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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ
Cu caldă prietenie și cu cale 

mai înalte onoruri populația 
Damascului — străvechea capi
tală a Siriei, ajunsă astăzi Ia 
aproape două milioane de lo
cuitori. a salutat pe tovarășul 
Nicolafe Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care a so
sit, marți, într-o vizită oficia
lă de prietenie în Republic» 
Arabă Siriană, răspunzind in
vitației secretarului general *1 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabo 
Siriene. Hafex Al-Assad.

Ceremonia sosirii _ înaltului 
sol al poporului român a avut 
Ioc pe aeroportul international 
din Damasc, împodobit sărbă
torește cu drapelele de stat ale 
României și Siriei, care înca
drau portretele i 
Nicolae Ceaușescu 
Al-Assad.

Pe aeroport se aflau nume
roși locuitori ai Damascului 
care au dat expresie simpatiei 
Si stimei deosebite nutrite de 
poporul sirian prieten fată de 
poporul român, față de pre- 

z ședințele Nicolae Ceaușescu. a- 
preciat și aici, ca pretutindeni 
în lume, drept o proeminentă 
personalitate a lumii contem
porane, luptător neînfricat pen
tru înțelegere și cooperare în
tre toate statele, pentru salv
gardarea păcii mondiale, pen
tru dezarmare.

La scara avionului, președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fosț în- 

•’ ; țimpinai si salutat cu deosebită 
căldură de președintele Hafez 
Al-Assad. Cei doi conducători 
de partid si de stat s-au salu
tat cu multă prietenie, s-au 
imbrătișat.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
st Hafez Al-Assad răspund cu 
prietenie manifestărilor de 
simpatie adresate de mulțimea 
de cetățeni aflați pe aeroport, 
care flutură stegulețe româ
nești și siriene și aclamă în
delung „Ceaușescu — Assad !“, 
„Trăiască 
Assad !“, 
și Siria !",

In această 
ziastă, președinții 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
iau loc în mașina oficială în- 
dreptîndu-se spre Damasc.

Coloana de mașini a străbă
tut marile bulevarde care duc 
spre reședința oficială rezerva
tă înaltului oaspete, 
centrul orașului.

La reședință, 
Nicolae Ceaușescu 
Al-Assad s-an întreținut într-o 
ambianță de caldă 
și prietenie.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al raruairiui 
’ Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, 
a depus o coroană de fiori la 
Monumentul martirilor, înălțat 
in memoria ostașilor sirieni

, care 
președinților 

și Hafez

Ceaușescu șl 
„Trăiască România 

„Bine ați venit 1". 
atmosferă entn- 

Nicoiae

situată in

președinții 
și Hafez

cordialitate

Ceaușcscu. 
Partidului

căzut! ta lupta de eliberare a 
patriei.

★
La Damaae sa Început, 

marți după-amiaxă. convorbiri
le oficiala dintra 
Nicolae Ceauseaoa. 
general al Partidului Comunist 
Român, președintei» Republicii 
Socialist» România. |t Hafez 
Al-Assad. secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintei» Republicii Arab» 
Siriene.

în timpul convorbirilor. ed 
doi președinți aa acordat • 
atenție deosebită examinării 
stadiului dezvoltării raportu
rilor de prietenie si colaborare 
multilaterală dintre România 
și Siria șl posibilităților de in
tensificare si diversificare a 
acestor relații.

A fost exprimată hotărirea de 
a dezvolta in continuare con
lucrarea și cooperarea dintre 
cele două țări in producția in
dustrială, agricolă, in transpor
turi si in alte domenii 
teres comun.

A fost subliniată, de 
nea. Însemnătatea 
contactelor româno-slrlene 
lărîmui științei, invfițăminiuiui, 
culturii, care să contribuie la 
mai buna cunoaștere reciprocă 
și apropiere dintra popoarele 
român și sirian.

în cadrul convorbirilor s-a 
exprimat hotărirea de a întări 
în continuare colaborarea din
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Baas Arab Socialist, 
factor esențial In' dezvoltarea 
prieteniei și colaborării gene
rale dintre România si Siria.

Cei doi președinți au apre
ciat că intensificarea rapor
turilor româno-siriene este in 
folosul și spre binele ambelor 
țări șl popoare, al progresului 
si prosperității lor, în interesul 
cauzei generale a păcii, coope
rării și înțelegerii intre na
țiuni.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă, 
caracteristică bunelor rapor
turi statornicite între , țările, 
partidele si popoarele noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a luat parte, marți, ia un dineu 
oficial oferit în onoarea sa de 
Hafez Al-Assad, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, la Damasc, eu 
Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv a! Orga
nizației pentru Eliberarea Pa- 
lestineL

întrevederea s-a desfășurat 
intr-a atmosferă de caldă cor
dialitate «1 prietenie.

tovarășul 
secretar

de in-

aseme- 
lărgiril 

pe
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Azi, sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal

CORVINUL-DINAMO, UN VERITABIL DERBY
Astăzi, pe patru stadioane 

neutre, au loc meciurile din 
cadrul sferturilor de finali ale 
„Cupei României", întrecere 
care se desfășoară sub egida 
marii competiții „Daciada". Vi 
prezentăm. în cele ce urmează, 
ultimele informații privind 
preparativele celor opt com
petitoare.

PARTIDA „NUMĂRUL 1“
Fără discuție, partida cen

trală a rundei sferturilor de 
finală se joacă la Brașov, unde 
se întîlnesc CORVINUL HU
NEDOARA și DINAMO. Se 
poate spune că sortii nu au 
fost prea inspirați, programînd 
încă din faza sferturilor de 
finală acest meci, care opune 
principalele pretendente la cu
cerirea trofeului.

Pregătiri intense in ambele 
tabere au caracterizat ultimele 
două zile din programul com
batantelor. Dinamo a efectuat 
luni dimineața un antrenament 
la Bacău, de unde în după-a- 
mlaza aceleiași zile a plecat

In perspectiva J.O, din 1984,

pe drumul Inimos

(dar anevoios) spre piscuri

In concursurile din această 
primăvară, tirul sportiv româ
nesc a reușit cîteva performan
te de răsunet internațional. In 
ordinea importanței, pe primul 
loc se situează, fără îndoială, 
cele 600 puncte cu care Corne- 
liu Ion, acest trăgător de elită, 
i-a învins încă o dată pe unii 
dintre principalii săi adversari 
(Wiefel, Kuzmin, Turla etc), 
adjudeeîndu-și primul loc în 
cel mai puternic concurs neofi
cial al anului, găzduit de ora
șul Frankfurt pe Oder (R.D. 
Germană). Cu această perfor
mantă. trăgătorul nostru rede
vine „numărul 1“ în lume, el 
fiind singurul tintaș care se 
poate mîndri cu repetarea per
formantei absolute (prima oa
ră, în 1976) ! Corneliu Ion și-a 
pus astfel o serioasă candida
tură atît la titlul mondial (Ve
nezuela. lunile octombrie — no
iembrie), cit și la acela de re
cordman mondial, la această

In spiritul vibrantului Mesaj adresat

de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU mișcării sportive

HORELE DE SANATATE" ALE
NU SE LIMITEAZĂ LA LECȚIILE DE9

Raid In județele Prahova
definiție, exercițiul

și Mehedinți
se adresează tinere-Prin 

tulul, generațiilor în plină 
trebuie să fie cit mai viguros, mai puternic, mai sănătos. 
Partidul nostru pune la loc de frunte — așa cum se subli
niază în Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferinței pe țară a mișcării sportive — „desfășurarea unei 
puternice mișcări de masă pentru antrenarea întregului tineret 
— începînd cu copiii, cu pionierii și elevii, ea studenții, eu ti
neretul din întreprinderi și instituții, de la orașe și sate — la 
practicarea exercițiilor fizice, a sportului și turismului". Un rol 
important în acest sens revine școlii. Tocmai pentru a vedea ce se 
întreprinde pentru atragerea elevilor la diferite activități spor
tive, IN AFARA LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICA, am În
treprins un prim raid în două județe — Prahova și Mehedinți
IN UNELE ȘCOLI DIN PRAHOVA - START LANSAT, 

ÎN ALTELE DEMARAJUL

fizic și sportul
formare, schimbului de miine, care 

puternic, mai

SE LAȘA AȘTEPTAT L

PROGRAMUL Șl ARBITRII
a
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I
MEDIAȘ : GLORIA BISTRIȚA (,,B*) - MINERUL CERTEI (,,C*) 

(L Vescan; I. Nicoorâ >4 H- Lencu) - d« ba ora W 
BRAȘOV : CORVINUL („A") - DINAMO GA")

(H. Petrescu; L Mâiereana ți L Dima) — de la ora 16 
HUNEDOARA : CHIMIA RM. V. („A") - F. C. BAIA MARE (,,B*) 

(M. Ludo jan; L Frunză și I. Bîrâ) — de la ora 17
RM. VILCEA: F. C. ARGEȘ („A”)- RAPID BUCUREȘTI G3*) 

(M. Neșu; A- Mițaru și FI. Tâbîrcâ) — de la ora 16
I
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spre Brașov, unde marți a mai 
susținut o ședință de pregătire. 
Moralul echipei este In creș
tere, mai ales după egalul de 
duminică de la Bacău.

Singurul semn de întrebare In 
tabăra dinamovistă este utili
zarea lui Ion Marin, accidentat 
în săptămîna premergătoare 
reluării campionatului. Se fac 
eforturi pentru recuperarea lui.

Corvinul a ajuns tot luni la 
Brașov, venind de la Rm. Vîl- 
cea. Programul de pregătire a 
fost punctat marți de un an
trenament complex. Va lipsi în 
continuare mijlocașul Petcu, 
care mai are de efectuat o

etapă de suspendare pentru a- 
cumularea a patru cartonașe 
galbene. Se preconizează trimi
terea în teren a ..............
zat duminică în 
Chimia.

DOUA ECHIPE
DE GOL...

„ll“-lui utili- 
partida cu

CU POFTA

Două dintre performerele e- 
tapei de duminică. F. C, AR
GEȘ (învingătoare la un scor 
record, 7—1. In dauna lui F.C. 
Olt) și RAPID (victorie cate
gorică. cu 5—1, asupra Petro-

(Continuare In pag. 2-3)

REZULTATE PROMIȚĂTOARE IN „PROBELE 
DEFICITARE" ALE TIRULUI NOSTRU 

© Corneliu Ion — spre recordul mondial @ O spe
ranță autentică — tinărul Florin Cristofor © Semne 

bune și la pistol liber
olimpic de la 

capabil să tragă 
șl în concursuri

oră campionul 
Moscova fiind 
600 de puncte 
oficiale, cele în care pot fi o- 
mologate recordurile (european 
Si mondial). Deși strălucitoare, 
noua realizare a lui Comeliu 
Ion are parcă și o parte... nega
tivă : atrage și mai mult aten
ția asupra faptului că alături

de el nici unul dintre tinerii 
săi colegi (de la Steaua sau de 
la Dinamo), nu s-a ridicat încă, 
asigurînd un normal si dorit 
schimb de generații Ia înalt -ni
vel competitiv. Atît Cornelia

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag a 1-a)

Astăzi, in etapa a 24-a la rugby

LA PETROȘANI, MECIUL 
STUNT A - DINAMO » T

Etapa de astăzi, a 24-a, este 
antepenultima secvență a cam
pionatului Diviziei „A“ de 
rugby. In cursa sa apre titlu, 
Dinamo are de trecut un ob
stacol dificil la Petroșani, In 
vreme ce Steaua și Farul au 
prima șansă la Bîrlad șl, res
pectiv. Arad. A patra clasată.

ZILEI

va avea, pa- 
cu XV-le unl- 

pentru 
contează

Grivița Roșie, 
re-se, de furcă 
versitar bucureștean, 
care fiecare punct 
foarte mult. Ca șl pentru for
mațiile care se tntilneac ia 
Timișoara și Sibiu, doar me
ciul de la Baia Mare anunți»- 
du-se aproape fără miză.

în privința activității spor
tive extrașcolare, municipiul 
Ploiești oferă, prin liceul ,,C. 
Dobrogcanu-Gherca" un exem
plu de excepție. S-a creat aici 
o adevărată tradiție, îndeosebi 
la baschet, gimnastică, hand
bal și tenis de masă, ramuri

înscrise într-un calendar com
petitions! riguros respectat, cu 
participarea tuturor claselor. 
Reușitele au ca explicație pa
siunea elevilor pentru sport, 
competența și capacitatea or
ganizatorică a profesorilor de 
specialitate (în frunte cu Doina

EDUCAȚIE FIZICA
Cerviș), a organizației U.T.C., 
dar, în aceeași măsură, și 
sprijinul larg al conducerii li
ceului, prin prof. Viorela Du
mitrescu, al comitetului de pă
rinți, care au asigurat elevilor 
condiții excelente — o bază 
sportivă cum sînt puține în 
municipiul Ploiești, și în ju
dețul Prahova.

O preocupare constantă pen
tru continuitate în activitatea 
sportivă din afara lecțiilor de 
educație fizică există și la li
ceele „I. L. Caragiale" și „Mi- 
hai Viteazul" ambele cu exce
lente rezultate la jocuri spor
tive, apoi la liceele industrial 1 
(unde primează fotbalul), e- 
nergetic 2 (baschetul se află 
la concurență cu atletismul, 
handbalul și fotbalul) și cTiî- 
mie 4 (accent pe handbal).

Unitățile de învățămint din 
cuprinsul județului oferă, la 
rindu-le, multe exemple pozi-

Dispută pentru un balon oval, care seamănă mai mult a... fot
bal. In prim-plan, Corneliu (Steaua) ji N. Dinu (Farul). Fazi 
din meciul Steaua — Farul (18—3). Foto : Dragoș NEAGU

------ PROGRAMUL ETAPEI Șl AR8ITRI1 :-----------------------
GLORIA P.T.T. - FARUL (in tur 3-78)
Stadion Motorul, oro 17; M. Govricl (Buc.) 
RULMENTUL - STEAUA (4-68)

Stadion Rulmentul, oro 15,30; P. Soare (Buc.) 
R.C. SPORTUL STUD - R.C. GRIVIȚA ROȘIE (3-20)

Stadion Tel, ora ~ '
Baia Mare ȘTIINȚA CEMiN 

Stadion Complex, ora 
” ’ UNIVERSITATEA

Stadion 1 Moi, oro 10; Fi. Dudu (Buc.)
C.S.M. - POLITEHNICA IAȘI (4-10)
Stadion Obor, ora 10; FI. Tudorache (Buc.) 
ȘTIINȚA - DINAMO (3-6)

Stadion Știința, ora 13; D. Grigorescu (Buc.)

Arad

Birlac

București

Timișoara

Sibiu

Petroșani

(Continuare in pag. 2-3)

16,30; S. Moneo (Sibiu)
- VULCAN BUC. (0-6)

15.30; Gh. Bânceanu (Buc.)
- C.S.M. SUCEAVA (0-0)



0 inimoasa competiție a „Daciadcr, la Tg. Jiu „CUPA FETELOR GORJENE"
TG. JIU (prin telefon). — 

Terenurile Stadionului muni
cipal și Sala sporturilor din 
localitate au găzduit întrece
rile celei de a 8-a ediții a 
„Cupei fetelor gorjene", tradi
țională competiție sportivă de 
masă. Peste 250 de finaliste 
— ajunse în această fază în 
urma disputelor din etapele 
de masă — s-au întrecut 
Ia atletism, șah, tenis de masă, 
tenis, handbal și volei. ele 
fiind tinere eleve, profesoare, 
muncitoare, tehniciene. coope
ratoare. lucrătoare în unități 
sanitare și din comerț, tn ca
drul competiției, transformată 
într-un adevărat festival al spor
tului feminin gorjan — înscris

SPORT LA DOI PAȘI DE CASA 
...sau ce minune a făcut 

municipalitatea constănțeană
Constanța. E duminică, sîn- 

tem în luna lui Florar. Pe jos, 
in troleibuze, pe biciclete și 
motociclete. in autoturisme, 
numeroși constănteni pleacă 
spre „grădinițe". Să plivească 
buruienile, să ude ceapa și us
turoiul. ridichile și salata, să 
pună răsadurile de roșii. O 
treabă pe cit de bună, pe atît 
de utilă, pe care — cu voia 
dumneavoastră — o trecem și 
la „mișcare în aer liber", deși 
nu ee află în impact direct 
cu sportul, iar asociațiile spor
tive nu au acțiunea prinsă în 
plan. Dar grădinăritul este, 
mai Intîi de toate, mișcare, 
multă mișcare in aer liber...

Dar noi am venit să scriem 
despre agrementul sportiv du
minical și ne-am propus să-1 
căutăm in locul numit „La 
Cișmea*, cindva afară mult din 
oraș, groapa de gunoi a urbei, 
pe care am văzut-o înainte de 
a se porni acțiunea de am
ploare Întreprinsă de munici
palitatea constănțeană, cu 
sprijinul deputaților. al cetă
țenilor și întreprinderilor lo
cale.

Groapa sordidă, cu fel și 
chip de terase și găuri să
pate de ploi pe care ți-era 
parcă teamă să te aventurezi

„ORELE DE SĂNĂTATE" ALE ELEVILOR
(Urmare din pag. 1) 

sub genericul „Daciadei" — 
s-au remarcat o serie de ti
nere cu reale calități. La atle
tism, de pildă, o bună impre
sie au lăsat Mirela Vlădules- 
cu. elevă la liceul „Ecaterina 
Teodoroiu" din Tg. Jiu, cîști- 
gătoare a două probe (lun
gime și 800 m), Maria Ciolacu 
(Liceul pedagogic Tg. Jiu), în
vingătoare la 100 și 200 m plat. 
Carmen Căpeț. de la Liceul in

dustrial nr. 2 Tg. Jiu, victo
rioasă la aruncarea greutății. 
Și disputele cu mingea de ce
luloid au permis unele consta
tări pozitive. Controloarea teh
nică de calitate Iuliana Dă- 
năiață, de la I.M.S. Sadu, a 
susținut o finală echilibrată,

cu cîțiva ani tn urmă, este 
astăzi un complex sportiv de 
toată frumusețea, cu terenuri 
de fotbal, de rugby, cu bazin 
de Înot (a cărui apă poate fi 
Încălzită) și sală de atletism... 
Găzduind cu aceeași ospitali
tate activitatea sportivă de 
performanță și activitatea de 
masă din cadrul competiției 
sportive naționale „Daciada", 
această Întinsă arie sportivă dă 
posibilitatea destinderii prin 
sport oricui este dornic să o 
facă, fie că locuiește In car
tierul Tomis Nord, unde se 
află baza de agrement, fie în 
altă parte.

La ora ci nd am trecut p» 
acolo, pe unul din terenuri se 
juca un meci de fotbal Intre 
două echipe alcătuite ad-hoc, 
din jucători de toate viratele 
și care se cunoșteau între ei 
nu după culoarea tricourilor, 
ci după alegerea de la început 
eu pietricica ascunsă la spate... 
Relații asupra „situației* am 
luat nu de la competitori, care 
nu ar fi Înțeles nici în ruptul 
capului să oprească tocmai a- 
tunci jocul, ci de la trei fe
tițe de pe margine, surorile 
Anișoara și Florica Gavrilă șl 
prietena lor Anca. Se jucau 

ac exista interes tn acest do
meniu, cum nu se lntimplă, 
Insă, la Liceul industrial 6 din 
Ploiești, eu un colectiv de 
elevi aproape anonim In spor
tul de masă. Liceul Industrial 
de mecanică nr. 7 din același 
oraș, precum și liceul indus
trial din Teleajen sînt de ase
menea ta măsură să realizeze

TOT MAI FRUMOASA BAZA MATERIALA DIN ȘCOLI - 
„MAGNETUL" CHEMĂRII SPRE SPORT A COPIILOR 

MEHEDINȚENI
Din capul locului se cuvine 

mărturisită imaginea tonifian
tă păstrată după un raid prin 
șcdlile mehedințene : se face 
sport I Și cum nu s-ar face, 
de vreme ce aproape toate 
școlile generale, cel puțin din 
municipiul reședință de județ
— Drobeta Turnu Severin — 
(fispun de baze proprii, sim
ple, mal pretutindeni rezol- 
vtndu-se și problema sălilor. 
„In urmă cu vreo zece ani — 
ne precizează prof. Gheorghe 
Dunărințu, președintele CJEFS
— exista, dacă nu mă Înșeală 
cumva memoria, o singură 
sală de sport tntr-o școală. 
Acum, aproape peste tot si
tuația e eu totul alta. Iar 
marea noastră mindrie e si
tuarea acestor unități de tn- 
vățămint, cu baze și săli de 
sport, tn mijlocul eartierelor 
de locuit, copiii fiind astfel 
atrași permanent, ea de an 
magnet, spre mișcare I*.

împreună cu proț. Gheorghe 
Clocîrlan, inspector de specia
litate la LS.J. Mehedinți, am 
pătruns mal tatii tn curtea li
ceului severinean Traian, care 
la anul Iși serbează centenarul 
(unde funcționează clase de 
la 6 la 12). Aici, prin grija 
profesorilor Matilda Nistor, 
Nadia Oproiu și Stelian Du
mitru Rochian, eu sprijinul 
conducerii (director — prof. 
Viorel Sahagia), elevii au asi
gurată o activitate continuă, 
cu Întreceri la volei, handbal, 
baschet, atletism, tenis sau te
nis de masă, gimnastică ritmi
că. In afara Întrecerilor Intre 
clase, se organizează chiar 
partide ce opun selecționata 
elevilor celei a cadrelor didac
tice. La mare nret e sportul 
minții, iar aceasta de vreo 15 

spectaculoasă, ciștiglnd In fața 
Ancăl Vîlceanu. elevă la Li
ceul industrial nr. 2 Tg. Jiu. 
La tenis, succesul a zimbit 
elevei Elena Mischie, Învingă
toare’în meciul decisiv cu co
lega sa de la Școala generală 
din comuna Padeș, Gabriela 
Popescu. (Constantin Popescu, 
profesor de educație fizică, ta
tăl Gabrielei, este cel care a 
Înființat In Istorica localitate 
un centru modern de tenis și 
de tenis de masă). în Între
cerea din jurul tablelor eu 
64 de pătrate a triumfat Voi- 
ehița Horhoianu, elevă la 
școala generală din comuna 
Bălănești, urmată de colega ei 
Iuliana Vasiescu.

Cine-ar xice ci aici a fost groapa de gunoi c Constantei ?

„pe tușă*. în timp ce tăticii 
lor se aflau In viitoarea me
ciului, unul de-o parte și al
tul de cealaltă, dar asta nu 
influența cu nimic prietenia 
celor trei. Aflăm, după ce ne 
lămurim că mai intîi au tre
cut pe la grădiniță, „nu gră
dinița aia unde se duc cele 
mai mari dintre ele, ei ala cu 
ceapă și ridichi care erănțăne 
In dinți", aflăm, deci, eă pe 
tăticul surorilor 11 cheamă „to
varășa’ Gavrilă și a mecanic 
de locomotivă, ăla eu bluză 
bleo și cămașă albă, adică a 
fost albă, dar cu fotbalu’ ăsta 
a să vadă dumnealui ee-1 zice 
mămica...*

mult mai mult la acest capi
tol. Condiții există. cum 
ne-am convins. E necesară, 
Insă, o conlucrare REALA în
tre toți factorii din perimetrul 
școlii. Un schimb de expe
riență cu unitățile de tavăță
mint fruntașe ar putea grăbi 
demarajul dorit

Tiberiu STAMA

ani, bunele rezultate obținute 
la diferite niveluri neputind fi 
despărțite de numele veritabi
lului animator, Ilie Chivu, 
profesor de... geografie. Și la 
liceul „Traian* șl in alte școli 
vizitate, excursiile și drume
țiile sînt foarte îndrăgite de 
elevi, Cula lui Tudor, Porțile 
de Fier, dealul Vărănic sau 
muntele Căpățîna fiind doar 
cîteva din locurile preferate.

La „generală 2*, profesorii 
Serana Clolna și Dan Mircea 
Butta (foarte In temă apropo 
de educație fizică și sport a- 
rătîndu-se și directorul Nico- 
lae Molnar) țin să remarce, 
in primul rind, supremația pe 
județ a elevilor lor la Tetra- 
tlonul atletic școlar, diploma 
decernată lui Silviu K3ber (a 
VIII-a B) la zona de la Deva 
avind Încă proaspătă cerneala, 
apoi larga participare la tra
diționalul festival propriu de 
gimnastică ritmică : 17 echipe 
de clasă, în schimb, la Șc. gen. 
11 (unde funcționează și Clu
bul sportiv școlar, cu o bună 
bază materială, ce va deveni 
și mai bună) am văzut pe viu 
cum băteau elevii mingea ta 
pauze sau după ore, dar nu 
cu piciorul, cum se lntimplă 
de regulă, oi cu mina, voleiul 
devenind o mare pasiune, 
transmisă, de profesorii Ni- 
colae Nedeleu și Ștefan Fota 
(primele echipe la această 
oră : V A la fete, respectiv 
V B. VIII D și VIII A). La 
școala T4, unde se spune că 
gimnastica zilnică a intrat ta... 
sîngele elevilor, spațioasa sală 
abia a fost finisată, prin mun
că patriotică. Frumoasa reali
zare este legată de marea pa
siune pentru sport a directoru
lui (profesor de matematici)

In turneul celor 11 echipe de 
handbal s-a impus formația 
liceului .Tudor Vladimirescu* 
din localitate, Învingătoare de
tașată in finala eu selecționata 
Mceului .Ecaterina Teodoro

iu* 25—41 In fine, la volei, 
competiția a revenit formației 
Știlnța-învățămlnt, care a în
trecut-o eu 1—0 pe eea a li
ceului „Tudor Vladimirescu*.

Organizatorii (CJ.E.F.S. și 
Consiliul județean al sindica
telor) au oferit frumoase pre
mii celor mal bune sportive 
participante 1> frumoasa În
trecere dotată cu „Cupa fetelor 
gorjene*.

Manole BALOI-coresp.

Clnd se consumă o fază fier
binte la poarta dinspre noi. 11 
strigăm și-l Întrebăm așa. să 
nu creadă omul că ne invlr- 
tlm pe lingă lucrurile copiilor t 
„Vă place fotbalul, tovarășe 
Gavrilă „Ca fiecăruia.»*, ne 
răspunde grăbit și se repede 
să sară la o minge Înaltă, ca... 
fiecare om căruia li place să 
joace fotbal, nu să-1... discute.

La plecare, ne-am Întrebat : 
ce-ar fi făcut oamenii aceștia 
astăzi, dacă ta locul acestui 
superb loc de sport ar fi ră
mas groapa sordidă de altă
dată 7

Mircea COSTEA

Dorin Radoslav, ea constituind 
garanția că „rezultatele supe
rioare na vor lntirzia*, cum 
promiteau prof. Florin Alexan- 
drescu sau Maria Geică. La 
cea mal tlnără unitate din 
Drobeta Turnu Severin — la 
„numărul 15“ — prof. Mircea 
B&lțățeann se va lăuda cu o 
mică performanță, cit de cu- 
rînd: acest »om de șoc*, cum 

fi numea sugestiv cineva, se 
află la a treia bază sportivă 
pe care o va ridica Împreună 
eu elevii 1

O paletă largă de acțiuni 
este caracteristică și pentru 
multe școli din alte localități. 
E cazul, spre pildă, in comu
nele Pristol (director este un 
profesor de educație fizică : 
Constantin Șerbăneseu), Gruia, 
Șvinița (primarul Pavel Petro
vid reprezintă un modei in 
privința Înțelegerii rolului 
sportului In formarea tinerei 
generații, ca și omologul său 
de la Livezile — Rafael Cio- 
răscu), Girla Mare, la Orșova, 
Strehaia, Vînju Mare, Podeni, 
Clreșu — acestea din urmă În
deosebi ta sporturile de lamă. 
După cum nu lipsesc nici e- 
xemple de la polul opus, Înde
osebi din zona de nord a ju
dețului — Godeanu, TMlvănești, 
Obirșa Cloșani, Balta — lipsa 
cadrelor calificate constituind, 
desigur, una dintre explicații.

In general însă, copiii Me- 
hedințului lș! fac de timpuriu 
din sport un prieten apropiat, 
de fiecare zl„.

Geo RAEÎCHI

UN GEST REPROBABIL, 
CU URMARL. PE MĂSURĂI

In urma articolului «Măsuri 
ta teren.,, «ar după 2* am 
primit un răspuns la obiect 
din partea asociației Mecani
ca fină București, cub sem
nătură secretarului acesteia. 
Ștefan Constantineseu, «in 
care reținem t

• Colectivul de A» meni ai 
muncii din cadrul Întreprin
derii de mecanică fină din. 
București * (mu cunoștință 
cw indignate de gestul repro
babil comis de jucătorul de 
baschet Gheorghe Neculcea 
(nnul din jucătorii de baxă 
ai echipei), care la meciul cu 
Rulmentul Alexandria, din 
cadrul Diviziei de tineret, 
programat recent la Galați, 
a comis gestul huliganic de 
a lovi eu pumnul tn fată un

azi Începe Intrecl 
A RUGBYȘTILOR

AZI ÎNCEPE turneul final 
al campionatului republican de 
rugby rezervat juniorilor și 
școlarilor, la care iau parte 
primele clasate în cele patru 
serii. In urma tragerii la sorți, 
programul primei zile este ur
mătorul (Stadionul tineretului 
din Capitală, de la orele 9,30 
și 17) : C.S.Ș. Locomotiva 
Cloj-Napoca — Carpați Mirșa,

C.SJȘ. 
Bucur 
C.8.Ș. 
I.ocon- 
Steaua 
rele - 
din a 
Intre < 
mlnică 
decisiv 
rarhiei

.........

ÎN DIVIZIA „A“ D
întrecerile tn cele patru serii 

ale campionatului Diviziei »A" 
de popice se apropie de sflrșlt. 
Au mai rămas de disputat elteva 
jocuri (simbâtă și duminică), 
care Insă, cu excepția seriei 
Nord (la bărbați), nu mai pot 
influența clasamentele. Deci. «e 
cunosc aproape in întregime fi
nalistele, primele patru clasate 
in fiecare serie, care vor parti
cipa la turneul pentru desemna
rea echipelor campioane, pre
cum șl formațiile care vor re
trograda din Divizie, cu excep
ția seriei Nord (la bărbați) unde 
cea de-a doua retrogradată va 
fi cunoscută după ultimele me
ciuri (Voința Tg. Mureș sau Chi
mica Tlmăveni).

Iată „minlclasamentele” serii
lor : FEMININ — seria Sud : 1. 
Gloria București ZS p, 2. Voința 
Galați 23 p (cu un joc mal pu
țin). 3. Voința București 22 p 
(21658 p d în deplasare), 4. Vo
tata Ploiești 22 p (20 854)... pe 
ultimele locuri : ». Olimpia
București S p. 10. Dacia Ploiești

TUUNTIJ INTERNATIONAL
DE BADMINTON
LA TIMIȘOARA

în Organizarea ..Badminton- 
Club Gloria" din Timișoara va 
avea loc in zilele de 28. 23 
și 30 mai un turneu interna
tional de badminton, dotat cu 
„Cupa Timiș", organizat oub 
egida Comitetului județean Ti
miș al U.T.C. Vor fi prezente 
la start cîte două echipe din 
Bulgaria (D.F.S. Nadejda O- 
reahovo, B. C. Haskovo — 
campioana țării). R. D. Ger
mană (Einheit Greifswald — 
campioana țării și selecționata 
de tineret). Polonia (L.K.S. 
Tech ni k Glubezyce — cam
pioană, Start Gdynia), Unga
ria (selecționata de tineret și 
campioana țării Honved), pre
cum și două echipe timișorene.

» p ; »< 
dea U 
» P « Voința
4. Elect 
(XI 032).. 
reș 8 p 
10. Co 
MASCU1 
Gloria 
men tul 
Olimpia 
4. Voin 
C.F.R. C 
met Bu 
mai puț 
lectromu 
Aurul E 
greșul ( 
Tehnouti 
20 p (4! 
puțin — 
Mureș 2( 
mal put 
veni 14 
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12 p (40 
puțin,
(39 369) -
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ICNUȚ BOBOCEL Șl MAȘINA SA,
Timp de trei zile, pe pista 

specială — o construcție ex
cepțională — de la Întreprin
derea Semănătoarea, precum 
șl pe mini-autodromul amena
jat in fața complexului stu
dențesc Grozăvești din Capi
tală s-au desfășurat întrece
rile campionatului republican 
de automodele. Sute de ti
neri, îndeosebi studenți, «u 
asistat la un spectacol spor
tiv de mare atracție oferit de 
micii bolizi, care impresio
nează prin perfecțiunea lor 
tehnică și prin măiestria cu 
care sînt pilotați de către con
structori. Ediția din acest an 
a campionatelor republicane a 
prilejuit mai multe constatări. 
Mal intîi, faptul că automode- 
Iismul și-a cîștigat repede o 
mare popularitate in rindul ti
neretului, al copiilor, lucru 
demonstrat de numărul mare 
de participant! la finale — a- 
proape 100 — din întreaga 
țară. Apoi, calitatea mașinilor 
a fost mult superioară față de 
anii trecuți, s-au prezentat 
numeroase construcții proprii, 
caroserii și mijloace de pro
pulsie noi (o notă aparte se 
cuvine „automobilului* de for

mulă, cu i 
prin radio 
Bobocel, " 
ferențial -v. 
țară). Și, î 
tat creșter 
ților — a! 
delelor car 
teze de pe 
si a mode 
tadio, în 
nare și de 

întrecerih 
s-au bucur 
nă organize 
derația de 
tr-un corp 
tențl și tai* 1

tive despre modul cum trebuie 
Înțeleasă activitatea sportivă 
«xtrașcolară, căutîndu-se căile 
directe pentru cuprinderea in 
practicarea sistematică a exer
cițiului fizic a marii mase a 
tineretului. Așa cum, de pildă, 
am tntilnit la Ctmpina, la li
ceele energetic 3 și industrial
1 Faptul că ambele unități 
școlare dispun de condiții a- 
decvate pentru sport constituie 
un argument in sprijinul reu
șitei. Dar, un alt argument, la 
fel de puternic, îl reprezintă 
prezența permanentă a condu
cerilor liceelor respective In 
rindul elevilor, prin asistențe 
care stimulează frecvența și 
ambiția tineretului spre a face 
din sportul preferat mult mal 
mult dectt • problemă de 
menținere a sănătății, dorința 
»pre împliniri peste hotarele 
Școlii- Si tot ta Cîmpina, ta- 
tr-o școală generală (nr. 2). 
colectivul de elevi, avind 
printre profesorii de speciali
tate pe însuși directorul Ale
xandru Maxim Blank, asigură 
—• prin Însuflețite concursuri 
(atletism, volei șl handbal, cu 
precădere) — un bogat conți
nut calendarului sportiv de 
aid, lărgit continuu prin par
ticipări și la acțiunile sportive 
'nițiate pe plan orășenesc. Este 
deosebit de încurajator faptul 
eă asemenea exemple stat pe 
cale de extindere (Școala ge
nerală 1 Băicol, Școala gene
rală Mlneciu-Ungurenl, Școala 
generală 3 Vălenii de Munte. 
Bceul și școala generală din 
B-eaza etc.).

Prof. Petru Ghizdilă, inspec
tor metodist al Inspectoratului 
școlar al județului Prahova, 
consideră, prin prisma sonda
jelor efectuate de la începutul 
acestui an de tavățămint, că 
în proporție de 75 la sută aso
ciațiile sportive din școli ma
nifestă o preocupare atentă 
fată de activitățile sportive 
extrașcolare, rod al colaborării 
strînse dintre profesori și or
ganizațiile U.T.C. O proporție 
care, în condițiile unui județ 
de frunte al țării, ar putea fi 
și nfai mare, dacă peste tot

Iată și c 
an, pe cati 
automodele 
aeriană, ju 
Daniel Orii 
tul Pitești) 
Jeflea (Circ 
modele cap 
pe roată, i 
Ion Nenciu 
rlu Vlrlano' 
stantin Dim 
siantin Strc 
mănătoarea 
modele cu 
pilotate prii

jucător al echipei adverse. 
Informăm pe cititorii starului 
eă la aflarea veștii privind a- 
tttudinea jucătorului Gheor
ghe Neculcea, Consiliul aso
ciației noastre sportive, sec
ția de baschet, toți sportivii 
și toți oamenii muncii din 
Întreprindere s-au desolidari
zat de acesta. Analizindu-i 
fapta tn raport eu gravitatea 
el și eu regulamentele spor
tive, Consiliul asociației noas
tre sportive a luat măsura 
suspendării sale din activita
tea competițlonală ptnă la 
sfirșitul anului 1S82 și prelu
crarea In toate secțiile de 
performanță a acestui caz. 
singurul ptnă acum in acti

vitatea sport 
deril-.

Apreciind i 
ril adoptate, 
dem că ea 
exemplu și ) 
tivi certați c
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DE VITEZĂ AUTO I 
DE LA BRĂILA I

Brăila a găzduit din nou o | 
competiție de automobilism : I 
cea de a doua etapă a cam
pionatului republican de viteză ■ 
pe circuit. Desfășurată pestră- I 
zile principale ale orașului, în- ■ 
trecerea a atras ca de obicei 
mii de spectatori dornici să I 
vadă la lucru piloți fruntași ai | 
țării noastre. Buna organizare 
— asigurată de comisia jude- | 
țeană a filialei A.C.K. Brăila 1 
Si LT.A. Brăila —, vremea fru
moasă. dar mai ales com por- . 
tarea alergătorilor, au favori- I 
zat un spectacol apreciat. La ■ 
start s-au prezentat 47 aler
gători. dintre care 13 începă- I 
tori. Neplăcut a fost insă fap- | 
tul că s-au înregistrat foarte 
multe abandonuri, semn al I 
pregătirii necorespunzătoare a I 
mașinilor de concurs. Cum alt- I 
fel poate fi apreciat faptul că 
din cei 34 avansați care au I 
luat startul, doar 16 au ier- | 
minat cursa 7 O mențiune 
pentru rezultatele, respectiv ■ 
comportarea, a doi tineri : Ho- I 
ria Andronic (la a doua sa * 
cursă pe circuit) și Nicolae _ 
Andrei (care confirmă de la I 
o cursă la alta). REZULTATE: I 
începători — 1. F. Cîmpean 
(IDMS Buc.), 1 D. Luca (ITB), I 
1 S. Bedivan (Volanul Buc.) ; | 
grupa ,,A“ — 1. S. Dina (CSU 
Pitești), 2. H. Andronic (ACR | 
Buc.), 3. D. Balaban (Politeh- I 
nica Buc.) ; grupa „A 2“ — 1. • 
P. Geantă, 2. B. Ursu (ambii _ 
INMT Buc.). 3. N. Andrei (CSU I 
Pitești) ; grupa ,.C“ — 1. N. I 
Grigoraș (Dacia Pitești), 2. W. 
Hirschvogel (CSM Reșița), 3. I 
C. Motoc (Politehnica Buc.) — | 
aceștia trei fiind și primii în 
clasamentul general. Echipe ■ 
(doar două clasate) :1. C.S.U. I 
Pitești, 2. Politehnica Bucu- • 
rești. .

Etapa a ni-a a campionatu- I 
lui : „Marele premiu al Bucu- | 
reștîuîui", la 29 mat (M. FR.).

DE LA MECIURI ADUNATE.»

DE NOI GIMNASTE
LA DE LA DEVA

d« pe Nngâ școala qeneralâ nr. 7 «#hn 
a de 6 iunie a.c., k> ora 9, o selecție parv
in clasele I— IV. PârînțH împreună cu fetițele 
școlii, din str. Alexandru Schia nr. 7. Am6-

CAMPIONATELOR DE AUTOMODELE
pilotat Catargiu (C.M.S. Gura Humo-
Ionuț rului) la juniori și Marian

ev. di- Popescu (Petrochimistul Pi-
td in tești) la seniori ; automodele
de'-no- cu motoare termice, pilotate

1 pilo- prin radio : 3,5 șl T cmc —
ia mo- Ionuț Bobocel (C.S.T.A. Bucu-
ing vi- rești). Pe echipe, Întrecerile au
ră). cit fost cîștigate de Petrochimis-

prin tul Pitești la .Juniori și Semă-
Lndemi- Cătoarea București la seniori.
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ADMINISTRAȚIA DI STAT TOTO PRONOSPORT INTORMfAZA ȘTIRI
• C1ȘTIGUL ESTE MARE, SE

CRETUL ESTE MIC : LOZ IN
PLIC. Cel mal simplu șl popu
lar sistem de joc, Lozul în pilc, 
oferă particlpanțllor posibilitatea 
permanentă de- a cîștlga autotu
risme și Importante sume de 
bar.l. La seriile de Loz In pilc 
aflate ta vtozare, oricine joacă 
poate obține : autoturisme „Da
cia 1306- și .Trabant S01“ câști
guri ta bani de S0.000, îOioW, 
10.000, s.ooo, 2.060 Iei etc. Agen
țiile Loto-Pronosport, vtnzătorll 
volant!. unitățile din comerț șl 
cooperația de consum, pfecum șl 
oficiile poștale din întreaga țară 
vă stau la dispoziție pentru a

s
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ti un 

spor-

late - în& rf'S- 
r«, a- 
trucția* 
mu) ne 
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• UN NUME NOU în co
lectivul de tehnicieni ai 
clubului F. C. Olt : Silviu 
Stănescu. Cunoscut din în
delungata șl rodnica sa ac
tivitate la Craiova. Stănescu 
so va ocupa de juniorii e- 
chipei din Scomicești. De
altfel. duminică, la Pitești, 
-- în lipsa antrenorilor ti
tulari — el a și condus for
mația divizionară „A" in 
meciul cu F. C. Argeș • 
în tribuna stadionului din 
Trivale. mijlocașul Iovă- 
nescu, venit să urmărească 
partida dintre cele două 
formații la care a jucat în 
ultima vreme. Pentru sezo
nul viitor, se anunță trece
rea sa de la Dacia Pitești 
la F. C. Argeș. Actualmen
te, el face antrenamente cu 
foștii și viitorii săi coechi
pieri © Arbitrul Nicolae 
Rainea se pricepe la pro
nosticuri. în dimineața me
ciului de la Pitești, intr-un 
cerc larg, a dat 4—1 pen
tru Rapid în intîlnlrea cu 
Petrolul. Să recunoaștem că 
a avut intuiție... • Deși 
jucase foarte bine pină a- 
tunci, Turca a fost înlocuit 
în min. 50. N-a fost vorba 
de nici o accidentare. Do- 
brin a vrut să-1 menajeze, 
după oboseala turneului 
sud-american • Și după un 
cartonaș galben se poate 
părăsi terenul ! A fost ca
zul lui P. Petre care, to 
min. 48, după ce a văzut 
cartonașul galben, a fost 
imediat chemat la bancă și 
Înlocuit cu Rotarii. • ÎN 
MINUTUL 82 al meciului 
S. C. Bacău — Dinamo, la 
un duel, in careu, pentru 
minge intre Stănescu și Ve- 
rigeanu, ultimul s-a dezechi
librat și a simulat o că
dere spectaculoasă. „Pe
nalty clar" a apreciat, du
pă joc. la cabine, cineva 
din anturajul formației 
gazdă. „N-* fost. 11 metrii" 
a intervenit, prompt, antre
norul băcăuanilor, Nieolae 
Vătafu, dovedind o obiecti
vitate puțin obișnuită prin
tre tehnicienii primului eșa
lon • CARTONAȘE GAL
BENE, un lucru cu care 
nu-i de joacă. Duminică, 
Jiul n-a putut să fo
losească nu mai puțin 
de trei jucători din a- 
ceastă cauză : pe Dina, 
Roșu, Giurgiu. Atenție, 
deci. In acest final de cam
pionat. la latura disciplina
ră • Sălăjan a jucat du
minică foarte bine. Căpita
nul Jiului a dat un fru
mos eXemplu mobilizator 
colegilor săi • La 2—0 
pentru Jiul, scorul a fost 
redus pentru Sportul stu
dențesc de Bucurescu, cel 
care a venit la echipa 
bucureșteană de la... Jiul. 
• DUMINICA, antrenorii 
echipei Steaua ne-au comu
nicat. pentru meciul cu „U“ 
Cluj-Napoca, o formație eu 
FI. Marin fundaș central. 
Cu eîteva minute Înainte 
de Începerea partidei, ei au 
intrat în alertă. La încăl
zire, FL Marin și-a reacti
vat o veche Întindere. Cum

Încerca să vă numărați șl <tv. 
printre marii dștigători 1
• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 23 MAI 1982. 
Categoria 1: (13 rezultate) 1 va
riantă 100% a 17.466 lei șl 34 va
riante 26% a 4.366 lei; categoria 
M (12 rezultate) 80 variante 100% 
a 858 lei șl 970 variante 35% a 
166 lei; categoria 3: (11 rezulta
te) 693 variante 100% a 99 tel și 
10 664 variante 25% a 22 teL
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES de astăzi, 26 
mal 1982, se televizează ta direct 
tneepind de ta ora 17.40.

DUMINICA

____________________tragere

Anghellni era suspendat, 
antrenorii C. Cernăiana și 
N. Pantea l-au trimis pe 
Iovan fundaș centrai, iar 
pe Balint fundaș lateral 
dreapta. O soluție de ul
tim moment foarte inspi
rată • în partida de spe
ranțe Steaua — .,U“ Cluj- 
Napoca (2—1) golurile în
vingătorilor au fost opera 
lui Nicolae Soare, fiul co
mentatorului sportiv al ra
dioului, care continuă să se 
remarce. • Pentru respec
tarea distanței de 8,15 m 
la lovitura de la colț, fe
derația a indicat cluburilor 
și asociațiilor proprietare 
de terenuri să traseze o 
mică linie in afara terenu
lui. Constatăm cu surprin
dere că unele cluburi au 
trasat linia... in teren ! • 
CÎND S-AU ANUNȚAT 
formațiile la stația de am
plificare a „Centralului" din 
Craiova, crainicul stadionu
lui a spus referitor la con
ducerea tehnică a forma
ției gazdă : „antrenorii e- 
chipei noastre. Ion Oble- 
menco și Constantin Cernă- 
ianu“.„ în stadion s-a fă
cut un moment de liniște. 
Apoi a apărut la marginea 
terenului antrenorul Con
stantin Oțet și toată lumea 
și-a dat seama că. de fapt, 
crainicul stadionului rămă
sese în urmă eu vreo 6—1 
ani. • Bucurie mare pe 
stadionul din Bănie clnd 
s-a anunțat că la Bacău, în 
meciul cu Dinamo, gazdele 
au deschis scorul. Mai a- 
proape cu rindul la... „ca
pra vecinului", spectatorii 
eraioveni au uitat să-și mai 
încurajeze propria echipă 
• SATISFĂCĂTOR este ca
lificativul acordat arbitrului 
Lndușan, după meciul de ia 
Arad (U.T.A. — C. S. Tîr- 
govișțe), A fost — pentru 
unii — surprinzător, mai ales 
din cauza scorului net, care 
sugerează un meci fără pro
bleme. Acest calificativ are 
la bază tolerarea jocului 
dur, in primele 15 minute, 
neacordarea unui penalty, 
în favoarea arădanilor, Ia 
un fault asupra lui Coraș, 
și nesancționarea în final a 
aceluiași Coraș, pentru lo
virea adversarului direct, 
fără balon • Dincolo de a- 
cest gest nesportiv, să sub
liniem verva deosebită a 
lui Coraș, care demonstrea
ză o bună valoare tehnico- 
tactică. Coraș a figurat în 
lotul mare în cursul acestei 
ierni. Credem că el trebuie 
urmărit cu atenție, în con
tinuare. La Arad, cel pu
țin, el este solistul care co
lorează jocul, un fel de 
Bălăci al „orașului de pe 
Mureș" • Remarcabili e- 
voluția extremului stingă 
tîrgoviștean Popescu. „Iată 
un jucător care joacă și ea 
corpul !“ — a exclamat an
trenorul „Coco" Dumitrescu, 
aflat ta tribună, și care a 
admirat numeroasele tre
ceri ale tînărului jucător pe 
lîngă Bîtea, un fundaș întot
deauna aspru. Popescu e un 
nume de luat în seamă

• STEAUA — SELECȚIONATA 
ARMATEI SIRIENE. Astăzi, <Je 
ta ora 18, pe stadionul steaua, 
se va disputa un interesant meci 
amical Intre formația gazdă șl 
Selecționata armatei siriene.

• în zilele de 27. 28 și 30 mal 
va avea loc la Focșani turneul 
final al campionatului republi
can de juniori I, la care vor 
fi prezente următoarele echi
pe : C.S.Ș. Bacău, F. C. Con
stanța. Rapid București, C.S.Ș. 
Craiova, F.C.M. Reșița, F. C. 
Baia Mare, Chimica Tîrnăveni 
si Corvinuî Hunedoara

AP PROCURAT 
LETE CU NUMERELE 
PREFERATE î

Agențiile Leta-PTo- 
rtoeporf «A stoe kt 
dispoziție plnA shnbA- 
tA 29 mai IncTusiw.
« FIECARE VA- 
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S-A OPRIT „PRODUCȚIA" ȘCOLII BĂCĂUANE ?
Una dintre cele mai „autoh

tone" formații divizionare ,.A“ 
este S.C. Bacău. Deloc surprin
zătoare această afirmație 1 Se 
știe că. de multi ani. Bacăul a 
devenit o veritabilă uzină de 
talente fotbalistice, rod al unei 
temeinice organizări a muncii 
cu copiii și juniorii, a unei per
manente munci de selecție care 
are ca „stații-pilot". clubul spor
tiv școlar „Vasile Alecsandri" 
șl secția de specialitate de la 
S.C. Bacău. Astăzi, o excelentă 
promoție făurită de școala bă
căuană o găsim puternic repre
zentată In lotul divizionarei 
,.A“ :Ursache, Popa, Andrieș. 
Cărpuci, C. și L Solomon, Lunca, 
Elisei, Viscreanu, Soșu, Vama- 
nu, Antohi, Chitaru, Verigeanu, 
Botez au parcurs filiera clasică 
și au urcat pînă la treapta cea 
mai de sus a performanței fot
balistice. Reușita se prezintă ca 
remarcabilă, devreme ce numai 
Mangeac, Penoff $1 Șoiman sînt 
„străini" venind din alte orașe 
sau secții decît cele băcăuane. 
Sigur, despre măsura în care 
grupul de fotbaliști ridicați la 
Bacău »-a realizat conform aș
teptărilor. despre aspectele pri
vind o mai înceată ascensiune 
a sa decît era de prevăzut, des
pre unele curbe descendente ne
dorite în traseul performanței 
unui Chitaru sau Vamanu sau 
Antohi rămîne de discutat. în 
coloanele ziarului nostru efec- 
tuîndu-se. dealtfel, unele refe
riri la acest subiect. Astăzi do
rim însă să vedem dacă succe
siunea seriilor de sportivi este 
asigurată, dacă nu a intervenit 
cumva o stopare In functiona
rea circuitului atit de produc
tiv despre care aminteam.

„Despre o stopare nici vorbă 
nu poate fi, este de părere prof. 
D. Varodin, directorul Școlii ge
nerale nr. 30. pe lîngă care 
funcționează Clubul sportiv șco
lar „Vasile Alecsandri". el în
suși antrenor de fotbal. Sigur 
că pot interveni unele scăderi, 
ea număr și grad de talent, in 
diversele serii. Noi ne străduim 
să asigurăm, prin selecții neîn
trerupte și o pregătire exigentă, 
ridicarea unui număr cit mai

SFERTURILE DE FINALĂ
(Urmare din pag. 1)

hilui Ploiești, liderul neriei ■ 
n-a ta Divizia „B") se întîl- 
nesc astăzi la Rm. Vîlcea.

F. C. Argeș, ia vederea a- 
eestui med. a afectat ziua de 
luni unui program de recupe
rare. iar marți dimineață a e- 
fectuat un antrenament com
plex. Antrenorul Nicolae Do- 
brin are probleme legate de al
cătuirea formației, cîțiva dintre 
titulari fiind accidentați. în a- 
ceste condiții, conducătorul teh
nic al piteștenilor va apela și 
la mijlocașul Iosif Ștefan, de la 
„speranțe", care va debuta, as
tăzi. ta prima formație. F. C. 
Argeș sosește astăzi la Rm. 
Vîlcea, pierind ta jurul orei 
14 de la Pitești.

Rapid a plecat ieri dimi
neață, cu autocarul, la Rm. 
Vîlcea; fără Belu, Paraschiv, 
ambii indisponibili, si Ispas, 
ultimul fiind suspendat pentru 
cumul de cartonașe galbene. în 
locul lor antrenorii Viorel 
Kraus si Emil Dumitriu îl vor 
introduce, după toate probabi
litățile. ne Tiță, Adrian Dumi
tra și Ionel Popescu. Ca de 
obicei ta asemenea ocazii. Ra
pidul. o specialistă a cupei, in
diferent de eșalonul în care 
activează, va fi însoțit la Rm. 
Vîlcea de un grup masiv de 
susținători.

SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
Și la Hunedoara se tatilnesc 

două dintre formațiile care au 
realizat performante frumoase 
ta etapa de duminica trecută: 
CHIMIA RM. VÎLCEA a între
cut pe Corvinuî cu 2—0. iar 
F.C. BAIA MARE, în seria a 
tll-a a diviziei secunde, a ter
minat la egalitate. 0—0. la A- 
rad, cu Rapid.

Chimia Rm. Vîlcea a e- 
fectuat ultimele pregătiri în 
vederea partidei de azi la De
va, unde a sosit luni seara. în 
cursul zilei de marți, antre
norul P. Gavrilă a condus do
uă antrenamente, la care au 
participat toti jucătorii, inclu
siv Predeanu, căruia i-a ex
pirat suspendarea de sase eta
pe. După tpate probabilitățile, 

mare de copii si juniori suscep
tibili de a atinge înalta perfor
mantă. de a menține tradiția 
scolii băcăuane Colaborăm, in 
condiții excelente, cu S. C. Ba
cău. trecerea elementelor de 
prim-plan spre echipele clubu- 
lui-fanion al Bacăului se efec
tuează cu regularitate, antre
norii clubului cu cei de la 
școala noastră cooperează per
manent. Avem chiar cazul Iui 
Sorin Avram, actualul antrenor 
al fruntașei campionatului de 
speranțe, eare lucrează si la 
școala noastră — iată o posibi
litate de urmărire directă a co
piilor si juniorilor din ambele 
secții".

Și Sorin Avram este de pă
rere că nu poate fi vorba de o 
oprire a „benzii de afirmare" 
băcăuane. Iar Nicolae Vătafu, 
antrenorul principal al lui S.C. 
Bacău, ne declara : „Cred că 
ultimele promoții nu au avut 
atiția jucători talentați ca pre
cedentele. Sint situații obiective 
care pot apare. Dar, deși 
mai zgîrcite în talente, ele au 
furnizat echipei noastre eițiva 
jucători pe care contăm In vii
tor : Popa. Movilă, Viscreanu, 
Arieni, Ghioane, Ei s-au inte
grat în Iotul nostru. Cred in 
dorința lor de afirmare. Asta 
ar fi de spus în privința eelor 
mai recente promovări. Mer- 
gînd mai departe, inapoi. pe fi
rul succesiunii seriilor pot vorbi 
despre alte promisiuni : Mareș, 
Comăneseu. Pralea, Andronic, 
Giurgiu, componenți ai Iotului 
dc speranțe sau ai echipelor de 
juniori. Tradiția lansării neîn
trerupte de fotbaliști talentat!, 
cărora li s-a asigurat de tim
puriu o pregătire metodică se 
va confirma și pe mai departe 
la Bacău". Iată convingerea ve
chiului jucător al ..alb-roșilor", 
devenit conducătorul tehnic al 
divizionarei „A". Subscriem la 
opinia lui N. Vătafu, bazată pe 
fapte, pe realități, știind și rîv- 
na și competenta cu care mun
cesc antrenorii de la amintitele 
„stații-pilot" ale fotbalului bă
căuan.

Eitimie IONESCU

ÂLE „CUPEI* ROMÂNIEI*-
antrenorul Gavrilă va trimite 
in teren formația care a cîști- 
gat partida cu Corvinuî.

F. C. Baia Mare, o fostă 
redutabilă echipă de ^A“. a 
plecat, lunî dimineață, de la 
Arad la Hunedoara. în după- 
amiaza aceleiași zile, antreno-' 
rul Paul Popescu a condus o 
ședință de pregătire, de la care 
a lipsit Buzgău, indisppnibil 
datorită unei fracturi la pi
ciorul sting. în tabăra băimă- 
reană domnește optimismul^ 
sperîndu-se în calificarea in 
semifinale.

BISTRIȚENII - PRUDENȚI

Iubitorii de fotbal din orașul 
Medias așteaptă cu interes me
ciul de fotbal dintre divizio
nara „B“ GLORIA BISTRIȚA 
și divizionara „C“ MINERUL 
CERTEJ. programat în cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
României.

Echipa bistri țeană (antrenată 
de Ion Nunweilîer), prudentă, 
se află de marți la Mediaș, 
unde și-a continuat antrena
mentele.

Din formația de azi vor lipsi 
jucătorii Hurloi si. Nicolae, 
ambii accidentați în meciurile 
de campionat, dar se va conta 
pe aportul lui Moga. care își 
face reintrarea după o mai 
lungă absentă din cauza unui 
traumatism suferit în partida 
cu Gloria Buzău.

Despre Minerul Certej (an
trenor Petru Dăscăliță) știm 
doar că va sosi la Medias în 
dimineața zilei de azi si că ea 
va prezenta în teren cea mai 
bună garnitură posibilă. Alte 
amănunte : gazonul stadionului 
gazdă a fost stropit în fiecare 
seară (la Mediaș nu a mai 
plouat de mult), urmînd ca în 
dimineața aceasta să fie tăvă- 
lugit si marcat, astfel ca el să 
se prezinte în cele mai bune 
condiții de joc.

★
Vă reamintim că, în caz de 

egalitate după 90 de minute, 
vor urma prelungiri .(două re
prize a cite 15 minute) Dacă 
egalitatea se menține. se vor 
executa lovituri de la 11 metri 
pînă la desemnarea unei în
vingătoare.

»S se atragă atenția spec
tatorilor, antrenorilor, arbi
trilor și chiar sportivilor că 
FUMATUL IN SĂLILE DE 
SPORT ESTE INTERZIS. Dc 
asemenea, s-att confecționat 
și montat panouri in sala de 
•port șl ta holurile complexu
lui, privind interdicția de a 
fuma, stabilindu-se, totodată, 
un loc special pentru fumat. 
S-a luat, de asemenea, masa- 
ra sj se duci o mai intensă 
muncă de popularizare prin
tre spectatori pentru ea *- 
ceștla să nu mal fumeze in 
sălile de sport".

Să sperăm că suporterii a- 
cestei echipe — și nu numai 
d — vor Înțelege că fumul ți
gărilor dăunează In mod deo
sebit organismului aflat ta e- 
fort. că sportivii trebuie să 
se bucure de o atmosferă 
propice desfășurării competi
ției.



La C. E. de baschet (m), grupa „B“ GRUPA „0“ A C.M. DE HOCHEI JUNIORI (20 da ani)

ROMANIA BELGIA 83-66
în ziua a patra a campiona

tului european de baschet 
masculin — grupa „B“ — au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : seria „A" (la Lisa
bona) : Suedia — Anglia
82—73, R. F. Germania — Un
garia 93—70, Finlanda — Por- 

- - ---- t : L
Germania 
4. Finlan- 
p, 6. Por- 
„B- (la

- Belgia

Grecia și Turcia 6 p, 5—6 Ro
mânia și Bulgaria 5 p. In ul
tima zi au loc partidele: Româ
nia — Bulgaria, Grecia —Tur
cia și Olanda — Belgia.

SE VA ORGANIZA IN ROMÂNIA
Nu demult, in capitala Fin

landei, odată cu desfășurarea 
campionatului mondial de ho
chei, a avut loc și Congresul 
federației internaționale de 
specialitate. Cu acest prilej.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BUGOJNO

tugalia 81—77. Clasament 
Suedia 8 p, 2. R. F.
7 p, 3. Ungaria 6 p, 
da 6 p, 5. Anglia 5 
tugalia 4 p. Seria 
Porto) : România ■
83—66 (41—34) ; punctele echi
pei țării noastre au fost în
scrise de : Opșitaru 39 (I), U- 
giaj 14, Cernat 12, Ermurache 
12. Sipoș 6. Turcia — Bulgaria 
53—47 (31—24), Olanda — Gre
cia 71—67 (39—37). Clasament : 
L Olanda 8 p, 2—4. Belgia,

TURNEUL DE TENIS
DE LA ROLAND GARROS
PARIS, 25 (Agerpres). — în 

primul tur al campionatelor 
internaționale de tenia ala 
Franței, care se desfășoară la 
arena „Roland Garros* din 
Paria, jucătorul american Vita» 
Gerulaitls l-a eliminat cu 6—1, 
6—3, 7—6, 6—3 pe compatrio
tul său Erik Iskresky, argen-

Guillermo Vilas a 
de 

Christophe Freyss, 
(S.U.A.)

LUMEA TENISULUI LA RĂSCRUCE
Toate erau bune și în dulce 

liniște patriarhală în tenisul mon
dial pină în ziua aceea a anu
lui 1967 cînd federația britanică 
de tenis a luat decizia unilate
rală de a accepta introducerea 
concursurilor numite pe atunci 
open, oare permiteau opunerea, 
de cele două părți a,le fileulul, a 
jucătorilor amatori și profeslo- 
■tști.

Cind, ulterior, federația inter
națională (F.I.T.) a consfințit, a 
oficializat open-ul, măsura găsise 
justificare: se vor elimina astfel 
plățile oricum făcute pe sub ma- 
să pentru participarea la diverse 
turnee. Astfel a apărut, la înce
putul anilor ’70, seria turneelor 
de Grand-Prlx. De acum înainte, 
ierarhia jucătorilor era dată nu. 
de valoare (desigur subiectiv a- 
proximală), ci de... cîttmea cîș- 
tigwilar la turneele cu premii. 
Prin 1973 și-a făcut simțită in
trarea In arenă Asociația tenis- 
tnanllor profesioniști (A.T.P.), 
creată după model american, cu 
principii de eficiență financiară 
Imediată în folosul marilor jucă
tori. Apoi s-a născut — din în
cercarea de a nu pierde frtaele 
din mină — Consiliul profesional, 
tn care îșl aveau reprezentanți 
FJT., A.T.P. șl organizatorii ma
rilor turnee. S-a ____ _ — __
fel vin lâ cîrmă forțele princi
pale ale tenisului mondial. F.I.T. 
■ simțit din nou nevoia să' se 
acuze, susținînd că formula a- 
oeasta (care permitea o exage
rată și de la un pungi ' ' ' 
bilă imixtiune a lumii 
•e va dovedi benefică 
dezvoltarea șl mai ales 
aarea „sportului alb" în

Nu-1 vorbă, acest deziderat s-a 
realizat. Niciodată, un sport de 
agrement nu a atins asemenea, 
oote de interes, niciodată nu a 
ajuns la asemenea nivele de 
captare a interesului, niciodată 
■u a implicat cheltuirea unor a- 
•enienea sume de bani, niciodată 
vreun sport nu a cunoscut (poa
te aici fotbalul) o asemenea pla
nificare de turnee în lume în
tinse pe 52 de săptăminl De an I

Dar, in același timp, să recu
noaștem aici și urmările vorbei 
dta popor despre „ochiul dracu
lui”, ba poate chiar și despre 
Întinsul dincolo de lungimea pîă-

aveau reprezentanți
crezut că ast-

intolera- 
banului) 

pentru 
populari- 
lume.

pumii... Din clipa intervenției, 
decisive. Imperative, dominatoa
re, a banului în treburile teni
sului, s-a născut și iminența 
momentului de răscruce pe care 
„sportul alb* 11 trăiește acum.

De un an de zile, miliardara! 
petrolului american Iamar Huni, 
care a creat așa-numitul „cam
pionat mondial de tenis* 
(W.C.T.), a declarat un fel de 
„război rece* oficialităților, ame- 
nințtnd că va organiza în S.U.A. 
(ceea ce șl face) turnee Înde-, 
pendente, racollnd jucători de 
faimă și sustrăgîndu-i din circu
itul tradițional de turnee. Mal 
mult, Hunt a anunțat că va ține 
propriul său clasament compute
rizat, așa că din luna iunie pu
tem conta pe două ierarhii mon
diale la concurență 1 Cu aseme
nea antecedente, a prins curaj și 
A.T.P., care pretinde drepturi tot 
mal mari, o participare mal ma
sivă la Împărțirea beneficiilor, 
avertizînd că de anul viitor »e 
retrage din Consiliu...

Disensiunile încep să destrame 
o țesătură destul de abil încropi
tă. Vreo 500 de jucători din lu
me se văd înregistrați în actua
lele clasamente computerizate. 
Anual se înregistrează aproape o 
sută de turnee (tradiționale șl 
circuite satelit), distribuindu-se 
premii In valoare de 17 milioane 
dolari. Marile concursuri nu se 
mal pot dispensa de suportul fi
nanciar al unor așa-numiți 
„sponsori*. Turneele de Grand- 
Prix stau .sub patronajul firmei 
suedeze Volvo; pini și meciu
rile de Cupa Davls nu mai pot 
fi anunțate fără pandaniul N.EC. 
(simbolul firmei japoneze oare o 
stipendlază). tn ritmul -acesta, ne 
putem pune întrebarea dacă te
nisul va mal fi al jucătorilor 
sau va deveni un simplu instru
ment publicitar al patronilor T

în acest eșafodaj stăptalt deo
camdată de 'puterea banului, dar 
șl amenințat ca de un joc de 
bursă, o singură rază de lumi
nă, optimistă: reapariția tenisu
lui tn programul olimpic, eveni
ment care va impune o reașeza
re pe temelii mai solide a jocu
lui cu racheta.

ti ni anul 
dispus eu 6—2, 6—2, 6—1 
francezul 
iar Harold Solomon 
l-a întrecut cu 6—4, 6—2, 6—1 
pa Paolo Bertolucci (Italia).

Alte rezultate : Panatta (I- 
talla) — Portes (Franța) 3—6, 
7—6, 6—4, 7—5 ; Ostoja (Iugo
slavia) 
6—4, 4—6, 6—3, 6—2 5 
(Argentina) — Osta 
6—2, 6—4, 6—1 ț Slozfl 
slovacia) — Pierola 
6—4 8—2, 6—2 ; John 
(Anglia) — Wittua 
6—2, 6—4, 6—3 ;
(Spania) — Casai 
3—6, 6—3, 8—0, 6—4.

s-au stabilit datele, ca ?i ță
rile organizatoare, ale principa
lelor competiții ce se desfă
șoară sub egida F.I.H. în 
sezonul viitor. Deoarece la 
campionatul mondial de ju
niori (20 de ani) s-au Înscris 
foarte multe echipe, depășind 
prevederile pentru două grupe 
valorice („A“ și ,,B“), s-a ho- 
tărit ea în sezonul viitor să se 
organizeze la această întrecere 
și grupa „C*. Inițial s-au 
înscris patru echipe : România, 
Ungaria, Bulgaria și R.P. Chi
neză. Organizarea disputei a 
fost încredințată forului de spe
cialitate din țara noastră.

BELGRAD, 25 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Bugojno (Iugoslavia) »-• 
încheiat cu victoria tinăruliM 
mare maestru sovietic 
Kasparov, care a totalizat 
p din 13 posibile. Pe 
rile următoare s-au 
Liubojevid (Iugoslavia) 
Spasski (U.R.S.S.), 
(R.F. Germania) _ cu 
P, ‘ _ 
P (1). T. 
Andersson (Suedia) 
7 p etc.

în ultima rundă, HUbner L-« 
invina pe Ivkov, Gligorid a 
cîștigat la Ivanovid, iar ta 
partidele Kavalek — Spasski, 
Liubojevid — Petrosian 4 
Andersson — Kasparov a foal 
consemnată remiza.

Garf

loco* 
clasat 

— 8 Jb’ 
HQbnetf 
cite 7,5 

Polugaevski (U.R.S.S.) — T 
Petrosian (U.R.S.S.), 

cu etta

Victor BANC1ULESCU

Damiani (Uruguay) 
CI ere 

(Spania) 
(Ceho- 
(Chile) 
Lloyd 

(S.U.A.) 
Higuera» 
(Spania)

R. D. Germană

HOCHEIȘTII DE Lfl STEAUA ÎN C.C.E »
Comisia europeană a Federa

ției Internaționale de Hochei a 
procedat, recent, la tragerea la 
sorți a primelor jocuri din ca
drul viitoarei ediții a „Cupei 
Campionilor Europeni". Este 
vorba de un tur preliminar în 
care nu evoluează campioanele 
unor țări cu excelente rezul
tate in acest sport.

Campioana țării noastraj 
Steaua, va întîlnl în primj 
tur echipa campioană a Unga
riei, Dozsa Budapesta, Daci 
hocheiștii români se califică ia 
turul al doilea, ei vor juca ca 
campioana Italiei, H.C. Bol
zano, echipă cane ane in rându
rile sale 7 jucători nord-ameri- 
canL

Din tarile socialiste

GIMNAȘTI ÎNTRE 6 Șl 90 DE ANI
cu membri 

6 și 90 de 
rar întîlnlt. 
în scriptele 
„Robotron* 
mică loca-

O secție sportivă 
avînd vîrste Intre 
ani. iată un lucru 
El figurează totuși 
asociației sportive 
din Hartmannsdorf,
litate din R.D. Germană, așe
zată cam la mijlocul importan
tei artere rutiere care leagă o- 
rașele Leipzig și Karl Marx 
Stadt. Principalele ocupații ale 
celor aproximativ 6 000 de lo
cuitori din Hartmannsdorf sînt 
industria textilă, electronică, 
construcția de mașini și agri
cultura. Iar dintre aceștia, 680 
sint înscriși în cele șase secții 
ale asociației sportive. A doua 
ca mărime, după 
cea de gimnastică 
avem diversitatea 
care am vorbit.

fotbal, este 
și tocmai alei 
de vîrste de 
Intr-adevăr,

„decanul". gimnaștilor este 
Paul Liebert și el n-are nid 
un motiv să-și ascundă numă
rul de ani, ci îl spune cu min- 
drie : 91 I Fostul muncitor tex- 
tilist. unul din pionierii acti
vității sportive din Hartman
nsdorf, este și astăzi un pasio
nat al exercițiului fizic și poa
te fi văzut aproape zilnic în 
sala de gimnastică, alături de 
coechipierii săi. Secția numără 
181 de membri, dintre care 36 
bărbați, 92 femei și 53 copii. 
Ființează din anul 1949, tina 
din primele fondate în raionul 
Karl " - ’

In
Paul 
ani. 
sportivă „Robotron" l-au săr

Marx Stadt.
vara anului trecut, cînd 
Liebert împlinea 90 de 

colegii săi din asociația

bătorit in cadrul unui frumo» 
festival. Au avut loc exerciții 
demonstrative și un mic con
curs de gimnastică. Și poatș r4- 
n-ă surprins pe nimeni amă
nuntul că printre cei care lu
crau la aparate s-a aflat însuși 
Liebert, doritor să arate ce mai 
poate și azi în sportul său pre
ferat „Printre tineri, rămfi 
mereu tinăr !...' 
bice! și are 
Nu va fi de 
in acest an. 
nsdorf va fi
eveniment, de data aceasta pur 
sportiv — „120 de ani de gim
nastică la Hartmannsdorf" — 
să evolueze la bare paralele ari 
celași Paul Liebert. un gimnast 
neobosit

tineri,
spune el de o- 

perfectă dreptate, 
mirare, deci, ca #• 
cind la Hartman- 
sărbătorit un no«

PREGĂTIRI PENTRU 
„EL MUNDIAL*

Selecționata El Salvador-ului•a susținut, pe teren propriu, un 
joc de verificare cu echipa bel
giană Racing White Molenbeek. 
Victoria a revenit oaspeților eu 
2—1 (1—0) I
• In cduda rezultatelor necon

cludente obținute de echipa sa 
in meciurile de verificare, Cesar 
Luis Menotti, antrenorul repre
zentativei Argentinei, s-a decla-

GZEE

REZULTATE PROMIȚĂTOARE IN „PROBELE DEFICITARE" ALE TIRULUI

rai optimist in perspectiva 
turneului final al C.M. „Din ul
timele cinci meciuri internațio
nale — a spus Menotti — am 
notat 20 de ocazii clare de gol 
de partea noastră, și numai șas« 
in favoarea adversarilor. Dar fi
nalizarea lasă de dorit, lucru re- 
mediabil, mai ales că la „El 
Mundial", odată cu înaintarea in 
competiție, echipele vor trebui 
să riște, renunțind la tactici 
prea defensive. Nu mă Îndoiesc 
Că — • "
de

urmată de Scoție
Irlanda de Nord 1 p. Țara 

Galilor 0 p.
ȘTIRI, REZULTATE

la ora 21,15 wa 
la Rotterdam finala 
cane opune echipata 

Villa șl Bayern MAn- 
Conform regulamentului, 
arul va fi egal după H

(Urmare din pag. 1)

Im cît și Marin Stan nu au In 
momentul de fată cui să predea 
ștafeta acestei probe-fanion a 
tirului nostru.

Alte două performanțe au 
fost înregistrate în două probe 
de multă vreme deficitare în 
tirul nostru : pușca liberă 60 
te. și mai ales 3X40 f. După 
cum se știe, 600 p și. respectiv, 
1173 p sînt rezultate cu care se 
poate mîndri orice mare trăgă
tor din lume, iar autorul lor, 
tlnărul Florin Cristofor, poate 
fi considerat, prin această pris-

mă. drept o mare speranță în 
perspectivă olimpică. Să fie •- 
ceste două performante semna
lul îmbucurător — si de multă 
vreme așteptat — al redresării 
probei de pușcă liberă 3X40 f 7 
Se pare că da. Pledează pentru 
acest răspun» pozitiv și unele 
rezultate bune reușite în ace
eași probă si de Mihai Dumi
trescu, un alt trăgător tin&r 
care „vine* puternic. Putem, 
în consecință, afirma că si an
trenorii specializați tn probele 
de pușcă — cei doi care-i pre
gătesc pe Cristofor si pe Dumi
trescu —. Toader
(Steaua) și Petre Sandor (Dina-

Mihai

0 REUȘITA COMPETIȚIE DE HALTERE 
PENTRU COPII Șl JUNIORI

Zilele trecute s-a desfășurat 
la Brașov o tradițională com
petiție de haltere „Cupa C.S.Ș. 
Steagul roșu" ajunsă la cea 
de a 10-a ediție. La întreceri 
au fost prezente 8 echipe, din
tre care s-a evidențiat în mod 
deosebit formația C.S.Ș. Ener
gia București, care a cucerit 
primul loc la 8 categorii de 
greutate. Concursul s-a 
șurat pe două categorii de 
copii și juniori mici.

mai bune rezultate :
Crețu (C.S.Ș. Steagul . .. 
Ștefan Tilică (C.S.Ș. Energia) 
— care are doar 11 ani, Nico- 
lae Osiac (C.S.Ș. Energia) și 
Gh. Secan (C.S.Ș. nr. 2 Ga

desfă- 
vîrstă: 

Cele
Mihai 
roșu).

lăți) la
(C.S.Ș.
(Rapid
(c.s.ș.

la juniori mici 
venit echipei Progresul 
urmată de C.S.Ș. Energia 
C.S.Ș. nr. 2 Galați, iar la co
pii pe primele locuri s-au si
tuat formațiile C.S.Ș.
Buc., C.S.Ș. nr. 2 Galați 
C.S.Ș. Steagul roșu Brașov.

Competiția s-a bucurat 
un frumos succes și sperăm 
asemenea întreceri pentru 
neril halterofili să se organi
zeze tn cît mai multe centre 
din țară.

Maradona va ști să profite 
aceasta" a adăugat Menotti.

copii ; 
Energia), 
Buc.) și 
Energia)

Ovidiu Vaida 
Gh.

Sorin
Pe

trofeul

Tîrdea 
Anghel 
echipe, 
a re 

Brăila.
și

Energia

de
ca
ti-

mo), se remarcă. Primul prin- 
tr-o rigurozitate și o disciplină 
de antrenament perfecte, al 
doilea mai cu seamă prin ma
rea sa experiență de fost tră
gător de valoare la poziția in 
picioare, poziția-cheie a probei 
de pușcă liberă 3X40 L Aceste 
reușite au însă, pe de altă par
te, și marele merit de a de
monstra colegilor de breaslă că 
se pot scoate rezultate înalte 
și într-o probă pe care mai 
toți o considerau ca fiind mai 
puțin agreată de pușcașii noș
tri. Sigur. multele și marile 
probleme ale probelor de pușcă 
nu se vor rezolva de acum 
înainte de la sine. Rezultatele 
de pînă acum nu pot fi con
siderate decît un start, care se 
cere continuat printr-o activi
tate perseverentă. printr-o 
muncă și mai susținută la an
trenamente. printr-un nivel 
competitiv și mai ridicat mai 
ales în concursuri grele.

Un semn bun și în nroba de 
pistol liber, de asemenea defi
citară. Pe locul gol lăsat acum 
trei ani de Laurentiu Pop a 
apărut. în fine. încă un trăgă
tor cu un rezultat ommHMnr 
cfele 564 d cu care Iile Peria 
s-a remarcat la camniftnate1' 
internaționale ale Cehoslovarim 

Un start bun deci al trăi
torilor în noul sezon în aer ’ 
ber. Să fie oare, aceasta nr' 
măvară si 
deficitare" 
Să sperăm 
mult, cu cît 
propie...

IN CAMPIONATUL 
INTERBRITANIC

Glasgow, ta meci pentru
Sco-

La campionatul lnterbritanlc, 
ția a Întrecut cu 1—0 (1—0) Tara 
Galilor, golul fiind Înscria de 
Hartford (min. 0). In clasament, 
dup* două etape, conduce An-

• Astăzi 
începe 
C.CJ.
Aston 
chen. 
dacă scorul _ ......
de minute, jocul, se va prelungi 
cu două reprize de dte 13 ~ - 
nute. Dacă șl ta acest caz 
lltatea 
se va 
11 m.
• In 

tineret, 
mană — Franța 4—2 (t—2). 
slovacia — Portugalia 1—1
• După 2S de etape tn 

plonatul Bulgariei conduce 
kt Spartak eu 42 p, urmată de 
T-S.K.A. cu 41 p.

se menține, departajarea 
face prin lovituri de la
tumeul pentru echipe da 
la Toulon : B. D. ~Ger- 

Ceho- 
<o-m.
can»- 
Lev»-

• TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX •

oare 
primăvara rr 

a'e tirului n'*» 
<•* da. Cu 
GUțnniada
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ATLETISM • Portughezul Del
fini Moreira a terminat Învingă
tor în concursul de maraton de 
la MUnchen, în 2h 12:54. L-au 
urmat brazilianul Eloy Rodri- 
guez — 2h 13:08 și vest-germanul 
Stefan Pichler — 2h 16:20. Pro
ba feminină a fost cîștigată de 
vest-germana Heidl Mutterer — 
2h 36:38. Au luat startul peste 
5 000 de concurenți din 34 de 
țări. • Concursul de heptatlon 
disputat la Gotzls (Austria) a 
fost cîștigat de atleta americană 
Jeane Frederick cu 6 423 p, ur
mată de Anke Vater (R. D. Ger
mană) — 6 305 p și Malgorzata 
Nowak (Polonia) — 6 149 p.

CICTTSM • Cea de a 10-a eta
pă a Turului Italiei (Cefalu — 
Messina, 197 km) a revenit el
vețianului Urs Freuler (aflat la 
a treia victorie) în 5.30:10. Li
der al clasamentului sene,ral se 
nentine italianul Francesco Mo

ser urmat de francezul Hinault, 
'a 16 s. 0 Prima etapă a Tu- 
u1ul Ansiiei (Bournemouth — 

Palngton — 180 km) a revenit . 
utiprnhii sovietic Turi Kasirin în 

i 4K-2S Pe locurile următoare 
rn același timp cu învingătorul, 
■u sosit elvețianul Richard Trink- 
~r si norvegianul Morten Saet-

* Ultimul antrenament al 
-.♦nîiv vest-cerman de ciclism 

, s_a încheiat în mod 
• trinta camuioană mondi-

aii la acrobații pe bicicletă.' 
Ut te Jiskra (In vîrstă de 22 ani) 
a suferit o gravă fractură cra
niană. Utte Jlskra a fost trans
portată de urgență la spital, 
unde medicii au constatat dece
sul tinerei !

MOTO • Pe circuitul de ha 
Jarama s-au desfășurat întreceri
le ,,Marelui Premiu al Spaniei-, 
proba contînd pentru C.M. di 
viteză. Iată învingătorii la dife
ritele clase : 125 cmc : Angft
Nieto (Spania) pe „Garelli“ : 25t 
cmc : Carlos Lava do (Venezuela) 
pe „Yamaha“ ; 500 cmc : Kenny 
Roberts (S.U.A.) pe „Yamaha*.

RUGBY • La Tunis, în meet 
pentru grupa .,B“ a C.E., „Cupe 
F.I.R.A.", Polonia a învins cu 
16—3 (13-—3) Tunisia. In urma a- 
cestui rezultat, echipa Tunisiei a 
retrogradat în grupa „C“ a com
petiției.

SCRIMA > Concursul de spa
dă dotat cu „Trofeul Martel" s-a 
încheiat la Poitiers (Franța) cu 
victoria scrimerulul francez Oli
vier Lenglet, urmaX. de italienii 
Angelo Mazzoni și Cosimo Ferro. 
In asaltul decisiv, Lenglet I-e în
trecut cu 10—7 pe Mazzoni.

ȘAU @ în turneul de la Minsk.' 
după 12 runde conduc Chandler 
(Noua Zeelandă) și Diudaștn 
(U.R.S.S.) cu cîte 8 p, urmați 
de Teskovskî (U.R.S.S.) 7,5 p (1),
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