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CLASAMENT

1. UNIV. CV. 29 18 4 7 59-20 40
2. Dinamo 29 17 6 6 52-27 40
3. Corvinul 29 14 7 8 58-34 39
4. Steaua 29 12 8 9 36-27 32
5. F.C. Olt 29 14 4 11 40-36 32
6. Sportul stud. 29 10 12 7 31-32 32
7. „eoli- Tim. 29 10 0 11 32-34 28
8. S.C. Bacâu 29 9 10 10 33-39 28
9. C.S. T-viște 29 11 6 12 26-39 28

10. „U- Cj.-Nap. 29 10 7 12 29-39 27
11. Chimia Rm.V. 29 10 7 12 27-41 27
12. F.C. Argeș 29 9 8 12 31-29 24
13. A.S.A. Tg. M. 29 11 4 14 40-4J 24
14. Jiul 29 8 10 11 33-39 24
15. F.C. Constanța 29 8 10 11 30-40 24
16. F.C.M. Brașov 29 10 6 13 22-34 24
17. U.T. Arad 29 9 7 13 30-34 25
18. Prog. Vulcan 29 6 6 17 26-50 10
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0 La Scornicești, gazdele vizează revenirea la forma 
lor reală, iar Chimia un punct pentru viitor 0 Voj 
avea elevii lui Lucescu iarăși probleme cu o echipă 
studențească (acum cea bucureșteană) ? 0 „Lanterna" 
se gîndește să se apropie de barem, tîrgoviștenii să 
fugă de —2 in clasamentul adevărului 0 Constănțenii 
nu vor să piardă, acasă, punctul scos in tur, pe Bega, 
dar timișorenii au și ei destule griji 0 Va confirma 
U.T.A. revirimentul ofensiv din ultima etapă și în fața 
tinerei echipe băcăuane, destul de incomodă In depla
sare ? 0 Brașovenii, aflați pe jăratecul retrogradării, 
știu că au cîștigat în tur, la Tg. Mureș, însă se tem 
de ultimele deplasări ale echipei lui Boloni 0 Cu mo

ralul și zestrea refăcute 
în Capitală, Jiul se te
me, acasă, de o altă for
mație... bucureșteană 0 
La Cluj-Napoca, Dobrin 
își joacă o mare carte, 

mizind pe tradiție I

SI ARBITRII

IF.C. Olt - Chimia Rm. Vilcea
(D. Petrescu; M. Huștiuc și D. Manole — toți din 
Corvinul Hunedoara 
(S. Drăgulici; V. Titorov 
I. Medveș — Oradea)
Progresul Vulcan
(R. Petrescu; I.. p--- __ ____ ___ __
timonescu — Ploiești) — stadionul Progresul.
F. C. Constanța - „Poli" Timișoara
<C. Maghiar; V. Constantlnescu șl Gh. Manta — toți reștl)
U. T. Arad - S.C. Bacău
(M. Stoenescu — București; M. Neșu — Oradea și
— Bistrița)
F.C.M. Brașov
(M. Salo mir; M. Man —
— Aiud)
Dinamo
(N. Hainea — Birlad; M.
Iași) — stadionul Dinamo,
Jiul Petroșani
(I. Igna; D. Buciumau —— Slghet)
„U* Cluj-Napoca - F. C. Argeș
(C. Teodorescu — Buzău; S. Necșulescu — Tirgoviște și D. Rădulescu — București)

Partidele vor Începe la ora 18, cu excepția meciului Dinamo
— Universitatea Craiova, care se televizează.

- Sportul studențesc 
ambii din Drobeta Tr.

- C. S. Tirgoviște
Măiereanii — ambii din Brașov șl

- A.S.A. Tg. Mureș 
ambii din Cluj-Napoca șl

București)

Severin și

S. Pante-

din Bucu-

V. Ciocan

L. Vcscan

- Universitatea Craiova 
Abramiuc — Suceava șl V. Antohl — 
de la ora 17

- Steaua
ambii din Timișoara și S. Moldovan

Mircea Romașcanu sprintează.'.

%
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„CURSA

în cadrul unei întîlnirl cu 
component! ai loturilor națio
nale ale țării noastre, desfășu
rată la Centrul de pregătire 
olimpică de la Snagov. piloțl- 
lor cosmonauți căpitan Dumi
tru Prunariu și maior Dumi
tru Dediu le-au fost acordate 
titlul de Maestru internațional 
al sportului la disciplina zbor 
cu motor și „Diploma de o- 
noare a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport", pentru gradul de înaltă 
pregătire, precum și pentru ca
racterul deosebit 
tei aviatice de 
națională.

Distincțiile au 
de general-Iocotenent 
Dragnea. președintele C.N.E.F.S.

★
în continuarea festivității, 

primul cosmon^it român, Du-

al performan- 
valoare inter-
fost inmînale 

Marin

mitru Prunariu. a impărtășit 
sportivilor impresii din timpul 
pregătirii și zborului in cosmos. 
El s-a referit în mod deose
bit asupra importantei exerci- 
țiilor fizice și antrenamentului 
sportiv care l-au ajutat să du
că la îndeplinire, cu succes, 
misiunea spațială alături de 
cosmonautul sovietic Leonid 
Popov. Sportivii au pus între
bări la care tînărul pilot a răs
puns cu solicitudine, insistînd 
asupra pregătirii atletice in 
orice sport, ca o bază a succe
sului. De asemenea, pilotul Du
mitru Dediu a împărtășit celor 
prezenți din experiența sa de 
antrenanjent.

La încheierea întâlnirii cei 
doi piloți cosmonauți s-au fo
tografiat cu componenții lotu
rilor sportive ale țării noastre 
(în imaginea de mal sus).

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE ATLETISM LA A 27-A EDIȚIE
Cînd se spune despre cam

pionatele noastre internaționa
le de atletism că sînt o com
petiție tradițională se are de
sigur în vedere existența unei 
istorii care are 1948 anul- de 
început, pînă astăzi avînd loc 
26 de ediții, aceasta fiind a 
27-a. Deci, astăzi și mîine. in 
Capitală, pe marele stadion ..23 
August" se va desfășura o nouă 
ediție a „internaționalelor" și. 
în paralel, o altă întrecere de 
tradiție si ea pentru atletis
mul nostru — concursul repu
blican de primăvară al senio
rilor. Sînt anunțați cîteva sute

PACir
A RELEVAT MARI POSIBILITĂȚI 

ALE CICLISMULUI ROMÂNESC
O Mircea Romașcanu, principal realizator al perfor
manței echipei naționale © Un mare talent și-a va.idat 
valoarea și perspectivele ; ~ 

tratimpul rămine
Cea de a 35-a ediție a

Cursei Păcii", Praga — Var
șovia — Berlin, a reconfirmat 
talentul și sîrguința rutierilor 
noștri. Echipa României s-a 
clasat, finalmente, pe locul VI. 
înaintea reprezentativelor Fran
ței, Olandei, Italiei, Cubei, Un
gariei, Marocului, Finlandei, 
Mongoliei. Iugoslaviei 
tugaliei, indeplinindu-și 
tivul pe care și l-a 
Participarea la marea 
tate a acțiunilor ofensive, une
le dintre ele fiind chiar ini
țiate de sportivii români, și

—în mod deosebit — cîștiga- 
rea etapei finale de către 
Mircea Romașcanu atestă dis-

de cpncurenți de Ia principalele 
cluburi din întreaga tară și 
oaspeții lor de peste hotare, 
atleti din Bulgaria. Cehoslova
cia. Ungaria. Uniunea Sovie
tică etc.

Se afiunță o întrecere de ca
litate, un spectacol atletic de 
toată frumusețea, de la care 
se așteaptă, cum este firesc 
rezultate pe măsura evenimen
tului si. mal 
tiva marilor 
vor veni. Le 
mul rînd de 
fruntași, mai 
care, la început de septembrie 
se vor număra printre prota
goniștii campionatelor europene 
de la Atena (Doina Melinte.. 
Fița Lovin, Anișoara Cușmir 
Mihaela Loghin, Florența Cră- 
ciunescu, Eva Zorgo-Raduly 
Ș.a.).
• Judecător-arbitru al con

cursurilor de la ..23 August" 
este băcăuanul Nicolae Miha- 
lache, ajutat de un corp de 
oficiali din întreaga țară.

• întrecerile încep astăzi la 
ora 10 și continuă la ora 15, 
iar mîine orele de concurs sînt 
9,30 șl 16.

ales. în perspec- 
concursuri care 
așteptăm în pri- 
la atleții noștri 
precis a acelora

Si Por- 
obiec- 

propus. 
majori-

CONCURS INTERNATIONAL DE ÎNOT LA BAIA MARE
Azi și miine se desfășoară 

la Baia Mare un concurs in
ternațional de înot la care par
ticipă sportivi născuți în anul 
1967 (și mai tineri), care au

drept de participare anul aces
ta la campionatele europene de 
juniori și „Cupa Prietenia". 
Vor fi prezenți înotători din 
Ungaria, Polonia și România.

Costică Paraschîv © Con- 
„punctul nevralgic"

ponibilitățile „tricolorilor", spi
ritul lor combativ, valoarea în 
ascensiune.

La revenirea echipei de la 
Berlin, am avut o discuție cu 
secretarul responsabil al F.R.C.. 
Traian Dinuț, conducătorul de
legației, Nicolae Voicu, antre
norul principal al lotului, și 
Vasile Selejan, antrenorul care 
a însoțit echipa în „Cursa Pă
cii". Din cele relatate de cel 
trei tehnicieni am putut reali
za o imagine a comportării ci
cliștilor noștrL*

Cursa, care a măsurat 1941 
km (12 etape și prolog). s-a 
desfășurat într-un ritm deose
bit de rapid, media orară ge
nerală fiind de 42,5 km. Din 
cei 94 de alergători prezenți la 
start, reprezentînd 16 țări, au 
abandonat doar 7, ceea ce de
notă o bună pregătire a marii 
majorități a competitorilor. A- 
ceasta în ciuda faptului că în
trecerea a programat 4 etape 
grele de munte, chiar în pri-

Doina Melinte. campioană 
ropeană de sală in cursa 
800 m, debutează in noul 

zon de concursuri

eu-
de
se-

Hristache MAUM

88 de ani de la renașterea J. O

DE ASTAZI, „ZILELE OLIMPICE"!
'» Trolcc pentru eele mai bune performanțe 9 Simpozion 
despre olimpism Ia Dr<ișov • Intilniri cu foștii incdaliați

POLOIȘTII ROMÂNI ÎN TURNEUL DE LA VARNA (Continuare în pag a S-a)

Zilele acestea se împlinesc 
118 de ani de la celebra con
ferință internațională ținută în 
aula academică de la Sorbona 
(Paris), în cadrul căreia peda
gogul francez Pierre de Cou
bertin a propus renașterea 
Jocurilor Olimpice în ipostază 
modernă — ședință care a dus 
la întemeierea Comitetului 
Internațional Olimpic și la 
pornirea (în 1896) a seriei 
cvadrienale de festivaluri ale 
sportului mondial.

Pentru comemorarea acestor 
evenimente, în lumea întreagă 
Comitetele naționale olimpice 
organizează anual, în această 
perioadă. ..zile (sau săptămîni) 
olimpice". Urmînd și la noi o 
tradiție, Comitetul Olimpic Ro

O selecționată de polo a țării 
noastre (fără Schervan. Hagiu, 
Moiceanu și Ardeleanu) va par
ticipa între 1 și 4 iunie la tur
neul internațional de la Varna, 
unde și-au mai anunțat nrc- 
Z“->ta formațiile Cubei. S V A., 
U.R.S.S., R.F. Germania și Ca

nadei. Antrenorii I. Capșa și 
C. Rusu au selecționat următo
rii 12 jucători : Simion, Tudor, 
Costrăș, Cr- Dan. Fejer, Gor
dan, Garofeanu, Gh. Ilie, Niță, 
Ș. Popescu, Răducanu si Cio- 
băniuc.

AZI, IN CAPITALA, „MARELE PREMIU"
AL BUCUREȘTIULUI LA AUTOMOBILISM

mân anunță ținerea 
LOR OLIMPICE" 
chiar de astăzi

în programul larg 
lor olimpice" sînt 
campionatele internaționale de 
atletism (29—30 mai), campio
natele internaționale de tir 
(9—14 iunie), concursul inter
național de lupte greco-roma
ne și libere (11—13 iunie), 
„Cupa României" la polo 
(15—18 iunie). Regata Snagov 
la canotaj (22—26 iunie) — 
toate în București sau îmnre- 
jurimi. De asemenea la Bra
șov se va desfășura in orima 
jumătate a lunii iunie un sim
pozion dedicat problemelor o- 
llmpismului, iar Ia 
sportivi români din 
olimpice vor avea o 
cu membri ai C.O-R.

Mult spațiu pentru 
locale rămine recent ----
telor Comisii olimpice județe
ne. care vor organiza. in 
cursul „Zilelor olimpice", con-

„ZILE- 
incepînd

al „Zile- 
cuprinse :

Snagov 
loturile 

intîlnire

inițiative 
infiinta-

(Amănunte in pag. a 2-a) (Continuare fn pag a 2-a)



AZI, IN CAPITALĂ GRUPUL „GYMNASION» UKBE MERGEM?

MARELE PREMIU** AL BUCUREȘTIULUI
LA AUTOMOBILISM

Astăzi după-amiază. Capitala 
găzduiește un interesant. dc 
tradiție, concurs automobilistic 
de viteză pe circuit : „Marele 
Premiu" ai «Bucurcștiului, a- 
juns la cea de a 12-a ediție, 
contînd ca a treia etapă a 
campionatului republican.

întrecerile vor avea loc pe 
șoselele platformei 
Pipera (Tei-Toboc) 
cuiț măsurînd 2,300 km va 
străbătut de cîte 10 ori 
către automobiliștii fruntași 
de 5 ori de începători — 
concurs fiind admise orice 
dc mașini, cu sau fără trans
formări, Pregătirile pentru 
cursă vor începe la ora llcînd, 
timp de circa 3 ore. mașinile 
înscrise vor fi supuse reviziei 

Pipera

ora 20, ani 
președintele’ 
Unirea Tri- 

care, 
ne-a 
star-

Șl EXPRESIVITATEA FIZICĂ

industriale
- un cir- 

f> 
de 
ș» 
în 

fel

tehnice Ia autobaza
I.T.B. Ora de începere a con
cursului — încercări și califi
cări — este 14,30. Cursele pro- 
priu-zise urmează să aibă star
tul la 15,15, primii urmînd să 
fie începătorii, apoi avansații, 
în ordinea puterii autovehicu
lelor.

Ieri seară, după 
luat legătura cu 
asociației sportive 
color — Otto Holtzman — 
din partea organizatorilor, 
dat ultimele relații : „La
tul acestei ediții s-au Înscris 
78 de alergători, intre care 29 
sînt începători- Nu lipsesc pi- 
loti cunoscut!, dintre care do
resc să amintesc pe N. Grigoraș 
multiplu campion de viteză pe 
circuit și in coastă, echipier al 
Daciei Pitești, cel care a cîști- 
gat trofeul anul trecut. V. Ni- 
coară, P. Geantă, W. Hirschvo- 
gel și pilotul italian 
Giordano — cîștigător 
trofeului, în 1978, pe 
Abarth. Acum el va 
pe un Renault 12 Gordini de 
1600 cmc". Inedit, am adăuga 
noi : premierea eoneurenților 
se va face. Ia ora 19, în Pa
latul sporturilor și culturii din 
Parcul Tineretului (Lie. Gh. 
Șincai) — după care va rula 
un film — la care pot parti
cipa toți iubitorii automobilis
mului. .

Alfonso 
și el al 
un Fiat 
concura

Modesto FERRARIN!

ACTUALITĂȚI

DIN OINĂ
• S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRE

CERILE ZONALE ale 
României*' 
tițpul act 
toarele 10 
București 
lui). Viață 
leorman). 
ca. Recolta Cărei (Satu 
Combinatul poligrafic 
rești, Torpedo Zărnești 
șov* Laminorul 
(Neamț), Avintul Frasin (Su
ceava), Metaiul Tîrgoviște și 
Energia Rîmnicelu (Buzău). Fi
nala competiției va fi găzduită 
— ca întotdeauna în 
10 ani — de stațiunea 
lia, în zilele de 4, 5 și

• AZI ȘI MÎINE 
PROGRAMATE două 
ale unor competiții care s-au 
bucurat în fazele anterioare de 
un frumos succes. La Focșani 
se dispută „Cupa liceelor agri
cole", iar la Drobeta Tr. Seve
rin este programată finala 
„Cupei U.G.S.R.".

„Cupei 
la oină. Pentru ul- 
s-au calificat urmă- 
formații : Dinamo

(deținătoarea titlu- 
Nouă Olteni (Te- 

Viitoruî Cluj-Napo- 
Mare), 
Bucu- 
(Bra-

Roman

ultimii 
Manga- 
6 iunie.

SlNT 
finale

■OKKtH

r/ZILELE OLIMPICE"
(Urmare din pag 1)

cursuri puse sub emblema 
„speranțelor olimpice" sau pen
tru obținerea „Cercurilor olim
pice", cu deosebire în ramurile 
sportive prioritare. De ase
menea, se vor iniția acțiuni 
de popularizare a ideilor olim
pice prin întîlniri ale foștilor 
medaliați olimpici și antreno
rilor emeriți din județe cu ti
neri sportivi, speranțele noas
tre pentru J O. din 1988 

Pentru cele mai bune 
formanțe obținute în 
perioadă. Comitetul 
Român va acorda 
trofee.

per- 
această 
Olimpic 

frumoase

Urmărim cu plăcere evoluțiile 
publice tot mai dese ale grupului coregrafic .Gymnasion” al 
studenților de la I.E.F.S. Tradi
ția Jocurilor și dansurilor popu
lare este âtît de legată de isto
ria educației fizice 
îneît opțiunea 
pare statornică 
este meritorie, 
similare din există cursuri minării de dans, in ideea că stu
diul coregrafic este intim legat 
de studiul exercițillor fizice. A- 
plaudăm deci evoluțiile grupului 
„Gymnasion" In primul rînd ca 
victorie a unei idei.I-am văzut nu demult pe stu
denții de la I.E.F.S. Intr-un ml- 
ni-recltal televizat, care ne su
gerează cîteva observații. Am fi 
așteptat, din partea unul grup 
care se intitulează „Gymnasion”, 
mal multă expresivitate fizică, 
potrivită unor atleți. Nu este

românești, 
pentru o preocu- 
în acest domeniu 
Și la academiile 
mai multe țări 
regulate sau se-

normal ca în demonstrația unor 
viitori profesori de educație fi
zică să existe mai puțină virtuo
zitate corporală decît, să zicem, 
ia un grup de călușari ! Dealt
fel, parafraza Călușului a fost 
în tot programul singura repri
ză conținînd elemente gimnastice.

Sin tem siguri că unii 
executanții de azi vor ____
buni profesori de patinaj artistic 
sau de sărituri de Ia trambuli
nă, valorificind deplin simțul 
ritmului și gustul estetic însușite 
în cadrul grupului „Gymnasion". 
I-am vrea Insă mal curajoși, mai 
spontani, mal inovatori nu atît 
în domeniul coregrafic, cît în 
cel sportiv (gimnastic, acrobatic, 
atletic). Altfel, vom rămîne cu 
impresia că demonstrațiile ju
căușe, dar pline de farmec, de 
altădată, ale Nadiei și Teodorei, 
erau mal expresive pentru lo
godna dintre sport și balet... (vib)

dintre 
deveni

SCHIUL (INCA) IN ACTUALITATE
• In Făgăraș, la Bîlea Lac, 

zăpada se menține in foarte 
bune condiții, deși in țară vara 
s-a instalat temeinic. Profitind 
de aceasta, schiorii din loturile 
reprezentative iși continuă cu a- 
siduitate pregătirile. Toți sporti
vii aflați aici vor participa la 
ultimele competiții prevăzute în 
calendarul federației de specia-

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CĂLĂRIE
La Lugoj au continuat întrece

rile din cadrul etapei I a Cam
pionatului republican de călărie 
(dresaj și obstacole). Și în ziua 
a IV-a am consemnat dispute 
interesante, echilibrate, dar tre
buie să remarcăm că, atît la obs
tacole cît și la dresaj (mai ales), 
pe măsură ce probele cresc în 
dificultate, numărul concurenți- 
lor scade. Aceasta dezvăluie o 
lipsă mai veche, punînd din nou 
sub semnul întrebării munca ce 
se desfășoară la unele cluburi. 
Calitatea pregătirii trebuie ridi
cată, în concursurile internațio
nale probele avînd un grad înalt 
de dificultate. Iată 
înregistrate :DRESAJ, cat. „Sf. 
(5 concurenți !) : 1.
(Olimpia București)

rezultatele
Gheorghe"
1. Molnar 
cu Bufon

Locuitorii satului Drăghici 
(comuna Mihăești, județul Ar
geș) au fost, recent, martorii 
unei reușite acțiuni sportive 
de masă la care au participat 
toți profesorii de educație fi
zică din zona Muscel.

Acțiunea, la care a partici
pat conf. univ. Elena Firea, 
decanul I.E.F.S.. vizkid meto
dologia organizării și desfășu
rării competiției sportive na
ționale „Daciada", a fost 
structurată pe elemente din 
atletism (săritura în lungime, 
alergări de cros), 
și jocuri sportive 
handbal), prezentate de 
școlilor generale din Drăghici, 
Valea Popii și Mihăești (sub 
îndrumarea prof. Emil Moise) 
care au demonstrat o bună 
pregătire fizică și a scos în 
relief aptitudini deosebite ale 
unor copii

Acțiunea 
un referat 
„Pregătirea 
competițiilor

gimnastică 
(fotbal și 

elevii

pentru4 sport, 
a ‘ 'fost întregită cu 

metodic intitulat 
și desfășurarea 

__________ sportive școlare 
în cadru! «Daciadei»** — o 
sinteză a activității desfășurate 
la lecțiile de educație fizică și

MIINE, PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Hipodromul din Ploiești va 

găzdui mîine o reuniune intere
santă, al cărei cap de afiș este ^Premiul Municipiului Ploiești", 
alergare semiclasică în care se va 
confrunta elita cailor de patru 
ani, dintre care unii vor concura 
și în „Derby-ul R.S.R.". în ace
eași reuniune îl vom vedea la 
lucru pe campionul turfului, Per- 
jar, acordînd avantaje de pînă 
la 160 metri, într-o tentativă de 
a-și doborî recordul carierei.

Trecînd la alergările disputate 
joi după-amlază, consemnăm 
faptul că trei formații au obți
nut cite două succese : Sandi
Ionescu (Plocon și Olăraș), I. 
Oană (Rodița și Manșetar) șl M. 
Ștefănescu (Sadău șl Silicon). 
Cel doi elevi ai antrenorului 
B. Ionescu acumulează astfel — 
fiecare — cite trei victorii în actualul sezon !

Apreciind receptivitatea conducerii hipodromului, care a 
hiat cu promptitudine măsuri 
pentru tunderea gardului viu ee 
împiedica urmărirea în bune 
condiții a curselor, ne retnnolm 
sugestia ca în cadrul reuniunilor 
de Joi să fle programate numai șapte alergări.

în clasamentul victoriilor pe formații se menține lider S. Io-

ESSEBSSSH!]

2. S. Soveja 
681 p, 3. S.

673 p ; cat.
i îî)Bufon 763 p,

(Steaua) cu 
Soveja cu intermediar 
: 1. I. M6I- 
2. S. Soveja

757 p, 
Pascal 
Dragon o «o p , v 
1 (doi concurenți 
nar cu “ ' 
cu Dragon 66G p.OBSTACOLE, cat.
concurenți) : 1. Al. Bozan (C.S.M. 
Sibiu) cu Năpasta 0 p (73 s), 2. 
M. Simion (Dinamo) cu Prejmer 
0 p (75 s), 3. D. Gruia (Dinamo) 
cu Volpone 0 p (79.1 s), 4. A. 
Lăpăduș (C.S.M. Sibiu) cu Erou 
0 p (84,8 s), 5. ~ ’
ua) cu Ficus 0 p (86,5 s).

într-o probă începători (35 -concurenți), 
ria a revenit fui O. Recer (Ve
nus Mangalia) cu Rîndunica.

întrecerile continuă. (G. IG- 
NEA — coresp.)

mijlocie (16

FI. Stoica
rezervată

(Stea-
cailor victo-

in orele libere ale elevilor din 
școlile generale aie localități
lor susamintite (în cadrul că
rora grija pentru îmbogățirea 
bazei materiale a sportului, 
prin muncă patriotică, a con
semnat multe realizări frumoa
se), care a prilejuit un fruc
tuos schimb de experiență în
tre cadrele didactice de spe
cialitate. .
Primarul comunei Mihăești, 

Constantin Ungureanu, un pa
sionat animator a] sportului în 
rindul elevilor și tineretului 
din această localitate, precum 
și din satele subordonate, 
mulțumit copiilor și 
lor pentru inițiativa 
In...................... ..
a 
Si

nescu, cu 18 succese, urmat de 
M. Ștefănescu (17), Gh. Tănase 
(15), FI. Pașcă (14), N.
ghe și Tr. Marinescu (cîte 11) etc. 

REZULTATE TEHNICE : Cursa
I : 1. Fidelio (Tr. Marinescu) 
1:41,0, 2. Tezna. Simplu 2,50, or
dinea 17. Cursa a H-a : 1. Sadă-u
(M. Ștefănescu) 1:33,4, 2. Vidin. 
3. Client. Simplu 1,80. ordinea 3. 
event 5, ordinea triplă 27. Cursa 
a m-a : 1. Nuțu (D. Toduță) 
1:33,7, 2. Semenlc. Simplu 2,40.
ordinea 95, event 5, triplu dști- 
gfitor 65. Cursa a IV-a : 1. Pl o1 
eon (N. Nîcolae) 1:29,5, 2, Onix, 
3. Manșon. Simplu 1.80, ordinea 
40, event 10, ordinea triplă 356. 
Cursa a V-a : 1. Rodița (I. Oană) 
1:35,0, 2. Ogășan. Simplu 2,40, or
dinea 40, event 16, triplu cîștigător 59. Cursn a Vl-a i 1. Manșe
tar (Al. Vasfle) 1:31,6, 2. 6111- cta, 3. Fecloraș. Simplu 2,20 or
dinea 97, event 5, Ordinea triplă 
•86. Cursa a VTI-a: 1. Olăraș (N. 
TWcolae) 1:30,0, 2. Tufiș, 3. Juris
ta. Simplu închis, ordinea 40, e- 
vemt 350, ordinea triplă 773, trlpfru 
câștigător 375. Cursa a VTTT-a: L 
Sfllcon (I. Crăciun^ 1:38,5, 1.
Donatari, Simplu 5, ordinea 30, »- 
vent închis Da 3.600.

Constantin DUMITRII)

Gheor-

a 
profesori
lor pusă 
continue 

’de masă
slujba dezvoltării 

activității sportive 
de performanță.

Paul MATEOIU, coresp.

ANUNȚ
I.D.M.S. București a- 

nunță publicul cumpără
tor că magazinele auto 
I.D.M.S. București, Pi
tești, Bacău, Baia Mare. 
Brașov, CIuj-Napoca» 
Iași, Reșița, Timișoara o- 
feră spre vînzare, Ia pre
zentare, RULOTA DE 
BAGAJE RPA 240 Ia 
prețul de 5.418 Iei și 
DISPOZITIVUL DE RE
MORCA RE la preful 
dc 806 Ici.

litate. Astfel, la 4 și 5 iunie se 
va disputa «Cupa Șoimii Sibiu**, 
iar la 7—8 ’unic «Cupa Făgăraș 
Vor avea loc probe de slalom 
special. Printre competitori se 
vor afla Zsolt Balasz, Vili Po
darii, Mihai Bâră, Carol Adprjan, Dorin Dinu, Dan Iliescu, Alexan
dru Manta, Carmen Cozina, Li
liana Ichim, Delia Parate ș.a.

$ Si schiorii fondiști au fost 
în plină activitate pînă la jumă
tatea lunii mai. Membrii loturi
lor republicane și sportivii de la 
A.S.A. Brașov s-au aflat pe pla
toul Bucegilor, la Piatra Arsă, 
unde au urmat un intens pro
gram de antrenamente.
• Am aflat cu multă nfîhnlre 

cl^spre încetarea din viață a df. 
Cornel Doboșiu, eminent chirurg 
ortoped, iubitor al schiului și 
drumeției, un prieten devotat al 
sportului și sportivilor.

TURNEUL DE'TENIS
AL ACTORILOR

în organizarea asociației 
sportive a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", pe terenu
rile T.C.B. se dispută, de sîm- 
bătă și pînă luni, cea de a 
V-a ediție a turneului de te
nis rezervat lucrătorilor din 
teatru și cinematografie. Com
petiția este dotată cu „Cupa 
Ilie Năstase", trofeu oferit de 
multiplul nostru campion. De
ținător, de la ediția trecută, 
este actorul gălățean Ion 
Perju, primele trei ediții fiind 
cucerite consecutiv de unul 
din inițiatorii întrecerii, cunos
cutul interpret de teatru 
film Ion Caramitru.

SIMBATA
ATLETISM: stadionul 

gust“, dc la ora 10 și "ora 15: 
campionatele '
concursul republican de primă
vară al seniorilor.

AUTOMOBILISM: Platforma Pi
pera (Tei — Toboc), de la ora 
14,30: ,,Marele premiu al orașu
lui București".

FOTBAL: stadion Dinamo, de 
la ora 17: DLnamo București — 
Universitatea Craiova (Div. A); 
dc ia ora 15: meciul speranțe
lor; teren Progresul, dc la ora 
18: Progresul Vulcan — C.S.
Tîrgoviște (Div. A); dc Ia ora 16: 
speranțe.

TENIS DE MASA: sala Progre
sul, ora 19: Progresul București
— Faimar Baia Mare (A, f); sala
M.E.F.M.C., ora 19: M.F.M.C.
București — Metalurgistul Cugir 
(A.f); sala Stirom, ora 19: Sti- 
rom București — C.S.Ș. Odorhe- 
iul Secuiesc (A.m); sala Republi
cii, ora 19: Tricodava București
— Sticla C.S.Ș. Bistrița (A, m).TIR: poligonul Tunari, ora 9: 
„Cupa României" la talere (skeet).

DUMINICA
ATLETISM : stadionul *23 

gust", de Ja ura 9,30 și ora 
campionatele internaționale 
concursul republican de primă
vară al seniorilorFOTBAL : teren Autobuzul, de 
Ia ora 11 : Autobuzul București
— Unirea Alexandria (Div, B) ; 
teren Metaiul, dc la ora 11 : Me
talul București —- Chimica Tîrnă- veni (Div B) ; teren Dinamo, de 
Ia ora 11 : Dinamo Victoria — 
Aversa București (Div C) ; terert 
T.M.B., de la ora 11 : T.M. Bucu
rești — Abatorul (Div C)

HANDBAL : sala Floreasca, de 
la ora 10,15 : Progresul Bucu
rești — TEROM lași (A, f), de 
la ora 11.30 : Dinamo București
— Constructorul C.S.U. Oradea (A, m) ; teren Giulești, de la 
ora 9 : Rapid București — C.F.R. 
Craiova (B, L) ■. teren Voința, de 
Ia ora 16,45 : Spartae București
— Textila Dorobanțul Ploiești 
(B, i) ; de 2a ora 18 : Calculato
rul I1RUC București — A.S.A , 
Ploiești (B,‘ m).JUDO. Sala Dinamo, de Ia orÂ 
9,30: finalele campionatelor repu
blicane individuale la categoriile 
superușoarâ; semiușoară, ușoară 
și open.

RUGBY : stadion Olimpiu, 
la ora 9: Olimpia — Rapid 
zău (turneu calificare Div. 
de la ora 10,30 : Dinamo — 
ința CEMIN Baia Mare (Div. Ă) ; 
teren Tei, de Ia ora 9 : R. C. 
Sportul studențesc — C.S.M. Si
biu (Div. A) ; stadion Tineretu
lui, de la ora 10 : Vulcan —
Știința Petroșani (Div. A)1 ; teren 
Acumulatorul, de Ia ora 10 : 
Gloria — Rapid Buc. (turneu ca
lificare Div. A) ; stadion Tine
retului, de Ia ora 8,30, finalele 
camp, republican de juniori.TIR : poligonul Tunari, de la 
ora 9 : „Cupa României" la ta
lere (skeet).

TENIS DE MASA : sala Pro
gresul, de la ora 9 : Progresul 
București — Faimar Baia Mare 
(A, f) ; sala M.F.M.C., de Ia ora 

M.F.M.C. București — Meta- Cugir (A, f) ; sala Sti
la ora 9 : Stirom Bucu- 
C.S.Ș. Odorheiu Secu- 
m) ; sala Republicii, de 
: Tricodava București — S.Ș. Bistrița (A, m)

s : 
lurgistul rom, de, 
rești — 
iese (A 
la ora 9 
Sticla C.l

>23 Au-
internaționale Și

Au-
16 :

Și

de 
Bu- 
A)? Ști-

• c’

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un comentariu... epigramlstlc pe 
marginea recentelor campionate mondiale de box : 
Competiție aleasă, 
Dar deosebit de grea, 
Cu boxeri de măre clasă Șl arbitri ia... podea !

MANOLE DURAU, ZIMNICEA. 
Ce se întimplă dacă, in semn de 
protest împotriva unei lovituri de la 11 metri, pe care o soco
tește nejustificată, portarul echi- 

poartă 
penal- 
poarta 
metri 

aceste 
Arbitrul va acorda 3 

de gîndire (și de... răs- 
portarulul șl echipei res- 
după care va fluiera 
partidei, echipa care a 
regulamentul 

cu 3—0 sau. în

pel sancționate nu stă în 
ci, ostentativ, așteaptă ca 
ty-ul să fie executat In 
goală 7 Lovitura de la 11 
nu poate fi executată în 
condiții. Arbitrul va acorda minute ' * '*
gîndire) 
pective, 
sfîrșitul 
încălcat 
meciul 
scorul era mai mare în 
tul întreruperii partidei, 
rul respectiv. Personal,

pierzând caz că momen- 
cu sco- nu-ml

aduc aminte de o asemenea a- 
batere, mai ales că portarii pot 
conta și pe... imprecizia celor 
care execută lovitura de la 11 metri...

GELU TATU, BUCUREȘTI. Cea 
mai neașteptată linală j 
României rămîne, fără 
cea din 1973, la care i 
prezentă nici o echipă 
vlzia „A" ! Finala s-a 
între o divizionară „B", 
Rîmnicu 
Divizia...- lăți I Și 
meciuri, 
egalitate : 1—1 (după prelungiri). 
Rejucarea a dât ciștig de cauză, 
cu 3—0, Chimiei Rîmnicu Vilcea.

VALERIA PASCU. BRAlLA. 
Ilie Bălăci (Universitatea Craio
va) are 26 de ani. EI avea puțin 
peste 16 ani cind a debutat în 
Divizia „A". Numai Dobrin 11 în
trece în această privință, piteș- 
teanul realizînd această performanță la 15 ani !

a Cupei 
îndoială, 
n-a fost din Di- 
disputat .._ , Chimia

Vîlcea, și o echipă de 
„C“, Constructorul Ga- 
au fost necesare două 
primul încheindu-se la

a • s
MINISTERUL AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE
RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU INSTITUTUL DE MARINA „MIRCEA CEL BATRÎN 

--------------- PESCUIT OCEANICDIN CONSTANȚA, SECȚIA
Institutul de marină „Mireea cel Bătrîn" este 

instituție militară de tnvățămînt superior tehnic 
de specialitate și pregătește cadre pentru flota de pescuit oceanic în specialitățile : 
«• Navigație (ofițeri maritimi punte);
• Electromecanică (ofițeri maritimi mecanici 

și ofițeri maritimi electricieni).
Admiterea in Institutul de marină se face pe 

bază de concurs, care se va desfășura potrivit 
prevederilor din broșura „Admiterea la învă- 
țămîntul superior 1981“, editată de Ministerul E- 
ducației șl Invățămtntului.

Pentru înscriere, candidațil vor depune la co
misiile de selectare următoarele acte :

— diploma de bacalaureat în original (sau ade
verință care să ateste existența în ultimul an de studii liceale);

— aprecierea activității școlare eliberată de 
conducerea liceului (cei Încadrați in produc
ție vor aduce în plus aprecierea activității 
profesionale eliberată de conducerea Întreprinderii) ;

— certificat de naștere In copie legalizată;
— buletine medicale HBW, radloscople pulmo-

nară, radiosqopie gastro-duodenală și ade
verința eliberată de circa sanitară de domi
ciliu privind bolile cronice, acute și in stare 
transmisibilă;

— caziere pentru titular, tata și mama ;
— patru fotografii tip buletin.
Odată cu aceste acte, candidați! vor depune 

șl două dosare tip mapă pe care iși vor înscrie 
numele și facultatea pentru care candidează.

Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentării ulterioare a actelor.
La concursul de admitere se primesc numai 

bărbați ee nu depășesc virsta de 25 de ani Îm
pliniți tn anul examinării.

înscrierea la concursul de admitere a Început 
la data de >3 mai șl se va Încheia la data de 
22 iunie 1982, in următoarele centre de Înscriere:
• Întreprinderea de Pescuit Oceanic Tuloec 

(telefon: 5.05.21, 5.04.63 interior 132);
• Oficiul de Agenturare Nave București, sir. 

Povernei nr. 1—3, sector 1;
• Fabrica de Plase și Unelte Pescuit Galați;
• Întreprinderea Piscicolă Constanța.



COPIII
MINUNATELE FLORI ALE SPORTULUI
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI, 

pe care o vom sărbători, ca de obi
cei, la 1 Iunie, ne prilejuiește o tre

cere in revistă a activităților de educație 
fizică și sport practicate de cei mai mici 
cetățeni ai patriei noastre, primii benefi
ciari ai tot ce se realizează in acest dome
niu de importanță națională, prin grija 
partidului și statului nostru.

In grădinițe, școli, în cluburile sportive 
școlare, la casele pionierilor și șoimilor pa
triei, în parcurile sportive special amenajate 
pentru copii se desfășoară o bogată activi
tate educativ-formativă, menită să crească 
generații sănătoase și viguroase, bine dez
voltate fizic și psihic, pregătite pentru mun
că și viață. Citeva aspecte din această ac
tivitate rodnică încercăm să vă prezentăm 
în pagina de față.

-I

Numai ochi și urechi la tovarășa, copiii din grupa mare 5 execută 
corect exercițiul comandat Foto : Vasile BAGEAO

UN MILION DE COPII FAC CUNOȘTINȚĂ CU SPORTUL!

UNU... DOI... TREI... Șl! 
ASA FACEM NOI GIMNASTICA

Crearea din inițiativa secre
tarului generai al partidului, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a Organiza
ției Șoimii Patriei a constituit 
un moment de o deosebită im
portanță în viața tinerei gene
rații, pentru întreaga activitate 
educativă de formare a aces
teia în spirit patriotic, revolu
ționar. în acest context se în
scrie și practica exercițiilor fi
zice și sportului, temă asupra 
căreia am avut o convorbire 
cu prof. Lucian Dumitrescu, 
membru al Biroului Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor.

— Organizația Șoimii Patriei 
— a precizat interlocutorul 
nostru — cuprinde 1,2 milioa
ne do copii constituiți in gru
pe in cadrul grădinițelor, șco
lilor, cartierelor și satelor, re- 
prezeniind întreaga populație 
în virstă de 4—7 ani. Activita
tea organizației se desfășoară 
in deplină concordanță cu pro
gramul de invățămînt preșco
lar, intrucit la această virstă 
acțiunile organizate cu copiii 
sînt în întregime destinate e- 
ducației și formării acestora.

® Copiii,.„preșcolarii practică, 
deci, zilnic,1 activități de miș
care.

— Da, după programe întoc
mite la nivelul fiecărei unități 
preșcolare și, desigur, în func
ție de amenajările șl spațiile

asigurate de la caz la caz. A- 
proape peste tot in grădinițe 
există spații pentru joacă, pen
tru sport, iar acolo unde s-a 
simțit mal acut nevoia, acți
unea de arondare a grădinițe
lor pe lingă unele școli gene
rale învecinate a contribuit la 
completarea programului de 
mișcare, de sport al copiilor, 
care folosese spațiile și inven
tarul sportiv al elevilor.
• Știm că în Organizația 

Șoimii Patriei un loc Important 
îl -ocupă organizarea drumeții
lor și excursiilor în cuprinsul 
orașelor și așezărilor respec
tive. Ce ne puteți spune des
pre aceasta?

— Este realmente o activita
te care se află in atenția or
ganizației, cu efecte majore in 
pregătirea educativ-formativă a 
copiilor. Voi folosi citeva 
exemple. La Alba Iulia. Cluj- 
Napoca, Suceava sau Tirgoviș- 
te copiii vizitează locuri legate 
de trecutul Istorie al poporului 
nostru, paralel cu noile cons
trucții socialiste, tot ce s-a 
clădit atit de măreț in anii 
noștri, muzee și monumente 
istorice, case de cultură și 
cămine culturale. Cu prilejul 
unor asemenea drumeții și 
excursii copiii, ca de pildă cei 
din Păuliș — Arad, Mărășeșli 
— Vrancea, Sascut — Bacău, 
Adamclisi — Constanța sau din 
municipiul Tirgoviște se preo-

VIITORII VOINICI, 
DINTRE... PITICI!

Cluburile sportive școlare „Pionierul" sau 
de la activitatea de masă la cea de performanță

cupă, împreună cu pionierii, de 
îngrijirea unor vestigii șl mo
numente istorice. Li se cultivă 
astfel dragostea față de pâ- 
mintul strămoșesc, de tot ce a 
făurit de-a lungul veacurilor 
bravul și harnicul nostru po
por.
• Am întîlnit, tot mai des 

în ultima vreme, copii la star
tul marii noastre competiții 
sportive naționale „Daciada"...

— Prezența șoimilor patriei 
la întrecerile „Daciadei" a de
venit de la un fapt insolit, u- 
nul obișnuit. Numai in 1981 la 
startul acesteia au fost pre- 
zenți peste 600 000 de preșco
lari și școlari din clasele I, la 
întrecerile etapelor de iarnă și 
de vară. în unele județe — 
Timiș, Cluj, Harghita, Sibiu, 
Hunedoara și in municipiul 
București — a devenit tradițio
nală organizarea periodică, sub 
însemnele „Daciadei", a unor 
festivaluri ale sportului pentru 
cei mici.
• Șoimii patriei sînt pre- 

zenți și în diverse centre de 
inițiere in sport. Este aceasta 
o constantă a muncii cu co
piii, prefigurînd cumva perfor
manța ?

— Folosind iot statisticile a- 
nului 1981, putem aminti fap
tul că peste 120 000 de copii 
cuprinși în centrele de inițiere 
au învățat schiul, patinajul și 
înotul. Rezultate bune s-au în
registrat in județele Arad, Bra
șov, Cluj, Constanța, Maramu
reș, Mureș, Sibiu și in muni
cipiul București. Acțiunea de 
inițiere a copiilor continuă, 
sperăm cu rezultate tot mai 
fructuoase. Și, desigur, cu 
perspectiva ca o parte dintre 
foarte tinerele vlăstare să a- 
jungă viitori performeri, ele
mente de frunte in mișcarea 
sportivă din patria noastră !

Interviu realizat de 
Tiberiu SIAMA

înființarea cu patru ani în 
urmă (la 1 martie 1978) a clu
burilor sportive școlare „Pio
nierul" a urmărit, în princi
pal. împlinirea unuia din de
zideratele marii competiții 
sportive naționale ..Daciada", 
și anume trecerea treptată a 
copiilor de la activitatea spor
tivă de masă Ia cea de per
formanță.

Eficiența acestor unități 
sportive specializate la nive
lul purtătorilor cravatelor roșii 
cu tricolor era, desigur, de aș
teptat în condițiile existenței 
a nu mai puțin de 20 de clu
buri (cu 1 674 de copii cu
prinși în 99 de grupe de în
cepători și 26 de avansați, de
servite de 44 de profesori- 
antrenori cu normă întreagă) 
înființate atît in București, cit 
și în alte orașe. Un bun e- 
xemplu de eficiență îl repre
zintă. de pildă, secția de te
nis de masă din Craiova, a- 
colo unde activează neobosi
tul profesor (de istorie !) Vir
gil Bălan, cel care a șl fă
cut o... pîrtie spre performan
tă unui număr de patru co
pii. Florin Popescu. Benone 
Dumitrescu, Viorel Bădescu șl 
Dan Mihuț, elemente de ex
cepție aflate în lotul micilor 
speranțe.

Exemplul pionierilor sportivi 
din Cetatea Băniei este... co
piat de gimnastele Ligia Do- 
brescu și Corina Saiu din 
București, elevele prof. Gheor- 
ghe Grigore și prof. Elena 
Dragomir, în prezent transfera
te la Clubul sportiv școlar Ce
tate Deva, unde se pregătesc îm
preună cu componente ale lo
tului reprezentativ. Se im
pune. apoi. înotătorul Ci-
prian Stroja din Sibiu,
elevul prof. Samoilă Popa,
care este în căutarea celui mai 
potrivit stil în măsură să-l 
propulseze în performanță ; 
se afirmă micii judoka Geor
ge Daraba și Eduard Lovin din 
Galați, modelați de prof. Du-

mitru Bumitrașcu, Pavel Bu- 
glea și Cristian Pop din Ora
dea (antrenor, prof. Ion Hăl- 
măjan), precum șl copiii spe
cializați în tenis, Romeo Stoi
ca și Carmen Nacu din Piatra 
Neamț, in care prof. Gheor- 
ghe Mafiei „vede" un dublu 
mixt de aur pentru „Cupa 
Galea", intr-o primă etapă, în 
perspectiva celeilalte, a „Da- 
vis"-ului In care România a 
fost finalistă de două ori...

Prof. Mihai Hoară, din co
misia de sport a C.N.O.P.,^ nu
trește mult optimism și în pri
vința schiorilor, mai exact a 
pionierelor specializate în a- 
cest sport, bărbătesc prin de
finiție, Clpudia Postolache din 
Bălan-Harghita, care este pre
zentă în lotul... senioarelor și 
colegele sale de „alpine" Bar
na Bokor și Gyongy Palffy, 
apoi Codruța Capitan și Ioana 
Văleanu din Cluj-Napoca, frun
tașe pe pîrtiile de la Băișoara. 
Schiul românesc de perfor
manță, cel feminin, cum se 
anticipează, tinde să realizeze 
prin intermediul celor mai 
mici sportive o cutezătoare tre
cere în prim-plan I

O bună bază materială, pe 
cale de extindere în toate clu
burile sportive școlare „Pio
nierul" le asigură acestora 
frecvența de sută la sută a 
unui proces de instruire și e- 
ducație non-stop capabil să 
realizeze un permanent spor 
de calitate, obiectiv înscris pe 
frontispiciul fiecărei unități, 
pepiniere ale performanței în 
..lumea mică", viitori voinici 
intre... pitici, cum se exprimă 
profesorii-antrenori și cum, 
dealtfel, exprimă și reușitele 
de pină acum. Totul este po
sibil, în condițiile unei și mai 
ferme angajări a profesorilor- 
antrenori, precum și ale unei 
continue conlucrări cu federa
țiile șl organizațiile sportive 
locale.

A. TITUS

»
Unu, doi, trei... și ! Ra-ța 

tre-ce Du-nă-rea și ră-țo-iu’ 
du-pă ea... Să nu credeți că 
am să vă cint una dintre me
lodiile învățate de la tovarășa. 
Așa începem noi, cei din gru
pa mare 5, lecțiile de educație 
fizică, tn fiecare luni și foi. 
Fiecare copil vine cu costum 
negru de gimnastică și maiou 
alb, cum ne-a spus tovarășa. 
Le scoatem repede din să
culețe, ne îmbrăcăm și... sin- 
tem gata.

Unu, doi, trei... și ! Mergem 
întii ca soldații, apoi pe vîr- 
furile picioarelor, cu mîinile 
pe lingă urechi, ca niște 
plopi; apoi, cu mîinile întinse, 
ca niște avioane. Si tot tim
pul cintăm. Tovarășa cîntă și 
dumneaei. Mergem ca piticii, 
apoi sărim ca iepurașii și ca 
broscuțele. Cel mai mult ne 
place cind mergem ca ursul, in 
patru lăbuțe. Cristi este cel 
mai caraghios. Toți rîdem de 
el. Corina, prietena mea. se 
mai împiedică cîteodată, iar 
Mihaela nu prea are curaj. Ea 
este mult mai mică decit mi
ne, dar o s-o învăț eu acasă 
toate figurile.

Cind este frig sau plouă, pe 
covorul din holul de la etaj 
tovarășa așează niște băncuțe 
și noi stăm in șir in spatele 
dînșii. Fiecare merge de la 
cap la cap pe băncuță. Eu 
vreau să merg așa, ca Nadia, 
pe banca aia înaltă. Am vă
zut-o la televizor, dar cel mai 
mult mi-a plăcut cind am vă- 
zut-o în sala aia mare, de 
lingă Orășelul copiilor. M-a 
dus tata acolo, că el merge 
mereu. Am mai fost cu el și 
la „Olimpia", la volei și am 
înotat în baztnul de-acolo. 
Este foarte aproape de casa 
noastră. Am mai fost și la 
stadion, la... cum ii zicea... 
aha... la Universiadă. După ce 
mergem ca Nadia, tovarășa 
spune: Copii, astăzi învățăm
Alunelul. Cintecelul il știm 
de la lecție. Ne apucăm dl 
miini. Un pas înainte, un pas 
înapoi și batem tare cu pi-

clorul în podea. Știm multe 
dansuri: Hațegana, Ghimpele, 
Băcăoanca și altele. Acum este 
cel mai plăcut la lecția de e- 
ăucație fizică pentru ci mer
gem afară, la ciupercuți, îs 
spatele grădiniței. Sînt acola 
niște scări pe care ne urcins 
pină sus, apoi jos, in ordine, 
că tovarășa nu ne lasă sa 
fim....

De cite ori avem gimnasti
că, și la alte lecții, tovarășa 
directoare vine la noi. Am au
zit-o intr-o zi cind spunea : Ce 
mult au crescut și ce frumoși 
tint copiii noștri, minca-i-ar 
mama ! Eu m-am făcut că n-a 
aud, dar i-am spus și Alinei, 
și Danielei, și Corinei. S-au 
bucurat și ele tare mult. Mar
cel n-a fost disciplinat, a aler
gat după un copil, a alune
cat și s-a zgiriat un pic. A 
plîns puțin, dar după ce to
varășa soră i-a pus ceva, cu 
un pic de vată, a venit din 
nou la lecție. Săptămâna asta 
am învățat să sar coarda. 
Prietena mea din bloc, Gabi, 
m-a învățat, iar eu le învăț a- 
cum pe Mihaela și pe Cristina. 
Vă promit să vă mai spun și 
altă dată cum facem noi gim
nastică cu tovarășele noastre 
Filipescu și Moraru sau cu to
varășa Florica Moraru, de la 
altă grupă, care vine mereu 
la noi.

Ana Maria
Grădinița 201 — București

pt. conf. Mihail VESA

La Casa pionierilor $i șoimilor patriei din Cluj Napoca

CERCUL TEHNICO-APLICATIV, 
0 ȘCOALĂ A EDUCĂRII 

PASIUNII PENTRU MUNCĂ
Cum stau aplecați asupra 

meselor de lucru, migălind cu 
răbdare și seriozitate, par oa
meni mari : ingineri, mecanici, 
proiectant! — după obiectele 
la care meșteresc. Dar cei 40 
și ceva de „specialiști" în ale 
tehnicii se află abia la vîrsta 
cravatelor roșii cu tricolor, e- 
levi ai cercului tehnico-aplica- 
tiv de modelism de la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Cluj-Napoca. Pe „șantier", 
în lucru: mininave cosmice, 
aeronave de tot felul și chiar 
citeva „automobile" de formu
lă, mici bolizi echipați cu mo
toare electrice și aparatură de 
radio-comandă. Mentorul „cla
sei" este un tînăr cu oche
lari. care trece de la o masă 
la alta, dînd îndrumări, rezol- 
vînd problemele la care copiii 
se poticnesc. „Sînt student la 
Facultatea de mecanică, anul V 
— se prezintă Dorel Pojar, 
maestru al sportului la auto- 
modelism — iar dragostea pen
tru tehnică am deprins-o aici. 
Așa că mă simt dator să vin, 
să-i ajut. Eu îi indrum pe... 
automobiliști".

Cercul numără, de fapt, pes
te 300 de copii, conducătorul 
lui este Atilla Bcni, specialist 
în aeromodele și rachetomo- 
dele, iar performerii de aici 
au realizat o adevărată colec
ție da trofee cîștigate la com-

petiții și purtînd pe ele în
semnul „Daciadei". Medalii și 
diplome la campionatul repu
blican de automodele din acest 
an. prin Florentin Ardeleanu, 
Radu Seușan și Petre Bercczki, 
locul II pe echipe în „Cupa 
României" și un loc III la in
dividual, prin Gh. Zold, la 
aeromodele planoare, titluri de 
campioni județeni și medalii 
de Ia competiții comemorati
ve, „Fiecare succes constituie 
un prilej de bucurie, o mîn- 
drie pentru noi — ne spune 
instructorul Atilla Beni — dar 
satisfacția cea mai mare o 
simțim cind îi vedem cum 
prin acest sport, copiii învață 
să iubească munca, dobîndesc 
cunoștințe tehnice și informa 
ții privind tradițiile românești 
în aceste domenii de activi
tate".

Urmărim chipurile copiilor, ■ 
privirile lor agere, mîinile har
nice și pricepute. Sînt. după 
cum aflăm, cu toții elevi frun
tași la învățătură, modele de 
disciplină, exemple de compor
tament. Și este firesc. Doar a- 
viația și cosmonautica labora
toarele unităților contractoare 
de mașini — unde visează să 
ajungă — cer nu numai cu
noștințe. ci și pasiune, disci
plină, muncă făcută din toată 
inima.

Viorel TONCEANU

0 STRADĂ MARE 
PENTRU NIȘTE 

SPORTIVI... MICI
Există- la Rlmnicu Sărat o 

stradă care se cheamă „Mare**, 
deși — în realitate — ea nu 
este chiar așa cum o arată 
numele. „Mare" a fost, în 
schimb, ideea edililor, născu
tă — cu cltva timp în urmă 
— din motive practice. Pentru 
că, ne spune președintele 
C.O.E.F.S., Mircea Crăciun, 
copiii nu prea aveau unde să se joace (problema rămînînd 
șl acum în actualitate, în 
ciuida rezolvării de care vorbim și a amenajării, în par
cul din piața orașului, a două 
mese betonate de tenis de 
masă). Și de atunci, de la fi
nele anului trecut, au apărut 
pe toate stfăzile ce dau în 
aceea numită „Mare" panouri 
avertizînd conducătorii auto 
că joia, între orele 10—12 și 
14—16, și duminica, de la 10 
la 12, circulația e interzisă pe 
o porțiune de circa 300 de 
metri. O fîșie de asfalt de
venită, în zilele și la orele 
respective, A COPIILOR. Mii 
de preșcolari și școlari mici 
iși încearcă talentul, într-un 
loc de-acum bine știut, lingă 
grădina, publică, în desenul 
pe asfalt, se întrec in tot fe
lul de competiții ad-hoc pe 
bi șl triciclete, aleargă, sar. 
joacă badminton. Chiar dacă 
e mai degrabă o joacă, a- 
ceastă angrenare a copiilor 
într-o activitate sistematic^' 
și — nu încape vorbă ! — 
foarte utilă are un caracter 
serios, imprimat de cei mari, 
Consiliul orășenesc al organi
zației pionierilor și Comisia 
orășenească a șoimilor pa
triei (care coordonează acțiu
nile pe bază de grafic) avînd 
sprijinul (asistența de spe
cialitate) profesorilor de edu
cație fizică.

Firește, e greu de antici
pat dacă sau cîți dintre be
neficiarii spațiului de pe 
Strada Mare vor ajunge vreo
dată vedete ale arenelor spor
tive. Sigur este în schimb că 
șoimii patriei sau pionierii de 
la Căminul 3. de la școlile 
generale 1 și 5 (ca să dăm 
doar cîteva exemple de uni
tăți distinse prin participările 
la diferite întreceri) cresc 
frumos, aflînd de timpuriu 
despre adevărul cultivării u- 
nei minți sănătoase într-un 
trup asemenea... (G.R.)

PoflxQ
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Se știe, participarea Io o ediție o Jocurilor Olimpice 
te pregătește cu mult înainte, chiar cu mai bine de pa
tru ani, generațiile de performeri succedîndu-se la in

tervale tot mai mici, odată cu ridicarea cotei valorice a_ re
zultatelor. Pentru a se prezenta la startul Olimpiadei, tînărul 
aspirant are nevoie nu numai de pregătiri intense, cî și de 
verificări in compania viitorilor adversari, de o serioasă tes
tare care să scoată în evidență nivelul atins în func
ție de acela al generației de performeri ai lumii, plusurile 
și minusurile, tendințele tehnico-tactice existente pe plan 
internațional. Succesele sportului românesc la trecutele 
ediții ale J.O. s-au bazat tocmai pe cunoașterea acestor 
deziderate, iar școala românească de sport asigură necon
tenit generații de performeri talentați și sîrguincioși.

Ne aflăm la Jumătatea ciclului olimpic Los Angeles ’84. 
Cum folosesc federațiile, antrenorii și sportivii excelentele 
prilejuri de testare a candidațitor olimpici la campionatele 
mondiale și europene î lată întrebarea pe care reporteri 
ai ziarului nostru au adresat-o unor factori responsabili ai 
federațiilor de specialitate. Răspunsurile se află în mate
rialele realizate cu acest priiej, găzduite de această pagină.

Învățăminte prețioase 
PENTRU JUDO

MARELE EXAMEN AL „NOULUI VAL" l 
LA „MONDIALELE DE SCRIMĂ DE LA ROMA MAI

între 15 și 18 mai, la Ros
tock (RD. Germană), au avut 
loc campionatele europene de 
judo. întreceri la care au fost 
prezenți și sportivii români. 
Pentru- a cunoaște ce au re
prezentat aceste campionate 
pentru judoka români în pers
pectiva participării la J.O. de 
la Los Angeles, ne-am adresat 
secretarului responsabil al F.R. 
Judo, Anton Muraru.

Iată ce ne-a declarat: „Cam
pionatele europene de la Ros
tock au fost pentru noi obiec
tivul principal din acest an, 
prin care s-a urmărit păstrarea 
poziției cucerite in elita eu
ropeană. In același timp com
petiția a constituit și o verifi
care a potențialului olimpic 
al sportivilor consacrați, adică 
al celor care au cucerit pină a- 
cum medalii la C.E. și C.M. Du
pă cum se știe, in Europa sini 
concentrate cele mai multe 
valori ale iudo-ului pe plan 
mondial. La J.O. vor apare in 
plus sportivi valoroși din Asia 
și America Centrală. După ce 
l-am stvdiat pe principalii ad
versari din Europa, acum, cu 
ocazia campionatelor europe
ne. anul viitor la Moscova, la 
campionatele mondiale ii vom 
putea urmări și pe pei din 
afara continentului nostru.

Ce ne-au arătat — referin- 
du-ne la sportivii români — 
campionatele continentale de 
la Rostock ? Mircea Frățică 
(78 kg) și-a reconfirmat va
loarea și posibilitățile de a ob
ține o medalie și la J.O., de
venind campion european. El 
este tinăr și sănătos (n-a su
ferit accidente care să-i de

„FLOTILA DE AUR“ St REVIGOREAZĂ
— Tovarășe secretar Dorin 

Lăncrăjan, nu-i un secret pen
tru nimeni că de la caiac- 
canoe se așteaptă, la orice 
mare competiție, deci mai a- 
les la Jocurile Olimpice, me
dalii. Acest sport este liderul 
reprezentării noastre olimpice, 
cu 7 titluri și alte numeroase 
medalii. Cum stot pregătite 
cele care — sperăm — vor fi 
cîștigate pește doi ani la Los 
Angeles ?

— Conform planului pe care 
l-am alcătuit. In acest sens, 
participarea ia campionatele 
mondiale din intervalul olim
pic, anul trecut la Nottingham, 
anul acesta Ia Belgrad și in 
1983 la- Tampere reprezintă ,,e- 
xamene parțiale" care ne arată 
cam am lucrat,! ce mai avem 
de făcut, ce e bine, ce mai 
trebuie schimbat. Legînd par
ticiparea la campionatele lu
mii de pregătirea J.O. voi 
spune că ne concentrăm aten
ția asupra celor 11 probe olim
pice din totalul de 18 ale cam
pionatelor mondiale, adică asu
pra distanțelor de 500 și 1000 
m. Avem totodată in vedere 
și proba feminină de caiac 4» 
asupra căreia nn s-a luat incă 
o hotărîre definitivă in pri
vința prezenței in programul 
•llmpic. 

termine . întreruperea pregă
tirii) și are incă resurse de 
progres. Mihai Cioc (+95 kg), 
viceoampionul european de ju
niori, prin evoluțiile sale i* 
compania campionului euro
pean și a celui olimpic (aceș
tia i-au fost hărăziți de sorți 
In două meciuri consecutive I) 
a demonstrat că are multe re
surse și mari posibilități de 
progres. Posedă o considera
bilă viteză de execuție și este 
foarte combativ. Nu are încă 
suficientă forță, dar aceasta 
este o calitate perfectibilă. 
Constantin Niculae (65 kg) și 
Arpad Szabo (60 kg) nu s-au 
prezentat la valoarea lor. Pier- 
zînd multe lecții de antrena
ment, datorită unor acciden
tări sau unor probleme profe
sionale. ei n-au putut ajunge 
la cea mai bună formă spor
tivă. Chiar dacă neplăcută, și 
aceasta a fost o experiență 
utilă. Ce ne-au mai arătat 
campionatele europene ? Nici 
unul dintre vechii campioni 
nu și-a mai păstrat titlul ! In 
toate echipele au apărut ele
mente tinere, talentate, care 
s-au impus prin dinamism, 
tehnică și dorință de afirmare. 
Aceasta ne-a făcut să ne gîn- 
dim și noi la eșalonul tinăr : 
S. Lazăr, B. Olar (60 kg), Șt 
Naghi. L. Pop (71 kg), I. Șer- 
ban, I. Moldovan (65 kg), D. 
Puțan, N. Vega (78 kg) t etc.. 
sportivi care vor participa la 
C.E. de juniori, in luna octom
brie. Comportarea lor la aces
te întreceri poate determina 
unele schimbări în echipa pen
tru J.O.".

M. TR.

— In<trebindu-vă cu cine vom 
participa la Ada Ciganlija în 
această vară și la Tampere in 
cea viitoare, vom afla pro
babil și pe cine vom trimite 
la Los Angeles, mai bine spue 
la Santa Barbara, unde vor 
avea loc întrecerile olimpice 
de caiac-canoe.

— Intr-adevăr, 1982 și 1983 
sint doi ani decisivi in privin
ța structurării lotului olimpic 
și apoi a echipei olimpice. Din 
echipa pentru Ada Ciganlija 
— să ne limităm la acest an, 
nu știu cum vor sta lucrurile 
în 1983 — vor .face parte o 
serie de sportivi cu experien
ță, unii încă tineri, chiar dacă 
au cunoscut consacrarea, alții 
la vîrsta deplinei maturități 
sportive, precum Ion Bîrlădea- 
nu, Ion Geantă, Agafia Bu- 
haev, Maria Ștefan, Toma Si- 
mionov, dar și tineri aflați a- 
cum în pragul afirmării in
ternaționale...

— Vă intrerupem o clipă : 
da.r Patzaichin 7

— Ivan este în continuare li
derul nostru șl în privința va
lorii sportive și în mentalita
tea de a se pregăti. Este un 
exemplu permanent pentru cei 
tineri. L-am considerat, deci, 
de la sine înțeles in capul 
listei.

Anul 1982 — jalon care mar- 
cheză jumătatea cicluilui olim
pic — a debutait sub favo
rabile auspicii pentru scrima 
românească. După ce floretis- 
tele au deschis drumul succe
selor (Marcela Moldovan, în
vingătoare la „internaționalele" 
României, din luna ianuarie), 
a urmat dobîndirea „Cupei Eu
ropei" de către echipa de sa
bie a clubului Steaua, cam
pioană națională, victoria foar
te tinerei floretiste Elisabeta 
Guzganu, la Leipzig (prefața
tă de cea de la Budapesta și, 
recent, confirmată la Sofia), In
stalarea fermă a vicecampio- 
nului mondial, flonetistul Pe
tru Kuki, în elita probei (lo
cul I la Montpellier, locul II 
la „Trofeul Adriene Rommel"), 
păstrarea locului pe podium 
in „Cupa Europei" de către 
spadasinii de Ia Steaua, pentru 
ca sabia — care s-a impus 
ca lideră, prin performanțe, în 
acest sezon — să obțină fele 
mai recente succese, prin că
pitanul echipei reprezentative, 
Ioan Pop, învingător la „Maș
tere ’82". in fața celor mai 
huni sabreri din lume (după 
ce. tot el. cîștigase și „Inter
naționalele" Budapestei!.

Așadar, o contribuție a tu
turor armelor, dar cu o pon
dere diferită în balanța suc
ceselor internaționale în acest 
sezon, care precede campiona
tele mondiale de scrimă (15— 
24 iulie Roma).

Ana Pascu, președinta fede
rației de scrimă, crede în per
spectiva scrimei românești, 
proximele campionate mondia
le urmind să răspundă la în
trebările ridicate de pregăti
rea loturilor reprezentative in 
vedenga J.O. ’84, obiectiv ma
jor al marii performanțe. „E- 
chipele noastre actuale sint în 
mare măsură întinerite față de 
precedentul ciclu olimpic, pu
tini dintre competitorii de la 
Moscova ’80 fiind in cursa pen
tru Los Angeles ’84^ Prin a- 
ceastă prismă, campionatele 
mondiale din iulie constituie 
pentru noi o competiție dc se
lecție și calificare pentru J.O.. 
cu atit mai mult cu cit și 
scrima mondială trece prin- 
tr-un proces de schimbare » 
generațiilor", precizează mae«- 
tra emerită a sportului Ana 
Pascu. Reluînd ideea, secreta
rul responsabil al federației, 
Dionisie Tepșan, încadrează 
participarea scrimerilor români 
la apropiata ediție a C.M. in 
contextul estimării cît mal 
reale a șanselor lor la J.O 
’84. „După Universiada ’81 
„mondialele” de Ia Roma con 
stituic prima trecere in revis-

PRIN INTIME,
— Vă rugăm să reveniți la 

acești tineri aflați in pragul 
afirmării internaționale, ofe
rind nume.

— Așteptăm mult de 1* ea- 
noiștii Dobre Nanciu, Dumitru 
Bețiu, Feodor Gunei, de la csr- 
laciștii Nicolae Ilic, Ionel Con
stantin. Nicolae Fedosei, An
gelin Vclea. Florin Marinescu 
și alții pe care am început 
să-i rodăm in regate interna
ționale dc prima mină. Ei au 
nevoie de concursuri grele 
pentru a fi competitivi in 
1984. Chiar debutul Ia C.M. 
trebuie pregătit în regate tari 
turn sint cele de la Moscova, 
Brandenburg, Tata etc., pen
tru că numai în întrecere en 
cei mai puternici adversari — 
sportivii din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Ungaria — ne vom 
putea cunoaște adevărata va
loare, numai așa vom progre
sa. Iar dacă 1982, ca fiecare 
dintre unii de la jumătatea 
ciclului olimpic, este, să spu
nem, un an de tranziție cu 
rezultate poate mai puțin spec
taculoase. explicabile intr-o a- 
numită măsură, cred că în 1983, 
după Tampere, vom cunoaște 
in proporție de 90% atit e- 
ehipa de bază pentru Olimpia
dă. ca și șansele in flecare 
din cele 11 probe.

Vladimir MORARU 

tă a actualelor echipe repre
zentative cu mențiunea că fa
ță de marca întrecere a tine
retului, de Ia București, și, 
mai ales, față de Moscova ’80, 
s-au petrecut multe schimbări 
printre titulari, finind cont și

Recentul învingător în turneul 
internațional de la Sofia, tînă
rul floretist Z. Husti. în ima
gine, intr-un moment de odih

nă Intre două asalturi

de faptul că la ediția prece
dentă a C.M., de la Clermont- 
Ferrand, scrima românească 
n-a participat dccît în probei* 
individuale, rezultă că ne in

ȘASE BOXERI AU OBȚINUT 
’ CONFIRMAREA LA C. M.

• Sc impune schimbarea opticii In pregătire, In 
abordarea meciurilor cu cei mai valoroși adversari

După campionatele mondiale 
de box de la Miinchen am so
licitat un interviu secretarului 
responsabil al federației, Du
mitru Ciobotaru, tema discu
ției fiind perspectiva olimpică 
a pugilismului nostru.

— Ce concluzii s-au des
prins după campionatele mon
diale ?

— Prezența unor tinert a- 
proape necunoscuți, dar de
osebit de bine dotați și pre
gătiți, a făcut ca ierarhiile 
stabilite pe baza rezultatelor 
anterioare lâ fie radical schim
bate. Dintre cei 53 de meda- 
liați europeni sau olimpiei În
scriși in acest concurs numai 
cîțiva au reușit să-și păstreze 
pozițiile. Referindu-mă la bo
xerii români, am observat ci 
ei au fost depășiți tocmai cu 
arma cu care se impuneau cu 
mai mulți ani in urmd — 
COMBATIVITATEA. Această 
constatare va trebui să deter
mine o radicală schimbare a 
opticii de pregătire • boxeri
lor noștri pentru viitoarele 
mari competiții internaționale 
Și, In special, pentru Jocurile 

Din răspunsurile primite se eviden
țiază clar faptul că federațiile fo
losesc trine marile întreceri inter

naționale pentru testarea candidaților o- 
limpici. Fără discuție, la un campionat 
mondial sau european se participă nu 
pentru a vedea dacă un sportiv sau altul 
au sau nu talent, nivelul necesar aspirării 
la o medalie olimpică. Aceste încercări se 
fac in întrecerile amicale. Prezența la
startul „mondialelor" sau „europenelor”
este însoțită de un obiectiv clar, acela al 
clasării între fruntași, între medaliați, intre 
învingători. Testarea pentru J.O. se face 
numai cu acei tineri care au dovedit re
surse de talent, de tehnică și tactică, de 
ambiție și dăruire, ea avînd rolul de 
a-l situa pe tînărul performer la nivelul 
real, în comparație cu viitorii săi adver
sari, de a-i depista — in condițiile unei 
mari întreceri - părțile pozitive, care se

impun a fi amplificate, și cele ne< 
asupra cărora trebuie acționat penti 
fi înlăturate.

Pozitiv este faptul că tehnicienii se 
ocupă și de cunoașterea amănunțit 
viitorilor adversari, de studierea temi 
a celor ce ne vor fi parteneri ds 
cere in arena olimpică, pentru a 
pregăti cu migală, împreună cu elev 
și cu sprijinul metodiștilor și al cerc: 
rilor științifici, al medicilor și al ca< 
de specialitate de la I.E.F.S., tactica 
sară viitoarelor confruntări.

Fără îndoială, activitatea generală 
federațiilor se încadrează — în țreest 
— la nivelul exigențelor. Să nu uităm 
că pentru a obține mai mult decît în 
cut se impune a munci mai mult și 
bine, a depăși cotele cunoscute, a - 
dica Ia noi parametri, superiori advJ2 
lor noștri, lată de ce credem că este

teresează acum in cel mai inalt 
grad o comparație cu nivelul 
actual al scrimei mondiale. La 
floretă, de pildă, atit în ce» 
feminină cit și in cea mascu
lină, avem echipe mult înti
nerite, pe lingă rutinații Petru 
Kuki, Marcela Moldovan, Au 
rora Dan candidind acum Eli
sabeta Guzganu, Csila Ru- 
parcei cs, Rozalia Oros, Zsoll 
Husti, Sorin Roca, Nicolae Iile, 
George Oancea. Spada are un 
cvartet cu doi trăgători ex
perimentați : Ion Popa, Octa
vian Zidaru și doi tineri de 
perspectivă : Rudolf Szabo și 
Nicolae Bodoczi. Singura echi
pă care și-a păstrat in mar* 
măsură osatura, intre cele două 
cicluri olimpice, este cea dc 
sabie. Dar cum Ioan Pop, Ma
rin Mustață și Cornel Marin 
au dovedit in acest an o mo
bilizare exemplară in pregă
tire și concursuri, revenind 
spectaculos și... tinerește în 
prim planul internațional, »- 
colo unde valoarea Ie dă drep
tul, speranțele sint indrep’ . 
țite pentru noi performanțe”.

Orientarea federației de re
sort răspunde, astfel, perspec
tivei, așa cum. dealtfel, a și 
reieșit dintr-o anchetă inter
națională a ziarului nostru, 
una din concluzii fiind aceea 
că nu este suficientă o pre
gătire timpurie a tinerei ge
nerații de scrimeri, că numai 
pregătirea care își subsumează 
și participarea la competiții s- 
sigură creșterea schimbului de 
mii ne.

Paul SLAVESCU
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Olimpice de la Los Angeles. 
Este necesar ca ei să fie ca
pabili să ducă lupta într-un 
ritm susținut pe întreaga du
rată a meciului și să „accele
reze'' in finalurile reprizelor.

— Ați amintit de Jocurils 
Olimpice de la Los Angeles 
în perspectiva acestor între
ceri ce v-au arătat campiona
tele mondiale ?

— Competiția de la Los An
geles va fi asemănătoare — ca 
nivel valoric — celei de la 
Miinchen. Am urmărit în ring 
majoritatea celor mai buni 
boxeri amatori, cei care vor 
concura și la J.O. TEHNICIE
NII NOȘTRI I-AU STUDIAT 
PE PRINCIPALII ADVER
SARI, LE-AU FĂCUT ȘI FIȘE 
CU CARACTERIZĂRI, urmind 
ca in pregătirea viitoare a 
sportivilor noștri să fie intro
duse corecturile necesare in 
lupta cu adversarii cunoscuți. 
Și-au confirmat valoarea și, 
deci, posibilitățile de a obține 
medalii și la Los Angeles pu- 
giliștii Constantin Tițoiu, Du
mitru Cipere. Ion Stan, Viorel 
Ioana, Mircea Fulger și Geor-
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partici-

ternaționale din acest an (Pan- 
cearevo, Tata, Salzgitter. Mos
cova, Grunau și Essen), ca și 
starturile de Ia Lucerna se 
înscriu ca o etapă intermediară 
a pregătirilor noastre în vede
rea J.O. de la Ios Angeles. 
Cu acest prilej vom vedea in 
ce măsură vom mai putea .con
ta pe sportivele consacrate și. 
in aceiași timp, cit de mare a 
fost saltul valoric înregistrat 
de reprezentantele „noului vai".

— Cu alte cuvinte, vom ve
dea și „figuri” noi în bărcile 
tricolore?

— Selecția noastră a conti
nuat permanent- Antrenorii au 
depistat fete noi care ar putea 
vfsli în marile concursuri. Chi- 
ra Apostol, Marioara Trașcă, 
Maria Simion, Camelia Diaco- 
ncscu. Luciana Druțu. Paras- 
chiva Lazăr. Titie Țăran sau 
Florica Lavric sînt numai cî- 
teva dintre cele care candi
dează la titularizare.

— Și o ultimă întrebare : 
toț ..lai multi cititori vor să 
afle de ce a lipsit Sanda Toma, 
marea noajtră campioană, de 
la startul primului concurs al 
sezonului ?

— Multipla campioană mon
dială și olimpica și-a întrerupt 
deocamdată antrenamentele, 
pregătindu-se pentru absolvirea 

Cu toții o așteptăm 
mare nerăbdare la

I.E.F.S. 
Insă cu 
Snagov.

Cu un atac necrufator, M. Cioc ciștigă finala de la grea prin ippon 
Foto : V. BAGEAC

Adrion VASILIU

După excepționala perfor
manță realizată de Mircea Fră- 
tică cu puțin timp în urmă, la 
campionatele eurooene de ju
do. cînd a cOceril medalia de 
aur si titlul de campion con
tinental la categoria semimij- 
locie, avînd concurenta laurea- 
tilor oliirmici și mondiali ai ul
timelor' ediții, finalele republi
cane individuale au încenut 
ieri. în sala Dinamo din Ca
pitală. într-o atmosferă pe care 
o putem aprecia drept grandi
oasă. In fiecare partidă de la 
cele 4 categorii de greutate 
programate vineri, concurcnții 
au finalizat cu măiestrie nu
meroase procedee tehnice în
cheiate, de cele mai multe ori 
prin ippon. Iar cînd crainicul 
competiției a anunțat intrarea 
lui Frățică pe tatami, după ro
pote de aplauze s-a făcut o 
liniște neobișnuită. Toate pri
virile erau ațintite spre el. iu
bitorii acestui sport fiind ne
răbdători să-l vadă de aproape 
în arenă- Și Frățică a împlinit 
așteptările, evoluînd intr-ade
văr în stilul unui mare cam
pion. punctînd spectaculos și 
învingîndu-și fără drept de 
apel toți adversarii întîlniți, 
calificîndu-se în finală cu co
legul său de la Nitramonia Fă
găraș. loan Codrea. cîștigător 
merituos într-o serie In care 
se aflau sportivi consacrat! ca

Loghin Lazăr (Universitatea 
Cluj-Napoca). Cornel Roman 
(transferat nu de mult de la 
Dinamo București la Construc
torul Alba Iulia) ș.a. Finala 
însă a durat doar 2,30 min. 
Fgătică 
ippon.
(Dinamo 
(A.S.A. Tg. Mureș).

In absenta campionului de 
anul trecut la mijlocie. Miha- 
lache Toma (Dinamo Bucu
rești). nerestabilit după acei-

„semnind“ un nou
Pe locul 3 : N. Vega

Buc.) și I. Farkaș

dentarea de la ..europene", în 
finală au ajuns tot doi repre
zentanți ai aceluiași club, 
A.S.A. Tg. Mureș : Eugen Lă- 
cătușu și Atiîa Polint. Primul 
a cîștigat prin shime („stran
gulare") în min. 1,05. Pe locul 
3 : D. Sapta și G. Sapta 
(IEFS)-

La semigrea (28 de concu- 
renti). campionul de anul tre
cut, Bela Udvari (Universitatea 
Cluj-Napoca). a fost scos din 
cursă în turul 3 
vistul brașovean 
Gotcă, cel care 
situeze ne primul 
în cealaltă serie a ieșit victo
rios Costel Năftică (Politeh
nica Iași)- Finala lor s-a în
cheiat în min. 2,32 cînd ieșea
nul a finalizat ippon-ul. Pe lo
cul 3 : V. Anton (Nitramonia) 
și B. Udvari.

în fine, la grea, tînărul 
hai Cioc (Dlnamo Brașov) 
întrecut toti adversarii 
ippon, luptînd în meciul 
cisiv cu Deszo Udvari 
structorul M. Ciuc) pe care l-a 
terminat asemănător. în 
Pe locul 3 : 
Oradea) și 
Tîrgoviște).

Mîine vor 
la celelalte 4 categorii-

Costin CHIRIAC 
Nicoloe CHINDEA

IA TENIS Df MASĂ
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NEAGU 
reprezinte 
Olimpice. 
«ă-i edu-

unul dintre boxerii care a avut 
la campionatele

Foto :
xeri capabili 
cu cinste la 
Oricum, este
căm pe sportivii noștri astfel 
incit să dovedească mai multă 
cutezanță in disputele cu cei 
mai valoroși adversari, să fie 
mai „răi" in ring, mai deciși 
și mai încrezători in posibili
tățile lor de afirmare. Cei a- 
mintifi mai sus ne-au dovedit 
că pot mai mult decit au rea
lizat la Miinchen.

Mihai TRANCA

solut obligatoriu ca toate federațiile să se 
preocupe - prin tehnicienii lor - de cu
noașterea tuturor adversarilor potențiali, 
de imaginarea unor noi elemente de tehni
că și tactică, care să-i surprindă pe viitorii 
parteneri, de crearea unor noi mijloace de 
pregătire, mai eficiente și cit mai aproape 
de particularitățile performerilor noștri.

Tendința unor federații de a menține în 
lot sportivi depășiți ca vîrstă și potențial 
numai pentru că aceștia li se par mai 
siguri pentru competiția care bate la ușă 
poate deveni păgubitoare, ea însemnind, 
de fapt, sacrificarea perspectivei. Jocurile 
Olimpice reprezintă cea mai mare com
petiție sportivă a lumii și de aceea toate 
eforturile, intreg potențialul, se cer a fi 
îndreptate spre asigurarea tuturor condi
țiilor necesare succesului delegației Româ
niei. Numai în acest sens trebuie gîndit, 
numai in acest sens trebuie acționat!

IN DIVIZIA 11
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Turul campionatului Diviziei 
„A" la tenis de masă se apro
pie de sfîrșit. Astăzi și mîine 
sînt programate partidele pen
ultimei etape. în întrecere 
fiind angajate toate formațiile 
divizionare. Rețin cu deose
bire atenția cele patru partide 
din prima grupă valorică, dar 
și celelalte trebuie urmărite, 
avînd în vedere lupta care se 
dă pentru evitarea ultimelor 
locuri. Iată programul acestei 
etape :

MASCULIN : Universitatea
II Craiova — Progresul Bucu
rești, C.S.M. Cluj-Napoca — 
Universitatea I Craidva (gr. D, 
Muntenia Buzău — Mecanică 
fină București, Tractorul Bra
șov — C.S.M. Buzău, STIROM 
București — C.S.Ș. Od. Secu
iesc. Tricodava București — 
Sticla C.S.Ș. Bistrița (gr. ID-

FEMININ : C.F.R.-C.S.Ș. Pe
troșani — C.S. Arad II, Pro
gresul București — FAIMAR 
B. Mare (gr. I), C.S.M. Buzău 

Rm. Vilcea, MEFMC 
— Metalurgistul Cu- 
Arad I — C.S.Ș. 1 
înfrățirea Tg. Mureș 

Iași (gr. II).

— C.S.Ș. 
București 
gir, C. S. 
București,
— C.S.M.

Divizia „A“ de baschet feminin

UN MECI DE EXCEPȚIE: „U" VOINȚA 103-101!
TG. MUREȘ, 28 (prin telefon). 

Vineri. în ziua a treia a ulti
mului turneu al campionatului 
de baschet s-a înregistrat o 
premieră: pentru prima dată 
de cînd este practicat acest 
loc sportiv în tara noastră, 
două echipe feminine au îns
cris într-un meci, fiecare, mai 
mult de 100 
nimentul s-a 
lejul partidei 
niversitatea 
Voința București, încheiată

de puncte 1 Eve- 
petrecut cu pri- 
derby dintre 
Cluj-Napoca

DE HANDBAL,
MIINE-ETAPA A XlX-a

Campionatele de handbal, 
Divizia „A", continuă mîine 
cu etapa a XlX-a (a VIII-a a 
returului). Dintre partide, cî- 
teva sînt de mare importanță, 
fie pentru fruntea clasamentu
lui, fie pentru partea sa infe
rioară. Astfel, la băieți se im
pun meciurile Dinamo Brașov
— Steaua și Relon Săvinești
— Știința Bacău, iar la fete 
cele dintre Textila Buhuși și

Programul celei de a 19-a

U- 
»i 

cu

Rulmentul Brașov, Universita
tea Timișoara —
eău, Progresul 
TEROM Iași.

Să notăm și 
derului în clasamentul feminin 
al „Trofeului eficacității" o- 
ferit de ziarul „SPORTUL" : 
Rodica Grigoraș a trecut pe 
locul I, devansînd-o pe Maria 
Dorgo.

etape este următorul :
MASCULIN

și Știinfa Ba- 
București și

schimbarea li-

victoria studentelor la capătul 
unei întreceri -spectaculoase, cu 
o evoluție a scorului captivantă 
și cu două prelungiri : 103—
101 (41—36. 81—81. 93—93).

începutul întîlnirii nu lăsa 
nicidecum să se întrevadă așa 
ceva. Universitatea a început 
furtunos și în min. 5 tabela 
electronică indica 17—2 și 19—4 
în favoarea clujencelor. Avînd 
impresia (după cum se va ve
dea. greșită) că s-au văzut cu... 
..sacii în căruță", clujencele au 
slăbit apărarea si au început 
să se ..joace" cu aruncările la 
coș. De partea cealaltă însă, 
baschetbalistele de la Voința 
au atacat din ce în ce mai 
precis, au micșorat treptat han
dicapul. iar în min- 28 au ega-' 
lat (48—48) și apoi au luat 
chiar conducerea (50—48). Din 
acest moment si pînă la sfîrșit 
scorul a alternat permanent și 
au fost consemnate numeroase 
egalități. inclusiv la sfîrșitul 
minutelor 40 și. respectiv, 45. 
De abia în a doua prelungire 
campioanele tării au izbutit să 
obțină victoria la capătul 
meci deosebit de frumos 
tru care au merite egale 
bele formații.

Cele 204 puncte au fost

unui 
pen- 
am-
îns-

Arad : CONSTR.
Piatra Neamț : RELON SAVIN.
Baia Mare :
Craiova :
Brașov :
București :

sala ’

H.C. MINAUR 
UN IV.
DINAMO
DINAMO

Floreasca, de la ora

Bacău : 
Timișoara : 
Tg. Mureș : 
Constanța : 
Cluj-Napoca :
București :

— UNIV. CJ.-N. (în tur : 16—26)
— ȘTIINȚA BACAU ’
— PETROLUL TJ.
— „POLI" TIM.
— STEAUA
— CONSTR. C.S.U. OR.
11,30

FEMININ

(15—19) 
(24—18) 
(20—24)
(22—26) 
(23—19)

TEXTILA 
UNIV. 
MUREȘUL 
HIDROTEHN. 
UNIV. 
PROGRESUL 

sala floreasca, de la ora
• „TROFEUL

MASCULIN

— RULM. BV.
— ȘTIINȚA BACĂU
— CONSTR. B. MARE
— C.S.M. SIBIU
— CONFECȚIA BUC.
— TEROM, IAȘI 
10,15
EFICACITĂȚII”

FEMININ

(în tur : 15—15) 
“ (21—25)

(21—20) 
(17—19) 
(19—27) 
(14—19)

VASIUB ST1NGA (STEAUA) a 
înscris 169 de goluri ; 2. Alexan
dru F6Iker (Politehnica Timișoa
ra) 150 ; 3. Marian Dumitru
(Steaua) 127 ț 4. Benone Nico- 
lescu (Dinamo Brașov) 125 ; 5. 
Dan Petru (Universitatea Cluj- 
Napoca) 124 ; 6. Glieorghe Stroe 
(Betrolul Teleajen) 108 ; 7. Mihai 
Zaharia (Relon Săvinești) 95 ; 8. 
Măricel Voinea (H. C. Minaur 
Baia Mare) 85 ; 9. Viorel Croi
torii (Constructorul C.S.U. Ora
dea) 82 ; 10. Dumitru Samson 
(Relon Săvinești) 80.

L RODICA GRIGORAȘ (Con
fecția București) 154 de goluri 
Înscrise ; 2. Maria Dorgo (Mure
șul Tg. Mureș) 148 ; 3. Mariana 
Oacă (Rulmentul Brașov) 141 ; 
4. Marla Torok (Știința Bacău) 
135 ; 5. Iuliana Dlmofte (Hidro
tehnica Constanța) 127 ; 8. Zo- 
ranka Stefanovid (Universitatea 
Timișoara) 124 ; 7. Nadire Luțaș 
(Universitatea Timișoara) 113 ; 
8. Elena Ciubotaru (Textila Bu
huși) 106 ; 9. Dorina Damian (U- 
niversitatea Cluj-Napoca) 104 ; 
10. Larisa Cazacu (Constructorul Bala Mare) 101.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
MASCULIN FEMININ

1. STEAUA 18 18 0 0 491-382 54 1. ȘTIINȚA BC. 17 14 1 2 422-321 462. Dinamo Buc. 16 13 2 3 426-357 46 2. TEROM lași 18 12 0 6 388-340 423. H.C. Minaur 13 12 2 4 395-322 44 3. „U“ Tim. 18 11 0 7 378-362 404. Dinamo Bv. 18 10 1 7 44M14 39 4. Progresul 18 9 4 5 337-312 K5. ,,Poli“ Tim. 18 9 1 8 405-391 37 5. Confecția 18 9 1 8 394-387 376. ,,U" Cj.-Nap. 18 7 2 9 404-400 34 6. Mureșul 18 9 0 9 402-376 367. Constr. Ar. 18 7 0 11 343-377 32 7. Rulmentul 17 8 2 7 351-333 358. ,,U“ Craiova 18 7 0 11 377-427 32 8. C.S.M. Sibiu 18 8 0 10 356-383 349. Constr. Or. 16 6 1 11 358-578 31 9 Hidrotehnica 18 7 1 10 346-373 3310. Știința Bc. 16 6 0 12 373-407 30 10. Textila 18 5 2 11 345-395 301'1. R-?'on Sâv. 18 4 3 11 346-393 29 11. Constr, B.M. 18 5 2 11 351-400 3012. Petrolul 18 3 0 15 351-464 24 12. MU* Cj.-Nap. 18 3 1 14 351-441 23

crise de : Prăzaru-Mathe 36, 
Pali 31, Anca 16. Jurcă 8. Bo
lovan 8. Popa 2. Kirr 2 pentru 
Universitatea și Borș 27. Po
pescu 26. Strugani' 13, Grecu 
12. Tomescu 11. Hegeduș 4, 
Slăvei 8 pentru Voința. Au ar
bitrat foarte bine A. Prahovea- 
nu si E. Szilveszter.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
65—64 (37—32). Cele mai tinere 
echipe ale campionatului au o- 
ferit o întîlnire în care dîrze- 
nia cu care s-a luptat și evo
luția scorului au stîmit inte
resul celor prezenți. A cîștigat 
Olimpia prin coșul înscris in 
ultimele secunde de Ecaterina 
Bradu. dar la fel de bine pu
teau învinge si timișorencele. 
Au marcat : Ciubăncan 24,
Froiter 16. Bîră 12. Bradu 10, 
Ghițescu 2. Cristea 1 pentru 
învingătoare, respectiv Bodea 
22. Stamin 15. Hoszu 8. Neu- 
satz 7, R. Chepetan 6, Catrina 
4, Cipu 2. Au arbitrat foarte 
bine M. Ofițerescu si I. Geor
gescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— COMERȚUL TG. MUREȘ 
55—54 (28—26).

D. STĂNCULESCU

TURNEUL LOCURILOR 7-12
SF. GHEORGHE, 28 (prin tele

fon) In turneul pentru locurile 
7—12 s-au înregistrat rezultatele : 

MOBILA SATU MARE — C.S.U. 
PRAHOVA PLOIEȘTI Să—78 
(S3—42). Spre surprinderea gene
rală pleicștencele au dominat net 
ți. datorită unul loc organizat, 
bine coordonat de Clobotaru au câștigat clar. Principalele reali
zatoare : Grlgoraș 19, Lambrlno

(C.S.U.) 16 și Aștelean (Mob.) 18.
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

VOINȚA BRAȘOV 58—64 (35—31). 
Cu un final mai bun brașoven- 
cele au învins pe merit. Princi
palele realizatoare : Solovăstru 
(V) 21 și Ivănescu (Pr.) 20.CRIȘUL ORADEA — CAR PA ȚI 
CJS.Ș. SF. GHEORGHE 73—42 
(38—28).Gh. BRIOTA coresp.

PENULTIMA ETAPĂ IN CAMPIONATUL DE RUGBY
de suspans vor fi, în schimb; 
meciurile care privesc partea de 
jos a clasamentului, nu mai pu
țin de patru echipe fiind angre
nate In sarabanda evitării retro
gradării (alături de Vulcan — 
3a p a cărei soartă e pecetluită): 
R.C. Sportul studențesc și C.S.M. 
Suceava — cîte 39 p, „Poli" Iași 
— 41 p, ,,.U“ Timișoara — 43 p. 
Dar iată...

București :
București :
București :
Arad :
Constanța :
Suceava :
Iași :

La Arad, Suceava și lași se decide soarta „supraviețuirii“ In Divizia „A‘*
Campionatul de rugby progra

mează mîine partidele etapei a 
25-a (penultima). De pe acum se 
poate apune că Dlnamo va ti 
noua campioană, partida aa cu 
Știința cemin Baia Mare ne- 
maifUnd, în atari condiții, deeît 
o formalitate. Ceea ce nu vrea 
să însemne că meciul de mine 
de pe „Olimpia" nu va fi inte
resant, cunoscută fiind forța de 
joc a a hibei or combatante. Pline

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 25-a
DINAMO — ȘTIINȚA CEMIN B.M.
{Teren Olimpia, ora 10,30, M. Gavrici, Buc.) 
R.C. SPORTUL STUD. — C.S.M. ȘIBIU

(Teren Tel, ora 8, N. Chirondojan, Constanța) VULCAN — ȘTIINȚA PETROȘANI
(Stadion tineretului, ora 10, C. Stanca, Constanța) GLORIA------  —' --------------

(Teren 
FARUL 

(Teren 
CJS.M.

(Teren Unirea, ora 9,30,
POLITEHNICA
(Teren tineretului, ora

ÎN TURNEUL FINAL 
de 

C.S.Ș. 
23—13, 

C.S.Ș. Su- 
Locomotiva 

- Liceul mecanic Mîrșa 
C.S.Ș. Triumf Buc. —

P.T.T. — „U“ TIMIȘOARA
Motorul, ora 11, P. Soare, Buc.)

— R.C. GR1VIȚA ROȘIE
Farul, ora 10, I. Vasilică, Buc.)— STEAUA

O. lonescu, Constanța)
— RULMENTUL B1RLAD
9, G. Voinea, Buzău)

• IERI, 
al campionatului republican 
juniori: CJ3.Ș. Steaua ■ 
Locomotiva CluJ-Napoca 
C.S.Ș. 2 București - ~
ceava 15—4, C.S.Ș.
Buc. ’ ' '
20—12,

(15- «)
( 7—11)
( 0-13)
( 6- 4)
( 3- 7)
( 4-23)
( 6-10)

Dumi-C.S.Ș. Unirea Iași 3—8.
nlcă au loc partidele pentru sta
bilirea ierarhiei finale, în me
ciul pentru titlul de campioană 
tntîlnin du-se formațiile C.S.Ș. Lo
comotiva București și C.S.Ș, 
Unirea Iași.



SPORTUL ADAUGĂ NOI VALENȚE
DIRECTORUL LICEULUI

PRIMUL EDUCATOR...

Un om își scoate pălăria in fafa... sportului

TIBOR DEAKI il «

Școala românească oferă 'în 
anii noștri numeroase exem- 

- ple de directori de școli care 
îi consideră pe elevi ca pe 
propriii copii, îi modelează cu 
răbdare. îi 
prețuire, cu multă afecțiune.

Pe cei mai buni, copiii-model, 
îi prezintă - colectivului ca a- 
tare, pentru a fi exemple 
demne de urmat, pe cei care 
nu întotdeauna țin pasul 
fruntașilor îț, ajută să se in
tegreze fluxului general al co
lectivului, să intre în rînduri 
cum se spune. Unul dintre a- 
ceștia este prof. Constantin 
Cula, din Alexandria.

Prin specialitatea sa — pro
fesor de matematici — direc
torul liceului industrial de 
construcții nr. 3, din muni
cipiul de reședință al județu
lui Teleorman, imprima în
tregului colectiv o notă de 
ordine, de muncă disciplinată, 
ceea ce șl explică pe undeva 
prezența acestei unități de în- 
vățămînt între cele fruntașe. 
Cum ? Majoritatea absolvenți
lor intră în producție, unde se 
bucură de aprecieri deosebite, 
• parte dintre ei urmează 
cursurile unor facultăți (de re
gulă cu profil tehnic, dar sînt 
și cazuri în care absolvenții 
de aici fac filologie, științe e- 
conomice și chiar medicină, 
ceea ce atestă pregătirea lor 
multilaterală !). generațiile în 
plină formare, elevii aflați In 
prezent în liceu se remarcă »- 
proape de fiecare dată în con
cursurile pe specialități, orga
nizate în municipiu sau in 
județ.

Prof. Constantin Cula, fi
rește, nu este străin de toate 
reușitele colectivului pe care, 
îl conduce. Dimpotrivă. El 
realizează ceva mai mult, ac
tivitatea sa vizează și spor
tul, pasiune mai veche, din 
anii adolescenței. „Nu trebuie 
să mire pe nimeni — ne spu
nea prof. Horia Cioabă, pre
ședintele C.J.E.F.S. Teleorman 
— profesorul Cula a fost at
let, aruncător de suliță, gene
rația lui Alexandru Bizim. Au 

concurat împreună... Stabilit 
Alexandria, profesorul Cula 

rămas in

înconjoară cu

Si 
la 
a familia atletismu-

Iui, dar nu ca sportiv, ci 
antrenor voluntar, pe 
Clubul sportiv școlar din loca
litate. In această calitate a și 
modelat o aruncătoare de greu
tate, pe Alice Gulună, printre 
fruntașe la campioantele ju
nioarelor..."

Așadar, explicabilă recepti
vitatea prof. Cula față de 
sport șl de sportivi, înțelege
rea sa pentru selecție ; liceul 
pe care îl conduce reprezintă
— prin contribuția prof. Cula
— principala 
bului sportiv 
în atletism 
totdeauna), ci 
do, lupte. 
Pentru un liceu cu profil teh
nic, în care orele de curs sini 
triplate cu altele de produc
ție. nu este ușor să găsești 
soluții a avea în aria sportu
lui zeci și chiar șute de e- 
levl. Aici acest lucru este po
sibil. ca și înzestrarea echi
pelor cu material și echipa
ment adecvat, asigurarea spa
țiului necesar pentru pregăti
re, pentru antrenament. O 
platformă de bitum este a- 
menajată pentru jocuri, un 
spațiu de aruncări este în. curs 
de amenajare la internatul li
ceului. ~ 
sportivă 
procesul 
fiecărui 
sură ca 
ză. Gindind 
niciodată concesie la calitatea 
lecțiilor de sport, a concursuri
lor și competițiilor în care sînt 
prezenți elevii noștri; peste 
tot ei trebuie să fie la înăl
țime, pentru sănătatea și ro
bustețea lor fizică, dar și mo
rală. în sport se formează 
spiritul colectiv, caracterul or- . 
donat șl disciplinat al fiecărui 
tinăr".

La Liceul industrial de con
strucții nr. 3 din Alexandria, 
mai bine de 1 000 de elevi tră
iesc .astfel bucuria mișcării. Șl 
aceasta, în primul rind cu spri
jinul prof. Constantin Cula, 
primul lor educator în sensul 
cel mai complet al termenu
lui !

ca 
lingă

pepinieră a Clu- 
școlar, nu numai 
(pasiunea sa de 
și în fotbal, ju- 

tir sau handbal.

„Consider activitatea 
absolut necesară in 
formativ-educativ al 

elev, in aceeași mi- 
toale materiile de ba- 

așa, nu facem

T. BRÂDEȚEANU

Cînd am trecut pragul între- 
prirrtlaru de tractoare din 
Miercurea Ciuc nu știam prea 
multe lucruri despre această 
unitate industrială, despre oa
menii ei. Dar lotul de tractoare 
pe șenile gata pentru îmbar
care, pentru a ajunge la soli- 
citanți, „peste nouă mări și 
țări", purtind amprenta calită
ții. a iscusinței, a competentei 
si bunului gust mi-a adus în 
memorie, vag. ceva deosebit in 
legătură, cu destul de măruntul 
dar vigurosul si multifuncțio
nalul autovehicul al ogoarelor. 
„UNIVERSAL 445 — S.V." ciȘ- 
tigase o mare competiție inter
națională („Acum două luni. Ia 
Tirgul de Ia Leipzig — avea 
să-mi reamintească mai apoi 
Tibor Deakl, directorul Între
prinderii, tractorul nostru a ob
ținut medalia de aur, singura 
— din cele 15 atribuite — care 
a revenit pavilionului româ
nesc, In competiție aflindu-se 
o gamă largă 
61 de țări").

Pe director, 
robust, dar de 
neastîmpăr specifice omului de 
acțiune, „cel mai avizat să 
vorbească și despre sport", 
cum îmi spusese citeva clipe 
mal înainte un tinăr inginer 
întilnit din întimplare la intra
re, l-am cunoscut in modul cel 
mai simplu, fără politețuri inu
tila. în mișcare. între scurte 
dar familiare dialoguri ale sale 
cu cei din jur în legătură cu 
ce trebuie mai grabnic făcut. 
A convenit să discutăm despre 
„A.S- Tractorul", al cărei pre
ședinte fusese pînă de curînd 
(asociație sportivă pe care, de 
fapt, o pusese el însuși pe pi
cioare). despre sport în gene
ral. dar cu rugămintea ca dis
cuția să fie purtată nu în nu
mele său. ci al „echipei noas
tre", adică al celor peste 2 300 
de lucrători ai întreprinderii, 
apelativ pe care aveam să-l 
aud cu plăcută surprindere și 
în final, cînd directorul avea 
să mă îndemne să vizităm ha
lele de producție (oglinzi ale 
spiritului de ordine si gospo
dăresc. ale hărniciei și disci
plinei în muncă),, apelativ ros-

de produse di»
un tînăr înalt, 

o agilitate $1 un

Șl OAMENI, Șl PROFESORI
deunăzi, cu unDiscutam.

vechi om de sport, antrenor, 
cadru didactic universitar, un 
om care a condus echipe na
ționale și de club. într-un cu- 
vînt un tehnician in adevăra
tul înțeles al cuvîntului. „An
trenorul — ne spunea Ncculai 
Murata, pentru că despre el 
e vorba — se compune din 
două mari părți, dacă putem 
să le numim așa : OMUL și 
PROFESORUL. Sini — altfel 
spus — cele două principale, 
indispensabile componente ale 
muncii unui antrenor. Separat 
nu pot acționa, absența uneia 
compromite cealaltă fațetă. 
Dacă mă întrebați insă care 
apare ca mai importantă, care 
dintre cele două trăsături o 
determină in bună măsură pe 
cealaltă, vă răspund — din 
ceea ce m-au invățat zeci de 
ani de activitate — că OMUL 
din antrenor constituie calita
tea indispensabilă a unui de- 
săvirșit pedagog sportiv. Și 
asta pentru că. prin calitățile 
lui umane, sufletești, antreno
rul formează, modelează subiec
ții Iui, își pregătește, cu alte 
cuvinte, materia primă pen
tru procesul de instruire. De 
aceea, dacă veți urmări cazu
rile în care doi antrenori por
nesc cu grupuri de sportivi de 
valori egale, dispunînd de con
diții de lucru asemănătoare, re
zultatele vor suritie aceluia 
care va ști să fortifice, sufle
tește, rtiai repede și mai bine 
pe elevii săi. Nenumărate si
tuații de acest fel am 
nit și niciodată 
fost contrazisă..."

Experimentatul 
la I.E.F.S scotea 
mare adevăr al vieții sportive, 
confirmat de toate marile reu
șite. Exemplele le găsești pe 
întreaga scară a performanței. 
Fie că vei cerceta cazul unui 
entuziast antrenor al celor 
mici (copii și juniori) fie că 
te vei gpri asupra unei echi
pe de mare valoare care a 
reușit să se impună și în a- 
rena internațională. Fiindcă 
interlocutorul nostru este spe
cialist în volei, să amintim de

regula
întil- 

n-a
profesor de 
la iveală un

voleibaliștii dinamoviști, 
gătiți, ani la rind, de 
Eremia, acum de 
Schreiber. Ascensiunea 
s-a realizat numai

pre- 
George 
Wiliam 
lor nu 

printr-o 
competentă și îndelungată pre
gătire ci, ca o condiție a fruc
tificării valorii jucătorilor șl 
antrenamentelor intense, prin 
obținerea unei omogenități su
fletești de cel puțin aceeași 
calitate și forță. Or. întru a- 
tingerea acestui scop, contri
buția antrenorului-om apare ca 
decisivă. Să știi, să poți, deci 
să formezi o familie adevă
rată din elevii tăi. o familie 
cu toate virtuțile comportării 
sincere, unite sufletește, pe 
care o comportă o asemenea 
uniune. Dealtfel, numai ase
menea colective au dăinuit în 
timp și au rămas în aminti
rea celor ce le-au compus. Tot 
din volei am pomeni pe an
trenorul Sandi Chiriță, și el 
un educator, nu numai un 
profesor competent și respec
tat. S-a vorbit mult în ulti
mul timp — și cu femei — 
despre ascensiunea „noului 
val" din polo. Grupul tineri
lor care impulsionează acum, 
cu viteza ' temperamentelor și 
cu virtuțile talentelor lor. e- 
chipa națională datorează in 
mare măsură ascensiunea lor

profesorilor care au știut să-i 
formeze. Cu o pasiune și o 
competență ce se cer subli
niate și pentru reușitele sub 
gspect educațional, moral. Ne 
gindim la N. Rujinschi și L 
Capșa. Anii îndelungați pe cane 
îi pretinde atingerea perfor
manței în schi, mai cu sea
mă în condițiile nu totdeau
na... romantice ale zilelor de 
viforniță în munte, nu pot fi 
separați de tot atlția ani de 
educație, de călire a caracte
rului. Antrenorul schiorului 
trebuie să-i fie acestuia și pă
rinte. și prieten, și sfătuitor. 
Cum încearcă și reușesc să fie 
K. Gohn sau Fr. Boniș sau 
I. Bogdan... Dăm exemple la 
întimplare, nu prezentăm liste 
complete de cazuri edificatoa
re despre antrenori și oameni 
și profesori. Baschetul ni i-ar 
furniza, tot dintr-o mult mai 
completă listă, pe N. Martin 
sau FI. Stoica. Și. tot astfel, 
și toate celelalte discipline 
sportive pot furniza pilde de 
tehnicieni care știu, pot si rea
lizează simbioza dintre complexa 
muncă educațională și aceea 
din antrenamentul de specia
litate. Adică antrenori care sînt 
și oameni, și profesori.

tit si de alți făuritori de trac
toare : „formăm o 
tă și la bucurie, și 
înțelesesem însă 
mai devreme, din 
se petrecea spontan în jur. dar 
mai cu seamă din vorbele tî- 
nărului 
de performantă, 
în „A" (cîndva 
la lotul național 
fotbalist de „C", 
te al asociației 
permanent 
al sportului, nu numai ca act 
in sine, ci mai ales ca idee, 
ca factor social. Sesizez că îi 
face mare plăcere să vorbească 
despre această activitate și nu-1 
întrerup decît rar cu cîte o 
scurtă întrebare. Și de cîteva 
ori telefonul interior. în pro
bleme de aprovizionare, la care 
directorul răspunde calm, dar 
hotărlt. după cum îi este fe
lul : „Nu se poate 1 Miine di
mineață Ici trenul și la prima 
oră ești in fața cabinetului di
rectorului de acolo... Avem ne
voie de materialele astea, tre
buie să ni le livreze după con
tract... Nu pleci fără ele... Da
ci ai greutăți, mă suni de aco
lo, să Intervin prin minister..." 

Vorbește mult, cumpănit și 
frumos despre sport, ca școală 
a muncii și vieții, despre anii 
cînd a inceput meseria ca sim
plu muncitor și a jucat fotbal 
și baschet, despre anii petre
cut! in „extraordinarele colec
tive" de la Brașov, în cel stu
dențesc (la C.S.U.) și mai ales 
in cel muncitoresc de la Stea
gul roșu. „Am iubit dintotdea- 
una sportul și mărturisesc că 
il datorez mult in formarea 
mea ca om- A fost pentru mine 
o adevărată școală, ale cărei 
învățături le descopăr și re
descopăr cu uimire și bucurie 
și astăzi, Ia cițiva ani de la 
abandonarea performanței, prin 
efectele sale educative concre
tizate in conturarea personali
tății, in dezvoltarea unor laturi 
importante 'ale comportamentu
lui social : dirzenie, tenacitate, 
cutezanța, hotărirea in acțiuni, 
corectitudine, atașament și spi
rit colectiv. La Steagul 
am invățat, in echipa de bas
chet, că poate nimic nu con
tribuie mai eficient Ia forma
rea omului ca sportul, și eă 
nimic nu leagă mai puternic 
un colectiv ca această activita
te... Eram acolo 12 tineri, din 
pură întimplare 4 români, 
maghiari și 4 
chetul ne unea 
devărată familie, ______
brată sufletește nici acum, cînd 
nu mal sintem împreună. Cu 
toții am izbutit să realizăm 
ceva si în sport, și in profe
sie, dar mai ales am încercat 
la locurile noastre de muncă 
să facem, prin sport, adevărate 
echipe din colectivele unități
lor în care lucrăm. Cînd m-am 
întors aici, acasă, aveam în 
gind să pun amărui la inche-

familie uni- 
Ia necazuri", 
acest lucru 
tot ceea ce

director, fost sportiv 
baschetbalist 

solicitat chiar 
de tineret) și 
fost președin- 
sportive si — 

împătimit adept

ro®u

4
sași. Bas- 

intr-o a- 
nedezmem-

garca unei familii asemănătoa
re celei pe care am avut-o noi 
la Brașov. Am inceput cu o e- 
chipă de fotbal... Da, in chiar 
„inima hocheiului" am apelat 
la fotbal, care — după mine — 
nu este doar un sport, ci un 
fenomen social. Și, MAREA 
ECHIPA a inceput să se în
chege in jurul celei mici, in 
care jucam eu insumi și un 
timp am și antrenat-o... Fără. 
pauze am ajuns în „C“, în 1977. 
între timp, terenului noroios pe 
care I-am găsit la sosire i-au 
luat,locul două gazonate, o tri
bună frumoasă cu scaune din 
plastic, vestiare confortabile... 
Cît privește echipa, am încer
cat să ridicăm jucători de 
pe-aici, dar in primul rind să 
conturăm un colectiv in care 
să se formeze oameni adevă- 
rati, stăpinl pe o meserie și 
harnici la locul de muncă, ci
vilizați, disciplinați, serioși, cu 
familii bine închegate. Pe ei. 
cei din echipa de performantă, 
i-am urmărit cu toată atenția, 
spre a 
greșite. ___  ____  _
vedere, colectivul se mindreste 
cu ei... 
Balazș. 
cu 
Steaua), cu toți ceilalți".

Și directorul Deakl »- se 
mărginește la sublinierea ^apor
tului echipei de fotbal din ,.C“ 
la întărirea colectivului. Ne 
vorbește mult despre 
formații, vreo 12, din 
natul pe întreprindere, 
patru din campionatul 
pal de ..mini", de oamenii care ’ 
preferă alte discipline, cum ar 
fl tenisul de masă, crosurile, 
șahul, deltaplanismul. competi
țiile sub genericul „Daciadei", 
de gimnastica la locul de mun
că sau drumețiile în cadrul ac
țiunii harghitene de frumoasă 
popularitate „Vcniți cu noi", 
al cărui promotor este ingine
rul I. Xantusz, de la „Tracto
rul". Și ne vorbește cu aceeași 
mîndrie de noua campanie a 
uteciștilor. de amenajare prin 
muncă patriotică în „Parcul 
Păcii" a unei noi baze, cuprin- 
zînd terenuri de tenis, volei, 
handbal și baschet, prin care 
tînărul colectiv de la între
prinderea de tractoare să-și 
poată diversifica posibilitățile -T 
de practicare a sporturilor, de 
modelare — si astfel — a ca
racterelor si de sudare și mai 
puternică a colectivului celor 
ce făuresc „tractorul de aur"... 
Vorbește despre sport și capa
citatea acestuia de a forma oa
meni Integri cu aceeași v«Kq>> 
rație pe care o deslușim în 
cugetările Iul Camus pe aceas
tă temă. Iar pentru satisfacțiile 
și foloasele pe care le-a avut 
si le are. în viata si munca 
sa. directorul T. Deakl pare 
gata oricînd să-și scoată pălă
ria în fața-., sportului.

nu apuca pe drumuri 
Și, din acest punct de
Așa am procedat eu 

cu Pușcariu. cu Bitea, 
Fodor (pină ce a plecat Ia

celelalte 
campio- 
de alte 
munici-

Aurelian BREBEANU

LECȚIA FARA CUVINTE

EHimie iONESCU

Mai sînt destui cei care cred 
că între munca intelectuală, 
îndeosebi, și activitățile fizice 
există un raport de incompati
bilitate, cei care privesc spar
tul ca o preocupare minoră 
sau pur și simplu ca pe o 
pierdere de vreme.

într-un cvartal al cartieru
lui Bucureștii Noi, un bărbat 
între două vîrste combate în
tr-un mod cît se poate de eloc- 
vs^it asemenea mentalități în
vechite. Este doctor în chi
mie, se numește Dinu Zăvoia-

0 „Și la Iași, ca peste tot, dealtfel, rug- 
byul a format oameni adevărați-specialiști 
cu o înaltă calificare, dar și cetățeni care se 
bucură de respectul, de prețuirea semenilor 
lor". Această subliniere a ținut să o facă, 
recent, Valentin Paraschiv, președintele 
C.J.E.F.S. Iași, vizînd nu numai pe ing. Gh. 
Dobrotă — lector universitar, ci și pe foștii 
săi colegi de echipă, " ~ ‘ 
tele C.A.P. Prisăcani, 
tor general al Gostat 
tinescu — directorul 
din Alexandria etc.

0 Nu e totul să beneficiezi de spații pen
tru activitatea sportivă, important este să le 
și folosești în mod adecvat... Adică ceea ce 
nu se prea intîmplă cu prof. Bogdan Ze- 
linschi, de la Liceul industrial nr. 7 din Plo
iești. Mare amator de tenis, el își rezumă cam

N. Balcan — 
Gh. Melinte
Brașov, Radu
Liceului agro-industrial

președin- 
— direc- .
Constan-

la atît activitatea formativ-educativă a ele
vilor de la acest liceu.

@ V-ați întrebat de ce tot mai mulți tineri 
muncitori de la Exploatarea minieră din Să- 
sar-Maramureș preferă ca duminicile să iasă 
în aer liber, în drumeții și excursii? Una din 
explicații : printre cei care îi însoțesc adesea 
se află însuși directorul acestei întreprinderi, 
ing. Alexandru Corpadi.

0 Munca formativ-educativă cu tineretul 
studios ar marca un plus de calitate dacă 
toți profesorii de educație fizică — și nu nu
mai două treimi din numărul lor — și-ar cu
noaște adevărata menire de modelatori ai ti
nerei generații. Este una din remarcile pe 
care secretarul comitetului județean Vaslui al 
U.T.C., F. Gingă, a făcut-o la conferința 
mișcării sportive vaslulene.

nu șl cu ani in urmă a adus 
în ziarul nostru argumente
toarte solide și interesanta
privind efectul pozitiv al exer
cițiului fizic asupra muncii in
telectuale... In fiecare dimi
neață, după gimnastica de în
viorare de acasă, este văzut în 
treningul' său albastru străbă- 
tînd străzile în cros pînă în 
parcul Nicolae Bălcescu, unde 
își face cotidianul rond. întor- 
cîndu-se îmbujorat la față, pe 
același drum. își vede liniștit 
de pregătirea în vederea unei 
noi zile de muncă, fără a lua 
în seamă pe trecători, pe cel 
care 11 privesc de la ferestrele 
apartamentelor lor. La început, 
multi zîmbeau. poate, la vede
rea atletului despre care foar
te puțini știau că este un ca
dru universitar și autor de lu
crări în specialitatea sa. Mai 
apoi s-au obișnuit cu prezența 
sa matinală, iar unii au înțe
les din.............. .
acestui 
este o 
absolut 
pești și spirituale. Cîțiva i-au 
urmat — e drept, mai timid — 
exemplul. Unii împreună 
cooiii lor. cum este cazul 
nerului E. Nichifor. Alții 
procurat rachete de 
și badmington și coboară du- 
pă-amiază pe terenurile din 
parc. Este un început... (A.B.),

lectiile fără cuvinte ale 
om că ceea ce face nu 
excentricitate, ci ceva 
necesar sănătății tru-

cu 
ingi- 
și-au 
tenis



DIVI1IA „A", ETAPA A 30 A

CAMPIONATUL A INTRAT IN LINIE DREAPTA

o rundă do- 
campio- 

— Univer- 
joc care poa- 

dintre ma- 
actualei ediții. 
puncte, craio- 
grație golave- 

nu

Aitiră de dcrftijul de Ia
Cu meciurile de astăzi, cam

pionatul intră in faza etapelor 
„contra-timp“, cu dispute la in
tervale scurte (sîmbătă-miereuri 
sîmbătă. Astăzi, 
minată de „meciul 
natului", Dinamo 
sitatea Craiova, 
te rezolva una 
rile ecuații ale 
La egalitate de 
venii sînt lideri 
raiului, dar dinamoviștii 

CE NE SPUNE ISTORIA DERBY-ULUI?
Istoria derbyulul Dinamo — Universitatea Craiova Începe la 

6 noiembrie 1964. ta Capitală, cînd bucureștenii au Învins cu 
3—1, prin golurile marcate de Frățilă, Pircălab (2), respectiv 
Eftimie, ciin penalty. Ultima dispută, ta tur, la Craiova, mai 
exact la 13 noiembrie, anul trecut, cînd campionii au cîștigat 
cu 2—0 (au marcat Cămătaru — min. 68 șl Bălăci — min. 87), 
deși, din min. 26, au jucat In 10 oameni datorită eliminării 
lui Beldeanu. Pină astăzi, 35 de Intîlniri ta campionat. Bilan
țul: 17 victorii dinamoviste, 7 egaluri, 11 victorii craiovene. 
Golaverajul: 58—36 în favoarea bucureștenllor. Pentru amatorii 
de statistică, prezentăm cele 35 de rezultate Înregistrate ta dis
puta Dinamo — Universitatea Craiova :3—1 și 2—0; 0-0 șl 8—0; 4—1 și 1—1; 2—2 și 1—0; 5—0 șl 0—1; 
2—1 șl 2—1; 0—1 șl 1—2; 3—0 șl 1—2; 5—2 și 0—1; 1—1 și 1—0; 1—0 
șl 0—3; 2—1 și 2—0; 2—1 șl 1—1; 2—0 și 2—3; 1—0 și 0—2; 0—1 
și 2—2; 0—2 și 1—1; 0—2.„Recolta" <•• ••• ;
1971) și trei remize: 2—2 (In 1967 
cînd au marcat Dudu Georgescu, 
min. 40. Din 1978, craiovenll 
mtoviștilor.

Șl X 1 X ț Ustudenților olteni la București: o victorie (2—1 ta- - - --"7 șl 1980) și 1—1, anul trecut,
_ j, ta min. 13, și Cămătaru, In 
n-au mal pierdut ta fața dina-

uită că au două puncte avans 
in „clasamentul adevărului" 
(+4i. .față de +10). DINAMO 
SAU CRAIOVA ? aceasta-i în- 
trebaV-a rostită, acum, de t*m- 
patizanții celor două fruntașe • 
ale fotbalului nostru, dar și de 
neutri, care așteaptă un veri
tabil spectacol de gală în „der- 
byu! derbyurilor". Fiecare e- 
chipă are argumentele șale, 
speranțe și temeri, în fiecare 
tabără există optimism și cir
cumspecție, nimeni nu vrea să 
piardă, și cite nu se mai pot 
spune înaintea unui asemenea 

Dincolo de contextul 
și al pronosticurilor, 
sufletul (mai ales), 
rațiunea, așteptăm 

de calitate, un ade-

joc !... 
calculelor 
făcute cu 
dar și cu 
un derby 
văr at spectacol fotbalistic în
tre aceste echipe care au do
minat ediția, un meci în care

Efectul cartonașelor galbene

12 JUCĂTORI VOR STA
ASTĂZI PE TUȘĂ

Lista jucătorilor (cam lun
gă !) care nu vor evolua astăzi 
in cadrul etapei a 30-a a Di
viziei „A“ pentru cumul de 
cartonașe este următoarea : 
Negrită, Anghelini, Andone, 
KIein. Nicșa, Cazan, Șoșu, Vi
zitiu, P. Grigore, Dumitru, Io
sif Mureșan și Suciu.

„TROFEUL PETSCilOTSCHI"
După 29 de etape, situația în „Trofeul Petscliovschi" (decernat 

anual de ziarul nostru celui mai 
sportiv' public) este următoarea:

1. Constanța 9,50;
2. Scornicești 9,42;
3. București 9,36;
4. Cluj-Napoca 9,35; 5. Arad

»,28; 6—7. Bacău și Craiova 9,13; 
». Tîrgoviște 9,06; 9. Hunedoara 
9,00; 10. Rm. Vîlcea 8.93; 11—13. 
Pitești, Timișoara și Tg. Mureș 
8,73; 14. Petroșani 8,42; 15. Bra
șov 8,35.

CITIȚI NUMĂRUL 5 (MAI) AL REVISTEI ILUSTRATE

HIN SUMAR

8 a

I
FOTBAL :
• O amplă prezentare 

turneului final al Campio
natului mondial (programul 
complet, lista arbitrilor, da
te despre fotbalul din cele 
24 de țări participante, pre
vederile regulamentului etc.)

• Prezentarea echipelor 
divizionare A Sport 
Bacău și Politehnica 
șoara.

• La rubrica „De 3 ori 
stop-cadru". jucătorii : Tur- 
cu. Văetus si Bogdan.

Club 
Timi-

. . . ................................................................-.

București și aMc meciuri se anunțâ palpitante 
să triumfe valoarea și fair- 
play-ul. Nu știm cine va avea 
cîștig de cauză, Valentin Stă- 
nescu, care cunoaște bine ad
versarii de astăzi, sau fostul 
său elev Ion Oblcmenco, cu 
care a cîștigat titlul, acum doi 
ani, în Bănie. Așteptăm parti
da ca un răspuns la cascada 
de întrebări din ultimele - zile 
șl ca o nevoie de fotbal bun, 
modern, la cota maximă a ce
lor două, echipe, cu atitea va-

la 
In 
de

lori în componență. Pînă 
ora derbyulul, prezentăm 
casetă istoria acestui meci 
tradiție și... trecem la celelalte 
opt intîlniri ale etapei.

★
Rundă importantă, astăzi, și 

pentru zona retrogradării. Pa
tru echipe 
șov, F. C. 
.(toate cu 
adevărului) 
își joacă o carte mare in a- 
ceastă a 30-a etapă- F. C. Ar
geș și .A.S.A. Tg. Mureș, cu 
— 4 în’clasamentul adevărului, 
se gîndesc la „lovituri de tea
tru" la 
șov, iar 
goviște

gazdă. F.C.M. Bra-
Constanța, Jiul 

—2 în clasamentul 
și U.T.A. (cu —3)

Cluj-Napoca și Bra-
S.C. Bacău, C.S. Tîr- 

și „Poli" Timișoara

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
DE MIINE A DIVIZIEI //

SERIA I: Viitorul Gheorghenl 
— «Ceahlăul P. Neamț: M. Ludo- 
șan (Sibiu), C.S. Botoșani — Politehnica Iași: Fl. Popescu (Plo
iești), Delta Tulcea — I.M.U. 
Medgidia: I. Vasile (București), 
Victoria Tecuci — F.C.M. Slde- 
rurgistul Galati: R. Rotaru(București), Relonul Să vin ești — 
Unirea Dinamo Focșani: M. Llcă 
(București), Constructorul Iași — 
Gloria Buzău: Al, Bădulescu 
(Ploiești), C.S.U. Galați — F.C.M. 
Progresul Brăila : V. Roșu
(București), C.S.M. Suceava — 
Viitorul Mecanica Vaslui: L Dl- 
ma (Sighișoara), Gloria Bistrița 

—C.S.M. Sf. Gheorghe: L. ~ 
să (Sibiu).

Frun-

SERIA A II-a: Dunărea 
rașl — Carpațl Mlrșa: M.

Călă- 
_ _______ ______ T_.__Geor
gescu (Constanta), Petrolul’ Plor 
iești — l.C.I.M. Brașov: V. Curt 
(Medgidia), Flacăra Moren i — 
Automatica București: Gh. plrvu 
(Constanța), Luceafărul București 
— Metalul Plopenl a fost «mi
nat. Energia Slatina — Gaz me
tan Mediaș: A. Stoker (Petro
șani), Șoimii I.P.A. Sibiu — Ra
pid București: Al. Mustăfea {Pi
tești), Autobuzul București — fi
nirea Alexandria: M. Gheorghiu 
(Giurgiu), Pandurii Tg. Jiu — 
Mecanică fină București: A. Ml- 
țaru (Rm. Vllcea), Metalul Bucu
rești — Chimica Tîrnăveni: M. 
Stănescu (Iași).

g

ECHIPE CAMPIOANE :
Steaua la hochei si Dina

mo la polo
TINERE SPERANȚE OLIM
PICE :

Gimnasta Ecaterina 
si fnotătoarea Anca 
trăscoiu

REPORTAJE:
• Echipa națională 

si 
tineretu- 

spre per- 
• Istori- 

Szabo 
Pă- /

de 
pers-rugby — prezent 

pectivă • Crosul 
lui — primul pas 
formanta atletică 
cui „Ghetei de aur“ • Ie
rarhii noi in tenisul de 
masă

RUBRICILE PERMANEN
TE : Pe meridianele spor
tului, Caleidoscop fotbalis
tic, Magazin extern. Cutia 
cu scrisori. Agenda lunii 
iunie.

(toate cu —2 în clasamentul a- 
devărului) vor încerca să sca
pe de eventuale surprize în 
viitor printr-un punct (sau 
două) cucerite astăzi, in de
plasare- Intenție cu care a 
plecat la drum spre Scofni- 
cești și Chimia Rm. Vilceâ, 
cu — 3 în clasamentul adevă
rului, fapt care ne spune că 
din cele 9 jocuri ale etapei, 7 
sînt angajate in „calculele re
trogradării". Dispute interesan
te, pentru că oaspeții, cu mari 
intenții, pot încurca planurile 
gazdelor. Dispute animate și 
de ambiția revanșei, mai ales 
la Brașov, unde tîrgmureșenii 
vor să-și scoată cel puțin un 
punct din cele două pierdute 
in meciul tur, acasă (0—1), și 
la Constanta, unde timișorenii 
vor încerca să răscumpere 
egalul din tițr (1—1), de pe 
Bega. La o revanșă... mai mare 
se gîndesc. probabil, studenții 
clujeni, care n-au mai cîștigat 
acasă, sub Feleac, de 11 ani 
(!) în fața echipei piteștene, 
ceea ce poate însemna o am
biție, însă și o emoție în plus.

La o cotă superioară a am
bițiilor, un joc de orgoliu, la
Hunedoara, între Corvinul.
care vrea să rămînă cel puțin 
„echipa (|e bronz" 
hatului, și Sportul 
formație cu valori, 
demonstreze atît că 
duminică, de acasă 
Jiul), a fost un simplu acci
dent, cit și faptul că victoria 
din campionatul trecut, de lin
gă furnale, a fost o reală „mă
sură" a echipei. Derbyul Di
namo — Universitatea Craiova 
și disputa de la Hunedoara 
pot ridica, indiscutabil, cota e- 
tapei. Ceea ce nu înseamnă 
că nu pretindem un fotbal 
bun, o luptă sportivă și spec
taculoasă, arbitraje de ținută, 
celorlalte șaDte intîlniri. Cam
pionatul a intrat în linia 
dreaptă și ultima 
contează. Ceea ce nu

. să uite nimeni !
Mircea M.

a campio- 
studentesc, 
hotărîtă să 
draw-ul de 

(3—3 cu

sa 
impresie 

trebuie

IONESCU

o- 
M.

SERIA A III-a: F.C. Bihor 
radea — C.F .R. Timișoara: 
Dumea (Roman), Minerul Lupeni
— înfrățirea Oradea: I. Velea 
(Craiova), C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Dacia Orăștle: M. Nicu- 
leaeu (București), strungul Arad
— Minerul Rba Seini: V. Alexan
dru (București), Someșul Satu 
Mare — Aurul Brad: P. Secelea- 
nu (București), U.M. Timișoara
— Minerul Cavnic: C. Voicu 
(București), C.I.L. Sighet — C.F.R. 
Căuj-Napoea: 3. 
rești), F.C. Bala 
Satu Mare: A. 
Neamț), F.C.M. 
Arad: R. Matei

Grama (tBucu- 
Mare — Olimpia 
Gheorghe (P. 

Reșița — Rapid 
(București).

UNDE DUCE INDISCIPLINA...
Unde duce indisciplina (și ne

cunoașterea regulamentului, am 
adăuga noi) se poate vedea și 
din rîndurile care urmează.

Duminica trecută, Metalul Plo- 
peni s-a întîlnit în cadrul cam
pionatului Diviziei „B“ cu Ener
gia Slatina. Scorul era 0—0, cfcnd 
arbitrul, apreciind că un jucă
tor de la Slatina comisese henț în careu, a acordat o lovitură 
de la 11 metri în favoarea gaz
delor. Au urmat „tradiționalele" 
proteste ale oaspeților. Ba, lu
crurile nu s-au oprit aici. Cei 
de la Energia Slatina l-au încon
jurat pe arbitru și, mal pe jos 
mai pe sus, îmbrîncindu-1, fireș
te, i-au pretins să se ducă să 
se consulte cu unul din arbitrii 
de linie, ignorînd în mod neper- 
mls (mai ales pentru jucătorii 
care activează în .eșalonul se
cund !) faptul că atunci cînd a- 
cordă o lovitură de la 11 metri, 
centralul nu se consultă IN NICI 
UN FEL CU TUȘIERII.

ADMINISTRATIV DI STAI LOTO PRONOSPORT INTORNEAZA
ȘI DV. FUTETI FI UN MARE 

C1ȘTIGATOR :
• Astăzi este ultima zi 

participare lg tragerea Loto 2 
duminică 30 mai 1982 — prilej 
noi și mari succese la acest .. 
tractlv sistem de joc. Tragerea 
va avea loc la ora 16, ta sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovicl nr. 
42. (Numerele eiștlgătoare vor fi 
anunțate la televiziune între o- rele 17 șl 18 și la radio, ta cursul 
serii) • De asemenea, numai 
astăzi se mal pot depune bule
tinele pentru concursul Prono-

de de 
de 
a-

Eficiența muncii in centrele de copii și Juniori

LA F.C BIHOR-170 DE ASPIRANȚI3

LA GLORIA FOTBALISTICĂ!

Anina. Georgescu din o- 
Dr- Petru Groza, Dianu 
Moldova Nouă. Ivașcu și
Pop au fost formați la

Pușcaș, 
juniorul Ba-

ȘI JUNIORI 
Cifra repre- 
mai de sus

Oradea a fost întotdeauna 
un centru din care s-au lansat 
un număr impresionant de mari 
fotbaliști. Azi. însă, destui din
tre cei care îmbracă tricoul lui 
F.C. Bihor. provin din alte 
centre, din alte orașe : porta
rul Albu este brașovean. Naom, 
Nitu și Grosu sînt bucureștepi' 
Biszok este de la Sf. Gheorghe, 
Lupău de la Baia Mare. Doja 
de la ~
rașul 
de la 
Vasile 
C.I.L. Sighet. Get-beget din o- 
rasul de ne Criș sînt doar cu- 
noscuții Zare și Kiss, apoi N. 
Mureșan, Sebcsteyn, 
Cabai. David și 
nyai.

170 DE COPII 
ÎN PREGĂTIRE, 
zintă limita cea 
a celor ce pot deprinde fotba
lul în centrul specializat al 
clubului F.C- Bihor și ne-a 
fost comunicată de antrenorul- 
coordonator Anton .Ferenczi. De 
cei 170 de aspiranți la gloria 
fotbalistică se ocupă cinci an
trenori (Al. Muta. Gh. Dara
ban, A. Ferenczi, A. Kun și
I. Galamboș) și un instructor 
(I. Vicsai). A asigura celor 170 
de tineri materialele, echipa
mentul si terenurile necesare, 
vestiare bune si curate și. nu 
în cele din urmă, antrenori 
dintre cei mai buni, iată preo
cuparea Drincipală a lui F.C. 
Bihor, mărturisită de nreședin- 
tele său. prof. Iosif Buda. Și 
clubul. în general, reușește să 
se achite destul de bine de da
toria sa. cu toate că centrul 
nu a primit în ultimii doi ani 
nici o subvenție din partea 
F.R. Fotbal. S-a mai adăugat, 
cu deosebire în anii trecuti, 
lipsa de interes a fostelor con
duceri ale clubului fată de 
centrul de juniori : „Acum ne 
bucurăm de o atenție mult 
mai mare a conducerii. Pro
cesul de instruire este asigurat 
de cadre cu o pregătire bună, 
cu calificarea necesară, cu ex
periență în această muncă, 
ceea ce conferă siguranță în 
eficienta viitoare a activității 
noastre, iar echipamentul și 
materialele sînt in cantitate 
suficientă", ne spunea antreno- 
rul-coordonator A. Ferenczi. 
Singura problemă spinoasă es
te aceea a terenurilor de lu
cru : în afara celui central, la 
baza sportivă a F.C- Bihor mai 
există doar un teren cu iarbă 
si unul cu zgură, intens folo
site atît oentru antrenamente 
cit si pentru jocuri.

FIREȘTE. CALITATEA MUN
CII SE MASOARA PRIN EFI
CIENȚA EI. Or. centrul de co
pii și juniori al clubului oră
dean. așa cum arătam si la 
Începutul acestor rînduri. din 
acest punct de vedere se arată 
încă deficitar. Ori de cite ori

cu scorul Metalului 
fost singura 

jucători de

Perslsttad în atitudinea lor 
obstrucționistă, jucătorii de la 
Energia Slatina au primit ulti
matumul regulamentar de 3 mi
nute pentru a relua jocul. De
geaba, insă. In această situație, 
potrivit regulamentului, arbitrul 
a întrerupt partida.
’ Comisia de disciplină, luind ta 
discuție cele totîmplate, a decis 
omologarea meciului 
de 3—0 ta favoarea Plopeni. Șl n-a 
sancțiune. Doi jucători de la 
Energia Slatina. Fărcaș și Petra- 
che, au fost suspendați pe cite 
4 etape, Iar un al treilea, Lețea 
nu va fi prezent la următoarele 
două meciuri ale echipei sale, 
CEEA CE POATE INFLUENȚA 
DEC,ISIV SOARTA ECHIPEI DIN 
SLATINA ÎN LUPTA PENTRU 
SUPRAVIEȚUIREA IN 
ZIA „B“.

Dar, cine e de vină 7 el jucători. Și, mai ales, 
tați cu disciplina !

Jack BERARIU

DIVI-
Propriii 
cel cer-

sport de miine, care după toate 
probabilitățile va aduce frumoase 
satisfacții celor mal inspirați Iu
bitori de pronosticuri sportive • 
ta aceste zile se pot depune bu
letinele de participare șl la con
cursul Pronosport de miercuri 2 
iunie 1982, care cuprinde meciuri 
deosebit de atractive din cam
pionatul Diviziei „A“ dta tara 
noastră • Nu uitați I La seriile 
de Loz In plic aflate în vtazare, 
oricine joacă poate dștiga : au
toturisme „Dacia 1300“ șl „Tra
bant 601", sume de bani de 
50.000, 20.000. 10.000, 5.000,
2.000 lei etc. ÎNCERCAȚI SA VA

eficientă 
numele 

jucători 
diferite 
care, sa

se 
lui 
se- 
lo- 
nu 
cu

Tudor, Ov. Lazăr. Z. Am- 
Ad. Sălăgean, M. Andor, 
dintre ei iucind la echi- 
orădene C.S-U. Tricolorul

se discută despre 
aduc ca argument 
Zare și Kiss, doi 
lecționati și prin 
turi naționale, dar
uităm, au fost promovați 
ani în urmă, amîndoi debutind 
în „A" în campionatul 1976—77. 
Se mai amintește de fotbaliștii 
N. Mureșan si M. Pușcaș, și 
pi talentați. dar care au jucat 
primele lor partide la seniori 
în 1978/79. Acum se vorbește de 
juniorii Cabai (fost in echipa 
națională) și Banyai. dintre cei 
crescuți Ia F.C- Bihor. Puține 
nume si. în afara ultimilor doi, 
afirmate cu destulă vreme în 
urmă. Probabil că aceasta este 

; amprenta perioadei de mai pu
tină atenție acordată de club 
creșterii „schimbului de miine". 
Să-i amintim printre cei pro
duși de centrul orădean si pe 
Dîrjan, Fr. Klaus. Boitor, 
Schwarezmann, Bruckenthal, 
Dinu 
bruș, 
unii 
pele ______
sau la înfrățirea.

Se remarcă în special lipsa 
atacanților. într-adevăr. cei mai 
multi dintre cei enumerati sînt 
fundași sau mijlocași. De ce ? 
Mai ales dacă nu uităm că 
Oradea a fost întotdeauna ves
tită pentru atacantii săi. Ne-a 
răspuns tot antrenorul A. Fe- 
renezi : „Cauza principală ?
Comoditatea jucătorilor (n.r. 
noi am adăuga, si 
antrenorilor-..) : in 
lot mai greu să 
mai mulți se trag 
cui terenului și în 
sînt mai liberi, mai puțin măr
eați și își pot etala mai ușor 
cunoștințele. Este adevărat, noi 
trebuie să acordăm mai multă 
atenție creșterii atacanților do 
valoare care, printr-o pregătire 
foarte bună, să reușească să se 
strecoare prin apărările aglo
merate de astăzi. Vă asigur 
că vom insista in viitor, la an
trenamente, pe pregătirea unor 
înaintași care să ducă 
parte tradiția orașului

Și acest ..amănunt" 
ceea ce am numit 
muncii în centrele de 
juniori. Să sperăm 
grija F.R. Fotbal și a 
hor. centrul clubului 
va reuși în scurtă vreme să 
asigure echipei-fanion a orașu
lui jucători buni, care să calce 
pe urmele frumoaselor rezul
tate realizate cu decenii în ur
mă de către fotbaliștii de la 
C A.O. și I.C.O.

Mircea TUDORAN

pe aceea a 
atac • este 
joci si cei 
spre mijio- 

apărare unde

mai de- 
nostru". 
intră in 
eficienta 
copii si 
că prin 
F.C. Bi- 
orădean

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE JUNIORI
Ieri, la Focșani, turneul final 

al campionatului republican de 
juniori a continuat cu meciu
rile etapei a 2-a; încheiate cu 
următoarele rezultate :

Seria I : C. S. S. Craiova — 
F. C. Baia Mare 0—0. F. C. 
Constanta — Chimica Tîrnă- 
veni 0—0. Clasament după două 
etape : 1. F- C. Constanta 3 p, 
2—3. C. S. S. Craiova și Chi
mica Tîrnăveni 2 p, 4. F. C. 
Baia Mare 1 P-

Seria a H-a : C. S. S. Bacău 
— Corvinul Hunedoara 4—1 
(2—0), F. C. M. Reșița — Rapid 
București 4—2 (2—0)- Clasa
ment : 1—2. C. S. S. Bacău și 
F. C. M- Reșița 2 p (golaveraj 
+ 1), 3. Rapid București 2 p (0), 
4. Corvinul 2 p (—2).

Duminică au loc meciurile 
F. C- Baia Mare — Chimica 
Tîrnăveni. F. C. Constanța — 
C. S. S. Craiova (seria I), Cor
vinul Hunedoara — Rapid 
București și F- C. M. Roșită — 
C. S. S. Bacău (seria a II-a).

V. MANOLIU — coresp.

NUMARATT și dv. printre 
MARII CIȘTIGATORI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 
DIN 28 MAI 1982 -

GURI : 1.359.908 lei, din care 
500.000 lei, report la catego
ria 1.

EXTRAGEREA I : 64 90 10
29 82 11 18 52 3&

EXTRAGEREA a II-a: 16
12 37 67 34 17 72 13 24.

FOND TOTAL DE CÎȘTI-



UN EDIFICATOR TEST DE FORȚA
HL REPREZENTATIVEI FEMININE DE SAH
Comentarii pc marginea întHnirii România - Polonia

La începutul acestei săptă- 
tnîni, pe fișele de întrecere 
ale unui interesant meci in
ternational feminin de' șah a 
fost înscrisă o frumoasă victo
rie a culorilor noastre : Româ
nia — Polonia 22—14. Pentru 
amănunte ne-am adresat unui 
reoutat specialist, arhjtrul în- 
tîlnirii Constantin Ungureanu, 
care ne-a relatat următoarele:

„Rezultatul meciului repre
zintă un succes remarcabil al 
șahului nostru, avînd în ve
dere faptul că echipa Poloniei 
este medaliată cu bronz la ul
tima Olimpiadă (Malta. 1980). 
Totodată, scorul categoric ob
ținut, cu o diferență de 8 
puncte în favoarea echipei ro
mâne, reflectă edificator va
loarea sa actuală. Aceasta este, 
în bună parte, urmarea fireas
că a măsurilor luate de Bi
roul F.R. Șah și colegiul cen
tral de antrenori privind in
staurarea unul climat sănătos 
în cadrul lotului republican 
feminin, aplicarea unui pro
gram riguros de pregătire in
dividuală pentru fiecare com
petiție internațională, promo
varea în echipă numai a jucă
toarelor cu rezultate foarte 
bune în țară și străinătate. 
Meciul cu Polonia a făcut par
te din programul special de 
pregătire în vederea partici
pării la Olimpiada de șah.

Cele mai bune rezultate tn 
meci au fost obținute de Dana 
Terescenco (5 puncte din 6

„CURSA PĂCII"
(Urmare din pag O

ma parte a competiției, șl — 
mai ales — că vremea a fost 
și ea un adversar greu de în
vins : a bătut în majoritatea 
timpului vîntul. iar în două 
dintre etape a plouat, tempe
ratura fiind foarte scăzută. Si
gur, in aceste condiții perfor
manța xrealizată de rutierii din 
R. D. Germană — locul I la 
echipe și la individual — este 
meritorie și atestă buna pre
gătire generală a formației, 
valoarea deosebită a unora 
dintre componenți, îndeosebi 
în proba de contratimp.

Referitor la comportarea a- 
lergătorilor români, martorii o- 
culari ai evoluției lor socotesc 
că trei dintre ei s-au remar
cat în mod deosebit. Este vor
ba, în primul rînd, de Mircea 
Romașcanu, care și-a adus 
contribuția în permanență. Re- 
alizînd la contratimp o perfor
manță bună, el a determinat 
rămînerea formației noastre pe 
locul VI în clasamentul gene
ral. Mezinul formației, Costică 
Paraschiv, a făcut o foarte 
bună Impresie la debutul său 
în marea întrecere. La 20 de 
ani. acest sportiv se dovedește 
a fi nu numai talentat, ci și 
activ, sîrguincios, cutezător. Al 
doilea om al echipei — după 
ce multă vreme a fost primul, 
la doar 39 de secunde de Mir
cea Romașcanu — Costică Pa
raschiv a scos- în evidență 
perspectivele sale. posibilita
tea de a ajunge prin muncă și 
temeritate unul dintre așii 
sportului cu pedale. Al treilea, 
în ordinea valorii comportării, 
a fost Traian Sârbu. Ei s-a 
dovedit constant și poate că 
o mai mare grijă față de echi
pament și de bicicleta cu care 
concurează i-ar conferi atuuri 
pentru a deveni o personali
tate în această disciplină.

Din păcate ceilalți trei a- 
lergători au dezamăgit. Căru- 
țașu a fost departe de a-și

T 7. L E X
CICLISM • Disputată pe ruta 

Tirreni — Campite’lo (171 km), 
cea de a 12-a jtapâ a Turului 
Italiei a fost cîștigată de france
zul Bernard Hinault (4 48:01.0), 
care a preluat „tricoul roz" și a 
trecut in fruntea clasamentului 
general. El este urmat la 1:12,0 
de suedezul Tommy Primm • A 
4-a etapă a Turului Angliei (A- 
betystwyth — Llandudno. 146 km) a fost cîștigată de ciclistul fran
cez Thierry Peloso tn 3 44159.0 
Liderul cursei este, in continua
re. sovieticul Iurf Kasirin • Tu
rul Elveției se va desfășura in
tre 16 și 25 iunie și va măgura 1.657 km (10 etape).Înot • Campionatele R.D. Ger
mane la Erfurt: Ute Geweniger 
a realizat un nou record națio
nal la 200 m bras — 2:31.16 ca 
și Frank. Baltrusch ia 200 m spate — 2:01.47.

POLO • tn cadru! turneului 
internațional de la Metz au fost 
înregistrate rezultatele: Italia — Cuba 9—7. U.R.S.S — Spania 10—6. 

posibile), jucătoare de mare 
talent, fostă de trei ori conse
cutiv campioană a țării. S-au 
remarcat apoi Elisabeta Polî- 
hroniade (4’/2 din 6) aceeași 
jucătoare tenace, bine pregă
tită teoretic și tactic, precum 
și Ligia Jicman (31/, din 6). 
toate cu scoruri de peste 50 
la sută. O mențiune specială 
pentru Eugenia Ghindă, debu
tantă în echipa națională, care 
a acumulat același punctaj (3 
din 6) ca și marea maestră in
ternațională Marina Pogorevici 
și campioana țării, Gertrude 
Baumstark. în ce le privește 
pe ultimele» două, este de aș
teptat ca ele să depună toate 
eforturile necesare pentru a 
depăși acest moment de rezul
tate mai slabe.

Trebuie remarcată și contri
buția deosebită, în obținerea 
acestei performanțe, a antre
norului de lot, ing. Mircea 
Pavlov, care cumulează cu 
succes activitatea de jucător, 
fiind maestru internațional, și 
component al echipei națio
nale masculine, cu cea de pre
gătire a lotului feminin. în a- 
ceasta, el este secondat de an
trenorul Șerban Ncamțu, care 
asigură pregătirea jucătoarelor 
timișorence De asemenea, 
menționăm din nou condițiile 
optime de desfășurare a între
cerilor șahiste la Băile Hercu- 
lane, unde și această ultimă 
întîlnire a reprezentat un real 
succes organizatoric".

A RELEVAT MARI POSIBILITĂȚI
confirma posibilitățile, mereu 
nervos și tot mereu sub cota 
creditului care 1 s-a acordat. 
Gancea nu a corespuns exi
gențelor unei întreceri de ta
lia „Cursei Păcii", iar .Nicolae
— necompetitiv în etapele de 
munte — clasat în final pe 
locul 85, la lh.41:00 (!) de în
vingător, n-a probat existența 
perspectivelor în cursele De 
etape.

Așa stînd lucrurile există, 
desigur, mult loc pentru îmbu
nătățirea valorii echipei. Fără 
îndoială, saltul calitativ se 
poate realiza numai prin creș
terea volumului și calității 
muncii — la care rutierii să 
consimtă, să-i înțeleagă rostul
— și prin participarea la un 
program competițional tot mai 
bogat în această direcție, pro
ba de contratimp se constitue 
într-un adevărat „punct ne
vralgic". Este adevărat că pon
derea care 1 se dă astăzi în 
marile întreceri și, îndeosebi, 
în „Cursa Păcii" a devenit 
enormă și nejustificată, ciclis-

Pregătiri...
• Echipa statului Chile a ju

cat La Santiago de Chile; cu 
Internazionale Milano. Scor: 0—0, 
după un joc cu multe durități 
(arbitrul chilian Edgardo Marin 
a acordat 8 cartonașe galbene !). 
In minutul 49. chilianul Caszely 
a ratat un penalty I • La Uber- 
landla (Brazilia): Brazilia — Ir
landa 7—0 (1—0) ! Au marcat So
crates (2), Serginho (2). Luizinho, 
Zico și Falcao • Tn campionatul 
Interbritanic, la Wrexham. Irlan
da de Nord a fost învinsă de 
Tara Galilor cu 3—0 (1—0) ! •
La Lausanne, echipa locală a 
fost întrecută cu 4—0 de Algeria! 
• Jucînd în Franța, la Hague- 
nau, Polonia a dispus de o se
lecționată regională cu 5—0, prin 
punctele lui Palasz. Szarmach, 
Kusto, Clozek și Romke • Ju
cînd în Maroc, Standard Liege 
și Kuwait au term’nat la egalitate: 1—1 (1—0) • La Copenha
ga: Danemarca — Belgia 0—1
(0—0). A înscris Preben Elkjaer.

Ce finale s-ar putea 
reedita ?

Datorită sistemului de desfășu
rare, ca și modului de repartizare 
în grupe, la turneul final nu 
sînt posibile decît trei reeditări 
ale unor finale ale Cupei Mon
diale": Italia — Cehoslovacia
(din 1934). R.F. Germania — Un
garia (1954) și Brazilia — Ceho
slovacia (1962).

Ce spune un computer 
italian ?

Computerul televiziunii italiene 
a „desemnat" drept campioană 
mondială în acest an echipa 
Braziliei, care va învinge în fi
nală, la un scor net, formația

TURNEUL DE TENIS DE LA ROLAND GA
Virginia Ruzici învingătoare

PARIS, 28 (Agerpres). — Pe 
terenurile arenei narizlene de 
la „Roland Garros" au conti
nuat Campionatele internațio
nale de tenis ale Franței. în 
turul 3 al probei de simplu fe
minin jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—4, 
6—2 pe Paula Smith (S.U.A.). 
Alte rezultate : Beth Herr
(S.U.A.) — Iva Budarova (Ce
hoslovacia) 7—5, 6—4 ; Andrea 
Jâeger (S.U.A.) — Sandy Col 7—5, 6—7, 6—3.

DANIELA MOISE A CÎȘTIGAT 

FINALA DE TENIS DE LA ALESSANDRIA
in turneul de la Alessandria 

(Italia) tînăra jucătoare româncă 
Daniela Moise a terminat învin
gătoare în finala cu iugoslava 
Goles, pe care a întrecut-o cu 
6—3, 4—6, 7—5. In meciurile care 
au precedat finala, Molse le-a 
învins cu 6—1, 6—2 pe Toscani7 
(Italia), cu 6—4, 6—2 pe Blalos- 
toțchi (Israel), cu 6—2, 6—3 pe 
Hernandez (Mexic) și cu 6—3,
6—4 pe Doron (Israel), tn același 
turneu. Alice Dănllă a fost În
trecută în turul IH cu 6—3. 6—1 
de Biniamlni (Israel), după ce 
Învinsese cu 6—1, 6—3 pe Torsi 
șl cu 7—5, 7—5 pe Zani (ambele 
Italia). Cristian Moroșan a fost 
eliminat în turul n. La Milano, 
Molse, Dănllă șl Moroșan au fost 
învinși în primul tur In parti
dele de simplu, iar la dublu fete 
Molse — Dănllă au fost Învinse

mul neputînd fi tributar nu-
maj forței, dar tot atît de
drept este și faptuj că nivelul 
sportului nostru cu pedale
este mult rămas in urmă în
acest domeniu. Este bine ce 
s-a făcut la juniori, introdu- 
cîndu-se proba de contratimp 
în toate întrecerile pe etape, 
dar acțiunea se impune a fi 
continuată cu și mai multă vi
goare și întregită de munca 
antrenorilor, singurii care pot 
asigura calitatea performan
telor.

Descoperirea unui mare ta
lent, Costică Paraschiv, repre
zintă, desigur, motiv de satis
facție, dar nu trebuie uitat că 
o echipă națională nu poate 
trăi printr-unul, doi sau trei 
rutieri, ea avînd nevoie de o 
formație completă la nivel va
loric ridicat, de rezerve cu 
reale perspective. Iată ce nu 
trebuie să uite, la acest ceas 
de reală și îndreptățită bucu
rie, nici forul de conducere, 
nici cluburile și — mai ales 
— nici antrenorii.

Spaniei ! In ce privește seria I 
preliminară (din care face parte 
Italia), ordinatorul a indicat drept 
calificate formațiile Italiei și Pe
rului, aceasta din urmă datori
tă unul succes cu.. 6—0 în par
tida susținută tn compania Ca
merunului !

Echipele U. R. S. S. 
și Belgiei apreciate 

de Menotti
Antrenorul echipei Argentinei, 

campioană mondială de fotbal, 
Cesar Luis Menotti a declarat 
că, după părerea sa, formațiile 
care au stilul cel mai incomod 
pentru jucătorii argentinieni sînt 
U.R.S.S. și Belgia „Cred că e- 
chipa U.R.S.S. — a spus Menotti 
— este o formație în care expe
riența și tinerețea se împletesc 
în mod eficient". în privința Bel
giei, Menotti a arătat că rezul
tatele înregistrate în ultima vre
me de fotbaliștii belgieni ar fi 
trebuit să-i plaseze printre capii 
de serie, și nu în grupa a 3-a 
valorică !

Lotul vest-german
Antrenorul reprezentativei R.F. 

Germania, Jupp Derwall, a co
municat lotul celor 19 jucători 
care vor face deplasarea la tur
neul final: portarii Franke, Im- 
mei, Schumacher; fundașii Brie- 
gel, B. Forster, K. Fdrster, Han
nes, Kaltz, Stielike; mijlocașii 
Breitner, Dremmler, Magath, 
Matthaus, Muller șl atacanții Fi
scher, Hrubesch. Littbarski, Rein- 
dern și Rummenigge.

Culorile echipelor
Albastru, roșu și alb vor fi cu

lorile predominante în echipa
mentul celor 24 de echipe parti
cipante la turneul final al cam-

OS
in turul trei

lins (S.U.A.) 6—0, 6—1 ; Chris 
Evert Lloyd (S.U.A.) — Lele 
Forood (S.U.A.) 6—2, 6-1 ;
Masculin : Connors (S.U.A.) — 
Gunarsson (Suedia) 6—2, 6—0, 
6—2 ; Elter (R.F.G.) — Cau- 
jolle (Franța) 3—6, 7—6, 7—5,
6—0 ; Lloyd (Anglia) — Eber
hardt (R.F.G.) 2—6. 6—3, 7—6, 
4—6, 6—3 ; Fibak (Polonia) — 
Panata (Italia) 6—4, 6—1, 6—3; 
Slozil (Cehoslovacia) — Ta- 
roezy (Ungaria) 3—6, 7—6,

în turul II cu 6—3, 6—3 de Ran
dall — Minter (Anglia), învlngin- 
du-le In primul tur cu 6—1, 7—5 
pe Herr (R.F.G.) — Hernandez
(Mexic).

A 85-a SESIUNE A C.I.O.
ALEXANDRU SIPERCO A FOST ALES VICEPREȘEDINTE
ROMA, 28 (Agerpres). — în 

prezența șefului statului ita
lian, Sandro Pertini, la Tea
trul Argentina din Roma, a 
avut loc deschiderea celei de-a 
B5-a sesiuni a Comitetului In
ternațional Olimpic, pe agenda 
de lucru fiind înscrise diver
se probleme ale mișcării olim
pice, între care șî o rezoluție 
adresată O.N.U., prin care se 
cere ca țările din întreaga lu
me să se angajeze, în mod 
solemn, să respecte și să pro
tejeze Jocurile Olimpice și miș
carea olimpică.

în Alocuțiunea rostită în pri
ma zi a lucrărilor, președin
tele C.I.O., Juan Antonio Sa
maranch, a subliniat că miș
carea olimpică este mai puter
nică și mai unită ca întotdeau
na, fapt ce a rezultat îndeo
sebi cu prilejul congresului 
C.I.O. de la Baden-Baden.

★ ★
ROMA, (Agerpres). — în

trunită la Roma, în preajma 
sesiunii C.I.O., Comisia spor
tivilor de pe lîngă Comitetul 
Internațional Olimpic s-a pro
nunțat pentru un standard mai 
ridicat al arbitrajelor la Jocu
rile Olimpice. Totodată, sus- 
ținînd o propunere a kenyanu- 
lui Kipchoge Keino, campionul 
olimpic Sebastian Coe a de
clarat că ar trebui să se ia 
măsuri mai stricte împotriva 
gesturilor nesportive, a încăl
cării fair-pîay-ului. Peter Tal- 

Echipa U.R.S.S. este gata pentru Cupa Mondială. Iată formația care 
a jucat, nu de mult, cu R.D. Germană (1—0): rîndul de jos: Andreev, 
Borovski, Ohanezian, Șulakvelidze. Gavrilsv; rîndul de sus: Besonov, 
Burlak, Dasaev, Baltacea, Blohin, Civadze Foto: A.P.N. Moscova
pionatului mondial din Spania, 
tn tricouri de culoare albastră 
vor evolua selecționatele Iugo
slaviei. Scoției, Franței. Italiei, 
El Salvador, Hondurasului, Ku- 
waitulul șl Argentinei (cu linii 
albe); culoarea albă a fost pre
ferată de formațiile Austriei. 
R.F. Germania, Poloniei, Belgiei. 
Angliei, Noii Zeelande și Perului 
(cu linii roșii), lat echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Ungariei 
Chile și Spaniei vor juca In tri
couri de culoare roșie. Celelalte 
echipe vor purta tricouri de cu
loare verde (Irlanda de Nord 
Algeria. Camerun) șl galbenă 
(Brazilia).

TOTTENHAM A CÎȘTIGAT „CUPA ANGLIEI"
• Joi seara s-a rejucat finala 

„Cupei Angliei", dintre Totten
ham Hotspur și Queens Park 
Rangers. După ce in primul meci 
scorul a fost egal după prelun
giri (1—1). de data aceasta a

Campionatul european

tic boschet grupa ,,B‘‘

0 NOUĂ VICTORIE A 
ECHIPEI ROMÂNIEI: 
96-88 CU SUEDIA!

La Lisabona au Început meciu
rile turneului final (1—8) din ca
drul campionatului european 
masculin de baschet grupa »B“. 
In prima partidă din această fază 
a competiției, echipa României 
a debutat cu o frumoasă victorie 
in fața reprezentativei Suediei : 
96—88 (60—43), după un joc In 
care cei mai buni sportivi români au fost Roman Opșstaru 
(34 puncte), Florin Ermuracho 
(24) șl Costel Cernat (22). De 
remarcat că tn grupa prelimi
nară echipa Suediei nu cunos
cuse înfrîngerea.

Celelalte rezultate : Grecia — 
Finlanda 96—93 (47—45) ; R. F.
Germania — Turcia 94—83 (52—
36) șl Olanda — Ungaria 73—73 
(40—37).

Vizitînd in ultimul an 58 da 
țări de pe toate continentele, 

.a spus J. A. Samaranch am 
constatat dorința de a contri
bui Ia dezvoltarea mișcării 
sportive internaționale, a olim- 
pismului, a creării unui cli
mat de înțelegere și pace care 
să îngăduie tineretului sa
reunească in marile competiții 
cvadrienale — Jocurile Olim
pice.

★
Cu prilejul sesiunii au avut 

loc alegeri pentru un post de 
vicepreședinte al C.I.O. la caro 
a candidat și vicepreședintele 
Comitetului Olimpic Român, A- 
lexandru Siperco, membru al 
C.I.O. și al Comisiei Executive 
a C.I.O. Reprezentantul Româ
niei a fost ales vicepreședinte 
al C.I.O. pe o perioadă de 4 
ani.

★
berg, președintele Comisiei, 
membru al C.I.O. din partea 
Finlandei, a declarat, la rîn- 
dul său : „Ar fî de dorit ca 
sportivii de frunte, după re
tragerea din activitatea conipe- 
tițională, să devină arbitri. Ei 
știu cel mai bine ce compli
cații poate provoca un arbi 
traj prost".

De asemenea. Comisia spor
tivilor a decis să anunțe 
C.I.O. că este în favoarea unui 
sat olimpic unic la J.O.

Pe scurt
• Poșta poloneză a emis două 

mărci dedicate acestei competiții, 
in valoare de 25 șl, respectiv, 27 
de zloțt • Echipa Cehoslovaciei 
a efectuat un stagiu de pregăti
re la altitudine. In munții Tatra, 
înaintașul Marian Masny. "ănit 
la genunchiul drept, speră ca 
plnă la plecarea spre Spania să 
fie complet restabilit. • înainte de plecarea In Spania, la Buenos 
Aires Argentina va juca cu o 
selecționată a Americii de Sud. 
Antrenorul selecționatei este Luis 
Cubilla, directorul tehnic al for
mației Olimpia din Asuncion.

cîștigat Tottenham cu 1—0 (1—0). 
prin golul marcat de Hoddle din 
penalty In min. 6, Intrînd pentru 
a doua oară consecutiv tn pose
sia trofeului.
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