze. în 
cel decisiv, echipa lui Mihaî 
Chezan (asistat și de Davila 
Plocon) a menținut perma
nent un avantaj de 3—5 
puncte S-au remarcat: Co- 
toranu, Ionescu, Popescu 
(Rapid), Lepădătescu și Ga- 
vrilă (Relonul). Arbitraj 
foarte bun : V. Chioreanu
(Cluj-Napoca) și I. Rusu 
(Timișoara). Tot pe par
cursul a cinci seturi s-a des
fășurat și al doiilea meci : 
Carpați Rm. Vîlcea a în
vins cu 3—2 (13, —8. 10, 
—7, 9) pe Motorul Baia 
Mare, învingătorii jucînd mai 
suplu și avînd avantajul 
încurajării frenetice a gale
riei proprii. Remarcați i 
Iancu, Dumitrescu, Căliță 
(C), Codre și Chezan (M). 
Arbitraj bun : D. Dobrescu 
(Ploiești) și C. Manițiu (Bra

șov).
1. Relonul 4 2 2 10: 6 8
2. Motorul 4 2 2 8: 7 6
3. Rapid 4 2 2 8:10 6
4. Carpați 4 2 2 6:9 6

Sîmbătă (ora 16,30) au ioc
meciurile : Motorul -- Reîo-
nul și Carpați — Rapid, iar 
duminică (de la ora 9) : 
Carpați — Relonul și Rapid 
— Motorul.

Modesto FERRARINI



STEAUA. DINAMO BUCUREȘTI Șl H.C. MINAURi

DEPLASARE.

PENTRU OLIMPIADA OLIMPICE
principalul obiectiv 
noștri îl constituie 
ediție a Olimpiadei,

După etapa de joi, în care 
Dinamo București a pierdut la 
Arad, iar H. C. Minaur a sta
bilit — pe teren propriu — 
scorul etapei (la băieți), Uni
versitatea Timișoara și Progre
sul București au dobîndit vic
torii în deplasare (la fete), mîi- 
ne este programată o nouă eta
pă — a XVI-a — eu meciuri, 
de asemenea, pe „muchie de 
cuțit".

Steaua. Dinamo București și 
H. C. Minaur, adică primele 
trei din clasamentul Diviziei 
„A“ la băieți evoluează în de
plasare, iar echipele feminine 
Progresul București și Univer
sitatea Timișoara, performerele 
etapei trecute, se întîlnesc în 
sala Floreasca într-un pasio
nant derby.

Programul etapei

tn acest an 
al șahiștilor 
cea de-a 25-a 
ce se va disputa între 31 octom
brie șl 17 noiembrie ta orașul 
elvețian/Lucerna șl va reuni, ca 
de obicei, elita șahului mondial.

La această importantă competi
ție a „sportului minții", echipa 
feminină a României s-a numă
rat de-a lungul anilor printre 
protagoniste, cucerind de patru 
ori titlul de vicecampioană olim
pică : la Emmen (Olanda) — 1957, 
la Oberhausen (R. F. Germania) 
— 1966, la Skoplle (Iugoslavia) — 
1972 și la Medellin (Columbia) — 
1974. Din lotul feminin fac parte 
marea maestră Marina Pogore- 
vicî șl maestrele internaționala 
Margareta Mureșan, Gertrude 
Baumstark, Elisab I a Polihronia-

de și Dana Nuțu-Tereșcenco. tn 
programul de pregătire figurează 
un meci de verificare la Băile 
Herculane cu selecționata Polo
niei. clasată pe locul trei la ul
tima Olimpiadă, precum șl parti
ciparea la turneele internaționale 
de la Timișoara (17—30 iunie) șl 
Băile Herculane (4—18 august). 
Pentru Marina Pogorevlci și Mar
gareta Mureșan un test major îl 
va reprezenta participarea la tur
neele interzonale ale campiona
tului mondial.

Lotul masculin are în compo
nență pe marii maeștri Florin 
Gheorghiu, Mihai Șubă, Victor 
Clocâltea, maeștrii internaționali 
Mihai Ghindă, Valentin Stoica, 
Theodor Ghițescn, Adrian Negu- 
lescu, maeștrii Ovidiu Foișor șl 
Constantin Ioncscu.

DIN 1992
LA VIENA?

a avut loc la Viena, pri-; 
capitalei austriece, L. 

a declarat că autoritățile 
examinează posibilitatea 

depune candidatura ora- 
Viena la organizarea

Mitoc, campionatele naționale de handbal, Divizia 
gramează etapa a XVI-a (a V-a a returului).

MASCULIN

mA“, pro-

ZI DE PAUZĂ ÎN „CURSA PĂCII✓/

Timișoara : 
Teleajen : 
Oradea : 
Bacău : 
Cluj-Napoca : UNIV. 
Săvinești :

POLITEHNICA
PETROLUL
CONSTR. C.S.U. 
ȘTIINȚA

RELON

— CONSTR. ARAD
— STEAUA
— DINAMO BRAȘOV
— UNIVERSITATEA CV
— H.C. MINAUR BJM.
— DINAMO BUC.

(19-27) 
(23—31) 
(22—27) 
(24—29)
(20—29) 
(23—29)

FEMININ

sala Floreasca»

Sibiu : C.S.M. — TEXTILA BUHUȘI (22—23)
Baia Marc : CONSTR. — CONFECȚIA BUC, (15—26)
Bacău : ȘTIINȚA — UNIV. CLUJ-NAP. (30—17)
lași : TEROM - HIDROTEHNICA (20—22)
Brașov î RULMENTUL — MUREȘUL TG. M. (19—22)
București : PROGRESUL — UNIV. TIMIȘOARA (22-23)

de la ora 13

t

Clasamentele Diviziei „A“
MASCULIN FEMININ

1. STEAUA 15 15 0 0 403-319 45 1. ȘT. BC. 14 12 0 2 345-263 38
2. Din. Buc. 15 12 0 3 358-291 39 2. TEROM Iași 15 10 0 5 338-298 35
3. H.C. Min. 15 10 1 4 332-268 36 3. U. Tim. 15 10 0 5 325-296 35
4. Dinamo Bv. 15 9 0 6 359-345 33 4. Progresul 15 7 3 5 287-274 32
5. Poli. Tim. 15 7 1 7 331-324 30 5. Mureșul 15 8 0 7 345-304 31
6. U. Cj.-Nap. 11 6 0 9 326-326 27 6. Confecția 15 7 1 7 317-322 30
7. Constr. CSU 15 6 0 9 292-305 27 7. Rulmentul 14 7 1 6 290-271 29
8. Constr. Ar. 15 6 0 9 289-307 27 8. Hidrotch.. 1| 7 0 8 297-316 21
9. Știința Bc. 15 5 0 10 315-347 25 9. C.S.M. Sibiu 15 6 0 9 292-330 27

10. U. Craiova 15 5 0 10 301-355 25 10. Textila B. 15 5 2 8 293-329 27
11. Relon Săv. 15 4 2 9 292-329 25 11. Constr. B.M. 15 3 1 11 282-337 22
12. Petrolul 15 3 0 12 291-373 21 «. U. Cluj-Nap. Î5 î 1 13 300-371 21

PR AGA, 14 (Agcrrpes). Carava
na „Cursei Păcii“ a făcut ieri 
primul popas, la Ostrava, după 
ce cicliștii au parcurs în 4 etape 
G87 km. Prima treime a întrece
rii a fost relativ calmă, excep- 
tînd etapa a Il-a în care un 
grup de 21 de alergători a sosit 
cu un avans de circa 3 minute. 
Cicliștii români Constantin Pa- 
raschiv, Mircea Romașcanu și 
Traian Sîrbu au avut, în general, 
o comportare bună.

Clasamente după 4 etape : IN
DIVIDUAL : ~ ~ ;------------
2. Zagretdinov (U.R.S.S.)
3. Barth (R.D.G.) la 
Lbtzscb (R.D.G.) la 5 s, 
cenko (U.R.S.S.) la 5 s, 
diuk (Polonia) la 14 s, 7.
(U.R.S.S.) la 15 s, 8. Vavra (Ceho
slovacia) la 17 s, 9. Kozarek 
(Ceh.) la 18 s, 10. Silva (Portu
galia) la 25 s, ...12. Paraschlv la

36 s, ...15. Romașcanu la 2:13,0 
etc. In cursă au mai rămas 89 ci
cliști. ECHIPE : 1. R. D. Ger
mană, 2. Cehoslovacia la 11 s, 
3. U.R.S.S. la 30 s, 4. Bulgaria la 
2:30.00, 5. Polonia 2:33,0, 6. Româ
nia la 9:43,0, 7. Franța la 11:36,0 
8. Portugalia la 13:02,0, 9. Italia 
la 23:43,0, 10. Olanda la 38:08,0 
etc. Sîmbătă are loc etapa a 5-a: 
Opava — Czestochova (188 km).

VIENA, 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de pre
să ce 
mărul 
Graz, 
locale 
de a 
șuiul
Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 1992. In prezent organele 
de specialitate pregătesc docu
mentația tehnică și financiară 
legată de organizarea unei com
petiții de asemenea anvergură.

„Viena — a arătat primarul 
L. Graz — nu va intra în 
cursa gigantismului, nu va se
ven, ambiția de a întrece in 
fast Olimpiadele anterioare, dar 
dacă va prima ideea unor 
Jocuri Olimpice simple și eco
nomice atunci noi ne vom sus
ține candidatura**.

1. R. Sun (U.R.S.S.), 
la 4 s, 

4 3. 4.
5. Mis- 

6. Sere- 
Barinov

9.

a început „turul italiei-»»
A C5-a ediție a „Turului Italiei** 

a început la Milano cu o probă 
contracronometru pe echipe cîș- 
tigată de formația franceză „Re
nault**, ta frunte cu Bernard 
Hinault. învingător șl In „Giro” 
în 1980, Hinault este primul pur
tător al tricoului roz.

MIRCEA FRAȚICA, MEDALIE DE AUR
(Urtnare din pap 1)

doka greu de clintit. în min. 2. 
la un atac foarte puternic al 
Iui Frățică, luxemburghezul, 
pentru a evita năpraznica fi
nalizare, s-a accidentat și a 
fost nevoit să abandoneze. Fa
cem aici o paranteză pentru a 
menționa ce s-a intîmplat spre 
regretul nostru — și cu mijlo
ciul Mihalache Toma în primul 
său meci, cq. bulgarul Atanas 
Velcev, cînd sportivul român 
s-a accidentat și nu a mai pu
tut continua competiția. Reve
nind la Frățică, el a susținut 
In turul II. poate meciul deci
siv, fiind vorba de vicccampio- 
nul lumii Roman Novotny (Ce-

hoslovacia). Pînă în min. 3.40, 
duelul a stat sub semnul echi
librului, dar in acel moment 
reprezentantul țării noastre a 
reușit să ia un avantaj de trei 
puncte pe care l-a menținut 
pină in final ciștigînd astfel la 
puncte. A urmat partida cu o- 
landezul Ben Spykers, în tim
pul căreia sportivul român a 
dominat, ce-i drept, nu auto
ritar, dar suficient pentru a-și 
asigura victoria la puncte (un 
procedeu cotat cu 3 puncte, o- 
landezul primind și un avertis
ment). In semifinale, Frățică 
l-a întîlnit pe iugoslavul Fi
lip Leseeak, un judoka înalt 
și extrem de rapid in mișcări.

era de așteptat, iugo-

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
(Urmare din pag l>

nuu, a lovit eficace cu directe 
de stingă și de dreapta și timp 
de două minute l-a dominat 
clar pe adversarul său. care era 
în situație extrem de dificilă. 
Crezînd că îi este suficient 
atît. el nu a mai insistat în ul
timul minut, s-a mulțumit cu 
un box de așteptare, iar atunci 
cînd mal erau 15 secunde pînă 
la gongul final, Collins s-a lan
sat într-un atac puternic, a lo
vit mai mult și prin aceasta a 
impresionat favorabil pe 4 din
tre cei 5 judecători, care au a- 
cordat verdictul boxerului de 
peste ocean. Oricum, este cu
rioasă optica de a judeca a ce
lor care au oficiat la acest 
meci, deoarece punctajul acor
dat este destul de contradicto
riu. Iată cum au văzut meciul 
cei cinci : Kozak (Polonia) G0— 
58 Tițoiu ; Maghrady (Egipt) 
59—59 + Collins ; Walker
(Noua Zeelandă) 55—60 (?) Col
lins ; Lowes (Canada) 57—60 
Collins; Rashid (Pakistan) 56—60 
■Collins.

Pentru performanta sa de a 
urca pe podiumul de premiere 
al acestei a IlI-a ediții a cam
pionatelor mondiale de box, 
Coifstantin Tițoiu și antrenorii 
care l-au pregătit merită sin
cere felicitări.

Ultimele rezultate ale primei 
semifinale de joi seara : cat. 
semimijlocie : S. Konakbaev 
(U.R.S.S.) b.p. R. Omourui (Ni
geria). M. Breland (S.U.A.) b.p. 
M. Zielonka (R.F.G.) ; cat. mij
locie î T. Uusivirta (Finlanda) 
b.p. G. Raamsdonk 
B. Comas (Cuba) 
lay (S.U.A.) ; cat. 
gubkin (U.R.S.S.) 
zecz (Polonia), 
(R.D.G.) b.p. H. Baez (Cuba). Re
zultate din cea de a doua semi
finală: cat. muscă: I. Aleksan
drov (U.R.S.S.) b.p. J. Pool 
(Venezuela). M. Collins (S.U.A.) 
b.p. Constantin Tițoiu (Româ
nia) ; cat. pană: R. Odgonba- 
yar (R.P. Mongolă) b.p. F. Gray 
(S.U.A.) ; A. ITorta (Cuba) b.p. 
R. Nowakowski (R.D.G.)

Cum 
slavul a mizat totul pe wchi- 
mata (secerarea coapsei 
interior) procedeu care i-a a- 
dus succese în meciurile an
terioare, numai că Frățică a 
fost tot timpul atent și a evi
tat cu brio. Cind mai era 1,23 
minute, Leseeak a luat un 
avantaj de 3 puncte, dar 
numai pentru 15 secunde, pen
tru că Frățică a finalizat un 
procedeu tehnic cotat cu 5 
puncte. In ultimul minut Les- 
ceak a mai încercat să schim
be soarta partidei, dar n-a 
fost cotat decît cu 3 puncte 
șl astfel Mircea Frățică a ob
ținut o splendidă victorie in- 
trind în finală.

Iată primii clasați : cat. se- 
mimijlocie 1. MIRCEA FRA
ȚICA (România), campion eu
ropean. 2. Sota Habareli 
(U.R.S.S.), 3. Neil Adams (An
glia) și Adrzej Sandej (Polo
nia) ; cat. mijlocie : 1. Alexan
der Iașkevici (U.R.S.S.), 2.
Mario Vecchi (Italia), 3. Ultsch 
Detlef (R.D.G.) și Bernard 
Tchoullouyan (Franța).

din

COMPETIȚIILE SPOIITIVILOR VEELftANI
Tov. Constantia FODOKEANU, șos Pantelimon București, fost, 

cu mulți ani ta urmă, participant activ al atletismului, dorește 
unele lămuriri în legătură cu întrecerile sportivilor veterani, în
tre care, iată ta 1981 a avut loc - -- -
națională de alergări pe șosea 
succes.

pe Litoral o competiție lnter- 
care s-a bucurat de un mare

(Olanda), 
b.p. I. Bark- 
grea : Al. la- 
b.p. G. Skr- 
I. Fanghane!

PERFORMANTE ATLETICE DE VALOARE LA ANTIPOZI
• Pcira niicrs - 69,24 la salut I

tn timp ce tn emisfera nordică 
■ ezonul atletic ta aer liber este 
abia la început, la Antipozi vara 
atletică a luat sfîrșlt. Cîteva re
zultate de valoare au fost obți
nute în ultimul timp de atleții 
australieni. Dintre ele se remarcă 
în mod deosebit noul record na
țional la aruncarea suliței reușit

de Petra Rivers — 69,28 m, al 
șaselea rezultat din toate tim
purile. Peter Bourke a alergat 
800 m ta 1:44,78 — un talent com
parat cu Herb Elliott —, Iar M. 
Lorraway a sărit 17,32 m la trl- 
plusalt, al 7-lea rezultat mondiat 
dta istoria probei.

Cei care au dedicat sportu
lui anii cei mai frumoși ai 
tinereții lor și au iubit cu 
pasiune această activitate, n-o 
pot uita și chiar dacă virata 
impune, mai devreme sau mai 
tirziu, retragerea, aceasta nu 
înseamnă și... abandonul» 
Dimpotrivă Neasttmp&rul
tineresc și setea de întrecere 
nu se sting cu una, cu două, 
ba devin chiar și mai 
Iată o ----
număr 
nilor* 
multe 
foarte 
care se bucură de un succes 
deosebit. Este vorba de nume
roasele întilntri, pur amicale, 
dar de unde oficiale, re
cunoscute de forurile sportive 
interna ționale.

Iată că, mai înainte de a fi 
prins viață ideea organizării 
unor campionate mondiale de 
atletism (prima ediție va a- 
vea loc abia anul viitor, ta 
Helsinki), cu girul I.A.A.F., 
veteranii atleți au și partici
pat tn 1980 la a treia ediție 
a Jocurilor mondiale care, tn 
treacăt fie spus, s-au bucurat 
de un real succes (3200 par
ticipant la Hanovra, din 43 
de țări). Anul acesta vor avea 
loc Jocurile europene ale ve
teranilor, competiție aflată tot 
la a treia ediție. După Vla- 
reggio șl Helsinki, este acum 
rtndul Strasbourg-ului să fie 
gazdă întrecerilor (14—18 iu
lie), care vor avea loc tn ca
drul a 10 categorii de vlrstă, 
de la cea mai mică (35—39) la 
cea mai mare (peste 80 
ani) care cuprinde ‘ ' 
născuți la începutul 
secol !

Și pentru că veni _ _ _ _ 
concurenți, de-o virstă cu se
colul XX, iată și cîteva „re
corduri* mondiale la maraton: 
americanul Paul Spangler 
4.06.20,0 în 1977 pentru concu
rența de 78 de ani, 3.59.47,0 in 
1978 pentru oct de 79 de ani,

i» 
. și-.,

explicație a marelui 
ai întrecerilor „vetera- 
care se desfășoară Sn 
ramuri sportive, In 
multe fări ale lumii șt

de 
bărbați 
acestui

vorba de

4.23:55,0 In 1979 pentru 80 de 
ani și 4.30:00,0 in 1930 pentru 
81 de ani t La femei, conna- 
ționala sa .Ruth Rothbarb, 80 
de ani, a fost cronometrată 
anul trecut In 5.19:59,0 I

Cupa mondială la rugby. 
Se află anul acesta la a doua 
ediție, prima avtnd loc în 
1981 ta Auckland, în Noua 
Zeelandă, iar următoarea fiind 
programată In 1983 tn Austra
lia. Anul acesta meciurile vor 
avea loc In luna iunie, In Ca
lifornia, la Long Beach. Și-au 
anunțat participarea 46 de e- 
chtpe. din 10 țări, dintre care 
38 cu jucători Intre 35—40 de 
ani ți s alcătuite din rug- 
bpfti de peste 40 de ani.

Tenisul este, 
un sport oare 
pentru veterani „mondiale* fi 
„europene*. tn calendarul 
F.I.T. din acest an campiona
tele lumii sint prevăzute să 
se desfășoare luna viitoare, 
de la 8 ta 13, ta Portschah, In 
Austria, după care, in conti
nuare, la Baden Baden, In 
R.F. Germania, vor avea loc 
campionatele continentale. La 
edițiile trecute ale întreceri
lor a evoluat cu succes și te- 
nismanul nostru Tiberiu Grad, 
care t« fi prezent și tn acest 
an ta categoria jucătorilor de 
63—70 de ani, iar vechiul 
nostru campion și jucător de 
„Cupa Davis*, Gheorghe Vi- 
ziru va concura alături de cei 
de 55—60 de ani.

La alte ramuri sportive 
(schi, înot, patinaj, tenis de 
masă, scrimă etc.) întrecerile 
prietenești ale veteranilor aș
teaptă jt ele oficializarea...

Romeo VILARA

de asemenea, 
programează

„NOU CAMP" A TRECUT CU 
BINE EXAMENUL

Marele stadion „Nou Camp* 
din Barcelona, care a găzduit 
miercuri seara cea de a XXI-a 
finală a competiției continentale 
„Cupa cupelor*, a trecut cu bine 
examenul în vederea El Mun- 
dial-ului ’«2. După cum se știe 
pe „Nou Camp* va avea loc Ia 
13 iunie meciul dintre Argentina 
șl Belgia care inaugurează seria 
celor 52 de partide din cadrul 
actualei ediții a campionatului 
mondial de fotbal. Ga finala 
„C.C." de miercuri au asistat 
peste 100 000 de spectatori care 
au aplaudat succesul echipei lo
cale, al doilea al C.F. Barcelona 
în cadrul acestei competiții (a 
mai cîștigat în 1979, 4—3 cu For
tuna Dlisseldorf) la capătul unul 
joc de calitate, dar foarte aspru, 
în compania formației belgiene 
Standard din Lidge (2—1).

Cel prezenți la recenta finală 
s-au declarat foarte satisfăcuți 
de condițiile de joc pe care le 
oferă marele stadion bar cel o- 
nez, iar jucătorii au apreciat ca
litatea gazonului, a terenului.

BRAZILIA - MAREA FAVORITĂ 
A PARIORILOR ENGLEZI

Apropierea datei de începere a 
turneului final al El Mundial-ulul 
’82, implicit desfășurarea ultime-

»

lor pregătiri ale viitoarelor par
ticipante și forma pe care o dețin 
La această oră, modifică mereu 
aprecierile pasionaților fotbalului 
în stabilirea ierarhiei favoriților. 
Iată că, organizatorii de pariuri 
sportive din Anglia au făcut cu
noscute „cotele" pentru forma
țiile participante la turneul final 
din Spania : Brazilia 2—1, R.F. 
Germania 4—1, Spania 8—1, Ar
gentina 8—1, Anglia 12—1, Sco
ția 28—1... Irlanda de Nord 
100—1 ! Dar aceste cote vor mal 
suferi încă modificări...

ÎNCĂ 4 MECIURI 
DE VERIFICARE 

PENTRU CEHOSLOVACI
Federația de fotbal din Ceho

slovacia a dat publicității lotul 
de M de jucători din care va fi 
alcătuită echipa pentru campiona
tul mondial : Semăn șl Hruska 
(portari), Jakubec, Barmos, Ju- 
rkemik, Fiala (fundași), Kozak, 
Blcovski, Panenka, Berger (mij
locași), Vizek. Janecka, Masny, 
Nehoda, Danek (Înaintași) etc.

Ptnă la plecarea tn Spania, se
lecționata Cehoslovaciei va juca 
patru meciuri de verificare tn 
compania echipelor Honved Bu
dapesta (22 mal), Austria Vlena 
(28 mai), Szombierkl Bytom (1 
iunie) și S.C. Nilrnberg (4 lunlej.

Echipa Cehoslovaciei, care face

parte dta grupa a 4-a, 
ține primul meci la C.M. in ziua 
da 17 iunie cu Kuweit, la Valla
dolid. Din grupa a 4-a mal fac 
parte reprezentativele Angliei fl 
Franței.

FOTBALIȘTII DIN CAMERUN 
SE ANTRENEAZĂ 

IN. R. F. GERMANIA
tn cadrul pregătirilor in 

rea turneului final al C.M. 
pa Camerunului, care face . 
din grupa 1 (cu Italia, Peru șl 
Polonia), a susținut un meci de 
verificare In R.F. Germania, la 
Frankfurt pe Mata, In compania 
formației Fechenheim care 
tlveazâ * ‘ '
trlctual.
merun 
bun șl au obținut victoria 
3—0 (1—0). Punctele au fost 
scrise de Eyobo (2), oare 
unul dintre golgeteril echipei, și 
Mbega. Zilele următoare fotbaliș
tii camerunezl 
alte partide de 
echipe din R.F.

ECHIPA CHILE
La Santiago de Chile, repre

zentativa țării a jucat cu forma
ția belgiană Molenbeek și a cîș- 
tigat cu 4—2 (3—1). Au marcat : 
Caszely (3) și Ncira respectiv 
Cneudt (2).

vede- 
echl- 
parte

In campionatul 
Fotbaliștii din 

au practicat un

ac- 
dia- 
Ca-
Joc 
cu 
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este

vor mai susține 
antrenament cu 
Germania.
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