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VIZITA TOVARĂȘULUI
MtOLETAItl PIN TOATE ȚA81U. UWȚI-W I

NICOLAE CEAUȘESCU
iN REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI

în cursul dimineții de vineri, 
la Palatul Basman din Amman 
au început convorbirile dintre 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
și regele Hiissein Ibn Talal al 
iordaniei

Regele Hussein a adresat din 
nou un prietenesc și cordial 
salut președintelui Nicolae 
Ceaușescu, exprimindu-și con
vingerea că noul dialog la ni
vel înalt iordaniano-român va 
contribui la dezvoltarea și mai 
accentuată a relațiilor dintre 
cele două țări și popoare.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a adresat mulțumiri 
pentru invitația de a vizita 
Iordania, pentru primirea căl
duroasă ce i-a fost rezervată, 
manifestîndu-și la rîndul său 
satisfacția pentru posibilitatea 
de a se întilni cu șeful statu
lui iordanian, apreciind că este 
în interesul celor două popoare 
să acționeze împreună pentru 
a da un nou impuls colaboră
rii pe multiple planuri, pentru 
a dezvolta $1 întări prietenia 
româno-iordaniană.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și maiestatea sa, re
gele Hussein Ibn Talal, au a- 
nalizat stadiul conlucrării din
tre România și Iordania, au 
făcut un larg și fructuos 
schimb de vederi privind pers
pectivele dezvoltării relațiilor 
româno-iordaniene.

De asemenea. în cadrul con
vorbirilor oficiale dintre cei 
doi șefi de stat a fost abordată 
o arie largă de probleme ale 
vieții internaționale, ale eveni
mentelor. proceselor si fenomej 
nelor cu care este confruntată 
lumea contemporană.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească. de stimă si înțelegere 
reciprocă.

Președintele Republicii 
cialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. 
Hussein al 
nuat, după 
dialogul Ia 
o serie de 
comun ale 
cele două țări și ale vieții 
ternationale.

Convorbirile între cei 
șefi de stat s-au desfășurat 
tr-o atmosferă de stimă si pre
țuire reciprocă, de înțelegere șl 
încredere mutuală, sub semnul 
voinței comune de a da un 
continui superior. impulsuri 
rodnice relațiilor româno-iorda- 
niene.

pentru înfăptuirea aspirațiilor 
naționale ale poporului iorda
nian.

★
Răspunzînd invitației suvera

nului Iordaniei, președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a luat de
junul împreună cu regele Hu
ssein.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, șefii de stat ai 
celor două țări au continuat 
convorbirile, schimburile de pă
reri in problemele internaționa
le și bilaterale de interes co
mun.

AVineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intilnii 
cu un grup de oameni de afa
ceri iordanieni care colaborea
ză cn firme românești și care, 
aflind de vizita președintelui 
României in Iordania, au soli
citat să fie primiți pentru a 
prezenta omagiul lor înaltului 
oaspete român.

Oamenii de afaceri iordanieni 
au adrest călduroase urări pre
ședintelui României, 
Ceaușescu, exprimîndu-i, 
odată, vii 
noarea ce 
primiți.

Nicolae 
tot- 

mulțumiri pentru o- 
Ie-a făcut-o de a fi

So- 
tovarășul 

si regele 
au conii-Iordaniei 

convorbirile în plen, 
nivel înalt, abordind 
probleme de interes 
colaborării dintre 

in-
doi 
in-

★
Vineri seara, au luat sfirșit 

convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
regele Hussein Ibn Talal al 
Iordaniei.

Aprecierile celor doi șefi de 
stat cu privire Ia problemele 
ce au fost examinate in cadrul 
convorbirilor, înțelegerile la 
care au ajuns cu acest prilej 
și-au găsit o largă expresie in 
Comunicatul Comun adoptat cu 
privire la vizită.

tn cadrul unei ceremonii, 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein 
Ibn Talal al Iordaniei au sem
nat acordul, privind dezvoltarea 
pe termen lung a cooperării e- 
conomice și tehnice și a schim
burilor comerciale, intre Repu
blica Socialistă România și 
Regatul Hașemit al Iordaniei.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și regele 
s-au intîlnit din nou,

, seara, Ia 
schimbul de 
cest prilej 
rile oficiale 
șefi de stat.

Hussein Ibn Talal 
vineri 

Palatul Basman, 
vederi avut cu a- 

încheind convorbi- 
purtate de cei doi

★
Președintele Republicii 

cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
vineri dimineața, 
martirilor, înălțat 
celor ce și-au jertfit

So- 
tovarășul 

a vizitat, 
Monumentul 
in memoria 

viața

, *In onoarea președintelui Re
publicii 
Nicolae 
iunie, 
Hussein 
a oferit

Socialiste România, 
Ceaușescu, vineri, ÎS 

majestatea sa regele 
Ibn Talal al Iordaniei 

un dineu.
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«STEAM A ÎNTRECUT 
PE DINAMO BUCUREȘTI CU 25-22 
Cu 211 goluri, VASILE silNGA — golgctcrul

Diviziei „A" I
înDisputat ieri după-amiază 

PalatiH sporturilor și culturii 
din Capitală, prologul etapei fi
nale a celei de a 24-a ediții a 
campionatului național de 
handbal masculin. Divizia „A", 
a oferit spectatorilor eternul și, 
totuși, mereu proaspătul derby 
dintre Steaua și Dinamo Bucu
rești. La capătul unei partide 
dominate in marea majorita
te a timpului de steliști. dar 
care, spre final, a devenit dra
matică. victoria a revenit cam
pionilor : Steaua — Dinamo

Vic- 
plu- 

decis succesul a- 
forța deosebită a

București 25—22 (14—11). 
torte pe deplin meritată, 

a 
in

se prezinte la cea
clubu-

să 
aniversare a

sul care 
flindu-se 
atacului.

Dornici 
de a 35-a
lui lor nu numai cu titlurile de 
campioni, ci șl cu o nouă vic
torie in acest dintotdeauna aș
teptat derby al derbyurilor, 
handbaliștii de la Steaua au 
început în forță meciul, con- 
ducînd cu 3—1. 5—2. 11—8 și 
13—10. Replica bună a dina- 
moviștilor a dus, la jumăta
tea primei părți, la echilibrarea 
situației (8—8), însă coechi
pierii lui Radu Voina au be-

necesare
Cu Va- 

Drăgăoi- 
au

in™ zbor planat, 
Vaslle Stingă, gol- 
geterul campionatu
lui, înscriind unul 
dintre cele 11 goluri 
ale tale din ultima 
partidă a campiona
tului. Fază din me
ciul Steaua — Di
namo București.

Foto : D. NEAGU 
neficiat de forțele 
pentru a se distanța, 
sile Stingă șl Cezar
ță în vervă, roș-albaștrii 
continuat — și în repriza se
cundă — să se impună : 15—12, 
19—15, 20—16 (min. 47). O
prematură relaxare și, îndeo
sebi, o accelerare a ritmului 
în tabăra partenerilor au con
dus la o neașteptată echilibra
re a disputei : 21—21 în ' min. 
51. Durău, Tase și Bedivan — 
remarcabili pe întreg parcursul 
meciului — și-au mobilizat co
legii șl se părea că întîlnirea 
va lua o nouă turnură. Este 
însă momentul cînd Nicolae 
Munteanu se distinge prin pa
radele sale de o rară specta
culozitate și de mare eficien
tă. Aripile dăruite echipei de 
goal-keeper-ul său vor asigu-

ra Stelei ieșirea din impas și 
o decisivă detașare.

Disputat. în general. - în 
mitele fair-play-ulul. 
avut un permanent 
bărbătesc, meciul a 
un frumos epilog al 
natului. Steaua — cea mal iu
bită echipă a handbalului nos
tru — cîștigă cel de al 16-le® 
titlu al său. dominind da capo 
al fine campionatul și între- 
gindu-și succesul cu o dublă 
victorie în derbyurile cu dina
moviștii. iar Dinamo București, 
după ce a cîștigat " 
României", termină pe 
II. consolidîndu-și astfel 
tigiul obținut de-a lungul ani
lor. Aceste două formații — 
împreună cu H. C. Minaur

Hristache NAUM

H- 
deși a 

caracter 
însemnat 
campio-

„Cupa 
locul 
pree-

(Continuare tn naa 4—5)

Miine, pe stadionul „23 August“, de la ora 17

FINALA CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
DINAMO F.C. BAIA MARE

A doua competiție fotbalisti
că a țării, „Cupa României", 
desfășurată sub egida „Dacia- 
dei“, a ajuns la punctul ei ma
xim. Mîine. la București, pe cel 
mai mare stadion al tării. „23 
August", se va juca finala !

trofeu, după 
la Craiova, va 
echipe, 
formații parti- 

a 
au 

finalistele, 
se numesc

Poloiștii români la egalitate cu campionii olimpici !

ECHIPA ȚĂRII NOASTRE A CÎȘTIGAT
CEL DE AL 4-lea TURNEU CONSECUTIV iN ACEST SEZON
• Vlad Hagiu - 5 goluri In poarta lui Saronov! ® Jucătorii sovietici 

au egalat din penalty In
Excelent derby, ieri la Dina

mo, în ultima reunune a „Cu
pei României" la polo. Forma
ția tării noastre, care cu acest 
prilej și-a înscris în palmare
sul din acest an cea de a 4-a 
victorie de turneu (din tot atî- 
tea posibile) șl reprezentativa 
U.R.S.S.', campioană olimpică și 
deținătoare a „Cupei Mondia
le". au oferit o întrecere de o 
rară spectaculozitate, Încheiată 
in cele din urmă cu un rezultat - 
egal (9—9). •

Avînd în față poate cea mai 
puternică echipă din lume la 
această oră — aproape toți spe
cialiștii care ne-au vizitat tn

ultimele 90 de secunde
ultima vreme consideră forma
ția U.R.S.S. ca principală favo
rită la titlul mondial — poloiș- 
tii români au avut o compor
tare remarcabilă și nu a lipsit 
mult pentru ca ei să încheie 
cele 4 reprize aprig disputate 
victorioși.

Debutul întrecerii a aparținut 
oaspeților. Cu un centru ma
siv (Msveniradze), greu de sto-

pat șl un contraatac necruțător, 
poloiștil sovietici au condus cu 
4—1, timp tn care antrenorii 
noștri au căutat formula ideală 
de echipă, iar jucătorii... au 
ratat la două situații de „om 
în plus". "Din acel moment însă, 
tricolorii s-au dezlănțuit real
mente, punind la grea încerca
re poarta apărată de Saronov. 
Hagiu a redevenit golgeterul de 
vis al naționalei, ajutat efectiv

Adrian VASILIU

Mîine, frumosul 
ce a stat un an 
fi înmînat altei

Din miile de 
cipante la ediția 1981—82 
popularei competiții, iată, 
rămas doar două, 
care în acest an 
DINAMO BUCUREȘTI și F.C. 
BAIA MARE, adică echipa care 
doar cu o săptămînă în urmă 
a devenit campioană a tării si 
o formație (F.C. Baia Mare) 
care doar cu 2—3 ani in urmă 
răscolea cu destule noutăți ve
chile tipare ale Diviziei „A". 
Rănită moral de 
gradării, formația 
seană. spre lauda 
resursele sufletești 
permită redescoperirea ____
țialului țehnico-tactic și fizic.

căruia a putut străbate.

(Continuare tn pag 4—5)

INTILNIRE INTERNAȚIONALĂ
DE GIMNASTICA LA BAIA MARE
La Baia Maire s-a desfășurat 

tntîlnirea Internațională de 
gimnastică feminină dintre e- 
chipele C.S.M. din localitate și 
campioana de juniori a R.D. 
Germane. A. S. Vorwărts din 
Frankfurt pe Oder. Formația 
gazdă a obținut victoria atît 
la individual, cit și pe echipe.

START IN zz
TULCEA. 18 (prin telefon). 

— Vineri la ora 17,01 s-a dat 
startul, în localitate, în cea 
de-a 17-a ediție a „Raliului 
Dunării-Dacia", probă contînd 
în campionatul european de ra
liuri, în „Cupa Pâcii și Prie
teniei" și in trofeul „Visa 
Citroen — Total".

Au plecat în 
de echipaje din 9 
garia, Cehoslovacia, 
mană, R. F. Germania, Franța, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
România.

Concurenții vor parcurge 
traseu însumînd 988 km, cu 
de controale orare și 34 pro-

RALIUL DUNĂRII - DACIA"

cursă 86 
țări : Bul- 
R. D. Ger-

un
27

be de clasament. Sosirea va a- 
vea loc tot la Tulcea, sîmbătă 
19 iunie, începînd cu ora 20,35.

După probele speciale de 
la Poșta și Niculițel, tim
pii cei mai buni fusese
ră realizați de echipajele Kru
pa — Mistkowski (Polonia), 
Pavlik — Simek (Cehoslovacia), 
Balint — gărnescu (România). 
O surpriză s-a produs in proba 
specială nr. 5 de la Luncavița, 
unde echipajul lui Krupa pe 
Renault 5 Turbo — principalul 
favorit, laureat in multe con
cursuri internaționale — s-a 
răsturnat și a abandonat

.Modesto FERRARINI

socul retro- 
maramure- 

ei. a găsit 
care să-1 

poten-

gratie
cu succes, un drum lung, cu 
multe obstacole (numite. de 
pildă. Sportul studențesc. „U" 
Cluj-Napoca. Chimia Rm. Vil- 
cea, F.C. Argeș, ca să amintim 
doar divizionarele 
te) și la capătul 
R. Pamfii. Sabău. 
și Dragomirescu.
lentați. dotati. revin pe gazonul 
stadionului „23 August" din 
Capitală. Si nu vin cu gîndul 
să facă doar un act de ore- 
zență. Iată ce ne spunea căpi
tanul lor Sabău: „Vrem să 
demonstrăm că n-am ajuns in 
finală în mod întîmp’ător. Ve-

„A" elimina- 
căruia, iată, 
Koller. Sep! 
jucători ta

Constantin ALEXE

(Continuare tn vag a T-a)

FOTBALUL IN VACANȚA ACTIVA
® O perioadă de pregătire a noului campionat și a sezonului 

internațional, caracterizată de instaurarea unui nou stil de muncă 
și spirit de răspundere la nivelul cluburilor și lotului reprezentativ.

0 Echipa României va susține la 15 și 17 iulie două jocuri a- 
micale cu echipa Japoniei, la București și Constanța, și un meci 
de verificare cu reprezentativa Danemarcei, la 1 septembrie.

® La 20 iulie un turneu international de fotbal dotat cu 
„CUPA BUCUREȘTIULUI".

De mîine, după finala Cupei 
României, și ultimii divizionari 
„A", dinamoviștii — camolonii 
țării — intră în vacanța de 
vară. O vacanță scurtă pînă la 
reluarea oficială a antrenamen
telor, la 5 iulie, șl a noului 
campionat, la 7 august.

O vacanță activă și la fede
rație, 
gătesc 
cesare 
vechi 
munca 
goana 
infatuarea timpurie a iucălo- 
rilor și antrenorilor, concesiile

și la cluburi, care pre- 
și întăresc măsurile ne- 
pentru eradicarea unor 
metehne din fotbal, 

superficială, indisciplina 
după rezultate imediate,

repetate, incorectitudinile. Este 
vorba de schimbarea mentali
tății și de instaurarea unui cli
mat moral sănătos de muncă 
și pregătire, pentru o nouă ca
litate în fotbal de folosirea 
la maximum a resurselor 
cătorilor, talentului 
inței și dorinței de 
șire.

In acest scop la 
conducerii C.N.E.F.S. 
realizează Ia nivelul loturilor 
reprezentative o mai strînsă și

ju- 
lor, a vo- 
autodepă-

indicația 
federația

(Continuare tn pag a 1-a)



Duminică, 20 iunie, Ziua Ăviafiei Prof. dr. Vasile Caramelea

PILOȚli LOTULUI NAȚIONAL DE ACROBAȚIE
ȘI-A U INTENSIFICA TPREGA TIRILE PENTRU C.M.

prădic o lună,
1 aeroclubului 

Bănciulescu“,

dominant 
de zbor

Pînă la startul întrecerilor 
campionatului mondial de a- 
crobație aeriana care se va 
disputa ia Spitzerberg (Aus
tria) la începutul lunii august, 
a mai rămas 
iar aerodromul 
ploieștean .Gh 
gazda lotului national cunoaș
te forfota inerentă unei aseme
nea perioade.

Zumzetul neîntrerupt al mo
toarelor 
câmpului 
armăsarilor”-put ere. 
dm plin de dificultatea exerci- 
țUlor. sugerează și celui mai 
neavizat 
locventă 
care se 
meni ele. 
răgaz marchează 
pito ti lor la manșă sus „cur- 
gînd“ apoi fără întrerupere, 
legate parcă, figurile acrobati
ce. Cele două programe pregă
tite penltru concurs, impus și 
liber (al treilea necunoscut, 
este stabilit de juriu eu câteva 
ore înainte). 20 de exerciții 
primul. 24 al doilea par sim
ple la prima vedere, sugerând

deasupra 
sforăitul 
solicitați

privitor o imagine e- 
a ritmului intens în 
desfășoară antrena-

Scurtele momente de 
schimbarea

membrii 
planorism 
(U.R.S.S.), 
concursul 
fără mo-

Vineri dimineața, 
lotului national de 
■u plecat la Orei 
pentru a lua parte la 
International de zbor___ ___
tor al unor țări socialiste. în
trecerile. întrunind (cu citeva 
excepții) elita continentală,' se 
anunță deosebit de disputate și 
de un nivel valoric ridicat.

Participă concurenți din: 
Bulgaria, Cehoslovacia. R. D.

CARTEA SPORTIVA

TOTUL DESPRE 

o broderie desenată pe cer cu 
naturalețe. Este o dovadă gră
itoare a stadiului avansat de 
pregătire, a acumulărilor reali
zate. De jos. prin radio, indi
cații laconice ii ajută pe spor
tivi să șlefuiască asperitățile 
.tacă existente.

Avînd la lndemînă o bogată 
pepinieră de piloți talentați, 
capabili să execute programele 
de acrobație la nivelul impus 
de un campionat mondial (este 
drept că pepiniera n-a apărut 
spontan, ea fiind rodul Unei 
Îndelungate activități ce viza 
perspectiva), antrenorul prin
cipal Constantin Manolache a 
putut definitiva destul de ușor 
formația care se va prezenta 
In concurs.

Pe rind, Nins Ioniță, Maria 
Șulean (ambele cu prestații de 
valoare la trecuta ediție a 
campionatului european), Lud
mila Avramescu (la prima 
participare într-o competiție 
internațională, sportivă care a 
realizat un salt valoric apre
ciabil într-o perioadă de timp 
scurtă) iși execută fiecare 
complexul de exerciții și este

Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S.

Lotul nostru, condus de se
cretarul adjunct al Federației 
aeronautice române, Dumitru 
Pleșa. și de antrenorul Gheor- 
ghe Bărbuceanu, are o compo
nentă omogenă, la clasa open 
concurînd Erwin Rosch și Do
rin Vlădescu, iar la clasa stan
dard Sergiu Sidon, Arpad 
Matta. Elena Coțovanu și Fer
nanda Jurcă.

MINIBASCHET 

demnă de relevat omogenita
tea echipei noastre feminine, 
calitate care iși va spune cu
vântul atunci când se vor sta
bili ierarhiile pilotajului mon
dial. Dintre băieți, „veteranii” 
Mielu Fețeanu șl Marcel Mitu 
(amindoi cu rezultate bune în 
sezonul anterior) sint secon
dați de Ion Diaconu și Aurel 
fana fia prima întrecere de 
asemenea amploare), lor ur
mând să li ae alăture in cu
rând Mihai Albu, căpitanul de 
necontestat al formației mas
culine. Perspectiva nefiind nici 
acum neglijată, cele trei „spe
ranțe”, Elisabeta Coca, Gelu 
Savu și Vajeriu Zamfir evo
luează alături de titulari, com
pania acestora avînd pentru ei 
un accentuat rol stimulator. 
Avioanele zumzăie, pică, re
dresează, se răsucesc, specta
colul aerian parcă nu are 
sfârșit. Ziua-luznină, excelentă 
unitate de măsură a volumului 
de muncă, folosită din plin de 
antrenorul principal Constan
tin Manolache și de secundul 
său Mihai lonescu, iși aduce 
aportul la ritmul intens al an
trenamentelor.

Pe altă latură a aerodromu
lui execută evoluții in grup o 
formație de trei avioane con
dusă de Ovidiu Corneanu. îm
preună cu Martin Fodor și 
Sorin Ungureanu, duminică, la 
Bănești-Cîmpine vor aduce 
tradiționalul omagiu prilejuit 
in fiecare an de Ziua Aviației, 
primului pilot român care a 
participat într-o întrecere 
sportivă internațională dobân
dind laurii victoriei (Aspern, 
1912), AUREL VLAICU. ,

Cele două activități desfășu
rate deasupra terenului de 
zbor de la Strejnic atestă con
tinuitatea, iar exemplul de 
dăruire 
valoare 
nerația

oferit de înaintaș are 
de simbol pentru ge- 
de azi.

Dinu COSÎESCU

AFIRMAREA SA INTELECTUALĂ SI FIZICĂ!"

și 
șl

Titlurile prof. dr. Vasile Cara
melea sint remarcabile : mem
bru al Comisiei de antropologie 
a Academiei Republicii Socialiste 
România, membru al Southern 
Anthropological Society (U.S.A.), 
al CICRED (Paris) și al Comisi
ei Populației din Uniunea Inter
națională de Științe Antropolo
gice șl Etnologice, redactor-șel 
adjunct al revistelor .Studii 
cercetări de antropologie" 
„Annualre roumain d'anthropolo- 
gie” ale Academiei. Profesor dr. 
Caramelea a condus prima sec
ție de antropologie socială, psi
hologică și culturală pentru cer
cetarea științifică in domeniul a- 
cestel discipline, făeind investi
gații tn specialitate la nivel aca
demic. De asemenea, a ținut 
primul cura de antropologie cul
turală la Universitatea din Bucu
rești, conducind științific peste 
35 lucrări de diplomă ale unor 
studențl români și din alte țări, 
a Înființat primele două labora
toare antropologice de teren 
(„stațiile pilot” de la Clmpulung- 
Muscel șl Berevoiești-Argeș) pen
tru practica studențească. Iată 
suficiente argumente pentru a-1 

, solicita citeva cuvinte despre 
relația dintre antropologic șl dis
ciplinele sportive.

— După rite știți, atlt antro
pologia cit și disciplinele spor
tive au ca domeniu de cercetare 
științifică șl praetic-apllcatlvă 
„OMUL”, „POPULAȚIILE UMA
NE”. Interrelația lor este evi
dentă. Și iarăși, cum cunoașteți, 
antropologia este studiul omului 
integral, ca „organism” și „com
portament”. De aspectul dfntll, 
morfologic șl fiziologic, se ocupă 
antropologia fizică sau biologlc- 
medicală. De cel de al doilea as
pect, comportamental, se ocupă 
cea de a doua mare ramură a 
antropologiei, antropologia so
cială. culturală, psihologică si e- 
ducatională, tn care activitatea 
sportivă ocupă un loc bine de
finit.

— De etnd face omul sport și 
ce loc și importanță are activi
tatea fizică In viața lui 7 Cum 
a abordat antropologia sportul 7

— Omul a făcut In realitate 
sport Încă din zorii istoriei o- 
menlril, chiar dacă nu i-a zis 
sport, nu era o disciplină. Ca și 
antropologia, disciplina sportivă 
s-a constituit tlrziu. Vlnâtoarea, 
pescuitul, alergarea, Înotul etc., 
nu erau oare acestea sporturi ? 
Sub aspect cultural, sportul este

— _ _ _ _—„ „ __ —
legat de „jocuri", de „dansuri", 
unele cu " caracter magic, asoci
ate vînâtorii. In antropologia so
cială șl psihoculturală și educa
țională, in cercetarea culturii pe 
care omul o creează, o schimbă, 
o Îmbogățește, se utilizează două 
ghiduri, unul datînd din 1874 
(elaborat de Asociația britanică 
pentru progresul științei), la 
care au lucrat, in cele șase edi
ții, cu numeroase retipăriri, ge
nerații de savanți antropologi, șl 
altul mai nou elaborat de 23 u- 
niversități americane, în care 
sportul intră ea o entitate uni
versală de cultură in orice „pat
tern cultural” (atit pentru popu
lații puternic dezvoltate cultural, 
cit șl mai puțin dezvoltate — 
uneori impropriu zise „primiti
ve”). Sportul este inclus in gru
pa „arta și jocurile". In schema 
americană, care este codificată 
pentru ea rezultatele cercetări
lor antropologice, să fie prelu
crate cu ajutorul computerelor, 
găsim la grupa 52 („Recreation"), 
subgrupa „Athletic sport" (ed. a 
4-a, Outline of Cultural Mate
rials, 1971) date de amănunt pen
tru discipline sportive, cluburi 
etc. In țara noastră, antropolo
gia fizică, de mai veche tradi
ție (antropologia socială a fost 
Introdusă In cercetarea științifi
că de nivel academic in anul 
1934, iar In invățămlntul superior 
și mai tlrziu, in 1971), a pus 
problemele unei „antropologii 
sportive" și a adus contribuții 
reale, Îndeosebi în direcția „spor
tului de performanță". Antropo
logia socială șl culturală, psiho
logică si educațională a pus pro
blemele sportului Îndeosebi sub 
aspect axiologic, legindu-le de 
valoarea „sănătate" („sănătatea 
e mal scumpă deelt toate"), dar 
șl sub alte aspecte de ordin cul
tural educațional.

— Ce sport preferați 7
— Mi-a plăcut 

fără a exclude 
ne sportive. în 
antropolog, țin 
lucru care nu 
de 
atlt 
vea 
va 
sau 
in 
năzuind mereu spre 
sa intelectuală si fizică.

mult gimnastica, 
celelalte discipll- 
calitatea mea de 
să menționez un 
poate fi recuzat 
lumea sportivă : 

.antroposul” va a-
nimeni' în 
timp cît fc__„ 
picioare va juca fotbal, cît 

avea mîini va juca handbal 
volei, cit timp va avea viață 

el se va mișca în natură, 
mereu spre afirmarea

Dumitru MORARU-SLIVNA

din
nu

Mimbaschetul se află 
nou in actualitate. Exar 
numai prin pasionantele între
ceri ale „Festivalului național 
pionieresc", găzduite, în zilele 
acestea, de municipiul Arad, 
d datorită și apariției unui 
nou, complex și util îndru
mar: piiantua „coph; prac
ticați MINIBASCHETUL". 
Editat de F.R. Baschet, sub 
directa îndrumare tehnică • 
apreciatului profesor S teii an
Gheorghiu (căruia îi și apar
ține textul lucrării), pliantul 
respectiv însumează regula-

montul jocului, elemente de 
tehnioâ și de tactică (cu de
sene explicative), adică tot 
ceea ce este necesar pentru 
Învățarea noțiunilor de bazâ 
ale baschetului.

Neîndoielnic, răspândită în. 
unitățile școlare în care pro
fesorii (ți nu numai cei de 
educație fizică) doresc să 
propage minlbaschetul, lucra
rea va constitui un sprijin ta 
activitatea de Înșiruire a ce
lor nwd tineri practicanțl ai 
acestui joc sportiv. (D. ȘT)

0 CARTE Șl PENTRU MEDICII SPORTIVI
In editura timișoreană „Facla” a apărut, de curind, sub sem

nătura unor cunoscuți specialiști — Pompiliu Petrescu, medic 
primar, șl Dan V. Poenaru, medic specialist, ambii cadre di
dactice la Clinica de ortopedie și traumatologie Timișoara — 
▼olumul „Piciorul sănătos și bolnav”.

Lucrarea, care se adresează atlt medicilor care activează in 
sport (el au de rezolvat numeroase cazuri In acest domeniu), 
cit și celorlalți specialiști, cuprinde date moderne, de largă 
accesibilitate, privind măsurile de prevenire și Îngrijire. 
_Fără Îndoială, acest volum via oenstltul pentru medicii spor
tivi ua prețios Îndrumar In munca lor, un sprijin In activi
tatea cotidiană (EM. F.)

CONSFĂTUIRE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ LA A3.E

Catedra de educație fizică a A.S.E. organizează luni dimi
neață (ora 8,30) o consfătuire metodico-științifică pe tema : 
„Probleme metodice privitoare la perfecționarea procesului de 
predare a educației fizice în rtndul studenților din anil I șl II". 
La acest interesant schimb de experiență participă eu refe
rate și prin dezbateri celelalte catedre de educație fizică din 
centrul universitar bucureștean, invitate la consfătuire.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ORIENTARE TURISTICĂ
• Săptămina trecută, in Împre

jurimile motelului Bucium, din 
apropierea municipiului Iași, 
s-au desfășurat finalele campio
natelor republicane individuale 
(de noapte) și pe echipe (de zi) 
ta orientare turistică. Au parti
cipat sportivi din 15 județe. Iată 
rezultatele:

Individual masculin: 1. PA VEI, 
GLIGOR (Voința Cluj-Napoca), 
campion republican, 2. Aurel Bu- 
lea (Politehnica Iași), 3. Karoly 
Gergely (Politehnica lași); echi
pe — feminin : 1. RODICA POP, 
ISABELA BIBO (Chemun Baia 
Mare), campioane republicane,

2. Clara Fey, Ildiko Horvathy 
(Voința Cluj-Napoca), 3. Irma 
Kalamar, Cornelia Chiț (Știința 
Baia Mare); echipe — masculin: 
1. KAROLY GERGELY, CORNEL 
RAUCA (Politehnica laț!), cam
pioni republicani, 2. Gligor Pavel, 
Zoltan Szalay (Voința Cluj-Na- 
poca), 3. Mihal Vereș, Aurel 
Bugbe (Voința Zalău).
• In același timp ieșenii

desfășurat cea de a XXV-a ediție 
a Cupei Penicilina. Iată câștigă
torii: fete — 19 snt: 1. Eva La- 
săr (Strungul Arad), 2. Rodica 
Pop (Chemun Baia Mare), 3. Na
talis Deconescu (Știința Petro-

au

șani); băieți: 1. Cornel Rauca 
(Politehnica Iași), 2. Karoly Ger
gely (Politehnica Iași), 3. Gligor 
Pavel (Voința Cluj-Napoca).
• De la Cluj Napoca ni s-a 

comunicat (prin tov. Francisc 
Majay, de la A.S. Clujeana) că 
un concurs de prestigiu, Iubit de 
orlentariștil din Întreaga țară. 
„Busola de aur”, se va desfășura 
ta zilele de 26 și 27 iunie, in pă
durea Făget, de lingă Cluj-Napo
ca. Felicitări organizatorilor, care 
au răspuns astfel la articolul a- 
părut in ziarul nostru din 19 a- 

■priUe 1982, intitulat „Sperăm că 
nu-1 deelt o amînare"...

PENTRU UNII MUMA, PENTRU ALȚII ■ ■ ■

Fără a ne erija în apărătorii 
unor neregularități, nu putem fi 
de acord în totalitate cu deciziile 
arbitrilor alergărilor privind sanc
ționarea unor conducători, ți •- 
ceasta cu atlt mal mul* cu dt, 
pentru aceeași culpă, numai unii 
dintre el sint sancționați. Spre 
exemplu, lui N. Nicodae 1 s-a ri
dicat dreptul de a conduce pe 
două reuniuni pentru o diferență 
de valoare de 3,8 secunde cu Plo
con, ca dealtfel și lui N. Simian, 
pentru 3,8 secunde cu Client, în 
timp ce alțl cal au făcut „sal
turi" de plnâ la 5 secunde, con
ducătorii lor neauportînd rigorile 
suspendării, finind cont de fap
tul că ambii cai mai< sus amintiți 
iși justifică o parte din diferen
țele de valoare prin galopurile 
date pe parcurs, se cerea o mal 
atentă analiză a circumstanțelor 
care au determinat diferențele de

record. Sperăm ca pe viitor arbi
trii să cîntăncască cu aceeași ba
lanță pentru toți conducătorii, 
fără nici o excepție.

In cadrul reuniunii de joi for
mațiile S. lonescu, V. Gheorghe 
Și Tr. Marinescu au obținut cite 
două victorii. Cu aceste succese, 
antrenorul S. lonescu revine pe 
primul loc In clasamentul pe vic
torii.

bl Încheiere, credem că va a- 
tizna greu ta „balanța* de care 
aminteam mal sus diferența de 
7 secunde făcută de R. Costică 
cu Haos, arbitrii trebuind să fie 
intransigenți eu abateri de acest 
gen.

REZULTATE TEHNIC E: Cursa 
I: 1. Odeon (FI. Pașcă) 1:411,4, 1. 
Hamilton. Simplu I, ordinea 25. 
Cursa a n-a: 1. sUenlu (S. lo
nescu) 1:454, 2. Ozoc, 1. Turturi
ca. Simplu 12, ordinea 80, event

M, ordinea triplă
IH-a.: 1. Istria <D.
1.

1.009. Cursa a 
Arsene) 1:31,7, 

Verdict. Simplu 1,40, ordinea 
7, event 40, triplu ciștlgător 351. 
Cursa a IV-a: 1. Palicar (Tr. 
Marinescu) 1:26,8, 2. Abil, 3. 
Manșon. Simplu 1,40, ordinea 10, 
event 3, ordinea triplă 113. Cursa 
a V-a: 1. Copăcel (M. larga) 
130,0, 1. Rablț. Simplu 25, ordi
nea 40, event 19, triplu ciștlgător 
133. Cursa a Vl-a: 1. Suvan (N. 
Slmion) 1:31,8, 2. Siderala, 3.
Adorata. Simplu 8, ordinea 30, 
event 55, ordinea triplă 211. Cursa 
a vn-a: 1. Haos (R. Costlcă) 
133,8, 2. Papln, 3. Julleta. Simplu 
13, ordinea 30, event 50. ordinea 
triplă 427, triplu ciștlgător 2.302. 
Cursa a VHl-a: 1. Salta (Al. Po
pescu) 132,8, 2. Rodița. Simplul
4, ordinea 51, event 48.

1.

Constantin DUMITRIU

MINISTERUL AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE I
RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU INSTITUTUL 

DIN CONSTANȚA, SECȚIA
DE MARINA „MIRCEA CEL BATR1N' 
PESCUIT OCEANIC

Institutul de marină „Mircea cel Bătrfn” este 
instituție militară de Invățâmînt superisr tehnic 
de specialitate și pregătește cadre pentru flota 
de pescuit oceanic In specialitățile :
• Navigație (ofițeri maritimi punte);
• Electromecanică (ofițeri maritimi mecanici 

șl ofițeri maritimi electricieni).
Admiterea în Institutul de marină se face pe 

bază de concurs, care se va desfășura potrivit 
prevederilor din broșura „Admiterea la tnvă- 
țămintui superior 1981”, editată de Ministerul E- 
ducațtel șl Invâțămtotulul.

Pentru Înscriere, candidați! vor depune la co
misiile de selectare următoarele acte :

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

— aprecierea activității școlare eliberată de 
conducerea liceului (cel Încadrați ta produc- 
țle vor aduce ta plus aprecierea activității 
profesionale eliberată de conducerea Între
prinderii) ;

— certificat de naștere ta copie legalizată;
— buletine medicale RBW, radloscopie pulmo-

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

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

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

Nu se admite înscrierea sub rezerva prezen
tării Ulterioare a actelor

La concursul de admitere se primesc numai 
bărbați ce nu depășesc virsta de 35 de ani îm
pliniți ia anul examinării.

înscrierea la concursul de admitere a Început 
la data de 35 mal și se va încheia la data de 
33 Iunie 1982, ta următoarele centre de Înscriere:
• întreprinderea de Pescuit Oceanic Tulcea 

(telefon: 5.05.21, 5.04.33 Interior 132);
• Oficiul de Agenturare Nave București, st». 

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

I

I
I

ION NEGHEANU, BUCUREȘTI. 
Un catren dedicat atletei Veil 
lonescu, după ultima ei perfor
manță: 7,06 m la săritura ta 
lungime: 
Săritoare* noastră știe 
(Toată himea-1 de acord) 
Să treacă cu măiestrie 
Pragul... unul nou record I

VALERIU DONCIU, BRAȘOV. 
„Nu știu dacă dv. aveți o ast
fel de statistică, dar eu pot să 
jur că In materie de lovituri de 
la II metri s-au acordat gazde
lor de 5 ori, dacă nu chiar de 
10 ori mai multe penalty-url. De 
ce 7”. nu e nevoie să jurați I 
Vă credem pe cuvlnt. Motivele — 
de obicei — sint două: unul de 
ordin subiectiv (care n-ar trebui 
să existe) șl celălalt de ordin o- 
biectiv. Primul motiv este acela 
că, In general — șl nu numai la 
noi — „cavalerii fluierului” sint 
mai severi cu oaspeții deelt eu 
gazdrieț nesancționtnd la fel

ACEEAȘI INFRACȚIUNE. Ceea 
ce este neregulamentar. 
Dealtfel, etnd spunem „avantajul 
terenului”, pe undeva ne glndsm 
șl la acest... avantaj. Al doilea 
motiv este Insă de ordin OBIEC
TIV. Este normal ca o echipă 
care se apără (mal Întotdeauna 
formația care Joacă tn deplasare) 
să se afle in situația de a comite 
mal multe abateri In suprafața 
proprie de pedeapsă, deelt echi
pa care atacă, fie că e vorba de 
faulturi sau de hențuri. Cele 
două motive, combinate, lămu
resc problema ridicată de dv. 1

MANGLE ZORLEA, BISTRIȚA. 
Clupitu (Universitatea Craiova) 
a jucat, cîndva, la PetroluL 
Dealtfel, este greu să găsești — 
trebuie să cauți cu luminarea — 
un fotbalist care a Jucat la o 
slngurâ echipă. Să așteptăm anul 
1 000, poate că ne rezervă el sur

priza aceasta I
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în spiritul vibrantului Mesaj

1 adresat de tovarășul
' NICOLAE CEAUȘESCU

mișcării noastre sportive

I EXERCIȚIUL FIZIC, TOT MAI STRÎAIS 
| LEGAT Of PRODUCȚIE

U riașa operă de construcție socialistă in România reclamă imperios ca cetățenii 
patriei noastre, oamenii muncii, ca principală forță de producție a societății, să 
aibă nu numai un nivel tot mai ridicat de pregătire politică și profesională, o 

Înaltă conștiință revoluționară, ci totodată să ajungă la o dezvoltare fizică armonioasă, 
ca o condiție esențială a împlinirii multilaterale a personalității, a unei temeinice inte
grări în viața socială. In cadrul politicii sale generale, partidul nostru acordă o atenție 
deosebită educației fizice și sportului, creînd condiții ca acestea să capete o dezvol
tare tot mai mare și să cuprindă, practic, întregul popor.

In acest context se înscrie și indicația dată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în Mesajul adresat mișcării sportive: „Cultura fizică de masă trebuie să fie tot mai 
strins legată de activitatea de producție". Potrivit acestei prețioase indicații, sindica
tele, organizațiile U.T.C., conducerile unităților economice, consiliile oamenilor muncii 
și asociațiile sportive din întreprinderi și instituții sint chemate să asigure legarea tot 
mai strînsă a educației fizice și sportului de masă de nevoile producției, să stimuleze și 
să extindă practicarea formelor simple, cele mai adecvate, la locul de muncă, deoa
rece - cum s-a dovedit - acestea influențează pozitiv creșterea capacității de muncă, 
prevenind totodată și combătînd efectele dăunătoare ale noxelor de tot felul.

lată de ce este de salutat inițiativa Consiliului județean Gorj al sindicatelor și a 
C.J.E.F.S., de a organiza — sub conducerea Comitetului județean de partid și cu spri
jinul Comisiei sport-turism a Consiliului Central al U.G.S.R., Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport șl I.E.F.S. - o consfătuire cu tema „Gimnastica la locul 
de muncă, mijloc de practicare organizată a exercițiilor fizice și sportului pentru sănă
tate, recreare și reconfortare fizică și psihică" și ale cărei lucrări fac obiectul paginii 
de față.

UN LARG SCHIMB DE IDEI SI INITIATIVE
• ■>

Pe harta Gorjului

Consfătuirea la care, alături 
de cadre din conducerea 
organizații centrale, au 
parte directori, secretari 
unor comitete de partid, 
ședinți de comitete 
și de asociații sportive 
întreprinderi și instituții, 
fesori de educație fizică, 
did, instructori sportivi 
județul gazdă, precum și 
prezentanți ai altor 
(Alba, Dolj Hunedoara, 
hedințl, Olt, Vîlcea) a fost 
deschisă de Gheorghe Ciurez, 
președintele Consiliului jude
țean Gorj al sindicatelor. S-a

unor 
luat 

ai 
pre- 

sindicale 
din 

pro- 
me- 
dln 
re- 

județe 
Me-

relevat cu acest prilej impor
tanța ce se acordă in județ cu
prinderii angajațllar din 
treprlnderl și instituții 
practicarea sistematică și or
ganizată a exercițiilor fizice 
și sportului, ca mijloc de bază 
pentru fortificarea organismu
lui șl dezvoltarea i 
fizice a tuturor 
muncii. „Consfătuirea 
nut să facă precizarea vorbi
torul — șl-a propus ca în spi
ritul documentelor de partid, 
a orientărilor și indicațiilor re
ieșite din Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescn adresat

la
in

capacității 
oamenilor 

. — a țl-

OPINII IN BENEFICIUL PRODUCȚIEI
Intervențiile unor participant! au reprezentat veritabile pledoarii 

susținerea organizării și continuei perfecționări a gimnasticii 
locul de muncă în întreprinderi și................
• ING. ION POP, întreprinde

rea mineră Motru: „Am aflat 
de aici — mai bine, mal con
cret — care sînt foloasele prac
ticării gimnasticii la locul de 
muncă și mă declar un adept 
convins al acestei activități. Re
întors la mine, în exploatare, îm
preună cu factorii locali, vom in
troduce gimnastica în colectiv, 
inițial cu secțiile de proiectare 
și TE SA, apoi, treptat, și cu cele 
din abataj, atelierul central, cen
trala termică. Sînt încredințat că 
voi beneficia de sprijinul tovară
șilor mei de muncă, în perspec
tiva ca Motrul, -minerii noștri să 
se poată prezenta în scurt timp 
drept cel mal bine organizat co
lectiv și în această direcție".
• ANETA POPESCU, operatoa

re la Centrul de calcul din Cra
iova : „Această
practică 
nute șl 
două ori 
aider că 
trebuie să . __ _____
faci cîteva exerciți atunci dnd 
simți nevoia, sarcinile de. produc
ție nu sînt afectate, dimpotrivă... 
Conduc reprizele de gimnastică 
de 6 ani, trăind tot mai mu'14 
satisfacția de a realiza un lucru 
deosebit de util, fapt care este 
demonstrat și de creșterea con
tinuă a numărului adeptelor a- 
cestei activități. Am ajuns să 
aducem în cercul nostru de prac
ticante a ' ................
cei care 
mult că 
tindă — 
activitate 
gară !“
• ILEANA BOJIȚA, asistentă

medicală, întreprinderea de cio
rapi r ‘ 
nastica 
dinei, 
place, __ _ ________ ____
tinde să se generalizeze — toată 
lumea îi înțelege rostul, utilitatea 
— creind un tonus corespunză
tor unui randament sporit în 
producție. Aș vrea să arăt tot
odată că în paralel cu gimnastica 
la locul de muncă, în sprijinul 
acestei activități, de mai bine de 
trei ani am introdus în întreprin
dere și masajul și automasajul. 
Rezultatele, roadele sînt evidente, 
în cît apare cerința de a trece 
la o experimentare largă a pro-

activitate se 
zilnic, cite 5 ml- 
nu rareori chiar de 

In aceeași zL Con- 
așa este bine. Nu 
procedăm dogmatic;

glmnastlcll chiar șl pe 
considerau pînă nu de 
e mal bine să se des- 
dupâ ore de muncă șl 
intensă — prlntr-o... ți-

Sebeș — Alba : „Gim- 
i a prins rădăcini a-

Este o activitate care 
care convinge, care

în 
la

instituții.
cedeelor de masaj, binevenite mal 
ales pentru circulația sin gelul și 
in general pentru fortificarea să
nătății, prevenirea îmbolnăvirilor 
șl creșterea randamentului in 
muncă*.
• FLOAREA CONSTANTIN, 

președinta Comitetului sindicatu
lui de la întreprinderea textilă 
Slatina — Olt: „La noi gimnas
tica la locul de muncă angre
nează mal bine de 50 la sută 
din efectivul Întreprinderii. Este 
mult, o spun fără falsă modes
tie, dacă se ține seama cit de 
timid a demarat această acțiu
ne. Dar, cu sprijinul conducerii 
Întreprinderii, a comitetului de 
partid, a sindicatului, iată, am 
ajuns printre unitățile economice 
din județul Olt, în care gimnas
tica la locul de muncă reprezin
tă o realitate. Mai mult, prin 
introducerea ei «-a obținut îm
bunătățirea unar indici, de la 
984 la 10Z la sută la producția 
netă, de la 94,7 la 108 la sută la 
producția fizică, de la 984 la 
1024 la sută la productivitatea 
muncii. Stat argumente concrete 
în sprijinul extinderii ta conti
nuare a gimnasticii la locul de 
muncă în toate secțiile și sec
toarele întreprinderii noastre".
• ELISABETA GLAVAN, vice

președinte al Comitetului sindi
catului, președinta Consiliului e- 
ducației politice și activităților 
cultural-sportive de la întreprin
derea de confecții din Drobeta 
Turnu Severin — Mehedinți: „Ne 
situăm printre unitățile economi
ce de frunte, în ceea ce privește 
gimnastica la locul de muncă, 
activitate pe care o desfășurăm 
în toate turele, cîte 5—7 minute, 
cu concursul a aproape 50 de 
instructori școlarizați, cei mal 
mulți foști sportivi sau sportivi 
activi, la nivel de masă. Rezul
ta tele bune obținute pînă acum 
— indici superiori de plan și în 
același timp reducerea zilelor de 
incapacitate temporară de mun
că și a ........................
nale, ca 
ganizate, 
la locul 
terminat _____ _____
alte etape, să încercăm/ treptat, 
să aducem pe terenul de sport, 
în activități de masă, cît mai 
multe angajate*.

Conferinței pe țară a mișcării 
noastre sportive, să realizeze 
un cit mai util schimb de o- 
pinii, de idei și inițiative, 
astfel ca dezbaterea temei pro
puse spre dezbatere să contri
buie Ia generalizarea unor ex
periențe pozitive, să stimuleze 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă, să reliefeze cadrul 
optim de organizare și desfășu
rare a educației fizice și spor
tului in rîndul tineretului, ai 
tuturor celor angajați in pro
ducția de bunuri materiale**.

în prealabil, participants la 
consfătuire s-au deplasat în 
cîteva unități economice din 
municipiul Tg. Jiu. la între, 
prinderea de confecții. între
prinderea de sticTă, întreprin
derea de reparații-utilaj mi
nier, magazinul universal „Pa- 
rîngul**, pentru 
practic — cum 
gimnastica la 
că, mijloacele 
cuprinderea

a urmări — 
este organizată 

locul de mun- 
folosite pentru 

cuprinderea largă a oamenilor 
muncii din aceste unități, li
nele cu un specific net femi
nin. Tot în cadrul consfătuirii 
a fost prezentat — 
un mare interes — 
consacrat gimnasticii 
de muncă (scenariul 
de prof. Teohari Bozianu 
prof. Efrem Cherteș, regia 
Eugen Popița) modalitate bine
venită de popularizare a aces
tei activități în rîndul perso
nalului muncitor din intrsprin. 
deri și instituții.

suscitînd 
un film 
la locul 

semnat 
și

DE LA 11 LA 35 DE ÎNTREPRINDERI
A ~ -

In 14 unități economice acțiunea va fl generalizată
„Formă prin care se realizează participarea zilnică la practicarea 

■ organizată și sistematică a exercițiului fizic, gimnastica la locul da 
muncă este unul din mijloacele utilizate tot mai frecvent, in ultima 
vreme, tn județul nostru", sublinia, în expunerea sa, Gheorghe Berea, 
șeful comisiei sport-turism a Consiliului județean Gorj al sindica
telor. „Aceasta — remarca în continuare vorbitorul — Intr-un județ 
care, în condițiile societății noastre socialiste și-a pus net tn va
loare avuțiile naturale șl hărnicia recunoscută a oamenilor, spiri
tul lor creator".

S-a ajuns, astfel, ca de la cele cîteva unități de producție exis
tente, de pildă, în 1935 — ateliere de cherestea și cărămidă, o exploa
tare mineră de antracit, alte (foarte puține) unități meșteșugărești, ‘ 
în toate cazurile cu un număr modest de muncitori, avînd o cali
ficare rudimentară, consecință a subdezvoltării, să existe azi pe 
harta Gorjului« socialist zeci de unități economice, cu un profil 
diversificat, care implică permanenta perfecționare a profesiilor, a 
meseriilor, în extracție, în industria lemnului, în energie electrică, 
în diferite ramuri ale industriei ușoare, care produc bunuri com
petitive, la nivelul unor țări cu tradiție în materie.

Pentru a asigura în mod constant un înalt potențial pro
ductiv șl o bună stare de sănătate oamenilor muncii, consiliile teri
toriale, comitetele sindicale, consiliile oamenilor muncii, au organizat 
— sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid — o serie de 
acțiuni legate de introducerea gimnasticii la locul de muncă. Azi, 
in Gorj peste 11 000 de angajați practică cu regularitate această 
activitate.

Reușita acestei activități sociale a fost posibilă nu numai datorită a- 
portulul unor specialiști — medici, profesori de educație fizică, car® 
șu întocmit programe de exerciții, au selecționat și școlarizat in
structori, ci și înțelegerii nemijlocite a unor conducători de între
prinderi — un caz de excepție îl reprezintă ing. Ion Iacob, direc
torul Întreprinderii de confecții din Tg. Jiu — în general al fac
torilor de decizie din unitățile economice. Numai că asemenea 
exemple de înțelegere nu s-au manifestat peste tot, mai apar fe-

ajunge ca 
mai susțl-

nomene de indiferenții, de lipsi de receptivitate sau
In pofida neajunsurilor oare mai stăruie, Gorjul va

printr-o muncă politico-educaitvă mai bine orientată, ___ _____ _
nută, să facă să crească rețeaua unităților economice In care se 
practică gimnastica la locul de muncă, în acest an de la 11 la 15, cu 
peste 21.000 de practicanțl, cu generalizarea acestei activități In 14 
Întreprinderi (față de 3 in prezent).

I
LI PRACTICE

Îmbolnăvirilor profesto- 
urmare a practicării or- 
metodlce • gimnasticii 

de muncă — ne-au de- 
să mai parcurgem șl

în intervenția sa, conf. univ. 
Marin Bîrjega, de la Institutul 
de Educație Fizică și Sport, a 
relevat importanța acestei iniția
tive. S-a recunoscut faptul că 
exercițiul fizic tinde să se in
tegreze tot mai mult în viata 
contemporană, ca un reflex " 
resc de sporire a rezistenței or
ganismului uman.

„Numeroasele v investigații 
fectuate de cercetători speciali
zați atestă faptul că prin practi
carea continuă, metodică a gim
nasticii la locul de muncă se 
realizează o creștere sensibilă a 
randamentului în producție și, 
implicit, o îmbunătățire a cali
tății produselor, paralel cu men
ținerea unui tonus adecvat șl în 
general a unei stări de sănătate 
corespunzătoare. în colectivele în 
care această formă de activitate 
sportivă de masă se desfășoară 
organizat, numărul zilelor de 
concedii este cel mai adesea mo
dic, scad procentele de îmbolnă
vire".

Dar — a precizat vorbitorul — 
pentru reușita acestei activități, a 
creșterii continue a eficienței ei 
în rîndul unor mari colectivități 
se face necesară respectarea u-

ri-

e-

nor condiții legate de selecția in
structorilor (de regulă, din rîn
dul unor tineri care au practi
cat sau practică sportul), de te
meinicia școlarizării, de diferen
țierea programelor de exerciții 
(intr-un fel vor fi grupate exer
cițiile adresate muncitorilor tex- 
tiliști, Intr-alt fel celor ce lucrează 
în abataj).

Vorbitorul a precizat că succe
sul gimnasticii la locul de mun
că este condiționat, Intr-o bună 
măsură, de mijloacele de popu
larizare a acestei activități, dar 
și de conducerile de Întreprinderi, 
de factorii de decizie subordonați 
— șefi de secții și ateliere, meș
teri. Experiența Gorjului, ca și a 
altor județe atestă rolul pe care 
acești factori îl joacă In promo
varea gimnasticii la locul de 
muncă, pentru cuprinderea largă 
a personalului muncitor. Vorbi
torul a susținut Idee a că pen
tru sporirea continuă a poten
țialului celor ce muncesc este 
util ca la cele 5—10 minute de 
gimnastică In colectiv, in pauza 
de producție, să se asocieze alte 
minute efectuate Individual. in 
timpul liber, prin noi exerciții.

5

3

3

3

MIȘCAREA-PRIMUL (și cel mai eficace) ANTIDOT AL OBOSELII
Cu o deosebită atenție a fost urmă

rită expunerea dr. Nicolae Ungureanu. 
medic balneolog din municipiul Tg. Jiu, 
unul dintre promotorii gimnasticii la lo
cul de muncă in unitățile economice 
gorjene. Acesta a ținut să facă din 
capul locului remarca, susținută prin 
date științifice, că „după cîteva ore de 
muncă fizică sau intelectuală apar unele 
semne de 
o scădere 
instalează 
obișnuit o

disconfort fiziologic, uneori și 
vizibilă a randamentului. S« 
ceea ce se numește la mod 
stare de oboseală**.

Cum poate fi învinsă 7
Firesc, reîncărcînd cu 

mulatorii** organismului, 
compus din microcicluri 
rcstabilire-recompcnsare) 
pe toată durata orelor de lucru, indica
torii cei mai fideli ai unei rezolvări 
eficiente fiind starea de sănătate și 
randamentul în producție. Or. dacă a-

energie „acu- 
Există un ciclu 
(efort-oboseali- 
care se repetă

ceastă alternanță este blocată la un 
ment dat, din motive de sănătate 
prin suprasolicitare și nerestabilire 
ciclul cotidian, oboseala reziduală 
acumulează in timp și astfel se |___
ajunge la o creștere masivă a gradului 
de oboseală, cu scăderea substanțială a 
randamentului în muncă și cu 
cații pentru starea de sănătate a 
ci torului.

„Din cercetările Întreprinse — 
vorbitorul — rezultă că semnele 
boseală apar după 3—5 ore de 
tate intensă, ceea ee a condus la 
Urea pauzei de producție, in cadrul că
reia oboseala este îndepărtată prin 
practicarea unor exerciții de gimnastică. 
Această practică trebuie, insă, corelată 
eu specificul muncii profesionale, după 
cum în timpul efectuării exercițiilor 
trebuie să se țină seama de diferiți 
factori obiectivi — temperatura din in-

mo- 
sau 

în 
se 

poate

impli- 
mun-
arăta 

de tr
ac ti vi- 
stabi-

căperea în care se practică exercițiile 
curenții de aer, curba de efort. îmbră
cămintea și în general ținuta la locul 
de muncă, umiditate, radiații ionizante, 
existența unor substanțe toxice etc.“.

Pledînd cu toată convingerea pentru 
practicarea permanentă a gimnasticii la 
locul de muncă, cu respectarea strictă a 
indicațiilor precizate, dr. Ungureanu a 
ținut să evidențieze foloasele sporite ale 
acestei practici pentru producție dar și 
pentru sănătate, mal ales în cazul in 
care cele cileva minute 
colectiv, efectuate zilnic.
late cu altele, in timpul 
terenurile de sport, în 
cum ne oferă parcurile, 
blice.

Așadar, o invitație la
practicarea gimnasticii nu numai în co- ■ 
lectiv, ci și individual...

de exerciții in 
vor fi compie- 
liber. acasă, pe 
zone aerisite, 
grădinile pu-

continuitate în

3

1

3

âudabilâ, de buna 
seama, inițiativa or- 0 
ganizârii acestei con- 
, într-un județ în Isfătuiri, 

care gimnastica la locul 
de muncă, în pofida 
unor reușite, rămîne intr-un 
stadiu incipient, atîta vre
me cit abia 10 la sută din 
populația încadrată In sec
toarele producției bunurilor 
materiale, a circulației măr
furilor, a prestărilor de ser
vicii etc. o practică.

O situație asemănătoare 
se întîlnește șl în alte ju
dețe care au avut repre
zentanți la consfătuire. Cu 
foarte puține excepții, gim
nastica la locul de muncă 
se constituie într-un fel de... 
„cenușereasă" printre acti
vitățile destinate să contri
buie la întărirea sănătății 
celor ce muncesc, la spori
rea potențialului lor produc
tiv, fie pentru că in unele 
unități inițiativele se pierd 
pe drum, în altele gimnas
tica la locul de muncă 
tratată cu foarte multă 
zervă sau pur și simplu 
ignorată de către mulți 
tori de răspundere.

Firește că o 
optică trebuie să 
Iar consfătuirea de 
Jiu iși va dovedi 
in măsura in care 
panții cit și alți factori 
răspundere din intreprin-

este 
re- 

este 
fac-

asemenea 
dispară, 
la Tg. 

utilitateo 
pârtiei- 

de

I
3

3

. .. . . . . . . . . .. I
deri și instituții vor înțelege 
sâ aplice în propriile lorsu upme m propriile lor fi 
unități de producție învăță- 3 
mînleîe desprinse.

Pagină realizată de 
Tiberiu STAMA



„TroSeul Steauau Ia box

MECIURI SPECTACULOASE
• Ultima reuniune,
Turneul international de 

box dotat cu „Trofeul Steaua", 
disputat la patinoarul „23 Au
gust", a ajuns în faza finalelor, 
care se vor desfășura azi, de 
la ora 16.

Gala de la prinz a început 
cu un meci în care Zi Eu do 
(R.P.D. Coreeană) și Aleksandr 
Dugarov (U.R.S.S.) nu și-au 
menajat forțele de la primul 
pînă la ultimul sunet de gong. 
După un meci echilibrat, Du
garov (cat. muscă) a primit de
cizia cu 3—2. Ușorul Mihai 
Gruescu (Steaua) a realizat un 
meci foarte bun în compania 
fostului campion european 
Viktor Ribakov (U.R.S.S.). ce- 
dînd, în final, la puncte. La a- 
ceeasi categorie. Viorel Mihăilă 
a manifestat prea multă reți
nere in disputa cu Al. Ostrov- 
■ki (U.R.S.S.). pierzînd întîlni- 
rea.

Partida dintre Nieolae Cioba
nii (mijlocie mică) și T, Abdu- 
Un (U.R.S.S.) începuse promi
țător, eu schimburi puternice 
de lovituri si se părea că me
talurgistul va putea obține vic
toria. Un accident în repriza 
secundă l-a silit pe boxerul 
Ciobanu să abandoneze

In gala de seară. Dumitru 
Șchiopu (semimuscă) și Li On 
Ho (R.P.D. Coreeană) i-au în- 
cîntat pe cei prezenti prin dă
ruirea'‘cu care au luptat pentru 
victorie, cu fazele dinamice 
realizate. într-o dispută echili
brată. în care finalul a apar
ținut boxerului român. Schiopu 
a primit decizia cu 3—2. în în- 
tîlnirea cu Ce Man Sen (R.P.D. 
Coreeană). Daniel Radu (cocoș) 
ne-a reamintit de evoluțiile sa
le excelente care l-au ajutat să 
devină campion european de 
juniori si vicecampion conti
nental al seniorilor, dovedind 
că atunci cînd este bine pre
gătit știe să practice un box 
tehnic și mai poate obține suc
cese în fata unor adversari va
loroși. într-o partidă cum rar 
am văzut pe ringurile noastre, 
el l-a învins la puncte (4—1) 
pe Ce Man Sen. Și Tiberiu Cu- 
cu (semiușoară) a luptat cu o 
voință ieșită din comun în dis
puta cu Ton To Un (R.P.D. 
Coreeană), cei doi combatanți 
realizînd o partidă de mare 
spectacol. în final, după un

ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI - PE LOCUL 4 
IN „CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS

Etapa a doua a „Cupei Prie
tenia" la motocros, desfășurată 
pe un traseu amenajat în ora
șul Tapiobicske (Ungaria), a 
reunit reprezentativele Bulga
riei, Cehoslovaciei. R.D. Ger
mane. Poloniei. României, 
U.R.S.S. și Ungariei, tara gaz
dă participînd cu două echipe. 
Bine conduși de maestrul eme
rit al sportului Gheorghe Ioni- 
tă si maestrul sportului Ștefan 
Chitu, tinerii noștri din echipa 
de la clasa 125 cmc s-au numă
rat printre animatorii întrece
rilor. reușind în fina] să se si
tueze pe locul 4: 1. U.R.S.S. 15 
p. 2. R.D. Germană 12 p. 3. Po
lonia 10 p, 4. România 8 p, 5. 
Ungaria 6 p. 6. Cehoslovacia 
8 p, 7. Bulgaria 0 p. în clasa
mentul individual. alergătorii 
noștri la clasa 125 cmc au ocu
pat următoarele poziții: 1. Ru
dolf Falk (R.D.G.) ...12. Ale
xandru Ilieș... 17. Zsolt Fiilop... 
21. Vasile Poenaru (din 36 de 
concurenți în vîrstă de 16—21 
de ani).

La clasa 250 cmc seniori, 
cursa a fost cîștigată de sovie
ticul Andrei Ledovski. Repre-

CONCURSURI
DE ATLETISM
• Eva Z3rg3-Raduly, Margare

ta Ghile și Mitica Junghiatu au 
plecat în R.P. Chineză, pentru a 
participa, astăzi și mîine, la un 
mare concurs la Beijing.
• Doina Melinte, Elena Tărîță, 

Gina Ghioroaie, Daniel Albu și 
Nieolae Bin dar vor fi prezenți, 
la sfîrșitul acestei săptămîni, la 
Varșovia, la tradiționalul concurs 
„Memorialul Kusocinski".

La ediția jubiliară (a 50-a) a 
cursei de marș Prag-a — Pode- 
brad (50 km), Constantin Stan 
s-a clasat pe locul 8 cu 4h09:41, 
iar Tudor Grigore pe locul 20 cu 
4h.28:42.

$ In opt orașe din țară (Satu 
Mare, Deva, Pitești, Slobozia, 
Tirgu Mureș, Buzău. Iași și Bucu
rești) se va desfășura, astăzi și 
mîine, cea de-a treia etapă a con
cursului republican al juniorilor 
de categoria a n-a.

AU DOTAI ANALIȘTII 
azi de Ia ora 16 
meci perfect egal, juriul l-a 
preferat (3—2) pe Țon Țo Un.

Celelalte rezultate: 43 kg: V. 
lordachc (Steaua) b.p. E. Gea- 
far (Steaua); 51 kg: AI. Șchiopii 
(Steaua) b.p. I. Boboc (Rapid); 
54 kg: N. Ciobo(ara (Voința) 
b.p. A. Văleanu (Steaua); 57 
kg: Șt. Dineă (Mașini unelte) 
b.p. V. Bărbat (Steaua), H. 
Lutmanov (U.R.S.S.) b.ab. 1 
Al. Dumitrescu (B.C. Brăila); 
60 kg: H. Sultan (Steaua) b.p. 
P. Roșea (B.C. Brăila); 67 kg: 
M. Nieulcscu (Steaua) b.p. M. 
Mihalache (Farul), V. Ghcorghc 
(Semănăt.) b. neprez. N. Vînă- 
toru (Steaua); 71 kg: V. Gar- 
btmov (U.R.S.S.) b.p. Gh. En- 
cună (Steaua) ; 75 kg : Al. Be- 
leacv (U.R.S.S.) b-P. Zan Gin 
San (R.P.D. Coreeană) ; 81 kg : 
M. Marcu (B.C. Brăila) b.p. N. 
Voicu (Semănăt.), V. Kacianov- 
•ki (U.R.S.S.) b.ab. 3. I. Dobre 
(Metalul); +31 kg: Gh. Preda 
(Steaua) b.p. N. Anghel (Voin
ța), A. laneiauskas (U.R.S.S.) 
b.p. St. Bacianschi (Steaua).

Mihai TRANCÂ

TUffliEIH iNTlflVAIlONAl DE VOLEI - JUNIORI
CRAIOVA, 18 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din locali
tate s-a disputat un turneu in
ternațional masculin de volei 
(juniori) la care au participat 
echipele Bulgariei, Ungariei și 
României (I și II).

în prima zi s-au înregistrat 
următoarele rezultate : România 
I — România II 3—0 (9, 12, 10) 
și Bulgaria — Ungaria 3—1 (13, 
4, -11, 7).

în ziua a doua de concurs, 
prima garnitură a țării noastre 
a întîlnit pe cea a Ungariei de 

care a dispus cu 3—1 (12, —11, 
3, 13) după un joc în cea mai 
mare parte echilibrat și inte
resant ca spectacol. Cu excep
ția setului 3, în care juniorii 
români s-pu impus net, în ur
ma unei foarte izbutite pres
tații la fileu, în rest disputele 
au fost strinse pînă în îina- 
luri. S-au remarcat din rîndul 
Învingătorilor Pentelescu, Pra- 
lea și Pascu. în cel de al doi
lea joc, echipa secundă a junio
rilor români, deși a mai folo- 

zentanții noștri au sosit ne ur
mătoarele locuri: 13. Ernest 
Miilner. 16. Petrișor Titilencu, 
17. Dan Liviu (din 26 de moto- 
ciclisti). Pe echipe, victoria a 
revenit echipajului U.R.S.S. cu 
15 p, iar selecționata noastră a 
acumulat doar 4 puncte, clasîn- 
du-se ne locul 7.

★
După scurte întreruperi, se 

reiau campionatele de motocros 
(etapa a Il-a) si de dirt-track 
la perechi (etapa a III-a). Mo- 
tocrosiștii îsi dispută întîietatea 
mîine De traseu] de la Moreni. 
lncepînd de la ora 10, iar aler
gătorii de dirt-track se întrec 
astăzi pe pista stadionului Vo
ința din Sibiu, de la ora 16.

„CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

de Moiceanu, Costrăș și In spe
cial Ciobăniuc, care șl-a cucerit 
dreptul la titularizare, in ,7"-le 
de bază. Contraatacurile româ
nilor, acțiunile lor variate, im
petuoase au dereglat mecanis
mul echipei antrenată de Boris 
Popov și de la 1—4, selecționa
ta tării noastre a ajuns la 6—4, 
7—5, 8—6 și 9—7.

Toate încercările campionilor 
olimpici de a echilibra scorul 
s-au lovit adesea de o apărare 
mobilă, dîrză, în frunte cu un 
portar (Spînu) inspirat. Era 
evident că „7“-le tricolor se 
îndrepta spre o victorie de 
prestigiu, pe care nimeni nu 
i-ar fi putut-o contesta. Dar 
in ultima repriză, forțele spor
tivilor noștri au scăzut vizibil 
și în timp ce B. Popov arunca 
permanent în luptă jucători 
odihniți, echipa română a con
tinuat să mizeze pe 7—8 po- 
loiști. care depuseseră eforturi 
considerabile. în ultimele două 
minute, Sagaev (foarte activ în 
acest meci) a redus din handi
cap, iar apoi Msveniradze (la 
un penalty acordat just de ar

FINIȘ
ÎN TURNEUL

DE ȘAH A.E.M.
S-a încheiat, la Timișoara, 

turneul internațional de șah 
organizat de asociația sportivă 
A.E.M. Pînă în ultima rundă a 
condus maesirul internațional 
bulgar Venceslav Inkiov, dar 
pierzînd la finiș partida cu 
iugoslavul 'Zlatko Klarici, a 
cesta trece în frunte (la punc
taj egal, dar cu coeficient So- 
neborn superior). De remarcat 
buna comportare a tinerilor 
șahiști români Ovidiu Foișor
— care a realizat o normă de 
maestru internațional — fi 
loan Mărășescu — normă de 
maestru FIDE. Iată clasamen
tul final : 1—2. Z. Klarici (Iu
goslavia), V. Inkiov (Bulgaria)
— 10 p : 3. O. Foișor (România) 
8 p ; 4. L. Karsa (Ungaria) 
7% p ; 5—6. M. Șubă (România) 
și I. Jelea (Iugoslavia) — 6*/a 
p ; 7—10. V. Ciocâltc», I. Mă- 
iășescu (ambii România), N. 
Spiridonov (Bulgaria), R. Vera 
(Cuba) — 6 p ; 11. S. Grflnberg
— 5 p ; 12—14. N. Ilijin, B 
Mozeș și Tr. Stancîu (toți Ro
mânia) — 4’A p.

sit și cîtiva dintre jucătorii lo
tului prim (Năsăudean, Piți- 
goi, Mătușoiu, Pop, Popescu, 
Ciontoș), nu a făcut față re- 
prezerîtativei Bulgariei. Oas
peții au ciștigat cu 3—1 (8, 2, 
—9, 5). Totuși, in ciuda sco
rurilor detașate, meciul a fost 
destul de interesant.

Vineri, în ultima zi a tur
neului, tinerii voleibaliști bul
gari s-au impus în fața re
prezentanților noștri cu 3—1 
(8, 8, —14, 6), Ia capătul unui 
meci in care oaspeții s-au do
vedit superiori in toate com
partimentele. Remarcați : Ba- 
jilov, Dimitrov (Bulgaria), Pop, 
Pascu (România I). în cel 
de-al doilea joc. formația 
România II. deși a început 
bine partida, a cedat în fața 
voleibaliștilor din Ungaria cu 
1—3 (13. —7, —9. —7). Remar
cați : Olieanu, Mătușoiu (Româ
nia II). Grozcr, Balasz (Unga
ria). Clasament final : 1. Bul
garia 6 p„ 2. România I 5 p.,
3. Ungaria 4 p., 4. România 
II 3 p.

COkCURS INTRE SĂRITORII (In
DE U C. S. Ș. TRIUMF

Șl T. S. C. BERLIN
în organizarea C.S.Ș. Triumf 

București, simbătă si duminică 
se va desfășura întîlnirea ami
cală de sărituri în ană dintre 
reprezentanții acestui club și 
cei ai T.S.C. Berlin. întrecerea 
va avea loc la bazinul „23 Au
gust". simbătă de la ora 15,30 
(trambulină băieți si platfor
mă fete) si duminică de la ora 
10 (trambulină fete si platfor
mă băieți). Din echipa bucu- 
reșteană vor face parte, printre 
alții. Isabela Bercaru, Cristina 
Timar. Ileana Pirjol, Andreea 
Dragomir. Cătălin și Adrian 
Cherciu. Concursul se va dis
puta pe categorii de vîrstă 
(1965, 1966, 1967 și 1968).

bitrul român R. Schilha) a ob
ținut egalarea (9—9) pentru e- 
chipa sa. Finalul întrecerii i-a 
găsit pe români în atac, cu si
tuație de „om în plus", dar 
Hagiu nu a mai avut forța de 
a-1 învinge pe Saronov. In ur
ma acestui rezultat, echipa tă
rii noastre s-a clasat pe locul 
I, datorită unui golaveraj su
perior.

Rezultate tehnice. BULGA
RIA — ROMANIA (B) 13—9 
(5—1. 3—4, 2—1, 3—3). Arbi
tri : Troitski (U.R.S.S.) și M. 
Ștefan (România). Au marcat: 
Raikov 4. Dencev 3, Partaiev 
3, Nanov 2, Gheorghiev (Bul.), 
respectiv Or. Dan 3, Ghiță 2, 
Șerban, Ileș, Tufan, Niță ; 
ROMÂNIA — U.R.S.S. 9—9 
(1—2, 4—2. 3—2, 1—3). Arbitri 5 
Kostolanczy (Ung.) și Schilha 
(România). Au înscris; Hagiu 
5, Fejer, Ciobăniuc, Costrăș, 
Moiceanu (România) și Sagaev 
3. Msveniradze 3. Grișin, Klei
menov, Ivanov (U.R.S.S.).

1. România (A) 3 2 1 0 32-19 5
2. U.R.S.S. 3 2 1 0 33-22 5
3. Bulgaria 3 1 0 2 30-32 2
4. România (B) 3 0 0 3 15-37 0

i PRIN MUNCĂ SI ANTRENAM 
| NOI POZIȚII ÎN IERARHI
I Desfășurînd o muncă tenace, îndîrj
» tașe pe care le-am dobindit într-o serie

nivelul general al tuturor ramurilor de sp

I
e « lungul edițiilor cvadriena’e ale Jocurilor Olimpice, mișcarea sportivă 

românească s-a distins printr-o surprinzătoare prezență în palmaresele de 
medalii la an mare număr de ramuri, ceea ce demonstra o excepționalăI dotare multilaterală a tineretului român. In diverse discipline, școala sportivă 

românească se bucură de stimă și nu rare sint cazurile cînd mișcări sportive 
străine au apelat la experiența noastră înaintată.

Port-drapelele bunelor rezultate sînt, firește, performerii de elită. O lege I nescrisă a sportului apune, pe de o parte, că nu tuturor le e dată victoria, ci 
doar unuia, iar pe de altă parte că nu poți fi mereu învingător, eîtă vreme există 
schimbări de generații, cită vreme te lași cuprins de slăbiciuni etc.

Ilată de ce este pe deplin justificată observația că într-o scrie de discipline, 
in care țara noastră a ocupat locuri importante în ierarhiile internaționale, re
zultatele din ultima vreme se află sub nivelul posibilităților, ca urmare a unor 

_ neajunsuri ți lipsuri serioase manifestate . Au fost astfel vizate gimnastica, aUe- I tismul, handbalul, tenisul, canotajul și alte ramuri.
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„COTA" ATLETISMULUI ESTE ÎN CREȘTERE, DAR W

O reintrare promițătoare : 
Natalia Andrei-Betini

Atleții noștri încep să-și a- 
chite din datoriile contractate 
în timp, de-a lungul mai 
multor sezoane nesatisfăcă
toare — iată concluziq ce se 
impune la jumătatea acestui 
an care marchează trecerea în 
a doua jumătate a intervalului 
olimpic. Titlul mondial Ia 
cros (Mari cita Puică) și me
dalia de argint (Fița Lovin), 
cei european dc sală Ia 800 m, 
(Doina Melinte), medaliile de

I PRIMĂVARA ’82; PRELUDIU (de Du» augur) EA MEDALIILE (
I

I ce mai mult 
firesc să fie 
această dis- 
(alături de

I
I

Iwv țl UU HI i
Prin această prismă, 
sabilitățile federației

Prognozele privind buna 
comportare a sportivilor ro
mâni la Jocurile Olimpice din 
1984 au din ce In 
în vedere tirul. E 
așa, de vreme ce 
ciplină face parte 
atletism, înot, gimnastică) din
tre sporturile în care numărul 
medaliilor decernate este mare. 
La Los Angeles pot fi cuce
rite 36 de medalii (12 dc aur), 
în probele de arme eu glonț, 
de talere ți de tir cu arcul.

, respon
sabilitățile federației de spe
cialitate, ale secțiilor, antreno
rilor, specialiștilor care mun
cesc în acest domeniu, ale 
gătorilor în primul rînd, 

trebuie
I
(deosebite. Și ele trei 

crerftcă în continuare.
In sezonul de miilor

tră- 
sint 

să

IvJIUlUI V11U 
făcut, din 
mari vita.

In sezonul de mijloc al 
elului olimpic, tirul nostru 

t nou, dovada t 
----- vitalități. Primăvara

ei-
i a 
unei

*82 
a fost bogată în rezultate ridi
cate, majoritatea obținute — 
fapt semnificativ și îmbucură
tor — in competiții desfășura
te peste hotare, în Întreceri 
grele — cu grad de emotivi
tate ridicată, cu participarea 
selectă, în compania multora 
dintre pretendenții la titlurile 
europene, mondiale, olimpice, 
în proba de PISTOL VITEZA, 
Corneliu Ion realizează punc
tajul maxim, 600 p, în con
cursul de la Frankfurt pe O- 
der și domină cu 596 p cam
pionatele internaționale 
României, iar Marin Stan 

_ vinge 30 dintre specialiștii
Mn 0MM ■■MB MMM

I
I

I

I
I ale 

în- 
so- 

argint (Puică) și bronz (Văii 
Ionescu) obținute iot la C.E. 
de Ia Milano au însemnat on 
frumos bilanț la primele două 
competiții oficiale ale anului.

Ne bucură, desigur, aceste 
importante succese, dar tot. ce 
s-a obținut în ultima jumătate 
de an nu poate anula insatis
facțiile adunate la marile com
petiții aie ultimilor ani, Cuan
tumul datoriilor este încă mare. 
BALANȚA atletismului 
NOSTRU ESTE ÎNCĂ DEFI
CITARA. Prea puțini candi
dați olimpiei la ora actuală, 10, 
pentru un număr mic de pro
be olimpice, față de cele 4! 
ale Olimpiadei atletice.

Sezonul 1982 în aer liber a 
început însă „lansat", și chiar 
in cursul primelor concursuri 
am putut consemna o serie 
de rezultate excelente, printre 
care un număr surprinzător de 
mare — pentru un început de 
sezon — de recorduri națio
nale. Se detașează net cele 
două performanțe ale săritoa
relor în lungime — 7,05 m
Vali Ionescu și 7,00 m Ani. 
țoara Cușmir care au adus 
atletismul nostru feminin în 
poziția nemaiîntîlnită de a a- 
vaa primele două specialiste 
mondiale ale unei probe teh
nice la un moment dat. Au 
realizat recorduri ‘cu rezultate 
bine cotate pe plan internațio
nal Sorin Matei, 2,28 m la, să
ritura în înălțime, și Iosif 
Nagy — 67,12 m la aruncarea 
discului ; l-a egalat pe cel de 
Ia greutate (19,92 m) Mihnela 
Loghin, care nu este departe 
de ziua în care va depăși 20 
de metri. Onorabile și promi
țătoare sînt și recordurile sta
bilite de Cristina Cojocaru la 
400 mg (56,65), Corina Tifrea 
la heptatlon (6130 p), Gheor

ghe Cojocaru la J 
m) și Ion Buliga 
(juniori) — 7 597 | 
recordmanilor și ; 
abținut performant 
jurează în topuri! 
sau europene ale 
Corina Gîrbea 67,0 
liță, Gina Ghioroai 
lungime, Doina M< 
ia 800 m, Florența 
66,28 m la disc, 
drei-Betini 4:03,13 
și 8:45,10 la 3 000 n 
bilit recorduri ale 
dorel Vasile (7,98 
me), Iboia Korodi 
Daniela Matei (52,9 
Mioara* Boroș (19,03 
tate), Mariana 1 
gyel la disc (64,92 i 
pie de nivelul mat 
Toboc (46,87 la 400 
la 400 mg), Vasile I 
m obstacole), NicuJ 
(1,90 m) și Daniel 
m) ia săritura in

Mai eviijent decît 
ultimii 6—7 ani, <1 
sezon este spectace 
si stent ! Avem, iată 
credem că IN 
LUNI ATLEȚII Al 
MAI MU'T, MAI 
SERIOS. moi
răm că viitoarele 
importante ale a 
campionatele europi 
Atena (septembrie) 
Balcanice de Ia Bu 
gust), pot fi trecut 
Este o realitate ci 
moment, la jumăta 
nie 1982. COTA A' 
LUI ROMÂNESC 
CREȘTERE. Avem > 
de atleți (atlete, pei 
pecta adevărul < 
așezați în rîndul v< 
talie mondială 
Cușmir, Puică, Lovi

vietici ai probei chiar la ei 
acasă, la Minsk ; la PISTOL 
STANDARD, Maria Macovci 
întrece cu 586 p partenere va
loroase Ia campionatele inter
naționale ale R. D. Germane, 
iar Ana Ciobanu, dublă cam
pioană europeană, devansează 
cu 590 p, la „internaționalele" 
țării noastre, pe recordmana 
mondială a probei, Galina 
Korzun ; la PUȘCA LIBERA 
3 X 40 f, probă deficitară in 
tirul nostru, Florin Cristofor 
spulberă vechiul record națio
nal, reușind la Brno un rezul
tat egal cu recordul mondial, 
1173 p, performanță care îl 
urcă pe primul loc în topul 
mondial al anului, iar Mihai 
Dumitrescu își adjudecă cam
pionatele internaționale de la 
Tunari cu 1162 p. Progresul 
înregistrat e ușor de demon
strat, întrucît valoarea rezulta
telor și a adversarilor învinși 
stau mărturie. Aceste probe 
ale tirului românesc se află, 
deci, PE UN DRUM BUN, 
ASCENDENT ȘI PROMIȚĂ
TOR în perspectivă olimpică. 
Tehnicienii noștri trebuie să 
facă tot posibilul pentru a 
consolida temeinic acest plafon 
valoric ridicat. Sezonul primă
verii ne-a demonstrat că avem 
trăgători de nivel internațio
nal, dar că trebuie lucrat cu ei, 
cu pasiune, cu Inspirație și, 
mai ales, fără a nutri convin
gerea că, de acum înainte, vic
toriile vor veni de la sine. Să 
nu se facă greșeli. Să nu se 
piardă acești trăgători din vi

na noastră. Spuner 
pentru că. iată, du; 
și după o confirmar 
p, la Minsk, Florii 
a fost introdu.. pe si 
ternaționalelor" de 1 
după o zi epuizantă 
cu trenul, iar r< 
nostru s-a „afundat" 
1146 p, contraperfor 
pabilă să zdruncine 
puternic moral, da 
unui tînăr de 23 de 
coboară, în trei săp 
27 de puncte 1 Or, 
bine știut că, la niv< 
de mare performanță 
dul moral-volitiv cap 
dere principală.

Odată cu introdu 
programul olimpic a 
probe tirul românesc 
implicit, avantajat, 
cu sportivele sovietic 
cu un avantaj măsur 
dalii europene de pai 
tră), specialistele ronț 
proba de pistol stăm 
mină întrecerile intei 
Alături de „solista" 
banu, alte trăgătoare 
tificate pretenții la 
care vor străluci la 
olimpic din Los Ang 
ria Macovci, Elena < 
Elisabeta Bădiceanu, 
Bodrîngă, Dorina Gul 
curează — fiecare ci 
egale — la ocuparea 
în delegația Olimpică 
niei. Și fetele de 
standard au posibilitat 
monstrată — de a se 
un nivel internațional
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V
TURNEUL DE PROMOVARE

LA RUGBY ÎNAINTEA DECIZIEI

PORTULUI MONDIAL i
u a ne pregăti cit mai temeinic și a ne menține locurile frun- 
line sportive, trebuie să ne propunem să ridicăm și mai mult 
cucerim noi poziții de frunte in ierarhia sportului mondial.

i
NICOLAE CEAUȘESCU i

(din Mesajul adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive)

icerirea unor poziții de frunte, revenirea în prim-planul actualității 
dar mai ales asigurarea unor prestații de prestigiu la Jocurile Olim- 

1984 sint posibile, numai eu prețul muncii, al perseverenței, al dăruirii 
clipă a procesului de pregătire, al sîrguinței in antrenamente, al unei 

rale intransigente.
r, în diverse discipline, semnele unei înnoiri, unei redresări de mai 
p așteptată. Iată atletismul, de pildă, care a strălucit prin pleiada ex- 

a campioanelor olimpice, de la Iolanda Balaș pînă la Lia Manoliu. 
o medalie în 1980, acest „sport al aporturilor” are datoria de a arăta că 
Izvorul de talente atletice In România — ceea ce ne și Întâmplă la acest 
ciclu olimpic, înviorător, încurajator în privința apariției unor noi per

le excepție. De asemenea, tirul care — cu excepția ediției 1976 — nu 
it nici o Olimpiadă postbelică fără medalie românească ! Se ridică și 
iă generație de campioni virtuali.
stor doui exemple (atletism și tir) le este dedicată pagina de față.
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MELE DE FOND RĂMlN ÎNCĂ DE REZOLVAT! I
•8,04 
tlon 
fara 

au 
fi

liale 
lui : 

su- 
i la 
58, C5 
eseu
An

ii m 
sta- 
Tu- 

mgi- 
i) și 
0 m, 
țreu- 
Len- 
ipro- 
loria 
50,55 
:3 000 
asile 
(2,24

d în 
de 

con- 
e să 
IELE 
'JCIT 
MAI 
spe- 

mene 
»n.
Ia 

șurile 
(au- 

bine. 
acest 
i iu- 
5MU- 

ÎN 
umăr 

, res- 
iot ii 
>r di» 
aescu. 
îlinte.

Andrei-Betini, Crăciunescu și, 
rezultatul obligă I, Girbea ; in 
această categorie pot reveni 
Eva Zorgd-Raduly și Bie Fio- 
roiu —, există și un număr 
de sportivi de bun nivel inter
național, unii destul de apro
pia ți de condiția celor din pri
ma categorie, care iși pot cîș- 
tiga acest statut prin progres 
viitor (accesibil) sau chiar nu
mai prin 
stanțe în 
asemenea, 
Ion, gata 
.nivelul internațional”, 
nînd și trăgînd linia, 
socoti că, față de momentele 
„iunie ’80“ sau „iunie ’81”, a- 
tleiismul românesc de repre
zentare internațională Ia ni
velul seniorilor a marcat o 
creștere importantă, CHIAR 
DACA TREBUIE SA RECU
NOAȘTEM, NUMĂRUL CELOR 
CE POT FI CONSIDERAȚI 
MARI PERFORMERI ESTE 
INCA MIC, DEPARTE DE A 
NE SATISFACE !

Dealtfel, pentru a delimita 
mai exact conturul acestui ta
blou, pentru a defini mal e- 
xact starea generală a atletis
mului nostru, pentru a ști un. 

ne este, cu adevărat, locul 
trebuie să luăm în considera
ție și alte aspecte. Au 
gresat atleții noștri, < 
dar progresează 
aticismul mondial 
Ioc. Semnificația 
schimbă în unele 
an la an. Pentru a fi 
titive, rezultatele atlcțiîor noș
tri trebuie continuu îmbună
tățite, răstimpul pînă la star
tul campionatelor europene va 
aduce probabil o explozie ge
nerală a performanțelor pe 
continent. Vrem să credem că 
rezultatele de acum reprezintă

dobîndirea unei eon- 
evoluții. Există, de 
și un al treilea eșa- 
să facă pasul spre 

Adu- 
pulem

pro- 
evident, 

și ceilalți, 
na stă pe 
cifrelor se 
probe de la 

compe.

rodul unui salt de calitate da
torat muncii din iarnă, și nu 
al forțării formei sportive. Re
zultatele maxime ale anului 
trebuie obținute la „europene"! 
In sfîrșit, dacă prezentul ne 
permite să fim optimiști, vi
itorul — juniorii — ne oferă, 
tot în comparație cu standar
dul internațional, mai puține 
motive de liniște. Ca să nu 
mai spunem că în tabloul ge
neral al atletismului 
rămin încă DESTULE 
ALBE, adică probe de 
mediocru sau mai rău. 
MAI MULTE DIN 
MELE DE FOND ALE ATLE
TISMULUI 
MÎN ÎNCĂ 
Readucerea 
cele mai 
competitivității 
le și olimpice, 
portant al mișcării spor- 
tive stabilit de Rezoluția Con
ferinței pe țară, în martie, 
trebuie făcută temeinic, in 
timp, cu măsuri în profunzi
me, cu preocupări și eforturi 
colective permanente. Ea se 
exprimă, intr-adevăr, în per
formanțe la nivelul vîrfurilor 
șl tocmai de aceea nădăjduim 
că revirimentul real, evident, 
exprimat de cifrele începutu
lui de sezon va însemna, pen
tru toată lumea, nu un motiv 
de mulțumire — sau automul- 
țumire, „gata, am pus atletis
mul pe picioare" —, el O 
PLATFORMA DE PE CARE 
SE POATE REALIZA SAL
TUL GENERAL DE CALITA
TE ! Există, iată, resurse pen
tru redresarea  Ijj
nostru, pentru a-1 apropia de 
marea performanță. Totul e să 
nu confundăm un deal, oricît 
de înalt, cu munții...

Vladimir MORARU

nostru 
PETE 
nivel 

CELE 
PROBLE-

ROMÂNESC RA
DE REZOLVAT, 

atletismului la 
înalte cote ale 

internaționa- 
, obiectiv im- 
mi șcării

atletismului

I
I
I
I
I
I
I
I
I

IPICE ALE TRĂGĂTORILOR?
ceasta 
.73 p, 

1160 
stofor 
1 Jh 
Canari 
mers 

mânui 
la 

ca- 
mai 

al 
care

ni, cu 
lucru 

tirului 
andar- 

pon-

ă 
ă

8

a în 
noi 

fost, 
preună 
(chiar 

n me- 
noas- 

:e în 
I do- 
.ionale. 
t Cio- 
it jus- 
jdaliile 
ligonul 
3. Ma- 
oroaic, 
Emilia 

con- 
șanse 

iui loc
Romă. - 
pușcă

— de- 
•dica la 
,'.rt. Nu

uităm că, de-a lungul anilor, 
ele au cîștigat titluri europe
ne, dar nici 
rioadă 
coborit. Iar dacă vorbim 
frroba olimpică de pușcă 10 m, 
lată, la campionatele interna
ționale ale României, atît în
trecerea fetelor cit și 
băieților a revenit, cu 
bune, reprezentanților 
Se poate deci spune că 
confirmările înregistrate 
nele arme tradițional și con
stant bine reprezentate inter
național ale tirului nostru 
(pistol viteză, pistol standard), 
paleta probelor care tind spre 
consacrarea internațională șl. 
Implicit, spre o afirmare olim
pică mult dorită (pușcă liberă, 
pușcă 10 m) s-a extins în ul
tima perioadă cu apariția mar
cată a trăgătorilor specializați 
in aceste ultime probe.

S-au obținut, ded, pînă a- 
cum unele rezultate de bună 
valoare. Dar, ele nu trebuie 
să rămînă întâmplătoare, 
procesul de pregătire se 
CONTINUITATE, pe 
unei depline dăruiri, a 
conștiinciozități 
antrenamente 
pentru ca 
noștri să 
la o cotă 
ACEASTĂ 
mai rămas pînă Ia J.O. 
mult chiar, se impune 
terea punctajelor 
pînă în prezent, 
momentul Olimpiadei ’84

că în ultima pe- 
standardul a cam... 

de

cea a 
cifre 

noștri, 
după 

La u-

In 
cere 

fondul 
unei 

deosebite la 
și concursuri, 

valoarea trăgătorilor 
se mențină constant 
ridicată ÎN TOATĂ 
PERIOADA care a

Mai 
creș- 

Inregistrate 
astfel ca Ia 

re-

Marla Macovei, mare speranță 
a probei de pistol standard, 
recentă învingătoare, eu 586 p, 
in Campionatele internaționale 

ale R. D. Germane
Foto : Vasile BAGEAC

prezentanții tirului nostru să 
se afle, din nou, printre cei 
mai buni. Așadar, DĂRUIRE, 
RESPONSABILITATE, PASIU
NE, dublate de o ÎNALTĂ 
PREGĂTIRE TEHNICĂ, iată 
coordonatele pe care trebuie 
să se înscrie activitatea în cei 
doi ani care au mai rămas 
pînă la începerea marii între- 
ceri de la poligonul Coal Can- 
nyon (Los Angeles).

Așteptăm, de asemenea, în 
continuarea acestui sezon și a 
celor viitoare, 
unor „semnale”
și din partea celorlalți 
meri ai tirului nostru, 
mul rînd de la pistol 
tir cu arcul și skeet.

recepționarea 
asemănătoare 

perfor
in pri- 

liber,

Radu TIMOFTE

--------- ---------------------- //
Campionatul Diviziei „A” de 

popice a ajuns în faza finală. 
După încheierea jocurilor în 
serii, cele 40 de echipe (femi
nine si masculine) se intrec în 
turneele finale. Primele patru 
clasate în serii vor juca pentru 
desemnarea echipelor campioa
ne (locurile 1—8), iar cele situ
ate pe pozițiile 5—8 ale clasa
mentelor vor juca pentru locu
rile 9—16. întrecerile vor avea 
loc la Mangalia Nord (sala de 
bowling din stațiunea Neptun) 
după următorul program: tur
neul pentru locurile 9—16 la 
18—20 iunie, pentru locurile 
1—8 în perioada 22—24 iunie.

Pentru locurile 1—8 vor con
cura formațiile Voința Galați 
— actuala campioană și cîști- 
gătoarea turneului final al 
C.C.E. ’81. Gloria București, 
Voința București, Voința Plo
iești (din seria Sud). Voința 
Oradea, Voința Tg. Mureș, 
Voința Timișoara și Eîectromu- 
reș Tg. Mureș (seria Nord) — 
la femei. 
București, 
Olimpia . .
București (seria Sud), Electro- 
mureș Tg. Mureș, Aurul Baia 
Mare — actuala campioană a 
țării. Tehnoutilaj Odorheiu Se
cuiesc și Progresul Oradea (se
ria Nord).

Clasamentul seriei Nord 
(masculin) s-a modificat în 
urma omologării rezultatelor 
de către F.R.P. Echipa Con
structorul Tg. Mureș, care în 
ultima etapă obținuse un re
zultat de egalitate cu Utilajul 
Odorhei și s-a clasat astfel 
pe locul 4. a fost declarată 
învinsă în meciul respectiv, 
deoarece in foaia de arbitraj 
S-a comis un fals. Arbitru 
principal fiind I. Constanti- 
nescu (Mediaș), iar cel care 
a întocmit foaia — L. Kas- 
zonyi (Odorhei). 
lui L Stefucz 
fost înscris sub

• vărată pentru 
din Tg. Mures 
scor egal care

să ocupe locul 4 în clasament, 
în dauna echipei Progresul 
Oradea. Federația de specia
litate a descoperit falsul, a 
repus in drepturi sextetul o- 
rădean si urmează ca ambe
le echipe in culpă din Odor
hei și Tg. Mureș, ca și ar
bitrii respectivi, să suporte 
sancțiunile cuvenite. Cit mai 
aspre, sperăm!
De ieri se află în întreceri, 

la Neptun, pentru locurile 9—16, 
următoarele echipe: femei — 
Laromet București. Rapid Bucu
rești, Petrolul Băicoi. Met rom 
Brașov 
C.S.M, 
Brașov 
culese 
i^onstruetorul Galați, 
Constanța, Petrolul

respectiv 
Rulmentul 
București,

Gloria 
Brasov, 
Voinfa

Rezultatul 
(Utilajul) a 
valoarea ade
că formația 
să obțină un 
să-i permită

(seria Sud). U.T. Arad, 
Reșița, Hidromecanica 
și Voința Odorheiu Se- 

(seria Nord); bărbați — 
Chimpex 

Băicoi- 
Cîmpina. Carpați Sinaia (seria 
Sud). Constructorul Tg. Mureș, 
Metalul Hunedoara, Chimica 
Tirnăveni si Voința Tg. Mureș 
(seria Nord).

Au retrogradat din divizie: 
Olimpia București, Daeia Plo
iești. Dermagant Tg. Mureș și 
Constructorul Gherla (f). res
pectiv C.F.R. Constanta. Laro
met Bueureștâ, Jiul Petrii» și 
Olimpia Reșița (m).

Tomo RABȘAN

S-au disputat noi partide în 
cadrul turneului de promovare 
în Divizia .,A“ la rugby. în 
etapa a 8-a. Rapid Buzău a ob
ținut o prețioasă victorie pen
tru răminerea în ..cursa cali
ficării”. învingind. la Bucu
rești. pe Gloria cu 11—8. In
tr-un meci la fel de important, 
Politehnica ..16 Februarie” Cluj- 
Napoca — Rapid București 
12—6. In fine. T.C. ind. Midia 
Năvodari — Olimpia București 
30—12. Cea de a noua etapă a 
fost dominată de jocul Politeh
nica — T.C. Ind., încheiat cu 
succesul primei formații: 6—3. 
Celelalte rezultate: Rapid Buc.
— Gloria 49—3. Rapid Buzău
— Olimpia 14—3. (Corespon
denți: S. Leea, O. Lazăr, C, 
Constantin).

înaintea ultimei etape. Rapid 
București (care joacă miine, no 
stadionul Olimpia, în compania 
formației cu același nume) este 
practic calificată în prima divi
zie. Cealaltă nouă divizionară 
„A” va fi cunoscută după par
tidele T.C. Ind. — Rapid Bu
zău și Gloria — Politehnica 
(stadion Acumulatorul). Toate 
meciurile încep la era io.

ECHIPA DINAMO DIN NOț[ CAMPIOANĂ 
ÎN PROBA DE CONTRATIMP LA CICLISM
Vineri după-amiază s-a desfă

șurat pe autostrada București — 
Pitești între km. 14,500—34,500, 
finala campionatului național de 
ciclism în proba de contratimp 
pe echipe, o vreme excelentă, În
sorită șl totuși puțin răcoroasă a 
permis competitorilor să-și mă
soare forțele in condiții tehnice 
dintre cele mal bune.

Deschiderea alergărilor au fă
cut-o juniorii mari. Șapte echipe 
de forțe sensibil egale au intrat 
în luptă. Cu plecări din I in I 
minute, formațiile dezlănțuite 
s-au așternut la drum, la capă-

MIINE, ULTIMELE PARTIDEI
I ALE DIVIZIEI „A" DE HANDBAL
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cea de a XXTV-a ediție a cam
pionatelor Diviziilor ,A“ de hand
bal (masculin șl feminin) a ajuns 
la... soslre I După ee ieri s-eu 
consumat, ta devons, două parti
de (cele programate la Bucu
rești), miine, in zece orașe din 
țară, vor avea loc meciurile ce
lei de a XXH-a etape. Desigur, 
iubitorii handbalului, cel care au 
urmărit săptămină de săptămtnă 
evoluția formațiilor din primul 
eșalon valoric, vor primi — ea șl 
tehnicienii și jucătorii tașlși, 
dealtfel — răspuns la numeroase 
întrebări, legate mal ales de e- 
chipele care urmează să pără
sească scena primei divizii, de 
jucătorii șl jucătoarele care ur
mează să primească trofeul ofe
rit de ziarul nostru pentru nu
mărul cel mai mare de goluri 
Înscrise ta acest campionat.

Firește, despre fiecare partidă 
se pot spune clteva cuvinte. Dacă 
ta campionatul masculin Steaua 
și Dinamo București șl-au Înche
iat conturile, la Brașov echipa 
dinamovlștilor din localitate va 
primi replica băimărenilor de la

STEAUA

II.C. Minaur. astfel că »e anunță 
un meci atractiv. Știința Bacău 
joacă, de asemenea, o carte de
cisivă, rezultatul pe care-1 va ob
ține ta confruntarea ele Ja Ora
dea cu Constructorul C.S.U. fiind 
de mare importanță. O partidă 
Interesantă, ta Întrecerea femini
nă, se anunță la Bacău, Intre 
știința șl TEROM Iași, mal mult 
un meci al ambițiilor, pentru că 
băcăuan cele nu mal pot pierde 
titlul de campioane.

Iată programul ultimei etape.
MASCULIN. CRAIOVA: Univer

sitatea — Constructorul Arad ; 
BRAȘOV: Dinamo — H.C. Mln aur 
Bala Mare; TIMIȘOARA: Politeh
nica — Relon Săvlnești; PLO
IEȘTI: Petrolul Teleajen — Uni
versitatea Cluj-Napoca; ORADEA: 
Constructorul C.S.U. — 
Bacău.

FEMININ. CONSTANTA: 
tehnica — Textila Buhușl; 
NAPOCA: Universitatea — 
șui Tg. Mureș; SIBIU: C.S.M. 
progresul București; ‘
RE: Constructorul — 
Brașov; BACAU: 
TEROM Iași.

tul celor 70 km de rulaj victoria 
revenind, pe merit, reprezentati
vei C.S. Șc. 1 (Mitrache, TrSLsta- 
ru, Cațavei, Popa) cronometrați 
ta lh3«:24 — medie orară 42,674 
km. Noua echipă campioană a 
avut ca principală adversară for
mația Voința București, de care 
a dispus «ji doar 8 sec. — lh58:32. 
Pe locurile următoare : 3. Voința 
Arad lh39:33 ; 4. Olimpia 11144 :02; 
5. Voința Ploiești lh41:22.

La seniori lupta a fost la fel 
de interesantă deși, așa cum era 
de așteptat, prima reprezentativă 
a clubului sportiv Dinamo (Re- 
mașcanu, Căruțașu, Ganea, Nico- 
lae) a reușit și de data aceasta 
să-și adjudece titlul. Timp : 
2hl2:41 (pe 100 km.) — medie o- 
rară 45,220 km. Timpul putea 11 
șl mai bun tasă sportivii au avut 
de efectuat 6 Întoarceri, deci tot 
atltea scoateri din ritm. Iată res
tul clasamentului : 2. Voința
BflȘjureștl 21119:1B ; 3. Metalul Plo- 
peni 21120:36 ; 4. Dinamo Bt 
2M2:OT ; 5. ST1ROM 21122:12.

Următoarea competiție, marți 
la Plopeni, unde se desfășoară 
„Cupa Metalul”, o cursă de fond 
pe trei etape.

Gheorghe ȘTEFANESCU

5.

2.

(Urmare din pag. 1)

Știința

Hldro- 
CLUJ- 
Mure-

BAIA MA- 
Bulmentul 

Știința —

DINAMO 25-22

Baia Mare — ne vor reprezen
ta în cupele europene și de la 
ele așteptăm rezultate pe mă
sura investițiilor morale ale 
zecilor și zecilor de mii de iu
bitori ai handbalului.

Au marcat : Vasile Stângă 
11, Dumitru 4, Drăgăniță 4, 
Voina 2, Marian 2, Mirică 1 și 
Berbece 1 — pentru Steaua, 
Durău 5. Tase 4, Bedivan 4, 
Jianu 3, Grabovschi 2, Oprea 2, 
Dogărescu 1 și Cosma 1 — pen
tru Dinamo București. Au ar-

H.bitrat : R. Antochi și 
Boschner (Brașov).

Vasile Stingă a ciștigat 
„Trofeul eficacității”, oferit de 
ziarul „Sportul”, înscriind de-a 
lungul celor 22 de etape 214 
goluri ! Să notăm și faptul că, 
în acest meci, Radu Voina a 
evoluat pentru ultima oară ca 
sportiv, el devenind antrenor 
al echipei Steaua. Un sincer și 
entuziast bravo 
lent handbalist !

Intr-o partidă 
tru ultima etapă 
minine „A”. Confecția 
rești a întrecut cu 
(12—11) pe U. Timișoara.

acestui excc-

contînd pen- 
a Diviziei fe- 

Bucu- 
25—19

CONCUr.SUl REPUBLICAN 
DE TENIS AL COPIILOR
T1RGOVIȘTE, 18 (prîn telefon). 

Pe baza sportivă Metalul din lo
calitate este în curs de desfă
șurare concursul republican de 
tenis rezervat copiilor, la star
tul căruia sint prezenți peste 260 
de concurenți din numeroase o- 
rașe ale țării. întrecerea se dis
pută pe 12 terenuri de zgură, 
participau ții fiind împărțiți în 
două categorii de vîrstă: 11—12 șl 
13—14 ani. Pînă acum, cind s-a 
ajuns In faza sferturilor de fi
nală, au avut loc unele partide 
de bun și foarte bun nivel teh
nic. întrecerea fetelor, cu deo
sebire, este atractivă, oferindu-ne 
astfel speranțe că generația care 
se formează are cîtcva elemente 
deosebit de înzestrate. Fără pre
tenția de a le enumera pe toa
te, le amintim totuși pe Corina 
Taloș, Aurelia Gheorghe, Teodo
ra Tache ș.a.

Pentru semifinale, la fete (11—12 
ani), s-au calificat: Vera Csipler 
(Sănătatea Satu Mare) — Mirelft 
Lunca (Dunărea Galați) și Moni
ca Pecheanu — Claudia Peța 
(ambele de la Dinamo București), 
La băieți (aceeași categorie de 
vîrstă), vor evolua în semifinale: 
C. Naiden (C.S.Ș. 2 Constanța) — 
A. S&ceanu (Politehnica Cluj-Na
poca) și M. Onilă — H. Niculae 
(ambii Progresul București). La 
fete s-au calificat în sferturi 
(13—14 ani): Teodora Tache, Anca 
Drăgușin, Aurelia Gheorghe, Co
rina Taloș. Corina Chirvasiu, Ga
briela Medveș, Pușa Dobreanu șl 
O an a Hîncu. Competiția se în
cheie duminică.

S. IONESCU — coresp.

SIMBATA

Sala Progre-

11:
Tg.
11:15,30: c.s.ș. 

T.S.C. Berlin

SĂRITURI IN APĂ. Bazinul „23 
August", de la ora 
Triumf București — 
(întilnire amicală)

TENIS DE MASA.
sul, ora 17: Progresul București — 
Universitatea I Craiova (A, m).

DUMINICA
FOTBAL. Teren Metalul, ora 

Metalul București — Pandurii 
Jiu (B); teren Autobuzul, ora 
Autobuzul București — Tractorul
Brașov (B); teren Laromet, ora 
11: Tehnometal București — Viito
rul Chirnogi (C); teren Electro
nica, ora 11: Electronica Bucu
rești — Petrolul Roata (C) ; teren

Flacăra, ora 11: Flacăra roșie 
București - I.C.S.I.M. București 
(C); teren T.M.B., ora 11: T.M. 
București — Ș.N Oltenița (C).

RUGBY. Stadionul Olimpia, ora 
10: Olimpia București — Rapid 
București; teren Acumulatorul, ora 

10: Gloria București — Politehnica 
16 Februarie Cluj-Napoca (turneu 
de promovare în Divizia ,,A").

SĂRITURI IN APA. Bazinuf_ „23 
August", de la ora 10 :
Triumf București. — T.S.C. 
(întilnire amicală).

TENIS DE MASA. Sola 
sul, ora 9: Progresul București — 
Universitatea I Craiova (A, m).

C.S.Ș. 
Berlin

Progre-



A VH-a EDIȚIE A AGRONOMIADEI A REVENIT
DcsLflșurata sub genericul mobilizator al „DRIADEI
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0 ȘCOALA ÎNTREAGA
A ÎNDRĂGIT TIRUL
Există In municipiul Tg. 

Jiu o școală generală (nr. S) 
in care, alături de atletism 
(de cros, proba cea mai ac
cesibilă pentru toți copiii, In- 
ceplnd cu cei din clasa I), fot
bal, handbal și turism, 
— cu aer comprimat — 
nește Interesul mereu 
multor elevi.

Nu este, cum ne-am 
seama, o problemă de simplă 
curiozitate, copiii dovedesc vo
cație pentru acest sport teh- 
nico-aplicativ, se doresc a fi 
țlntașt de frunte, pe școală și 
chiar mai departe. Cum și 
sint.

Florin Calotă, dintr-a VIII-a, 
ar fi unul dintre reprezentan
ții tirului din această școală. 
Locul l pe județul Gorj. Iar 
Daniel Boslncă, din clasa a 
Vll-a, caută să-l... copieze, 
să-i repete performanța. Ca șl 
fetele, care au prin Elena Mo- 
tea (din aceeași clasă) o expo
nentă de nădejde. Ar mal tre
bui spus că fiecare clasă, In- 
cepînd cu a V-a, ișl are co
lectivul el de țintași, con
cursurile avînd loc aproape 
duminică de duminică.

Nu-i cam mult ? IntUȘbarea 
adresată prof. Enache , Popes
cu a primit un răspuns 
prompt: „Nu este, cînd copiii 
dispun de condiții foarte bu
ne pentru practicarea tirului. 
Un poligon a fost amenajat 
chiar In curtea școlii...”.

Da, un poligon de tir, cu 10 
linii de tragere, cu 17 panouri 
și cu tot ce este necesar pen
tru inițierea elevilor intr-o ra
mură de sport care cere ochi 
ager, Indemlnare, dar șrcuraj, 
multă răbdare și stăruință.

Și sint, la „generală S“ din 
Tg. Jiu, mulți asemenea elevi.

Cum am consemnat la înce
putul acestor rinduri, și alte 
ramuri de sport se află lingă 
inima elevilor de aici. Dar ti
rul are, parcă, o atracție deo
sebită, care face din această 
școală, o unitate de Invăță- 
mlnt fruntașă, o mică pepi
nieră a acestui sport olimpic.

Un îndemn, desigur, și pen
tru alte colective de școlari, 
să urmeze exemplul colegilor 
lor de aici, dar și o sugestii, ’ 
pentru organele sportive lo
cale de a sprijini asemenea i- 
nlțiative I

tirul 
stir- 
mai

dat

T. St.

genericul 
aniver- 
crearea 
la înfi- 
a VH-a 
compe-

Organizată 
„Daciadei” si dedicată 
sării a 60 de ani de la 
U.T.C. și 25 de ani de 
ințarea UASCR. cea de 
ediție a Agronomiadei. 
titie sportivă de masă rezerva
tă studenților institutelor agro
nomice din Întreaga tară. a 
fost găzduită de municipiul 
Iași. La start s-au prezentat 
peste 150 de concurenți.

Ca de obicei, punctul de a- 
tractie al Agronomiadei l-au 
prilejuit Întrecerile atletice, la 
care au urcat pe podium: la 
fete. 100 M 1. Ileana Nora 
(Cluj-Napoca). 2. Maricica Ba- 
Iaciu — București. 3. Violeta 
Vîț — București; -LUNGIME: 
1. Maricica Balaciu — Buc.. 2. 
Ileana Nora, 3. Elena Petcu — 
București; GREUTATE: 1.
Ioana Mitrică — Iași. 2. Maria 
Sandu — București, 3. Tatiana 
Telemdirc; 500 M: 1. Maricica 
Balaciu, 2. Elisa Rădulescu — 
Cluj-Napoca. 3. Viorica Colin- 
droiu — Iași. Băieți 100 M: 1. 
A. Diallo — București. 2. Gh. 
Bo(an — Iași, 3. D. Dragomir
— Timișoara; LUNGIME: 1. 
Gh. Boțan, 2. D. Vîrsan — 
Cluj-Napoca. 3. Tr. Trîmboțaș
— Cluj-Napoca; GREUTATE1
1. M. Bîră — Cluj-Napoca. _2. 
Ad. Pîrghie — Iași. 3. 
Trîmboțaș; 1000 M: 1. Cr. Va- 
silca — București. 2. D. Dra
gomir. 3. L Brănescu — Bucu
rești. Clasament: 1. București 
117 p„ 2. Iași 115 3. Cluj-Napo
ca 109 p.

Cu mult interes au fost ur
mărite si întrecerile la jocuri 
sportive, care au stabilit urmă
toarea ordine :

VOLEI: 1. Cluj-Napoca 8 p->
2. Iași 7 p„ 3. Timișoara 6 p-, 
4. București 5 p„ 5. Craiova 3 p.

BASCHET: 1. Timișoara. 2. 
Iași.

FOTBAL: 1. 
cu Timișoara, 
poca, 2—1 cu 
Craiova).

în fine, la 
ordinea a fost 
TE — Cluj-Napoca. Iași. Bucu-

rești; BĂIEȚI — București, 
Iași, Cluj-Napoca.

în clasamentul general, locul 
I l-a ocupat Institutul agrono
mie „Nicolae Bălcescu” din 
București, care cîștigă pentru 
a 6-a oară această competiție. 
Este o frumoasă răsplată pen
tru inimoșii student! ai acestui 
institut, care și-au făcut din 
sport un aliat de nădejde, dar 
și pentru colectivul catedrei de 
educație fizică (responsabil, 
conf. Mihai Talarescu) șl acti
viștii Asociației studenților co
muniști din institut Florin Po
varnă. Lucia Pirvu. Mariana 
Rădulescu, Gigi Cojocaru. Ilie 
Topa si Nelu Nichifor.

Tiberiu STAMA

INVITAȚIE LA ATLETISM!
Aceste zile însorite de iunie, zile ale începutului de va

canță, constituie o irezistibilă invitație la activități spor
tive in aer liber. In această privință, Stadionul tineretului 
rămine, în continuare, unul din punctele de atracție pentru 
școlarii bucureșteni, mari amatori de atletism.

Fotoreporterul no-stru Dragoș Neagu a surprins o sec
vență din pasionantele întreceri atletice ale tineretului stu
dios din Capitală, prilejuite de desfășurarea tetratlonului 
școlar, care a avut loc in organizarea Consiliului municipal 
București al organizației pionierilor și C.M.B.E.F.S.

Munca educativă, preocupare prioritară UN REUȘIT FESTIVAL>

Tr.

București (3—1 
4—2 cu Cluj-Na- 
Iașl și 0—0 cu
tenis de masă, 
următoarea: FE-

„APLICAȚII PRACTICE" RATATE..
Orice manual de pedagogie 

sportivă poate confirma fap
tul că nu există prilej de a. 
plicație practică mai efieaee 
decit competiția însăși, ca rea. 
litate imprevizibilă, netrucată, 
capabilă să reveleze — în ac
țiune — calitățile de bază ale 
oricărui sportiv. Nu negăm, 
firește, valoarea lecției de an
trenament a demonstrației de 
sală sau pe tablă, dar susți
nem că verificarea cunoștințe
lor și perfecționarea lor (prin 
urmărire vizuală) se obține cel 
mai bine in focul luptei spor
tive, acolo unde n-ai timp să 
corectezi, nici dascălul să in
tervină, acolo unde măiestria 
cucerită prin exerciții repetate 
se supune examenului public.

Pornind de la aceste consi
derente ne-am pus întrebarea: 
cum vaiorifică antrenorii noș
tri posibilitatea de „APLICA
ȚIE PRACTICĂ” pentru elevii 
lor pe care o oferă cîte o mare 
competiție națională (sau in
ternațională) care se dispută 
nu peste hotare, nu la sute de 
kilometri, ti chiar in orașul 
lor. la îpdemînă deci. Cum 7 

La o recentă întrecere atle
tică 
din București, cu participarea 
celor mai buni juniori mici 
din tară în afara reprezentan
ților federației și a cîtorva 
tehnicieni (prezenți alături de 
concurenții lor), s-a remarcat 
ABSENȚA MASIVA a antre
norilor din numeroasele secții 
de atletism din Capitală (în 
primul rind a celor de la clu
burile sportive școlare). care 
ar fi putut preda elevilor lor 
„pe viu*, din 
tie de tehnică 
mai bun nivel.

Nu altfel se ,____  _______
și in alte ramuri sportive. în 
sala bucureșteană Floreasca se 
dispută periodic meciuri im
portante din Divizia „A” fe
minină de handbal. La unul 
din ultimele jocuri, cel dintre 
lidera clasamentului Știința Ba
cău și echipa locală Confecția 
(surprinzătoare învingătoare). în 
tribună am constatat că era 
•prezentă — Împreună cu în-

pe Stadionul Republicii

treaga ei secție de la C.S.Ș.l. — 
maestra emerită a sportului 
Irina Climovschi. Și ne între
bam, în aceeași clipă. oare 
UNDE se aflau ceilalți an
trenori al secțiilor feminine de 
handbal din Capitală și elevele 
lor, care n-ar fi găsit prilej 
mai nimerit de aplicație vie a 
lecțiilor decît aid 7

încă un exemplu, din ace
eași sală, de astă-dată la tur
neul de baschet feminin pen
tru locurile 1—6. Se întîlneau 
deci, pe parcursul cîtorva zile, 
cele mai bune baschetbaliste 
ale țării. Dar — deși F. R. 
Baschet anunțase că grupu
rile de elevi cu profesori-an- 
trenori au intrarea gratuită la 

tribunele au
e 

vorba de public, ti tocmai de 
cei care aveau aici, cel mai 
mult de învățat : tehnicieni și 
sportivi. Pentru edificare, 
vom aminti că în Capitală e- 
xistă 38 echipe de juniori, cu 
15 antrenori retribuiți. 
pentru aceștia interesul 
de sport 
rea orei 
ei chiar 
pileați ei 
mințeam

sala Floreasca 
rămas cvasi-goale. Și nu

Oare 
față 

se stinge la incheie- 
de antrenament, oare 
nu simt nevoia „a- 
practice” de care a- 
7
Victor BANCIULESCU

tribună, o lec- 
atletică la cel

petrec lucrurile

CAMPIONI LA ÎNVĂȚĂTURĂ Șl Pt STADION, 
DAR Șl OAMENI!

— Școala nr. 30 din Bacău și ambițiile sale -
Popas la Școala generală nr.

30 din Bacău, unde funcțio
nează și Clubul sportiv școlar 
„Vasile Alecsandri”, club care 
se confundă cu fecunda pepi
nieră de fotbaliști ; dar unde 
găsim și mulți alți sportivi și 
sportive din alte ramuri care 
se afirmă în gimnastică, atle
tism, handbal, canotaj, volei și ' 
tir, în cadrul altor unități 
sportive băcăuane de perfor
manță (S.C. Bacău, Știința, 
Clubul sportiv școlar Bacău 
etc.). Ne aflăm într-o școală 
plină de viață, aici împletindu- 
se în mod creator activitatea 
didactică cu cea sportivă. Ele
mentul esențial in obținerea 
multor succese la școala bă
căuană credem că rezultă toc
mai din îmbinarea permanentă 
a celor două principale preocu
pări, pornind chiar de la co
laborarea neîntreruptă intre 
cadrele didactice și profesorii- 
antrenori.

Directorul școlii, prof. D. 
Varodin, ținea să' ne precizeze 
că „toți elevii sint încadrați In 
sportul de performanță. Fotba
lul are clase compacte, cele
lalte discipline sînt reprezen
tate împreună in diversele cla
se ale școlii. întreaga noastră 
muncă urmărește o cit mai ro
ditoare întrepătrundere între 
cele două principale activități. 
Dar, Înainte de orice, sintem 
interesați să iasă pe poarta 
școlii absolvenți care să aibă 
o comportare frumoasă, admi
rată, șl in anii de facultate 
sau de specializare In diverse 
meserii”. Că este așa. ne-am 
convins din acțiunile educati
ve întreprinse în școală. Cer
cul științific, de pildă, cu o 
agendă foarte bogată, oferă e- 
ievelor și elevilor posibilitatea 
de a aborda, suplimentar, pro
bleme de fizică de chimie, de 
matematică, mărindu-le spiri
tul de inițiativă descoperindu- 
le predilecțiile. Colaborarea 
profesor-antrenor se efectuea- '' 
zi prin neîntrerupta legătură 
dintre cei doi. Diriginții cla
selor. de exemplu, sînt pre
zenți la întrecerile sportive ale 
elevilor, îi cunosc foarte bine 
și ca sportivi pe cei de a că
ror educație se ocupă. Cei doi, 
profesorul-diriginte și profeso
rul-a ntrenor, se informează 
mereu despre comportarea.

despre atitudinea elevilor și se 
străduiesc în doi, pentru cori
jarea deficiențelor. Există ca
zuri de preocupare individuală 
pentru unii elevi. Iată-1, de pil
dă, pe acela al unui talentat fot
balist, ~ ~
D. " 
M. 
au 
in 
ca 
capitolul 
spus pregătire 
intră 
nală 
intitulată „Ce pot deveni 7“, 
în cadrul căreia profesorii și 
elevii discută despre perspec
tivele fiecăruia, despre drumul 
cel mai potrivit de urmat. 
Credem că și obligatoria intro
ducere în programul deplasă
rilor pentru diverse 
tiții a unor vizite în 
de importanță istorică, 
Zee și alte instituții de 
și artă reprezintă o contribu
ție la educarea elevilor spor
tivi, la îmbogățirea cunoștin
țelor lor. Iași, Tg. Neamț, 
Mărășești. ca și alte (atîtea) 
locuri încărcate de istorie și 
de cultură ale Moldovei figu
rează pe aceste veritabile tra
see cultural-sportive.

Școala a dat și dă sportivi 
și, mai cu seamă, OAMENI cu 
care se mîndrește. Handbaliste 
Maria Manea, ajunsă o apre
ciată muncitoare textilistă la 
Buhuși, grupul profesorilor de 
educație fizică Lunca, Botez, 
Șoșu, subinginerul I. Solomon 
— sînt doar cîțiva dintre cei 
care au parcurs bine și traseul 
succedînd anii de studiu la 
„nr. 30“. Dintre speranțele ac
tuale — în sport și într-o bună 
realizare în viață — sînt citate 
gimnastele Violeta Gîțu. Au
rora Pușcuță, Mihaela Săndu- 
leț, Mariana Grosu. Irina Bă
lan, handbalista Luminița Puș- 
cașu, atleții Viorica Tulbure și 
Cristian Diaconescu.

Școala din Bacău, preocupată 
să-și sporească faima de „fău
ritoare de campioni*, dorește 
(și reușește), printr-o susținută 
muncă didactică, de instruire 
sportivă 
lanseze 
MENI.

G. Grozea. Atit prof. 
Varodin cit și antrenorul. 
Pană, se preocupă de el, 
grijă ca randamentul său 

școală să fie la fel de bun 
pe terenul de sport. Tot la 

educație, mai bine 
pentru viață, 

organizarea — săptămî- 
- a unei mese rotunde 

„Ce

compe- 
locurile 
la mu
cul! ură

dar șt de educație, să 
în arena vieții OA-

Eftimie IONESCU

CULTURAL-SPORTIV
Pe terenurile de sport 

Școlii generale nr. 190 din 
pitală, duminică dimineață 
organizat sub egida 
dei“, cu prilejul închiderii a- 
nului școlar, o reușită mani
festare cultural-sportivă la 
care au participat peste 2 000 
de elevi și eleve de la școlile 
generale nr. 93, 96, 111, 120 și 
190, liceele 17, 27. „Dîmbovița” 
ș.a. din Sectorul 4. Organiza
torii, colectivele de catedre 
ale școlilor generale nr. 93, 
iii, 120. 190 sub 
C.E.F.S. Sector 4 
Gheorghe Dumitru), s-au achi
tat fără reproș de misiune.

Pe parcursul a peste două 
ore, terenurile sportive au cu
noscut o atmosferă 
ceri pasionante. La 
echipa fetelor din 
VIII-a a întrecut 
clasei a VH-a (ambele din Șc. 
gen. 190), iar la băieți, Liceul 
„Ion Creangă” a cîștigat me
ciul cu Liceul 17. în turnee^ 
de volei, elevele Șc. gen. 1» 
le-au întrecut pe cele de la 
Șc. gen. 120, iar la băieți. Li
ceul 27 a cîștigat în fața Li
ceului „Dîmbovița*. Competiția 
de tenis în care s-au întrecut 
campionii școlilor generale 11V, 
120 și 190 a fost cîștigată de 
reprezentanții ultimei. La atle
tism proba de 60 m a fost cîș
tigată de Veronica Dorobanții, 
și George Staicu (ambii de la 
Șc. gen. 190), la ștafetă 
4 X 50 m băieți șl fete pe pri
mul loc s-au clasat tot repre
zentanții școlii gazdă, ca dealt
fel și în întrecerile de cros, în 
care victoria a fost obținută 
de Lucia Flămînzeanu și NI. 
colae Miu. Pe terenul central 
s-au desfășurat atractive de
monstrații de 
dans tematic 
sambluri din 
nr. 93 și 190.

La sfîrșit, cei mai merituoși 
10 sportivi ai școlilor gene
rale 111, 120, 190 au primit 
frumoase premii.

Numeroșii participanți 
Festivalul cultural-sportiv 
la Școala generală 190 au vi
zionat, totodată, cu mult inte
res expoziția de trofee a gaz
delor, expoziția de desene pe 
teme sportive, precum și cu 
subiecte oglindind dorința fier
binte de pace a tinerei gene-' 
rații, care s-au bucurat de 
mult succes.

ale 
Ca- 
s-a 

„Dacia-

îndrumarea 
(președinte

de între- 
baschet 

clasa a 
pe cea a

gimnastică și 
susținute de an- 
școîile generale

la 
de

Nicolae TOKACEK-coresp.

Zilele trecute am fost martorii unul 
spectacol sportiv care ne-a răscolit 
toate resorturile de omenie ale su
fletului, de dragoste pentru „puii de om”, 

cum numea cineva pe copiii care se avtn- 
tă, de pe le 3—* anișori, spre viață. Eve- 

Circuluinimentul se 
de stat din 
împrejmuite 
și de iarbă 
de educație . ____
10 pioniere de la Școala generală 
nr. 23 și de citeva educatoare, 
organiza o suită de întreceri de 
viteză șl de rezistență pentru 
preșcolari, concurs dotat cu 

s, .Cupa Copilului”. Veți spune că 
mlo deosebit in aceasta. Și, totuși, 
emoționat. De ce 7

Copiii — fetițe șl băieți — și blonzi, șl 
bruneți, șl șateni priveau cu o Încordare 
ieșită din comun, puțin sperlațl, ba spre 
„tovarășa”, ba spre „mama directoare”. Iar

petrecea tn preajma 
Capitală, pe aleile 

de arbuști, de flori 
verde. O profesoară 
fizică, ajutată de

la cuvintele calde: „Haideți, puișorii ma
mei 1 — rostite de profesoară —, ne ali
niem șl fugim plnă acolo, la tovarășa 1* — 
copiii se Înseninau la față, mlngtlațl, parcă, 
de dragoste maternă. Pentru că cel 60—70 
de prichindel, șl mai volnici șl mal puțin 
volnici, enau de la Casa de copii nr. 5

SUFLET DE FEMEIE, 
SUFLET DE PROFESOR

nu-i nt-
ne-a

dtn Capitală. El nu știu Încă să citească, 
dar rlndurile de țață vor cădea, poate, șl 
sub ochii celor care l-au adus pe lume șl 
l-au abandonat, lată o profesoară de edu
cație fizică, instructoare la Consiliul pen
tru educație fizică șl sport al Sectorului 2, 
Marilena Ciurea, fostă sportivă de perfor
manță, astăzi dascăl de sport, bună prie-

tenâ a copiilor, «-a gtndit șl la micuții de 
la Casa de copil nr. 5. Cu adevărată dra
goste de mamă. „Avem datoria să le să
dim in suflete încredere tn torțele lor, In 
viață. Ați văzut cum aleargă 7“ „Aleargă 
frumos copiii mei, nu-i așa 7“ — spunea 
directoarea Casei, profesoara Profira Stan, 

mlndră foc de ei. Șl am înțe
les de ce e mlndră. pupă ce a 
primit diploma 
lulul” o 
propiat 
toare, ce 
toarea a 
sărutat-o. _ —
profesoara Marilena Ciurea
e

„De Ziua Copi- 
fetițâ brunețlcă s-a a- 
de ea : „Mamă direc- 
fac cu asta 1“ Dlrec- 

săllat-o In brațe 
.Marlcica — l-a

a ta.
Marlcica 
înseamnă

Șl pe ea 
va Înțelege 

„Daclada”.

și a 
•pus

«cric 
mal 
dar

diploma < 
„Daciada*. 
ttrziu ce 
deocamdată se vedea că prinsese curaj să 
alerge pentru a crește mare... Aceasta-i 
valoarea acțiunii Începută de Marilena Ciu
rea șl de cel ce o sprijină

Viorel TONCEANU



FOTBALUL ÎN VACANȚĂ ACTIVĂ
(Urmare din pag l)

eficientă legătură între jucători 
ți federație, între jucători în. 
țiși, între antrenori și jucători, 
in scopul formării UNEI ADE
VĂRATE FAMILII A ECHIPEI 
NAȚIONALE din care să re
zulte dorința și interesul co
mun de reprezentare internațio
nală Ia un nivel ridicat pentru 
sezonul de toamnă. în campio
natul european, interes care 
este al tuturor iubitorilor fot
balului. SENTIMENTUL DEM
NITĂȚII NAȚIONALE ȘI AL 
RĂSPUNDERII PATRIOTICE a 
celor ce poartă tricoul tricolor 
In orice sport va sta la baza 
întregii pregătiri a loturilor re
prezentative de fotbal.

De aceea, federația a reco
mandat și a insistat, la încheie
rea campionatului, ca în toate 
nnitătiîe de fotbal să se stăruie 
asupra necesității participării 
conștiente a tuturor jucătorilor, 
tehnicienilor și altor specialiști 
și conducători de unități, la rea
lizarea noului proces de îmbu
nătățire a activități fotbalistice.

In afara rezolvării unor pro
bleme legate de o nouă regle
mentare a transferării jucăto
rilor de fotbal care a fost dat 
publicității, federația lucrează 
în această vacanță Ia o se
rie de norme-cadru care, o- 
dată cu începutul noului cam
pionat, să intre in vigoare, du
pă care nici o abatere să nu 
mai poată fi admisă de la li
tera regulamentelor.

Atît campionatul viitor, cit și 
programul internațional de la 
toamnă au constituit obiectul 
unor analize atente și au fost 
stabilite planuri, perioade de 
pregătire și obiective ptnlru 
viitorul apropiat.

Cluburile și secțiile de fot
bal au primit indicații ca pg

PROGRAMUL Șl ARBITRII
ETAPEI BE MlINE
A DIVIZIEI ,,B‘

SERIA 1 : C. S. Botoșani — 
F.C.M. Siderurgistul Galați : D. 
Petrescu (București), Viitorul 
Gheorgheni — Constructorul Iași: 
C. Maghiar (București), F.C.M. 
Progresul Brăila — Gloria Bistri
ța disputat (2—0), Victoria Te
cuci — Gloria Buzău : P. Balaș 
(București), Politehnica Iași *- 
Relonul Să vin ești : M. Huștluc 
(București), C.S.M. Sf. Gheorghe
— Delta Tulcea : M, Ludoșan
(Sibiu), Ceahlăul P. Neamț — 
I.M.U. Medgidia : C. Voicu
(București), Viitorul Mecanica 
Vaslui — Unirea Dinamo Focșani: 
M. Nlculescu (București), C.S.M. 
Suceava — C.S.U. Galați : M.
Neșu (Oradea).

SERIA A II-A : Energia Slati
na — Chimica Ttmăvenl : I. Ig- 
»a (Timișoara). Flacăra Moreni
— Gaz metan Mediaș : V. Naum- 
eef (Iași), Metalul București — 
Pandurii Tg. Jiu : M. Man (Cluj- 
Napoca), Autobuzul București — 
Tractorul Brașov : V. Curt (Med
gidia), I.C.I.M. Brașov — Rapid 
București : V. Antohi (Iași), Car-

Rațl Mîrșa — Unirea Alexandria:
’. Bițln (Salonta), Metalul Plo- 

peni — Automatica București : 
N. Din eseu (Km. Vîlcea), Petro
lul Ploiești — Șoimii I.P.A. Si
biu : I. Medves (Oradea).

SERIA A III-A : C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin — Strungul A- 
rad : AI. Mustățea (Pitești),
F.C.M. Reșița — Aurul Brad : 
I. Dlma (Sighișoara), F.C. Bala 
Mare — Minerul Lupeni amlnat 
pentru 24 iunie, Rapid Arad — 
înfrățirea Oradea : P. Seceleanu 
(București), C.F.R. Timișoara — 
Someșul Satu Mare : I. Velea
(Craiova), F.C. Bihor Oradea — 
C.T.L. Sighet : S. Necșulescu
(Tireoviște), C.F.R. Cluj-Napoca 
— U.M. Timișoara : V. Ciocan 
(Bistrița), Dacia Orăstle — Mi
nerul nba Seini : R, Petrescu 
(Brașov), Olimpia Satu Mare — 
Minerul Cavnlc : J. Grama 
(București). 

EQ IUNIE 1902
TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

timpul vacanței de vară să nu 
se renunțe total la efort, refa
cerea fizică și nervoasă, după 
un campionat dificil și o ra
tare streesantă a calificării e- 
cbipei naționale în turneul fi
nal al campionatului mondial, 
să fie făcută după indicațiile 
medicilor, jucătorii să benefi
cieze de cele mal bune condi
ții de odihnă.

Este interesant faptul că o 
bună parte a membrilor lotului 
reprezentativ de fotbal se a- 
flă împreună In vacanța de 
vară la mare, cu familiile, ac
țiune care de fapt Înseamnă un 
început de pregătire. întregul 
lot reprezentativ va face apod. 
după 5 iulie, un scurt stagiu 
de antrenament la Cîmpulung 
Moldovenesc, după care, la 15 
iulie, se va reveni la București 
și vor începe pregătirile pentru 
noul campionat și programul 
internațional de toamnă. Ju
cătorii care participă la aceas
tă vacanță activă, membri ai 
lotului reprezentativ, sînt : lor- 
dache, Dueadam (portari), Red- 
nic, Ștefănescu, Iorguleseu, An- 
done, Bogdan, Stănescu, Ungu- 
reann (fundași), Balint, Țiclea-

0 ETAPĂ INTERESANTĂ (ultima) iN DIVIZIA „C“
Campionatul Diviziei „C44 are 

un finiș deosebit de interesant. 
Clteva echipe «fcnt virtual pro
movate în eșalonul secund, da
torită bunel comportări avută pe 
parcursul Întregii competiții. 
Este vorba de Dinamo Victoria 
București — care câștigă cu nu 
mai puțin de 16 p avans seria 
„ bucur eșteană44, Prahova Ploiești 
(6 p avans — seria a III-a), 
ROVA Roșiori (8 p — VI), 
Metalurgistul Cugir (5 p — s. 
VIII), Armătura Zalău (4 p — 
s. X) și Industria sîrmei Cimpia 
Turzii (5 p — s. XI). Dintre ce
lelalte pretendente la promovare, 
practic nu mai pot pierde șefia 
Minerul Motru, C.S.M. Borzești, 
Gloria Reșița și Minerul Gura 
Humorului, care sint favorizate 
în ultima etapă de jocuri relativ 
ușoare sau de golaveraj. Lupta 
rămlne deschisă în seriile a 
IV-a al a XH-a, între Metalo- 
sport Galați și Portul Constanța 
— ambele au cîte 39 p și meciuri

ȘTIRI...
• REPREZENTATIVA DE JU

NIORI — VICTORIE ȘI MECI 
NUL, 1N polonia. Noua echipă 
națională de juniori a susținut 
două partide amicale, In Polonia, 
cu reprezentativa similară a tâ
rli gazdă. In prima partidă, ti
nerii noștri fotbaliști au ciștl- 
gat eu 2—0 (0—0) prin golurile 
marcate de Țlrlea (mln. «2) șl 
Hagi (mln. 66). în a doua lntîl- 
nlre s-a consemnat egalitatea : 
1—1 (1—0), pentru echipa noas
tră marclnd Bagi (min. 25). An
trenorul Marcel Pigulea a folosit 
următorii jucători : Barba — Rus, 
Rogojanu, Meszaroș (Ruicea). 
Ncdelcearu — Hagl, Bleă, Ssel

JUNIORI CERTAȚI CU DISCIPLINA
• Orlcît ar părea de surprin

zător, ordinea de zi a ședinței 
de joi seara a Comisiei de dis
ciplină a F.R.F. a avut În prim 
plan abaterile unor JUNIORI, 
care în ultimele meciuri au În
călcat regulamentul de Joc șl 
ETICA SPORTIVA fie lovindu-și 
adversarii, fie atadndu-1 violent 
și punindu-le astfel bi pericol 
integritatea corporală. Aceste a- 
baterl comise de juniori, aflați 
pe drumul creșterii tehnicii de 
Joc, a afirmării prin practicarea 
unul fotbal de bună calitate, a 
rașpectărll regulamentului, sint 
cu attt mal supărătoare. Oare 
nu-1 supără și nu le dă de gln- 
dit șl antrenorilor lor T Nu-șl 
găsesc nici o vină pentru aba? 
terlle elevilor lor ? Să notăm, 
oricum, că Mltroiu (Universita
tea Craiova) a fost suspendat pe 
5 etape, Vasile (Dinamo) pe 1 e-

In cadrul a 8 
extrageri, totali- 
zînd 44 numere, 
ORICINE JOACA 
POATE OBȚINE :
• autoturisme

„Dada 1300-
• mari sume 

bani
de

• excurs!! ta
U.R.S.S. sau
R. D. Germană 

VARIANTELE DE 
13 LEI PARTICI
PĂ LA TOATE 
EXTRAGERILE !

Nu ocoliți prile
jul de a vă numă
ra printre marii 
efșiigătorl !
ASTĂZI, ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE 

nu, Augustin, Klein, Custov, 
Bălăci (mijlocași), Gabor, Tur- 
cu, Cămătaru, Geolgău și Văe- 
tuș (înaintași), Boloni, M. Ma
rian și Moraru sînt în sesiune 
de examene, după care se vor 
integra lotului reprezentativ.

In această vacanță competițio- 
nală de vară, echipa națională 
va susține două intîlniri ami
cale cu reprezentativa Japoniei, 
la 15 iulie la București și la 
17 iulie la Constanța. La 20 iu
lie se va organiza un turneu 
internațional de fotbal în Capi
tală, dotat cu „Cupa Bucu- 
reștiului", la care vor participa 
1—2 echipe de peste hotare, e- 
chipa Ropaâniei și formații de 
club din campionatul nostru.

La 28 august vor începe pre
gătirile pentru Initllnirea ofi
cială cu Suedia pe teren pro
priu, din preliminariile campio
natului european, de la 8 sep
tembrie. perioadă în care este 
programat și un joc amical cu 
reprezentativa Danemarcei, la 1 
septembrie.

Pentru loturile reprezentative 
de tineret și juniori au fost în
tocmite, de asemenea, progra
me de pregătire.

în deplasare, respectiv Precizia 
Să cele și Progresul Odorheiu Se
cuiesc, prima cu 39 p șl joc în 
deplasare (golaveraj 4-11), iar 
secunda cu 37 p (golaveraj 4-26) 
cu meci acasă, cu Torpedo Zâr- 
nești.

Situația echipelor aflate în 
zona retrogradării este mult mai 
complicată. In majoritatea serii
lor, mai multe echipe sint încă 
în pericol. In această postură se 
află, de pildă, în seria a m-a. 
Petrolul Berea, Caraimanul Buș
teni și S.N. I.T.A. Brăila, iar 
în seria a V-a, FEROM Urzl- 
cenl, Constructorul Călărași șl 
Petrolul Roata de Jos, ca să dăm 
doar cîteva exemple.

Sperăm că în această ultimă 
etapă, de mîine, indiferent de 
situația din clasament, meciurile 
se vor desfășura în limitele spor
tivității, că toate echipele își 
vor apăra corect șansele !

Toma RÂBȘAN

ȘTIRI...
(Trimblțaș) — L. Varga (C. Var
ga), Țlrlea (Videscu), Mărgărit.
• ÎN DIVIZIA »B« — seria a 

IU-a, s-a disputat meciul Aurul 
Brad — Olimpia Satu Mare, con- 
tfnd pentru ultima etapă. Par
tida s-a Încheiat cu scorul de 
2—0 (2—0) In favoarea echipei 
Aurul, prin golurile marcate de 
Bucur (mln. 25) șl Stoica (mln. 
13). (Al. Jurcă, coresp.)
• G.I.G.C. (campionatul munl- 

cfpluJul București) — Selecționata 
studențeasca din Coasta de Fil
deș 4—2 (2—1). Au marcat : 
Georgescu, Alexin, loniță șl 
Constantin, respectiv Lakos (2).

tape, iar Mitar (Politehnica Ti
mișoara) pe 1 etapă.
• Corespondentul nostru din 

Sinaia, Vasile Feldman, a urmă
rit meciul dintre divizionarele 
_C- Carpațl sinaia șl Chimia 
Brăila și In altă calitate : aceea 
de observator federal. In mln. 65, 
arbitrul Gheorghe Lustig a ară
tat cartonașul galben unul Jucă
tor al gazdelor. Pandrea, care 
comisese un fault. Plnă aici, ni
mic neobișnuit. Iată insă că, la 
sfflrșltul partidei, Gh. Dînnltraș- 
eu, antrenorul echipei Carpați 
Sinaia, deci omul care răspunde 
In primul rlnd de procesul edu
cativ care ar trebui să se desfă
șoare in această unitate sportivă, 
l-a tntlmplnat pe observatorul 
federal, ruglndu-1 să Înregistreze 
cartonașul galben ea fiind ară
tat altui jucător, care nu se afla 
in situația Iul Pandrea, aceea de 
a fi acumulat 1 cartonașe galbe
ne. Bineînțeles că observatorul a 
refuzat să dea curs unei astfel 
de „rugăminți*, cartonașul gal
ben arătat lu! Pandrea fiind 
consemnat șl In foaia de arbi
traj.

Dar lucrurile nu se pot opri 
aid. Colegiul central al antreno
rilor are șl el ceva de spus. Șl 
eventuala sancționare a Iul Gh. 
Dumltrașcu trebuie făcută pu
blică, s-o afle șl alțl antrenori 
tentați să procedeze la fel. (J.B.)

.....  ...... ■■■ — ... ——-—

administrația or stai ioio pronospori intorheaiA
NOI POSIBILITĂȚI DE MARI 

SUCCESE : • Astăzi este ultima 
zl de participare Ia conclusul 
Pronosport de duminică 20 iu
nie, care cuprinde meciuri deo
sebit de Interesante din cadrul 
turneului final al C.M. de fot
bal șl din campionatul divizionar 
secund al țării noastre 0 De ase
menea, numai astăzi se mal pot 
procura bilete cu numerele pre
ferate de particlpanți pentru tra
gerea excepțională Pronoexpres 
de mîine, care oferă posibilități 
multiple de clștiguri In autotu
risme „Dacia 1300", mari sume

SCURT ISTORIC AL „CUPEI ROMÂNIEI"
(înaintea semicentenarului)

Anul viitor Cupa României va 
împlini o jumătate de secol 1 I- 
nițiată de F. R. Fotbal în toamna 
anului 1933, competiția a trezit 
la Început neîncredere, mai ales 
din partea marilor cluburi ca- 
re-și vedeau încărcat programul 
cu Intîlniri socotite de mică im
portanță pentru ele. Așa se și 
explică de ce în anii de început 
numărul participantelor a oscilat 
între 50 și 200. Competiția se 
înscăunează însă tot mal mult in 
peisajul fotbalului nostru mai 
ales datorită mizei (meciurile fi
ind eliminatorii) șl a rezultate
lor neașteptate care au pynctat-o 
an de an, fădnd-o tot mai inte
resantă. Odată cu suflul proaspăt 
adus în sportul românesc după 
23 August 1944, numărul echipe
lor înscrise a ajuns La cîteva 
mii, menținîndu-se anual la 
peste 3 500, mai ales de când 
„Cupa României*4 se desfășoară 
sub egida „Daciadei".

Victoria în cele 43 de ediții 
disputate pînă acum a revenit 
unui număr de 16 echipe, specia
lista nr. 1 s-a dovedit Steaua 
București care (și sub denumirea 
C.C.A.) a cîștigat competiția de 
13 ori. Urmează în acest clasa
ment al victoriilor finale Rapid 
București (cu 9 victorii, dintre 
care 6 consecutive, Intre 1937 șl 
1942), apoi Dinamo București și 
Universitatea Craiova (victorioa
se de cîte 3 ori), Ripensia Timi
șoara, U.T. Arad și Politehnica 
Timișoara (cîte 2 victorii) și un 
grup de 9 cluburi fiecare cu 
cîte un succes final : C.F.R. Tr. 
Severin, Metalul Reșița, Progre
sul I.C. Oradea, Progresul Bucu

AȘA A FOST ULTIMA FINALĂ
Finala de anul trecut s-a dis

putat miercuri 24 iunie, pe Sta
dionul Republicii dn Capitală. In 
fața a peste 25 000 de spectatori, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
Învins pe „POLI44 TIMIȘOARA 
cu neașteptatul scor de 6—0 
(2-0). Să rememorăm cum s-au 
Înscris golurile : Bălăci (min. 20), 
din lovitură liberă de la 18 m, 
la vinclu ; Balacl (min. 41), după 
o spectaculoasă combinație cu 
Crișan ; Donose (min. 55), după 
o acțiune individuală ; Crișan 
(mln. 72). gol spectaculos cu 
capul, din plonjon, la centrarea 
Iul Cîrțu ; Cîrțu (min. 74), In 
urma unei acțiuni personale de 
toată frumusețea, cînd, la capă
tul unul slalom prelungit, a tri
mis pe lîngă portar ; Negrilă

MÎINE, FINALA: DINAMO-F.C BAIA MARE
(Urmare din pag. 1)

nim la București eu dorința să 
ciștigăm și să nartieipăm In 
Cupa cupelor nu doar datorită 
conjuncturii favorabile". Și vi
ne cu ei si Roznai. atîtia ani 
In prim-planul Diviziei „A“, 
cînd juca la Jiul Si— la Dina
mo București.

De partea cealaltă. noua 
campioană îi va opune partene
rei sale nu numai valoarea și 
experiența lotului său. dar P 
dorința (mărturisită, cum veți 
vedea) de a reuși în această 
vară a lui 1982 eventul atît de 
dorit: campionat+Cupă. Teore
tic. Dinamo are cele mai mari 
șanse, dar ..cupa" rămîne „cu
pă!" Fără să stăm prea mult 
pe gînduri ne aducem aminte 
de isprăvile unor echipe de 
Divizia ,.B“ care s-au întors 
acasă cu prețiosul trofeu: Me
talul Reșița. Arieșul Turda, 
Chimia Rm. Vilcea. De aceea, 
dinamovistii sînt destul de re
ținuți, sobri, în declarații: „Do
rim să realizăm eventul, ne 
spunea ieri antrenorul Valentin 
Stănescu, dar știm că ne aș
teaptă un meci greu. De acest 
lucru sînt convinși toți jucăto
rii noștri. Tratăm cu toată se
riozitatea partida de duminică".

Ce mai spun băimărenii? Gh. 
Georgescu, vicepreședinte al 
clubului: „A fost sărbătoare la 
noi după calificarea în finală. 
Jucătorii au revenit miercuri 
seară de Ia Cluj-Napoca. joi și 
vineri și-an continuat antrena
mentele, Iar sîmbătă dimineața

de bani șl excursii în U.R.S.S. 
sau R.D. Germană. (Tragerea va 
avea loc la oră 16, în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Stalcovlcl nr. 42,; 
numerele câștigătoare vor fi a- 
nunțate la televiziune și la radio 
în cursul serii).

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 18 IUNIE 1982
Extragerea I : 80 77 50 73 71 

82 23 20 58
Extragerea a II-a : 30 84 51 

75 81 3 29 25 15. 

rești, Petrolul Ploiești, „U** Cluj- 
Napoca și Jiul Petroșani — toate 
din Divizia „A“, și trei echipe 
din „B“ : Metalul Reșița (victo
rioasă in 1954), Arieșul Turda 
(1961) și Chimia Rm. Vîlcea (1973).

într-adevăr, de-a lungul anilor 
— subliniind tocmai „caracterul 
k.o.44 al „Cupei României4* — 
formațiile din Divizia „B“ au a- 
vut un important cuvînt de 
spus, acestea fiind prezente de 
10 ori în fnală I In afara Meta
lului, Arieșului și Chimiei, cele
lalte finaliste din eșalonul se
cund au fost C.A.M.T. Timișoara 
(1938), Flacăra Mediaș (1951), 
Progresul I.C. Oradea (1955), Me
talul Cimpia Turzii (1956), Dina
mo Obor-București (1960), Side
rurgistul Galați (1963) șl C.S.U. 
Galați (1976). Mai mult, în două 
ediții, finalistele au fost din Di
vizia „C44 : Foresta Fălticeni
(1967) și Constructorul Galați 
(1973).

Acum, în ediția 1981—82, o altă 
echipă din „B“, F.C. Baia Mare, 
va da duminică replica unei e- 
chipe din „A44, campioana țării, 
Dinamo București. Este, de fapt, 
o reeditare a finalei disputate cu 
23 de ani în urmă, în 1959, cînd 
Dinamo București a cucerit tro
feul întrecind pe Minerul Baia 
Mare cu 4—0. Firește, altele sînt 
datele problemei' acum cînd 
F.C. Baia Mare dovedește că a 
rămas același „11** bun, iar Di
namo București se arată dorni
că să reediteze eventul campio
nat—cupă reușit în 1969.

Mlrcec TUDORAN

(min. 82), șut-bombă, de pe par
tea dreaptă, din marginea care
ului de 16 m. Cîștigătoarea Cu
pei a aliniat următoarea forma
ție : Boldicj — Negrilă, Ștefă
nescu, Tilihoi, Ungureanu — TI- 
cleanu (min. 62 Beldeanu), Do
nose, Bălăci (min. 62 Irimescu) 
— Crișan, Cămătaru, Cîrțu.

Ce va fi mîine ? Greu de cre
zut că se va repeta un aseme
nea scor, chiar dacă față în 
față se vor afla campioana țării 
(acum Dinamo) și o echipă de 
Divizia „Ba (F.C. Baia Mare), 
dar fostă divizionară „A44 pînă 
anul trecut. Cupa favorizează 
însă atîtea surprize. Pe care 
dintre ele ne-o rezervă la fina
la ediției 1981—1982 ? (AL C.)

(n.r. azi) vor sosi în București, 
cu avionul. Am pregătit finala 
eu toată seriozitatea. Cum măr
turisea și Sabău, jucătorii noș
tri sînt dorniei să aibă o com
portare frumoasă la București, 
să ofere împreună cu Dinamo 
un fotbal de calitate si. de ce 
nu, să ducă trofeul Ia Baia 
Mare".

Echipa va fi însoțită la Bucu
rești de aproximativ 500 de 
suporteri. Așadar, peste 1200 de 
kilometri, pentru o filială. Dar, 
merită!

Iată formațiile probabile (în- 
trucît ambii antrenori. Valentin 
Stănescu si Paul Popescu, 
ne-au spus că ele vor fi stabi
lite înainte de joc):

DINAMO: Morarn — L Ma
rin. Dinu, Bumbescu. Stredie
— Mulțescu. Dragnea. Custov — 
Iordache, Văetuș (Dudu Geor
gescu). Orac (Văetuș). Augustin 
și L. Moldovan sînt accidentați, 
iar Stănescu are 2 cartonase 
galbene.

F.C. BAIA MARE: Moldovan
— Sepi, Borz, Tătăran, Koller
— Bălan. Sabău, R. Pamfiî — 
Dragomirescu, Ene. Roznai. 
Buzgău, care miercuri, în se
mifinala cu F.C. Argeș, a fost 
titular, nu poate fi utilizat de
oarece a suferit o entorsă la 
gleznă.

Finala Cupei, care va începe 
la ora 17, va fi condusă de o 
brigadă de arbitri formată din
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Se
verin). la centru. M. Salomir 
(Cluj-Napoca) și Cr. Teodores- 
eu (Buzău), la linie- ,

Fond total de câștiguri : 
1.336.520 lei din care 500.000 
lei, report la categoria 1 și 
64.864 lei, report la categoria 
a 2-a.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 13 IUNIE 1982
Categoria I : 3 variante 25% 

a 32.513 lei ; categoria 2 : 3 va
riante 100% a 15.982 lei și 8 
variante .25% a 3.995 lei; cate
goria 3 : 24,50 a 3.262 lei ; cat. 
4 : 108 a 740 lei ; cat. 5 : 318,50 
a 200 lei și cat. 6 : 2.160.25 a 
100 lei.



ROMÂNIA VA GĂZDUI
O GIIUPĂ Dt CAlIHCADt

PINTRU C. E

F.I.B.A. a hotărât la Fri
bourg (Elveția), ca grupa „D", 
de calificare pentru campiona
tul european de baschet femi
nin din" anul 1983 (11—18 sep
tembrie, in Ungaria), să fie 
găzduită de țara noastră. Din 
grupă fac parte reprezentati
vele Belgiei, Bulgariei, Israe
lului și ROMÂNIEI. Compo
nența celorlalte grupe : „A.*
(în Franța) : Danemarca, Fran
ța. Olanda, Scoția Și Suedia ; 
„B“ (în Iugoslavia) : Anglia, 
R.F. Germania Iugoslavia și 
Norvegia ; „C“ (în Italia) : El
veția, Finlanda, Irlanda, Ita
lia, Spania. Se vor califica e- 
ehipele clasate pe locurile 1 &i 
2 In fiecare serie', selecționa
tele U.R.S.S., Poloniei. Ceho
slovaciei și Ungariei fiind di
rect calificate.

BJORN BORG
LN NOU START
ABIA IN 1983!

Intr-un Interviu 
cent săptămînalului 
.Stern**, cunoscutul 
edez de tenis Bjorn 
firmat că nici un alt motiv nu 
l-a împiedicat să participe la 
actuala ediție a turneului de la 
Wimbledon, în afara aceluia de 
a fi fost obligat să joace în ca
lificările probei de simplu mas
culin. „...Ceea ce era, desigur, 
inacceptabil pentru mine — de
clară Borg. Organizatorii de la 
Wimbledon ar fi putut imblinzi 
strictețea actualelor reguli (n.r. 
impuse de Consiliul profesional) 
In sensul de a califica automat 
un jucător care a luat de zece 
ori startul In turneu și l-a cîș
tigat pînă acum de cinci ori !«

Bjorn Borg a dat amănunte 
despre viitorul său program 
competițional din acest an, în 
care vor continua să predomine 
meciurile de demonstrație, dar 
el și-a precizat intenția de a 
reveni în marile competiții ale 
tenisului începînd din ianuarie 
1983.

I

acordat re
vest- german 

campion su- 
Borg a rea-

După primele zile ale turneului final

HARTA FOTBALULUI MONDIAL 
S-A LĂRGIT EFICIENT

Cota interesului față de a- 
cest maraton fotbalistic crește 
ti de zi. Joi seara, după ce se 
încheiase insă fi meciul de la 
Valladolid, dintre reprezentati
vele Cehoslovaciei ți Kuwait- 
ului, Joao Havelange, preșe
dintele F.I.F.A., intr-un inter
viu televizat, declara că inde
pendent de minusurile apărute 
în jocul echipelor Peru, R.F.G., 
Spania ți Cehoslovacia, meri
tele partenerilor lor, Camerun, 
Algeria. Honduras fi respectiv 
Kuwait, nu pot fi contestate 
de nimeni. Surpriza cea mai 
mare, desigur, a furnizat-o Al
geria („Bomba en Gijon, Ale- 
mania k.o. ante Argelia ti
trează „As“ pe pagina intii). 
Jucători puțin sau deloc cu- 
noscuți pină acum, ca Cer- 
bah, Gohleb, Assad, compo
nent ai unei selecționate pre
zente pentru prima oară la un 
turneu final au zădărnicit e- 
forturile lui Schumacher, Kaltz, 
Stielike, Breitner, Hrubesch fi 
Rummenigge, nume atit de 
sonore ale echipei R.F.G., cam
pioană a Europei „en titre*.

„Cum a fost posibil rezul
tatul de la Gijon ? încă nu 
pot să cred că am pierdut, nu 
este adevărat !“, se lamenta, 
la cabine, Jupp Derwall, an
trenorul echipei R.F.G. „Cina 
ar fi putut paria un singur 
pesetas, se intreba confratele 
Claude Chevally, de 
L’Equipe, pe formația 
Honduras, oferită de 
keri 1000 contra 1, înainte 
deschiderea Mundialului ? 
meni, desigur! Și totuși a fost 
necesar un penalty, transfor
mat de Lopez Ufarte. pentru 
ca Spania să evite o umilință".

Un prim răspuns la aceste 
întrebări, in măsură să expli
ce reacția în lanț, declanșată 
marți, la La Coruna, de reu
șita fotbaliștilor camerunezi, 
și. în ultima instanță, pasul 

■ făcut înainte de reprezentan
tele celei de a patra grupe va
lorice ar fi următorul : la cali
tățile cunoscute (de suplețe fi 
de finețe tehnică), jucătorii e-

la 
din 

bookma- 
de 

NI-

chipelor Camerun, Honduras, 
Kuwait ți, cu precădere, cei ai 
Algeriei au adăugat virtuți pe 
plan tactic ți fizic. In ața fel 
incit măiestria lor in condu
cerea mingii este pusă acum, 
mai evident ca in trecut, in 
slujba jocului colectiv, util, de 
ECHIPA, cum ne place să-i 
spunem, pentru a-l separa de 
jocul individualist, egoist, ne
competitiv.

Poate că aceste echipe, chiar 
ți Algeria, nu vor reuși, 
cele din urmă, calificarea 
faza a doua a întrecerii, 
efortul lor de a-ți depăși 
diția in aspra dispută cu 
rile puteri fotbalistice se 
aplaudat de pe acum. Rezulta, 
tele-surpriză obținute de 
au sporit cota 
tru această a 
Campionatului 
startul căruia 
nale din Europa ți 
de Sud simt pe pielea lor re
plica curajoasă a unor echipa 
venite de 
meridiane, 
viguroase, 
Mai mult 
scoase, la 
din cea de-a patra . 
salută prin rezultatele lor i- 
deea președintelui F.I.F.A., 
Havelange, de a lărgi harta 
fotbalului mondial, prin admi
terea a 24 de formații la tur
neul final. Un salut fi incă un 
vot, susținut cum se vede, de 
evenimentele petrecute aici, 
pentru președintele F.I.F.A., in 
funcție, care, peste puține zile, 
la Madrid. îji va depune din 
nou candidatura.

Gheorghe NICOLAESCU
Barcelona, 18 iunie

in 
tn 

dqj 
con- 
ma- 
cere
ele 

de intere» pen- 
12-a ediție a 

Mondial, la 
forțele tradițio- 

America

pe alte continente ți 
echipe ambițioase, 

dornice de afirmare, 
decit atit, 
alcătuirea

La Coruna
Elche :
Malaga :

La rom llmnni. un important colocviu international

SPORTUL, OMUL, COMPETIȚIAH I

echipeU 
grupelor, 
„căciulă*.

Gij’on : 
Bilbao : 
Valencia :

Joao Havelange
RĂMiN PARTIZANUL IDEII CU 24 DE ECHIPE“ !

In legătură cu cadrul organizatoric al viitoarei ediții a cam
pionatului mondial, mal precis cu problema — controversată 
— a menținerii formulei cu 24 de echipe participante la tur
neul final sau revenirea la formula cu 16 echipe, Joao Have
lange, președintele F.I.F.A„ a declarat joi seara, la o confe
rință de presă, la Zaragoza : „Rămin partizanul ideii cu 24 de 
echipe șl, la viitorul Congres al F.I.F.A., voi susține ca nu
mărul selecționatelor să rămină același șl la viitoarea ediție 
a campionatului căci, astfel, continentele vor fi mai bine re
prezentate. Pentru anul 1986 F.I.F.A. a acordat Columbiei or
ganizarea Cupei Mondiale, dar dacă această țară nu o va 
putea face, altele șl-au și anunțat intenția de a fi gazdă a 
competiției: Canada, Mexic, Statele Unite șl Brazilia 1”

Răspunzlnd Întrebării: ce-ar zice de o finală... Algeria — 
Camerun I, președintele F.I.F.A. a răspuns: „Ar fi cea mal 
frumoasă zl din viata mea, căci atunci clnd am fost ales pre
ședinte al acestui for International, intenția mea a fost să 
ajut dezvoltarea fotbalului ta țările care aveau nevoie 
aceasta”».

i

pățește capacitatea stadionului 
drilen ,,Santiago Bernabeu", organi
zatorii s-au gîndit sâ... mâreascâ su
prafața tribunelor. Și ca atare ei vor 
Instala tribune portabile în spatele 
porților, sporind astfel la 100 000 nu
mărul locurilor 1

• UN INCIDENT INSOLIT s-a pe
trecut in minutul 20 al meciului de 
ied halia — Peru, cînd arbitrul parti
dei, vest-germanul Waiter EschweNer, 
vrind sâ fie aproape de fazâ, a aler
gat șl »-a ciocnit cu umil dintre ju
cătorii peruani. Jocul a fost între
rupt Hmp de trei minute, pentru ca 
medicul sâ acorde îngrijiri arbitrului 
făcut aproape k.o.

• VALUL DE CĂLDURĂ CANICU
LARA ear. strâbot. Penlnauta Iberică 
a otlm marți un mic racord: 47 da 
grada Cdilus. Șl iă precizăm: la... 
umbră I Cit o H foit la loara f A- 
propo da căldură, miercuri la Bil
bao, unde n-au foit decit 38 da gra
da, englezul Paul Mariner a ilâblt 
In cumul meciului 4 kilograme I

• IN PARTIDA AUSTRIA - CHILE 
de joi, de la Oviedo, a foci Inre- 
giitrat primul penalty ratat Ic aceas
tă Cupă Mondială. Era minutul 25, 
la 4 minute după ce ouMrlecil dei- 
chliateră icorul, clnd atacantul chi
lian Caizely a trai afară I

S AV1ND IN VEDERE cererec mesi- 
vd de bilele pentru finalâ, care de-

PROGRAMUL DE AZI
18,15 
22,00 
22,00

18.15
18.15
22,00

Polonia 
Belgia 
U.R.S.S.

— Camerun (I)
— El Salvador (III)
— N. Zeelandâ (VI)

..Șl DE MIINE
R. F. Germania - Chile (II)
Anglia - Cehoslovacia (IV)
Spania — Iugoslavia (V)

• PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI d« 
fotbal din Kuwait, șeicul Ai Sheikh 
Fa had Al-Sa bah, s-a arătat nemulțu
mit de arbitrajul ghanezului Kwabena 
Dwomoh (aflat la al 12-lea meci in
ternațional din 1970) care i-a sanc
ționat, joi, cu „un penalty imaginar" I

• FRANZ BECKENBAUER, fostul că
pitan al echipei vest-germane, cam
pioană mondială în 1974: „Algerie
nii n-au cîștigat prin noroc: ei au 
Jucat foarte bine. In ceea ce-i pri
vește pe connaționalii mei, trebuie 
sâ recunosc câ... dimpotrivă I*

• FOTBALIȘTII NEOZEELANDEZI a« 
primit — totuși — numeroase telegra
me și scrisori de felicitare după în- 
frîngerea în fața Scoției, 5-2 fiind 
considerat un scor onorabil I In mod 
special a fost apreciată telegrama 
de încurajare din partea primului 
ministru Robert Muldoon.

• JOHAN CRUYFF: „Brazilia va 
cîștiga titlul de campioana mondiala. 
Este echipa care pînâ acum mi-a 
făcut cea mai mare impresie. Și sâ 
nu uitam câ este singura care, in 
ultimii doi ani, a învins reprezenta
tiva sovietică"...

• PENTRU A NU SE CREA vreun 
precedent în materie, cămila fetiș a 
fotbaliștilor kuwaitieni n-a avut acces 
pe stadion la meciul de la Valla
dolid. Și iată că șl fără ea, echipa 
Kuweitului a jucat foarte bine.

JJ
La Font Romeu, sub crestele 

dudei ale Pirineilor, la 1800 m 
altitudine, in aipropierea unea 
foarte moderne centrale termi
ce solare, o instituție școlară 
aproaipe anodină (cu numele 
ambiguu de „Liceul climatic 
și sportiv", aducînd laolaltă e- 
levi deficient! fizic și alții ex
trem de dotați pentru perfor
manță) beneficiază de excep
ționale instalații, care dezvă
luie caracterul adevărat al lo
cului, de centru de pregătire 
olimpică al mișcării sportive 
franceze Din cele 10 nivele 
ale clădirii circulare, doar trei 
găzduiesc pe școlari celelalte 
fiind rezervate loturilor în tre
cere. Ultimul și cel maâ alin
tat lot prezent a fost echipa 
națională de fotbal a Franței, 
căutind aici acomodarea cu 
ambianța vecină a Mundialu
lui din Spania Plaitini și ai 
săi — cu memoria lui Dobrin, 
Troi și Zamfir încă vie — I zburdau pe terenurile de fot
bal și de tenis în piscinele a- 
coperite și descoperite, pola- 

Irizînd curiozitatea turiștilor de 
pasaj, dar și atenția oficiali
tăților pariziene.

I

I
I

I
I
I

I
I

în această atmosferă s-a ți
nut, la Font Romeu (pe care 
localnicii îl pronunță fonetic, 
dezvăluind originile „fîntînii 
romane"), un important coloc
viu internațional consacrat te
mei „Sportul, omul, competi
ția" și organizat de Ministerul 
tineretului și sporturilor din 
Franța. Peste 150 de personali
tăți din lumea sportului au 
audiat intervenții principale și 
au participat la dezbateri In 
comisii de lucru pe subiecte 
extrem de variate (de la 
„Sportul și cetățeanul" la 
..Sportul — valori și pericole"). 
Președintele C.I.O., Juan An
tonio Samaranch, prezent la 
lucrări, a vorbit despre „Etica 
sportului". Monique Berlioux,

director al C.I.O., a prezentat, 
într-un larg tablou, viitorul re
lațiilor lumii olimpice cu mij
loacele audiovizuale. Semnata
rul acestor rînduri a fost soli
citat să țină un referat de în
chidere a colocviului, cu ti
tlul : „O privire umanistă *- 
supra sportului”. A fost un 
prilej nimerit de a înfățișa 
experiența mișcării sportive 
românești și de a sublinia ca
racterul realist, umanist și pa
cifist al concepției noastre des
pre sport.

Colocviul de la Font Romeu 
— care urmărea, printre altele, 
găsirea unor noi căi de struc
turare pentru mișcarea sporti
vă franceză — a fost onorat 
de prezența ministrului tinere
tului și sporturilor, doamna 
Edwige Avice. Lucrările au e- 
vidențiat dinamica activității 
sportive mondiale, au reliefat 
varietatea soluțiilor de adop
tat, dar și unicitatea unor mă
suri vizînd : dreptul popoare
lor la sport (cu o expresie 
care a fost inițiată aici : „spor
tul — problema tuturor"), ne
cesitatea evitării imixtiunii 
stânjenitoare a comerțului sau 
industriei în treburile strict 
sportive, eliminarea violenței 
de pe terenuri sau din jurul 
lor șl instaurarea fermă a 
fair-play-uluâ stabilirea unor 
relații internaționale încuraja
toare în arena sportivă etc. De 
mult interes s-au bucurat in
tervențiile tn favoarea logod
nei culturii cu sportul, pentru 
caire au pledat cunoscuți publi
ciști ca Jean Durry sau filo
sofi și sociologi ca Michel 
Bouet sau Bernard Jeu.

Lucrările colocviului de la 
Font Romeu s-au constituit 
într-o interesantă șt utilă tre
cere în revistă a problematicii 
sportive moderne.

Victor BANCIULESCU

Italia Peru 1-1 (1-0)

DIN NOU O PARTIDĂ NEDECISĂ
Șl al treilea med din 

cadrul primei grupe, des
fășurat vineri, după-amia- 
ză pe stadionul Balaldoa, 
din Vlgo, ta țața a 20 004 
de spectatori, s-a înche
iat la egalitate : Italia 
— Peru 1—1 (1—0), ia 
capătul unei partide ta 
care miza șl-a pus am
prenta asupra nivelului 
tehnic șl spectacular. 
Italienii au Început mal 
bine șl, la capătul aces
tei perioade de superio
ritate, au reușit să des
chidă scorul tn min. 19 
prin Conți. Acesta a pri
mit o pasă de la Antog- 
nonl, a pivotat șl a șu
tat cu piciorul drept ta- 
vinglndu-1 pe Quiroga. 
Sud-americanil au deve
nit mal periculoși, ratlnd, 
plnă la pauză, două oca
zii de a egala. La relua
re, Enzo Bearzot II tri
mite In teren pe „bătrl- 
nul” Causio ta locul Iul 
Rossi, dar Inițiativa ră-

mine de partea peruani
lor. Dino Zoff se remar
că ta dteve ocazii, dar 
ta mta. S3 se produce 
egalarea : la o lovitură 
liberă Cublllas pasează 
Iul Dlaz, acesta trage pe 
jos, balonul deviază dta- 
tr-un apărător Italian șl 
n prinde pe Zotf pe pi
cior greșit. Rezultatul, 
echitabil, amină decizia 
ta grupă, deși Italienii 
(ultimul meci cu Came
run) par avantajați.

Arbitrul Walter Esch- 
weiler (R.F. Germania) 
a condus următoarele 
formații : ITALIA : Zotf 
— Gentile, Collovati, Soi
rea, Cabrlnl — TardeUl, 
Marini, Antognonl — 
Conti, Rossi (min. 46 
Causio), Graziani; PERU: 
Quiroga — Duarte, Diaz, 
Salguero, Olaecbea — 
Velasquez, Cueto, Cubll- 
las — Barbadillo (mta. 
64 Legula), Uribe (mln. 
64 La Rosa), Oblitas.

Brazilia

Argentina Ungaria 4-1 (2-0)

O VICTORIE NETĂ
La Alicante, în cadrul țuit încă din prima ju- 

s-eriei a IU-a, campionii mătate de oră a meciu- 
mondiali au jucat d-ezlăn-, lui, reușind o victorie

echipei 
ire au 
moment

na : Bertoni (min. 
Maradona (min. 38 
») și Ardiles (min. 
A redus handicapul 
loskei (min. 76).

Scoția 4-1 (1-1)
„FESTIVAL

cadrul seriei a Vl-a.,
CARIOCA"

Po-

In 
la Sevilla, Brazilia a foet 
oonduaă cu un gol, ptaă 
ta min. >4, după care 
sud-americanil au trecut 
la clrma jocului șl au 
Înscris de 4 ort : Zico

(min. 34), Oscar (min. 
48), Eder (min. 64) șl 
Falcao (min. 87). A des
chis scorul scoțianul Da
vid Narey (min. 18). tn 
urma acestei 
Brazilia și-a 
liflcarea.

victorii, 
asigurat oa-

Iugoslavia Irlanda de Nord

In completarea cronicii
După partida de joi 

seara, la Zaragoza., în 
care Irlanda de Nord a 
terminat nedecls cu Iu
goslavia. antrenorul ir
landez Billy Bingham de
clara ziariștilor: „Pentru 
noi acest 0—8. este un 
rezultat magnific, un 
succes, căd echipa Iu
goslaviei este un adver
sar de primă mărime 1 
Apărarea noastră a fost 
foarte bună, dar în atac 
n-am reușit ceva deose
bit*. La rîndiul său re
putatul tehnician iugoslav 
Milan Miljanici a spus

laconic: „Este un rezul
tat bun pentru toată lu
mea !*„.

Suedezul Erik Frede- 
riksson a condus forma
țiile: IUGOSLAVIA: Pan- 
telici — Jovan ovlci, Za- 
jec, Stojkovid, Hrstici — 
Petrovici, Slijvo, Gudelj. 
Surjak 
Susid;
NORD: 
Nicholl, 
Lelland, 
O’Neil, McCreery, 
roy, Whiteside — 
trong, Hamilton.

— Z. Vu Javid, 
IRLANDA DE 
Jennings — J. 
C. Nicholl, Mo-

Donaghy — 
McH-

Arms-

TELEX * TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Prima etapă a Tu

rului Elveției, Volketswil — Em
men (184 km) a revenit italianu
lui Giuseppe Saronni în 4h31:37 
(medie orară 40,645 km), urmat în 
același timp de elvețianul Ber
nard Gavillet. După această eta
pă^ și cea prolog, în clasamentul 
general conduce elvețianul Jean- 
Mary Grezet, urmat de compa
triotul său Julius Thalmann la 2 ■ 
secunde. • Etapa a 3-a a Turu
lui Italiei pentru amatori, Vero
na — Guidizzole (145 km), a fost 
cîștigată de • italianul Patrizio 
Gambriasio în 3h 09:44. în clasa
mentul general conduce Giancarlo

Montedorl (Italia) urmat ia 2 se
cunde de Gambriasio.

ȘAH • După 10 runde, ta tur
neul de Ja Torino conduce sue
dezul Ulf Andersson cu 5 p, ur
mat de Anatoli Karpov — 4.5 p 
(1), Boris Spasski și Lajos Por- 
tisch — 4,5 p. In runda a 10-a 
Llubojevid l-a tavins pe Spasski, 
iar Andersson a remizat cu Ka- 
valek. • în runda a 6-a la Sme- 
derevska Palanka (Iugoslavia). 
Smejkal a cîștigat la Radulov 
Sax la Ayk, Iar partidele Rajko- 
vicl — Stean, Jansa — Barlov șt 
Kurajlța — Matuloviți au / fost 
remize. Conduce cehoslovacul

Smejkal cu 4 p, urmat de Niko
lic! (Iugoslavia) cu 3,5 p (2).

TENIS • In sferturile de fi
nală ale turneului feminin de la 
Eastbourne: Mandlikova — Garri
son 6—1, 6—3; Navratilova — Pot
ter 6—3, 6—3, Durle — Stove 0—4, 
6—3, 6—6; Bunge — Jaeger aban
don (accident) • In sferturi de 
finală la Bristol: Davis (S.U.AJ 
— Smith (Anglia) 6—3, 6—1;
Simpson (N. Zeelandâ) — Maeso 
(Spania) 7—5. 6—3; Mayotte — 
Soares (Brazilia) 2—6, 6—2. 7—6. 
Alexander — Doyle (S.U.A.) 6—2, 
4—6, 6—4.
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