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Ceaușescu. 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, vineri 16 iulie — la 
puține zile după Intilnirea cu 
lucrătorii ogoarelor constăn- 
țene — o nouă vizită de 
lucru in acest județ. De’ a- 
ceastă dată, secretarul general 
al partidului s-a întilnit cu 
constructorii a trei mar: o- 
biective de investiții prevăzute 
pentru perioada actualului plan 
cincinal — Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, Centrala atomo- 
electrică de la Cernavodă 
noul port Constanța Sud.

Vizita din acest an pe tra
seul Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, a fost consacrată ana
lizei stadiului de execuție a 
lucrărilor, la punctele cheie ale 
acestei mărețe construcții, a- 
cum cind a rămas mai 
puțin de un an pină Ia des
chiderea navigației pe noua 
magistrală de transport pe apă.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat pe platforma noului 
port Cernavodă. Mii de oameni 
ai muncii din județul Constanța, 
constructori de pe șantierele 
Canalului și cetățeni ai orașu
lui Cernavodă, au întimpinat 
cu puternice urale și ovații pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Conducătorul partidului și 
statului nostru este intim- 
pinat de ministrul transportu- 
-ilor și telecomunicațiilor, to
varășul Vasile Bulucea. Rapor
tul muncitoresc este prezentat 
de general colonel Vasile Ionel, 
adjunctul ministrului transportu
rilor și telecomunicațiilor, di
rectorul general al Centralei 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră.

In continuare se vizitează 
ecluza de la Cernavodă — poar
tă dinspre Dunăre a Canalu
lui —, care va asigura un 
fluent, in dublu sens, al 
lor.

Elicopterul prezidențial 
rizează apoi pe șantierul 
tralei nuclearo-electrice de la 
Cernavodă — obiectiv deosebit 
de important înscris in pro
gramul energetic al țării.

De aici elicopterul preziden
țial se îndreaptă spre Medgi
dia, alt punct-cheie al Canalu
lui, unde se vizitează noul pod.

Apoi se survolează o porțiu
ne a arterei de apă ce va lega 
Dunărea de Marea Neagră și se 
ajunge în sectorul in care își

Și

trafic 
nave-

ate- 
Cen-

activitatea, cu toată 
tinere|ii, militari ai

desfășoară 
vigoarea 
forțelor noastre armate. Con
ducătorul partidului și statului 
nostru, comandantul suprem al 
forțelor armate este întimpinat 
de general-locotenent Constan
tin Olteanu, ministrul apărării 
naționale.

Urmează vizita Ia Șantierul 
național al tineretului de Ia 
km. 50 unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint intimpinați de 
tovarășul Pantelimon Găvănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. și Teodor Mohora, pre
ședintele U.A.S.C.R.

Următorul moment al dialo
gului cu constructorii canalului 
s-a desfășurat la kilometrul 58- 

La ecluza de Ia Agigea, 
poarta dinspre mare a Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră 
sînt prezentate secretarului ge
neral al partidului stadiile a- 
vansate ale lucrărilor la acest 
important obiectiv.

Peste tot, constructorii și spe
cialiștii, tinerii, studenții, mili
tarii, au primit in mijlocul lor 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu cu 
deosebită bucurie, cu sentimen
te de dragoste și aleasă stimă.

Analiza efectuată de secre
tarul general al partidului a 
fost axată și Ia ultimul obiec
tiv al vizitei — portul Con
stanța Sud — pe principalele 
probleme legate de darea in 
exploatare la termen a acestui 
important obiectiv al economiei 
naționale.

în încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a felici
tat pe constructori pentru rea
lizările obținute.

Garda aliniată Ia locul de 
decolare a elicopterului pre
zidențial a prezentat onorul. 
Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Tineri și tinere, pionieri și 
șoimi ai patriei au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Miile de constructori prezenți 
aici și-au exprimat, din nou, 
prin puternice aplauze, înde
lungi urale și ovații, sentimen
tele de înaltă stimă și prețui
re, dragostea lor fierbinte fa
ță de cel care, in fruntea 
partidului șl statului, asigură, 
cu deplină clarviziune și ne
asemuit patriotism, dezvoltarea 
multilaterală a României con
temporane, împlinirea neabătu
tă a destinelor sale comuniste.
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17 ani de la Congresul al IX-lea al Partidului

PERIOADA CELUI MAI FRUCTUOS BILANȚ 
DIN ISTORIA SPORTULUI ROAAÂNESC

980 de medalii obfinute de sportivii noștri la Jocurile
Olimpice, campionatele mondiale

— 19 iulie 1972,19 iulie 1965
17 ani de lumină, 17 ani de pu
ternic avint, 17 ani de istorice 
izbinzi. Procesul complex de în
noire revoluționară declanșat 
de cel de al IX-lea Congres al 
partidului a cuprins de-a lun
gul acestor ani toate domenii
le de activitate. Impresionan
tele succese dobîndite. efortul 
comun al oamenilor muncii de 
a mări eficiența activității, de 
a imprima muncii lor o nouă 
calitate sînt expresia cea mai

față de pregătire, 
muncă, partidul a 
stimulat permanent dezvoltarea 
activității de educație fizică si 
sport, creînd un solid si mo
dern cadru organizatoric pentru 
continua creștere a 
mișcării sportive, atit 
ce privește sporirea 
contribuției sale, Ia 
unor generații viguroase, 
nătoase. cu o capacitate 
mal mare de a îndeplini mă
rețele țeluri de construire a

și europene, la Universiade
învățătură și 
susținut si

eficientei 
in ceea 
ponderii 

realizarea 
să- 
tot

1965-1982

Aur Argint Bronz Total
Jocuri Olimpice 17 27 40 84

Campionate mondiale 76 100 125 299

Campionate europene 35 144 173 412

Universiade 66 52 67 185

254 323 403 980
volntă 
român 
trepte

elocventă a unității de 
și acțiune a poporului 
de a înălța tara pe noi 
de civilizație si progres.

Unitatea de voință și 
ne care animă, acum, conștiin
ța întregii noastre colectivități, 
mobilizînd-o la realizarea no
bilelor idealuri ale socialismu
lui, pentru care militează cu 
înflăcărare marele revoluționar 
care este tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, reprezintă, azi, 
trăsătura dominantă a societă
ții românești contemporane.

Mobilizînd întreg tineretul 
pentru o atitudine patriotică

acțiu-

NOI SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
LA BALCANIADA DE NATAȚIE

• societății socialiste multilate
ral dezvoltate si înaintare spre 
comunism, cit si de materiali
zare a talentului tineretului 
nostru, de continuă mărire a 
prestigiului sportiv internațio
nal al României socialiste.

Acești 17 ani au fost ai celor 
mai mari izbinzi sportive, ai u- 
nor succese care au impus țara 
noastră in elita sportului mon
dial. Victoria tricolorului româ
nesc a fost consfințită pe a- 
proape toate meridianele glo
bului, reprezentanții sportivi ai 
României împunîndu-se cu a- 
plomb în cele mai mari întîl- 
niri ale tineretului lumii : 
Jocuri Olimpice, campionate 
mondiale si europene. Univer
siade. Drumul acesta de puter
nic avint sportiv si de neîntil- 
nite succese a fost marcat de 
254 de medalii de aur, înșem- 
nînd tot atitea victorii de ră-

NAD1A COMANECI
sunet la marile confruntări de 
pe mapamond, de 980 de pre
zente pe podiumurile de pre
miere ale olimpiadelor. ..mon
dialelor" si „europenelor", ale 
Jocurilor Mondiale Universita- 

atestă 
ecoul 
avut 
date

re.
cu 
profund 
indicațiile si îndrumările 
de partid personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, sportului 
românesc în acești luminoși ani.

Mobilizîndu-și capacitatea de 
eîndire si forțele folosind la

Sînt succese care 
puterea faptelor 

pe care l-au

Sportvii români au înregistrat noi' succese și în ziua a doua 
a Balcaniadei de natație ce se desfășoară la București. Polo- 
iștii și-au continuat „seria" cu o victorie în fața selecționatei 
bulgare, iar toate cele cinci înotătoare care au luat startul ieri 
au urcat pe podiumul de premiere ; dintre ele însă doar Car
men Bunaciu (100 m spate) a terminat învingătoare.

înot: CarmenBunaciu, la a doua victorie: 63,87 la 100 m spate
Ieri, vremea a fost excelentă 

în timpul celei de a doua reu
niuni finale la înot ceea ce a 
permis competitorilor să înre
gistreze noi recorduri si per
formante de bună valoare.

Reprezentanta tării noastre, 
Carmen Bunaciu, confirmă că 
este una dintre cele mai bune 
înotătoare din Balcani si că ră- 
mîne în continuare o foarte 
bună specialistă a procedeului 
spate. Ea a cîștigat cursa de 
100 m în 63,37. fără să forțeze

moment, secondată fi- 
băimăreanca Anca Pă- 
(66,69). Tot la a doua 
în actuala ediție

(Continuare tn pag. a 3-a)

Mline, de la ora 20,30, pe stadionul „23 August" din Capitală

REPREZENTATIVELE DE FOTBAL

C.E. (Ic tenis de masă pentru Juniori

nicî un 
Ind de 
trășcoiu 
victorie 
află si sportiva elenă Sofia 
ra. Ieri ea s-a impus din 
printr-o tehnică bună, dar 
ales forță. în proba de 200 m 
liber (2:06,07). Pe celelalte două 
locuri ale podiumului — tine
rele băimărence Teodora Haup- 
tricht si Eniko Palencsar.

Pasionantă a fost întrecerea 
fetelor ne distanta de 200 m 
mixt. Pe primele două lungimi 
a condus detașat Carmen Bu
naciu, dar la bras. Tania Bo- 
gomilova 
cedeului) 
cunde ce

se
Da-
nou 
mai

(o 
a
o

specialistă a nro- 
refăcut cele 4 se- 
desnărteau de 11-

ECHIPELE ROMÂNIEI Adrian VASILIU

AU DEBUTAT CU VICTORII
(Continuare tn pag. a 7-a)

ALE ROMÂNIEI $1 JAPONIEI 
SUSȚIN PARTIDA REVANȘĂ

După București, Cluj-Napoca, 
Arad. Oradea. Ploiești, Con
stanta, Craiova si Hunedoara, 
iată. joi. Suceava s-a înscris 
pe lista orașelor care au găz
duit locurile primei reprezen
tative a tării. Deci, în acest 
an. două debuturi în această 
direcție. Hunedoara si Suceava, 
în organizarea C.J.E.F.S. și 
F.C.M. Suceava, meciul dintre 
echipele României si Japoniei 
s-a bucurat de condiții bune, 
de căldura și entuziasmul pu
blicului care a umplut sta
dionul pînă la refuz. Păcat că 
ploaia, care a căzut torențial 
timp de o oră. a creat proble
me dificile jucătorilor.

în 1974. la Constanța, „tri
colorii" învingeau Japonia cu 
4—1. Acum, dună opt ani, fot-

români au ciștigat cubaîislii
Deci, diferența s-a men
eam la aceeași cotă. Oas- 
sînt rapizi, controlează ba- 
destul de abil, dar au

4—0. 
ținut 
peții, 
Ionul 
slăbiciuni în jocul de apăra
re, la marcai iar în atac fina
lizarea lasă de dorit, deși a- 
ceastă echipă a cîștigat in 
urmă cu. două luni. Ia Tokio, 
„Cupa Japoniei" după ce a în
vins cu 4—1 pe Feyenoord
(toate golurile le-a înscris 
Ozaki (cel care s-a accidentat 
în min. 43) cu 2—0 pe Singa
pore și a pierdut cu 1—2, în 
fața lui Werder Bremen Cor
nerul din nrrnutu! 13 cînd Mo-

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag a S-a)

în localitatea austriacă Holla
brunn au început întrecerile 
Campionatului european de te
nis de masă pentru juniori fe
ri iția a 25-a) și cădeți (ediția a 
15-a). la care iau Parte echipe 
din 27 de țări, formațiile Româ
niei participînd la ambele ca
tegorii.

La juniori, reprezentanții 
noștri, P. Haldan, C. Bădoi și 
F. Ferenczi, au depășit în pri
mul joc al grupei preliminare 
formația Angliei cu 5—0. în alt 
meci din grupă : Anglia — 
Elveția 5—0.

Din cuprins

(Continuare în pag. a 8-a)

ATLETISMUL _ SPORT PRIORITAR
(pag. a 3-a)

ȘTIRI Șl COMENTARII DIN ACTIVITATEA COMPETIȚIONALA INTERNĂ Șl INTERNAȚIONALĂ
(pag. a 7-a ți a 8-a)

CERERI DE TRANSFER LA FOIDAL
(pag a 6-a)
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ISPORTURI TEHNICO-APLICATIVE • CARTE

In tabăra pionierească de la Sălifte De mîine, la Arad
ori mi, trebuie să recunoaștem că lucruri 
de pildă Joaca eu balonul rotund. Intră tot 

> Incidența științei. Tendința spre perfec-

11 TINERELE SPERANȚE11 LA MODELISM
MEMORIALUL 

AUREL VLAICU"

BAT LA PORȚILE AFIRMĂRII
In salba de sate din jurul 

Sibiului. Săliștea este o adevă
rată perlă a „Mărginimii", 
peisajul ei mioritic, de aceea 
frumoasa 
pierea ei

cu

colină din apro-
t______  __ a și fost aleasă
ca loc de tabără republicană
pentru pionieri. Peste 340 de
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor îsi petrec aici o parte 
din binemeritatele zile de va
cantă. Care este profilul aces
tei mici ..colonii" de odihnă 
activă — vizitatorul se dume
rește de cum se apropie, după 
șuieratul si zbîmîitul motoare
lor. Da. la Săliște oaspeți pen
tru două săntămâni sînt iubi
tori ai sporturilor tehnico-apli
cative. mai exact spus — mo- 
dclistii. Cind am aiuns. soa
rele se iuca de-a v-ati ascun- 
selea printre nori, de aceea și 
programul era alcătuit după... 
buletinul meteorologului de 
serviciu. Conducătorul satului 
pionieresc. Iancu Tampa, din 
comisia de specialitate a 
C.N.O.P.. specialist în mode- 
llsm, era plecat cu o serie de 
copii intr-un „tur al obiective
lor turistice sibiene", dar au 
rămas destui si acasă : unii în 
poligonul de concurs pentru 
racheto și aeromodele, iar alții 
prin dormitoare, meșterind Ia 
„mașinile lor zburătoare". ’

Obiectivul nr. 1 al taberei : 
concursul „Tinere speranțe" al 
constructorilor veniti din în
treaga tară pentru a bate la 
porțile afirmării, 
cu o zi 
timpul a 
măiestria 
„condiții 
se spune 
de zbor am stat de vorbă cu 
doi „veterani" ai modelismu- 
lui. veniti aici cu elevii lor :

Se zburase 
înainte, cu două zile, 
mai nus la încercare 

concurentilor si în 
meteo grele". cum 
în aviație. Pe cîmpul

OF-UL ARCAȘILOR MINERI DIN ANINOASA.
Lingă rugby șl fotbal, ra

muri de sport cu o veche 
tradiție în valea Jiului, mi
nerii au mai adăugat una, 
tirul cu arcul. Acțiunilor de 
Inițiere întreprinse cu aproa
pe două decenii în urmă, la 
Petroșani, i-au' urmat treptat 
altele, care au pus bazele 
unul puternic nucleu de ar
cași din rîndul harnicilor mun
citori care sfredelesc pămin- 
tul pentru a da economiei na
ționale cit mai mult cărbune. 
Primilor arcași 
frunte 
le-au 
alții, 
zent, 
cadrul 
nerul Aninoasa.

Nu este vorba doar de un 
mod de a petrece cîteva ore, 
prin mișcare, în aer liber, de 
un simplu divertisment ; ar
cașii de la Minerul Aninoasa 
fac mult mal mult. Echipa 
lor este divizionară „A“, cuce
rind nu mai puțin de 11 tit
luri de campioni ai țării în 
întrecerile seniorilor și junio
rilor șl stabilind aproape 45 
de recorduri republicane 1 To
tul, prin pasiunea, prin entu
ziasmul citorva oameni de ex
cepție, cum sînt Vaslle Tă- 
maș, maestru al sportului șl 
antrenor al echipei, sora aces
tuia, Maria Tămaș, de ase
menea sportivă fruntașă, Au
rel Urlțescu, fost campion al 
țării la seniori sau Dorina 
Damlan, campioană națională 
de junioare.

.Minerul Aninoasa este m 
măsură să ofere mult mal 
mult, In performanță 1« — a- 
firmă cu toată convigerea 
prof, ion Horvat, metodist al

_ ___ de aici, In
cu Valentin Carasiniu, 
urmat muiț!

care, în pre- 
activează in 
asociației Mi-

STIMAT! CUMPĂRĂTORI!
După ce ați ales itinerarul excursiei 

sau vacantei dv. nu uitați să vizitați maga
zinele de specialitate ale Direcției generale 
comerciale a municipiului București:

Bd. 1 Mai nr. 44 A :
Bd. Păcii :
Șoseaua

REȚINEȚI !

De la aceste

• ALPIN Bd. N. Bălcescu nr. 24; 
- Bd. 1848 nr. 3 ;

• SPORTIVILOR — Str. Lipscani nr. W î
• TINERETULUI — Calea Dorobanți 

nr. 10 ;
• MACUL ROȘU

și unitățile din :

• CABANA

Str. lipscani nr. JT

Tancului nr. 113 C.

unități puteți cumpăra 1

costume de tenis ;• rachete si
• articole pentru plajă (costume de baie, 

■altele, mingi, bărcute. ochelari etc.) ;
• articole pentru camping (corturi, mese 

ăi scaune pliabile, aragaze de voiaj, umbre
la parasolar, termose etc.) :

• articole pentru jocuri sportive :
• încălțăminte adecvată.

București, 
sportului, 
minunată 

— „tinere

Nicu Bezman, de la Galați și 
Ion Șerban, de la — 
ambii maeștri ai 
„Viata în tabără e 
*- ne mărturiseau 
speranțe" avem destule si poa
te că nu este atît de impor
tant cine vor fi pină la înche
ierea competiției campionii se
riei, cit faptul că micii sportivi 
învață unii de Ia alții. învață 
de la noi, care-i conducem, ca
pătă experiență. Sporturile 
tehnico-aplicative le conduc 
pașii spre profesiuni tehnice $1 
acesta e lucrul esențial". Zile
le ’de tabără și concursul nu 

încheiase ră...
Ilie IONESCU — coresp.

In Parcul „23 August", punct de atracție -turnul de parașutism

TABARA DE PREGĂTIRE AVIATICA
IȘI DESCHIDE PORȚILE

în aceste zile estivale, in 
peisajul sportiv al Parcului 
„23 August" din Capitală tur
nul de parașutism constituie 
punctul de atracție pentru vizi
tatori. pentru copiii aflata în 
vacantă. Se derulează aici un 
spectacol inedit : cu grupe de 
sportivi în uniformă de culoa
rea cerului, care execută suite 
de exerciții fizice puțin obiș
nuite — sărituri de pe scări 
progresive, rostogoliri din fugă, 
răsturnări cu cercuri metalice 
rotative ; alții întind pe iarbă 
parașute multicolore, pentru a 
le plia. apoi, după o tehnică 
riguros exactă. Maestrul eme-

C.J.E.F.S. Hunedoara. Și ne 
demonstrează concret, cu re
zultate, creșterea continuă a 
interesului muncitorilor și teh
nicienilor mineri din Ani
noasa, față de tirul cu arcul, 
faptul că — ajutați de facto
rii locali — au pus bazele unei 
întreceri intrată In tradiție, 
.Cupa Decebal", anul acesta 
la a III-a ediție, un veritabil 
campionat național, de vreme 
ce la start s-au aliniat, de 
fiecare dată, cel mai Iscusit! 
arcași din Tg. Mureș șl Satu 
Mare, din Cluj-Napoca șl Ră

dăuți, din Iași și 
București. Un poli
gon special — cel 
mal frumos din ța
ră, cum ne-am 

convins — stă, la fel, măr
turie a dragostei pentru acest 
sport a celor de la Minerul 
Aninoasa. Creația lor, munca 
lor In orele libere.

Că arcașii de aici pot. In
tr-adevăr, mal mult pe planul 
performanței, nu Încape nici o 
discuție. Le stă, însă, opreliș
te materialul cu care ie pre
gătesc, arcurile ce le folosesc, 
modeste, departe de a face 
față chiar și unor competiții 
Interne. Conducerea Exploată
rii miniere Aninoasa, cea * 
secției, prin Eugen Șerbănes- 
cu, au făcut demersurile cu
venite pentru ca arcașii de 
aici să Ișl poată procura, PE 
CONT PROPRIU, arcurile ne
cesare ; arcuri competitive cu 
care să-și măsoare, altfel, is
cusința. Dar »of“-ul arcașilor 
mineri din Aninoasa a rămas 
fără ecou. E firesc 7

Tiberiu ST AM A

I
I

Pe aeroportul TAROM din 
Arad se va desfășura, începînd 
de mîine. concursul de aeromo- 
dele machete „Memorialul Au
rel Vlaicu". Competiția și-a 
cîștigat o frumoasă tradiție și 
cunoaște în acest an o amploa
re deosebită. ea sărbătorind 
împlinirea a 70 de ani de la 
primul zbor al lui Aurel Vlai
cu la Arad și 110 ani de la 
nașterea lui Traian Vuia. Pe 
lingă întrecerile de aeromodele 
— care se vor desfășura pină 
miercuri — vor fi organizate 
demonstrații de zbor, întîlniri 
cu aviatori civili și militari, 
evocări ale trecutului glorios al 
aviației românești. La reușita 
acțiunii își vor da concursul 
C.J.E.F.S. Arad, Consiliul ju
dețean al sindicatelor. Comite
tul județean U.T.C. și A. S. 
„Strungul".
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Sebe,

Liceul 
aviație. Va- 
— Liceul 

la egalitate 
Liceul „Di- 

Cantemir". Pe sectoare, 
loc l-a ocupat Secto-

rit al sportului Vasile ___ t
conducătorul acestei activități 
tehnico-aplicative, ne dă amă
nunte : „S-au executat pină 
acum, Ia turnul de parașutism, 
peste 3 000 de lansări cu ateri
zare Ia punct fix, am organi
zat, cu prilejul Zilei aviației, 
primul concurs, Cupa „Aurel 
Vlaicu", iar acum am încheiat 
a doua manșă de întreceri — 
„Cupa U.T.C." pe municipiul 
București, organizată sub gene
ricul „Daciadci"

Această ultimă competiție a 
avut în program patru lansări 
cu aterizare la punct fix. No
tăm numele primilor trei cla
sați. care vor reprezenta mu
nicipiul în etapele următoare : 
Marin Cre(u — Liceul „Auto
buzul". Ionel Iacob — Liceul 
„23 August", Adrian Mihăiță — 
Liceul industrial nr. 2 la bă
ieți si Paula Aîexe 
industrial nr. 3 de 
lentina Spiridon 
„Electroaparataj", 
cu Lidia Manea — 
mitrie 
primul 
rul I.

Dar 
turnul 
abia a 
zile, mai precis la 20 iulie, își 
va deschide porțile aici tabăra 
de parașutism organizată de 
C.C. al U.T.C.. în colaborare cu 
Aeroclubul centrai român. 300 
de tineri. în serii de cite 100, 
îsi vor petrece aici o parte din 
zilele de vacanță, făcînd primii 
pași în unul din cele mai te
merare sporturi — parașutis
mul. Se vor executa alte și 
alte mii de salturi si de fiecare 
dată faita sau băiatul „anco
rat" sub cupola parașutei la 
80 m altitudine, de unde se 
efectuează lansarea, va folosi, 
fără îndoială, prilejul, cu toate 
emoțiile saltului, de a privi 
Bucureștii în toată splendoarea 
lor.
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sezonul parasutiștilor la 
din Parcul ,23 August" 
început. Peste citeva

Viorel TONCEANU

DUPĂ 261 DE ALERGĂRI
Deșl reuniunea de duminică, 

cea a Derby-ulul, a acaparat a- 
proape toți trăpașii de valoare, 
totuși dintre ceilalți eal rămași 
disponibili s-a putut organiza un

Fie că ne place 
simple, cum ar fi < 
mal accentuat sub ____ „ . . ___  _____
țhine, căutarea cu tot dinadinsul a marii performanțe impun 
aproape de la sine disecția, analiza, cercetarea și firește, sin
teza cu temei științific. Să nu ne mirăm deci că — în con
textul unei invazii de sezon cu cărți dedicate fotbalului — 
a apărut, în vrednica editură bănățeană „Facla" (tot mai ge
neroasă cu subiectele sportive, aproape în mod firesc țață de 
gustul local), un volum original, al cărui titlu nu trebuie să 
sperie, ci să invite la meditație, la mal apropiată considerare 
a fenomenului fotbalistic din unghiuri multilaterale, dincolo 
de îngustimea spectrului tehnic. Titlul „Fotbalul sinergie" ne
cesită o Imediată explicație : termenul de sinergie provine 
din cuvintele grecești sin (în comun) șl ergon (efort), vrând 
să sugereze evaluarea actului fotbalistic din perspectiva sis
temului de joc total și a randamentului colectiv pe toate pla
nurile. La acest unghi de vedere multidisciplinar sînt con
vocate cunoștințele din diverse științe cu valoare modernă 
(cibernetica, teoria deciziilor, psihosociologie etc). Rezultatul 
autorilor Ion Bușe șl D.S. Ogodescu este o lucrare extrem 
de interesantă, pe oare o vor aprecia în primul ' -
cred in consolidarea fotbalului nostru nu pe 
ci pe drumul studiului serios. Acestora le este 
lumul, pe care-1 recomandăm călduros.

O Se întimplă rar dar, iată, se mal întîmplă ... „
de romane să aleagă, fără nici o legătură cu subiectul său. 
un pasaj sportiv care se transformă aproape intr-un fel de 
alegorie a vieții. Așa ne-a fost dat să constatăm — nu fără 
plăcută surpriză — la începutul și sfîrșitul unul roman de 
debut, premiat de Editura Eminescu : „Victorie minus unu". 
Nu vă lăsați înșelați de titlu : povestea, altfel atrăgătoare, 
nu are nimic sportiv în ea, doar că autorul (Vasilc Radu) 
o începe șl o sfirșește cu aceeași scenă de final de cursă 
ciclistă, un pluton („o masă aproape compactă de trupuri în 
mișcare") pe care eroul 11 privește cu distanțare, pină a-și 
da seama că el însuși este unul dintre concurențl t O alego
rie iscusit aleasă.

• PLASTICĂ

i
$

I

ca un autor

Credem că niciodată pină astăzi Expoziția republicană de 
pictură și sculptură nu a fost atlt de săracă pentru noi, iu
bitorii de sport ca parte a oricărei manifestări de viață. 
Despărțiturile sălii Dalles nu ne oferă de astă dată nici mă
car o singură pictură cu subiect sportiv ! Să fi secat inspi
rația pictorilor tn acest domeniu 7 Ori se manifestă o igno
rare a subiectului care se datorește și nepăsării cu care 
Însăși lumea sportului tratează creația artistică cu temă spor
tivă ? Am mai atras atenția asupra acestui aspect, arătind că 
artiștii — pentru a fi încurajați In alegerea temelor spor
tive — au nevoie de considerație și nu In ultimul rind de 
comenzi ! Credem că operelor de artă cu subiect sportiv 
le-ar sta bine in holurile sălilor de sport, tn sediile publice 
ale cluburilor sportive. Numai prin acest reciproc flux de 
interes poate fi stimulată creația de picturi cu subiect sportiv.

Altfel, Salonul ne 
rea" lui Maximilian 
sculptură — singurul 
tul. Iată bronzul lui 
interesantă, tn bronz ... 
tulată „Nautică" șl care 
de schi nautic

oferă plăcuta reîntilnire eu „Alergătoa- 
Schulman șl cu încă două lucrări de 
gen care onorează de astă dată spor- 
Cristea Grosu ..Snortivi"

Șl
„Sportivi" și compoziția Sj 

aluminiu, a lui Mircea Enache, inti- 0 
duce cu gîndul la o alambicată soepă,.ț,g

• FILM
Piața cinematografică . 

sportiv (sau aproape). Iată cîteva titluri grăitoare de la pri
ma privire : „Roberto Carlos cu 300 km pe oră", „Pilot de 
formula 1“ sau „Visul de argint al alergătorului". Dar sin
gurul cu adevărat „sportiv" este fără Îndoială „Campioana 
mea", o producție a studiourilor japoneze, care povestește 
biografia sportivă și sentimentală a „celei mai bune alergă
toare a anului 1976", pe nume Miki Gourman, o americană 
de origine japoneză. Regizorul Gwen Arner evocă povestea 
unei tinere japoneze care se apucă, în împrejurări întâmplă
toare, de un fel de jogging care o conduce curând spre aler
gările de fond, spre maratoanele la mare vogă în Statele 
Unite, ajungînd curind Învingătoare în întrecerile pe străzile 
orașelor. Povestea ia aspect dramatic atunci cind vine mo
mentul 'alegerii intre pasiunea sportivă (pasiunea de a în
vinge, de a fi victorios) și datoriile față de viața de toată 
ziua. Compromisul găsit — șl bine Ilustrat de interpreții Ioko 
Shimada șl Chris Mitchum — este pilduitor.

pare invadată de filme cu subiect

(Vib)
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dedicat lui Ivan Pat
care a repurtat 3 vlc-

a-

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI^Un 
catren 
zaichln, ___  _ ____
torli la ediția jubiliară a Regatei 
Snagov :
Din evoluțiile sale, 
Un fapt rămine principal : 
Cîștigătorul de finale
Mal are mult pînă-la ...final !

...șl alt catren inspirat de cele 
1 000 de kg de... vin, pe care 
consiliul orașului Pescara le-a 
cut cadou lui Rossl : 
Cu asemenea răsplată 
Pentru jocul demonstrat, 
Poți să-l mai acuzi vreodată 
Că succesul i-a-mbătat 7

MARIELA DORU, BUCUREȘTI. 
Nu ne-am glndit să întocmim o 
astfel de evidență dar, după 
toate probabilitățile, cele 6 ore 
șl 32 de minute, rât a durat me
ciul dintre McEnroe și Willander, 
din cadrul Cupei Davis, repre
zintă un record în materie. SI 
numai din Cupa 

cu sosiri 
de re
da r al- 
cu per- 
cailor.

se cu-

Interesante 
disputarea a 
M reuniuni 

prezent. Un 
au reușit să

atractiv program pentru cursela 
de joi, probe soldate 
strânse șl noi ameliorări 
cordurl, unde previzibile, 
tele în totală contradicție 
formanțele anterioare ale 
La acest capitol negativ 
vine menționată victoria lui Sa
tina, care ■ marcat un salt de 
valoare imposibil de explicat, mo
tiv pentru care credem că antre
norul Gh. Popescu nu va scăpa 
.atenției" arbitrilor.

Iată acum citeva 
date statistice, după 
261 alergări in cele 
organizate pină In 
număr de șapte cai 
obțină cite patru victorii, printre 
el aflîndu-se Perjar și Hemelus, 
alături de Florentina, Coltlc, Strii- 
ga. Sufix și Trifoi. Alțl 15 de 
concurențl au trecut de dte trei 
ori primii linia de sosire, pe an
trenori ei fiind astfel repartizați s 
S. Ionescu (6), N. Gheorghe (4), 
M. ștefănescu (3), M. Dumitru, 
V. Gheorghe, I. Oană șl G1J. Tă- 
nase <dte 2), Tr. Marinescu șl 
G. Solcan (cfte 1). In fruntea cla
samentului victoriilor pe formații 
situația este următoarea : 1. S. 
Ionescu (28), 2—3. N. Gheorghe 
și Gh. Tănaee (dte 27), 4—5. Tț. 

rind cei oare 
căi empirice, 
consacrat vo-

y. 7'r'

Davis l-ar putea — eventual — 
întrece, în epoca tie-breack-uri- 
lor din turneele Individuale.

ANGHEL MAREȘ, PLOIEȘTI. 
„Cupa Jules Rimet", cum s-a mai 
numit la Început Campionatul 
mondial de fotbal, nu mal există. 
Mal bine spus, există în vltrfiTa 
cu trofee a Federației brazillere 
de fotbal, după cucerirea a 3-.1 
oară (1958, 1962 și 1970) a campio
natului mondial de fotbal. După 
aceea, a fost pus în Joc un nou 
trofeu, care a fost cîștigat acum 
de Italia, șl ea i treia oară 
campioană mondială. Să vedem 
cine urmează și, mai ales... cind 7 
Peste 4 ani 7 Peste 8 7 Peste 13 
etc. 7 In asemenea eondlțll și eu 
as putea pune tn joc un mar» 
trofeu, nu numai F.I.F.A. !

ANATOL BURCA, CONSTAN
TA. Orice s-ar întîmpla, la fotbal, 
decizia arbitrului nu poate fi re
vocată de un for superior. De
cizia, nu I Arbitrai

Marinescu șl M. Ștefănescu (oițe 
25), 4. I. Oană (24) etc.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Hațeganu (N. Boitan) 1:47,3,
2. Kozara. Simplu 2, ordinea 5.
Cursa a H-ă : L Flonla 0. Oană) 
1:47,7, 2. Iezna, 5. Trudln. sim
plu 2, ordinea 5, event 14, ordi
nea triplă S3. Cursa a m-a : 1. 
Atala (M. Dumitru) 1:33,0, 1. Si
licon. Simplu 4. ordinea 8, event 
5, triplu cîștigător 12. Cursa a 
IV-a : 1. Rodion (N. Simion) 
1:20,0, X Manșon, 1. Palicar. Sim
plu 2, ordinea 5, event 12, ordi
nea triplă 131. Cursa a V-a : 1. 
Satlm (Gh. Popescu) 1:32,9, 2.
Sicomor. Simplu 31, event 15, or
dinea 13, triplu dștlgător 237. 
Cursa a Vl-a : L Ogășan (V. Moi
se) 1:30,0, 3. Rodița, 3. Sucă.
Simplu 3,30, ordinea 40, «vent 57, 
ordinea triplă 50. Cursa a VH-a : 
L Nuvelista (V. Pătrașcu) 1:28,0,
3. Răsura, 3. Melodic. Simplu 5. 
ordinea 21, event 33, ordinea tri
plă 1M, triplu râștlgător 1.420. 
Cursa a VHI-a: 1. Sufix (S. Io- 
neacu) 1:32,7, 3. Client. Simplu ă, 
ordinea 30, event 38.

Cotuiantin DUMITRIU



ATLETISMUL —SPORT PRIORITAR
Recucerirea pozițiilor fruntașe se obține numai prin munca susținuta, 

prin valorificarea deplina a potențialului tineretului nostru
Una din sarcinile importante ale mișcării noas

tre sportive este ridicarea tot mai accentuată 
a nivelului general al activității atletice. De 

aici și lozinca : ATLETISMUL - SPORT PRIORITAR I 
Ziarul nostru și-a propus să sprijine această ac

țiune, prezentind cititorilor aspecte din viața secțiilor 

de atletism, a comisiilor județene, a atleților și a an
trenorilor lor. De asemenea, ne preocupă modul cum 
valorifică județele țării potențialul atletic al tinere
tului din zonă, ce fac cluburile sportive școlare, în 
primul rind, pentru organizarea în mod corespun
zător a activității atletice, pentru impulsionarea ac

țiunilor de selecție, pentru îndeplinirea obiectivelor de 
performanță în atletism la nivelul cerințelor.

. Unor asemenea teme le este dedicat și grupajul de 
fpță, care nu are, nici pe departe, pretenția de a 
epuiza bogata problematică a atletismului nostru, 
chemat să pornească viguros pe drumul recuceririi 
pozițiilor fruntașe în ierarhia sportivă mondială.

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA, AMPLE MĂSURI PENTRU
REDRESAREA UNEI SITUAȚII NEMULȚUMITOARE

Desigur, măsurile organiza
torice sînt de mare importanță 
si de aceea le-am si notat pe 
cele luate de C.J.E.F.S. Praho
va în scopul dezvoltării atle
tismului. unul dintre sporturi
le prioritare si în județul res
pectiv. Așa. de pildă, ținîn- 
du-se seama de condițiile si de 
specificul local, au fost stabi
lite ca probe de bază cele de 
sprint si săriturile în lungime 
și triplusalt ; au fost desemna
te ca secții centrale cele de la 
C. S. Petrolul, C.S.Ș. Ploiești si 
C.S.Ș. Cimpina. cu pepiniere la 
A. S. Prahova Ploiești si A. S. 
Metalul Plopeni la seniori, 
C.S.Ș. Chimistul Liceul indus
trial 1 Ploiești, C.S.Ș. Cîmpina, 
A. S. Tînărul petrolist Cîmpi
na. A. S. Olimpia Plopeni si 
A. S. Știința Boldești. Planul 
special de dezvoltare a atletis
mului. alcătuit prin prisma do
cumentelor Conferinței pe tară 
a mișcării sportive, a prevăzut 
încheierea testării tuturor atle- 
tilor din județ și reținerea in 
activitate numai a celor cu va- 
’■•'are actuală sau care au pers
pective/ centralizarea la Inspec
toratul școlar județean a rezul
tatelor obținute cu prilejul 
trecerii normelor S.U.V.A., 
instruirea profesorilor de e- 
ducatie fizică din unitățile șco
lare care vOr efectua selecția 
pentru atletism, predarea ele
mentelor de bază (privind se
lecția talentelor si metodica 
învățării tehnicii în probele a- 
tletice) la cursurile de perfec

CE FACE C. S.
ATLETICE DE

Răspuns:
Clubul sportiv Arad este una 

dintre unitățile de bază ale jude
țului, aici pregăttndu-se numeroși 
performeri de valoare, care s-au 
afirmat constant prin frumoase 
rezultate obținute în competițiile 
interne și internaționale. Printre 
secțiile acestei unități, un loc de 
frunte ar trebui să-1 ocupe și cea 
de atletism, cunoseîndu-se tradi
țiile atletismului arădean, posibi
litățile sale de dezvoltare. Se 
poate afirma, însă, acest lucru 
despre secția de atletism de la 
C.S. Arad ? Răspunsul ne vine 
de la Ștefan Ziegler, președintele 
clubului : „în raport cu celelalte 
secții, cea de atletism se află 
MULT IN URMA CELORLALTE. 
Și din motive obiective, dar, mai 
ales, din cauze subiective**. Iată 
o opinie care spune totul, sau 
aproape totul, de la început.

înainte de a ne referi la cau
zele care frînează bunul mers al 
secției, să menționăm, totuși, că 
aici se pregătesc o serie de tineri 
talentați. Olimpia Șchiop, Maria
na Bohm, Norbert Zimmer, E- 
meric Kerekeș, Anton Șomcov, 
Florin Batoc, Radu Burcea se 
află în atenția antrenorilor de 
La loturile naționale de juniori, 
ei debutînd în activitatea atletică 
abia de un an sau doi, ceea ce 
înseamnă că dispun de calitățile 
necesare afirmării. La prima ve
dere, pare suficient. Chiar mul
țumitor, dacă nu am ține seama 

ționare cu învățătorii, solicita
rea sprijinului Centrului de 
medicină sportivă pentru testa
rea. complexă a sportivilor no
minalizați. constituirea lotu
lui olimpic de perspectivă pen
tru Jocurile Olimpice din anul 
1988 etc.

Repetăm, măsurile organiza
torice au importanta lor. Cit 
privește planul special de dez
voltare. se poate spune că este 
complex. Dar. să vedem în ce 
măsură si ce anume s-a reali
zat din ceea ce s-a intenționat, 
de exemplu în privința testării 
nracticantilor atletismului a- 
vînd vîrsta între 11 si 17 ani, 
nelegitimati. Rezultatele tes
tului ,au arătat că în cadrul 
grupelor de începători NU SE 
LUCREAZĂ SATISFĂCĂTOR, 
deoarece unii profesori-antre- 
nori nu caută întotdeauna ele
mentele de mare perspectivă, 
ci urmăresc doar COMPLE
TAREA NUMERICA a grupe
lor impuse de normă. Totuși, 
ținindu-se seama de calitățile 
manifestate în funcție de spe
cificul probelor atletice. au 
rămas în secții 140 de copii și 
tineri, din circa 400 triați.

O atentie deosebită a fost 
acordată bazei materiale. Sta
dioanelor Petrolul Ploiești. Me
talul Plopeni si Poiana Cîmpi
na li s-au făcut amenajările 
cuvenite pentru a putea găz
dui. în condiții cît mai bune, 
antrenamentele sprinterilor și 
săritorilor. Dealtfel. în ziua în 
care am fost la Ploiești, pe 
pista si la gropile de sărituri

ARAD PENTRU 
PERFORMANȚĂ 

PREA PUȚIN!
de faptul că cei 7 (la care se mai 
pot adăuga vreo 3—4) se află 
abia la început de drum șl că în 
ultimii trei ani de aid a ieșit un 
singur element promițător : loan 
BaUnt, campion național de ju
niori, acum la Steaua. .Eficiența 
muncii antrenorilor noștri nu es
te la nivelul dorit* — ne spune 
președintele. Cei trei antrenori 
(dintre care doi cu plata cu ora) 
nu reușesc, deocamdată, să-și În
scrie munca pe drumul calității. 
Toate acestea țin de răspunderea 
și exigența profesională, de mo
dul cum înțelege fiecare să-și În
deplinească îndatoririle ce îi re
vin. Este cazul, spre exemplu, al 
antrenorilor Traian Maghe- 
ru, în special, și Gheorghe Măr- 
gineanu care, deși lucrează cu 
plata cu ora (tocmai pen
tru a nu fi considerat un sim
plu... ciubuc), ar trebui să de
pună mai mtilt interes în ceea 
ce fac. Este drept, lipsa unor ca
dre de specialitate în atletism la 
nivelul orașului împiedică, deo
camdată, găsirea altor soluții. 
Dar, oare, s-a făcut totul ?

Condițiile locale îi determină pe 
antrenori să-și îndrepte atenția cu 
deosebire spre copii șl juniori, 
deoarece, odată depășit acest 
prag, majoritatea sportivilor se 
îndreaptă spre cluburi din alte 
orașe. Pornind de la această si
tuație, unităților arădane le-ar 

se aflau circa 60 de elevi care 
se pregăteau 6Ub îndrumarea 
antrenorilor. Deși cu puțină 
vreme înainte plouase cu gă
leata. starea pistelor de aler
gări si a celor pentru elan era 
bună.

Desigur, doar cu trei baze nu 
se poate realiza dezvoltarea 
amplă a atletismului. De a- 
ceea. C.J.E.F.S. a întreprins o 
largă acțiune de. amenajare a 
bazelor simple în curțile șco
lilor generale de pe cuprinsul 
județului. In această impor
tantă problemă un ajutor direct 
a fost primit din partea Consi
liului popular județean (prin 
secretarul acestuia. Nicolae 
Pavelescu) care a indicat tu
turor consiliilor populare loca
le să sprijine unitățile școlare 
pentru amenajarea unor pis
te cu zgură, de 60—80 m. și a 
unor gropi cu nisip, pentru să
rituri.

în mod firesc, toate aceste 
măsuri trebuiau primite de că
tre antrenori ca tot atîtea punc
te de sprijin în activitatea lor. 
„Așa s-a și petrecut cu unii — 
ne mărturisea prof. Alexandru 
Bruckner, secretar al C.J.E.F.S. 
— cum este cazul antrenorilor 
Mihai Pascu si Alexandru Ma- 
zilu. acesta din urmă fiind un 
exemplu de capacitate profe
sională și de conștiinciozitate 
pentru mult mai tinerii săi co
legi. Multă vreme a lucrat 
bine și Grigora Oprișescu, 
dar, din păcate, în ultimul 
timp, activitatea lui a coborîl 
la nivelul ncsatisfăcător al ce

A-ȘI ÎNDEPLINI obiectivele 
LA NIVELUL CERINȚELOR?

putea reveni misiunea — foarte 
importantă — de a descoperi ta
lente, de a le lansa spre marea 
performanță. Așadar, prioritară 
devine selecția. Iată, însă că, în 
ceea ce-i privește pe tehnicienii 
de la C.S. Arad, și în acest do
meniu se mai manifestă fisuri. 
Există profesori inimoși — loan 
Marconi (Lie. „I. Slavici"), Agne
ta Weiss, Valeria Danciu (Șc. 
gen. 1), Augustin Nădășan (Șc. 
gen. 2), Ștefan Balița ($c. gen. 
8) ș.a. — care-i ajută pe antre
nori în depistarea unor copii cu 
aptitudini. Dar nu este suficient, 
pentru că, așa cum se apreciază, 
„munca de selecție nu este ceea 
ce ar trebui să fie**. Se impune, 
însă, ca ea să fie făcută perma
nent. Cu accent în trimestrul III 
al anului școlar, pentru ca, oda
tă constituite grupele, să se lu
creze intens în timpul vacanței. 
Aceasta, deoarece în sezonul re
ce activitatea este serios diminua
tă din cauza lipsei unor condiții 
optime în sală. Se aduce drept 
contraargument calendarul com- 
petițional prea încărcat în aceas
tă parte a anului, care-i împie
dică pe antrenori (insuficienți ca 
număr) să se ocupe și de acest 
lucru. Există ceva adevăr, dar se 
impune și din partea clubului o 
atitudine mai fermă, pentru că 
altfel se intră într-un cerc vi
cios. Nu este rezolvată nici dis
ciplina la antrenamente, „care la
să de dorit**, deși se încearcă o 

lorlalți 16 antrenori, dintre 
care 13 au normă întreagă !! 
Deși au fost ținute ședințe de 
analiză, in care multi dintre 
antrenori au fost criticați pen
tru activitate ncsatisfăcătoare, 
unii fiind chiar sancționați, A- 
drian Marinescu, Mădălina Ma
rinescu. Liviu Focșeneanu, ca 
și metodistul clubului sportiv 
Petrolul. Dan Pândele, pentru 
lipsuri în coordonarea secției 
de atletism, lucrurile nu merg 
așa cum ar trebui. S-a ajuns 
chiar să fie sancționată (cu a- 
vertisment) o secție întreagă — 
a C.S.Ș. 1 Ploiești — pentru 
pentru neindcplinirea obiecti
velor de performantă și pentru 
nerespectarea regulilor privind 
obligațiile de planificare si e- 
vidență. Este drept, in ultima 
vreme treburile stau ceva mai 
bine, dar nu suficient de bine 
pentru ca atletismul prahovean 
să realizeze saltul calitativ pe 
care-1 merită. Profit de ocazie 
pentru a aminti antrenorilor 
că de ei depinde, in cea mai 
mare măsură, dezvoltarea atle
tismului in județul Prahova si 
că fără aportul lor rămin za
darnice eforturile făcute pentru 
dezvoltarea bazei materiale, 
pentru asigurarea materialului 
și echipamentului necesar, 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de antrenament și concurs”.

Dumitru STANCULESCU
Paul IOVAN

adaptare a programului antreno
rilor în funcție de cel al elevi
lor.

Iată, așadar, cîteva din cauzele 
care frînează activitatea secției 
de atletism de la C.S. Arad. Ce 
se întreprinde pentru eliminarea 
lipsurilor amintite, astfel ca șl 
această secție să-și îndeplinească 
sarcinile la nivelul cerințelor T Se 
încearcă cite ceva, mai ales pe 
planul oragnizării muncii, al gru
pării elementelor de perspectivă, 
al întăririi disciplinei, pentru a 
se putea „introduce încă din a- 
cest an, la nivelul juniorilor, In 
circuitul performanței 3—4 spor
tivi cu calități certe*. Există însă 
și cauze pentru a căror înlătura
re se cere un sprijin substanțial 
din partea factorilor locali, efor
tul clubului fiind insuficient pen
tru găsirea soluțiilor. A se vedea, 
mai ales, condițiile privind lucrul 
în timpul iernii.

încheiem aceste rînduri, reți- 
nînd o altă afirmație a președin
telui clubului : „In orașul Arad, 
PREA PUTINI COPII PRACTICA 
ATLETISMUL ! Dacă ar exista 
un efort conjugat, dacă strădania 
celor care se ocupă de acest 
sport ar fi mai mare, cu siguran
ță că saltul calitativ al atletismu
lui arădean nu s-ar lăsa aștep
tat...*, o temă, deci, de medita
ție pentru cei care răspund de 
destinele sportului în acest județ, 
care cere o rezolvare cît mai 
grabnică.

Emanuel FANTANEANU

Vizitele reporterilor noș
tri prin diverse uni
tăți sportive din țară 

subliniază dragostea tine
retului pentru activita
tea sportivă, dar în a- 
celași timp constată și o 
îngrijorătoare scădere a in
teresului pentru atletism. A- 
tunci cînd sesizăm faptul că 
prea puțini copii practică 
atletismul, cunoaștem și o- 
biecția referitoare la gradul 
mai mare de atracție al 
sporturilor de echipă, al 
disciplinelor cu mingea, la
tă momentul tocmai potrivit 
să atragem atenția că prea 
mulți tehnicieni din mișcarea 
noastră sportivă ignoră im
portanța atletismului ca 
„sport al sporturilor", ca 
bază de plecare pentru ori
care altă disciplină - adică 
un principiu care ar trebui 
să-i determine să dirijeze 
pașii oricărui copil în pri
mul rind spre instalațiile 
atletice. Sigur că acest 
lucru este așteptat în pri
mul rind din partea școlii, 
care trebuie să găsească 
fără întîrziere metodele cele 
mai adecvate pentru a 
transpune în viață sarcina 
ATLETISMUL - SPORT PRI
ORITAR care altfel rămine 
literă moartă.

Din păcate, este descu- 
rajant să auzi că „secția de 
atletism se află mult in ur
ma celorlalte". Și n-ar fi 
așa, dacă s-ar munci me
todic, cu rigoare și cu do
rința neostoită de a face 
treabă bună în atletism. 
SELECȚIA este primul pas 
pe calea care duce la per
formanță, dar acest pas tre
buie făcut cu grijă. Este de 
neînțeles de ce unii antre
nori, presupuși a fi tehni
cieni de bază ai atletismu
lui, nu lucrează satisfăcător 
nici măcar cu grupele de 
inițiere, nu caută cu perse
verență (și cu mijloace teh
nice) obținerea calității, ci 
se rezumă la rotunjirea gru
pelor cu elemente luate la 
întîmplare. Din această pri
cină, eficiența unor antre
nori ajunge să se situeze 
sub nivelul cerut.

Pentru a progresa ceva 
mai iute, atletismul are ne
voie de o profundă schim
bare de atitudine la toate 
nivelele de execuție. Munca 
indirjită, dragostea pentru 
sportul preferat, gindul la 
dezvoltarea generală a miș
cării sportive românești, va
lorificarea mai deplină a 
potențialului tineretului nos
tru, atit de dotat - iată 
citeva căi pe care se poate 
obține recucerirea pozițiilor 
fruntașe deținute nu demult 
de atletismul nostru.

17 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-lea AL PARTIDULUI
(Uimare din pag. 1) 

maximum condițiile minunate 
create de nartid si stat, sporti
vii. tehnicienii si activiștii au 
dus la un progres continuu al 
calității pregătirilor, la crește
rea performantelor, la priorități 
ale scolii sportului românesc. 
Sîrguința tuturor, stiințifizarea 
permanentă a mijloacelor de 
selecție si pregătire, mărirea 
continuă a bazei de masă au 
asigurat reprezentativelor tri
colore. fără întrerupere, gene
rații de talente care să lupte 
cu abnegație pentru permanen
ta consolidare a prestigiului 
sportului românesc.

Asa se face că la fiecare e- 
diție a Jocurilor Olimpice, cea 
mai mare întrecere a lumii, pe 
cea mai înaltă treaptă au urcat 

si sportivi din România socia
listă. De la Viorica Viscopolca- 
nu, si Lia Manoliu, strălucite 
reprezentante ale atletismului 
nostru la Ciudad de Mexico, 
la Nadia Comăncci. steaua cea 
mai luminoasă a olimpiadelor 
de la Montreal si Moscova, de 
la eternul Ivan Palzaichin la 
Corneliu Ion, de la Vasile 
Diba si Nicolae Martinescu la 
Sanda Toma am traversat nu 
numai generații, ci si ediții ale 
J.O. în care sportul românesc 
s-a afirmat puternic.

Omniprezența si potența 
mișcării noastre sportive au 
fost reliefate si în campiona
tele lumii, precum si în cele 
ale Europei — în cadrul cărora 
au fost cucerite. In acești 17 
ani. 711 medalii, dintre care 
171 de aur —, în timp ce la 

Universiade, veritabile olimpia
de studentesti. s-a marcat, de 
la o ediție la alta, o spectacu
loasă creștere, culminîndu-se 
cu ediția găzduită anul trecut 
de capitala României, în' ca
drul căreia sportivii noștri au 
cucerit un număr record de 
medalii : 67 !

In ciclul olimpic Moscova — 
Los Angeles ies la iveală alte 
si alte talente, capabile să se 
impună în arena dominată de 
cele cinci cercuri înfrățite. 
Ele îsi testează talentul în ca
drul competițiilor europene si 
mondiale, asa cum au făcut-o 
cu deosebită strălucire, re
cent, gimnasta Ecaterina Szabo 
la „europenele" de la Ankara, 
sau Doloistii Vlad Hagiu si 
Cătălin Moiceanu în cele patru 

turnee internaționale cîstigate 
în acest sezon de reprezenta
tiva României și. apoi, mun
cesc cu sîrg pentru a atinge 
cele mai înalte cote valorice.

Toate aceste succese de pres
tigiu, care au făcut din mișca
rea sportivă românească o for
ță de prim rang a sportului 
mondial, au fost posibile da
torită politicii partidului, a 
conducătorului său, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a asigura 
generațiilor care vin tot ceea 
ce le este necesar pentru o ple
nară împlinire.

în efortul uriaș de a asigu
ra tării, poporului, ascensiunea 
pe noi trepte de civilizație si 
bunăstare, sportul s-a bucurat 
de o permanentă grijă. Au a- 
părut pe harta tării noi baze 
sportive, noi complexe ale să
nătății si vigoare!, au fost 
create noi cadre specializate, 
s-au pus bazele unei perma

nente colaborări cu o serie de 
Stiinte ajutătoare, a fost asi
gurat un judicios calendar com- 
petitional intern si Internațio
nal. astfel că pe orizontală si 
pe verticală sportul si sporti
vii au create mijloace de con
tinuă ascensiune.

La împlinirea a 17 ani de 
la cel de al IX-lea Congres al 
partidului întreaga mișcare 
sportivă românească aduce pri
nos de recunoștință Partidului 
Comunist Român, secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. angajindu-se să 
pășească neabătut pe calea ee 
i-a fost trasată, să lupte eu ab
negație pentru a obține suc
cese si mal răsunătoare, pen
tru gloria sportivă a patriei.
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EXtflCI I IIL[ FIZICE - FAC f lift IMPOR T AN I ÎN MENJINEREN 
SĂNĂTĂȚII Șl CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Cum aplică unitățile sanitare și 
prevederile „Legii sănătății^

personalul medical 
(nr. 3/1978)?

Ca urmare a orientărilor ți indica
țiilor date de conducerea partidu
lui, personal de tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, In Legea nr. 3/1978 privind 
asigurarea sănătății populației, sint pre
văzute o serie de obligații menite să 
asigure dezvoltarea armonioasă, fizică și 
morală a fiecărui cetățean, călirea și 
formarea organsimului, prevenirea îm
bolnăvirilor, creșterea capacității de mun

că ți de creație, precum ți folosirea in 
mod util ți plăcut a timpului liber.

Parte integrantă din așa-zisa „medicină 
a omului sănătos", această categorie de 
preocupări, adevărate „medicamente la 
îndemîna tuturor", necostisitoare, trebuiesc 
să se caracterizeze prin pasiune ți răs
pundere ți revine, după cum prevede 
„Legea sănătății", conducerilor întreprin
derilor, unităților ți întregului personal

sanitar, unor organe de stat, organizații 
centrale ți locale etc.

Cum se înfăptuiesc, la patru ani de la 
apariția acestei legi, prevederile legate 
de exercițiul fizic ți îndeosebi de practi
carea gimnasticii la locul de muncă ? 
lată întrebarea la care ți-au propus să 
răspundă în acest raid-anchetă redac
torii ți corespondenții noștri.

considerabil reduse față de în
treprinderea textilă — să zi
cem — cu aceiași profil fe
minin, dar unde nu se prac
tică gimnastica la locul de 
muncă.

Așadar, sint in Galați mai 
multe unitățile în care nu se 
face nimic pentru refacerea 
puterii de muncă, pentru com
baterea efectelor negative cau
zate de pozițiile incomode la 
lucru etc., cum ar fi întreprin
derea „11 Iunie", întreprinde
rea de plase pescărești $.a. 
Cauza ? Aflăm părerea dr. 
Marin Stoica. „Gimnastica Ia 
locul de muncă nu se poate 
generaliza datorită opticii îna
poiate a unor conduceri de 
unități economice, ca și lipsei 
de sprijin din partea unor co
mitete ale sindicatelor. Se pre

tinde ci 
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I
l „Oamenii m alb“ să fie mai aproape 

de viața sportivă!

BUCUREȘTI .
plan se situează gimnastica la 
locul de muncă — ne spune 
președinta comitetului sindica
tului, Georgeta Savoff. Sint 
peste zece ani de cind in pau
zele de producție se face gim
nastică. Femeile simt nevoia 
unor mișcări de relaxare adec
vate și răspund cu plăcere în
demnului de a practica exer
cițiul fizic. Avem peste 40 de 
instructoare, iar exercițiile le- 
compunem cu ajutorul lor și al 
cadrelor noastre medicale”. 
Primim și alte amănunte: tot 
pentru menținerea stării de să
nătate se organizează, cu asis
tența medicală cuvenită, ac
țiuni turistice la locurile de a- 
grement din zona Pantelimon 
— Cernica — Pustnicu, crosuri

pe baza sportivă a Întreprin
derii, Întreceri de atletism, 
jocuri sportive și distractive 
De curînd s-a dat startul în- 
tr-un nou campionat al asocia
ției Înscris sub genericul „Da- 
ciadei", iar multe tinere parti
cipă duminică de duminică la 
acțiunile cultural-sportive ce 
se organizează pe complexul 
„Metalul” din apropiere. „La 
acestea sîntem și noi prezente
— ne spune dr. Doinița Sîrbu
— pentru că datoria noastră 
ne cere să vedem nu numai 
cum muncesc, dar și cum tră
iesc și cum se distrează fe
tele noastre”. Subscriem cu sa
tisfacție la această idee !

Viorel TONCEANU

Acțiuni practice pen
cele trei „schin
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Ctod am abordat, la „Tehnome- 
țal", problema modulul în care 
■■nt transpuse în fapt prevederile 
Zjgft ar. 3 privind asigurarea 
sănătății populației, Gheorghe 
Zotta. președintele Comitetului 
dedicatului si Florică Tănase, 
președintele asociației soprtlve. au 
fost tacîntațl aă ne ofere amâ
nate. In această unitate sportul 
are mulți prieteni care frecven
tează cu asiduitate frumoasa lor 
bază, recent amenajată pe ma
tă Colentinel, în aval de com
plexul StrăuleștL „Cu ani în ur
mi — ne mărturisea președintele 
■Indicatului — dispensarul nos
tra era foarte solicitat. Aveam 
chiar reelamații că se așteaptă la 
riad cam mult.- A trebuit să 
luăm măsuri. Pe lingă cele me
dicale, șl altele. Noi, cei care nc 
ocupăm de activitatea sportivă de 
masă, am sporit acțiunile, am în
țeles eă prin sport se poate re
duce substanțial numărul cazuri
lor de îmbolnăvire și absențele 
din producție. Am înțeles că es- 
to nevoie și de o bază sportivă 
pe care oamenii să vină cu drag. 
81 iată-ne cu ea gata, prin efor
tul colectiv. Totodată, am intro
dus gimnastica la locul de mun
că In două secții șl ne străduim 
aă o generalizăm".

Despre i...............
sportive am___ ______ ___
vrut aă aflăm el cum răspund 
Legii nr. 3 conducerea întreprin
derii șl medicii. Știam din alte 
vizite recente eă oamenii cu 
funcții de conducere se numără 
printre cel mal pasionați de miș
care, de sport. Gh. Zotta ne în
tărește această constatare mai ve
che ; „Prezența lor pe terenurile 
de sport este cea mal convingă
toare propagandă ta rlndul oa
menilor muncii. De nenumărate 
ori l-am auzit lndemnîndu-ne să 
facem cft mal multă mișcare, 
sport. Dar ctad sint văzuți pe

strădaniile asociației 
> mal scris. Am ii

bază, Împreună cu familiile lor, 
oamenii iți sie, pesemne : Dacă 
tovarășul director general Ber
nard stoican de la Centrală sau 
tovarășul director al Întreprinde
rii, Zamfir Șandru, fac sport, în
seamnă că acesta este folositor 
sănătății, capacității de efort, 
destinderii". Dar colectivul me
dical 7 Stînd de vorbă cu dr. 
Maria Scîntee, am aflat că stră
daniile oamenilor In halate albe 
sint canalizate spre asigurarea 
controlului preventiv (mai ales 
în rlndul celor ce lucrează în 
mediul generator de noxe), a cu
rățeniei la locurile de muncă șl 
în grupurile sociale, precum și 
spre realizarea de expuneri cu- 
prinzînd o paletă largă de reco
mandări, făcute prin intermediul 
stației de amplificare. Am dedus 
însă că mai puțin s-au gîndit 
medicii la îndemnuri cu vorba, 
dar și cu fapta, Ia practicarea 
sportului ca mijloc important de 
prevenire. „Ar trebui să ne ajute 
mai mult Ia alegerea exercițiilor 
pentru gimnastica la locul de 
muncă, în funcție de necesitățile 
compensatorii pentru fiecare pro
fesie", ne spusese mal înainte FI. 
Tănase. Dar și în alte direcții, 
am adăuga noi. La o propagandă 
mai vie pentru sport, pentru tu
rism. Șl chiar o participare di
rectă la organizarea acțiunilor. 
Dacă este drept că morbiditatea 
a scăzut sensibil între 1980 și 1982 
(conform datelor oferite de dr. 
Maria Scîntee, datele sint eloc
vente : indicele de frecvență — 
de la S3,7 la 15,8 ; indicele de 
gravitate — de la 258 Ia 142,6: in
dicele de durată medie — de la 
10,8 la 8,9), indicii ar fi șl mal 
scăzuțl prin accentuarea măsuri
lor preventive, pe baza ampli
ficării activităților sportive. Este, 
dealtfel, o obligație a medicului 
întreprinderii, stipulată de lege.

Aurelian BREBEANU

ii consultă și cind sint sănătoși
Sîrbu 
bucu- 
„Pro- 
cabi- 

halele

I Pe doctorița Doinița 
de la întreprinderea

Ireșteană de încălțăminte 
greșul" n-am găsit-o în 
netul medical, ci prin

Ide producție Nu era cu o pro
blemă anume, ci așa, „să vadă 
cum muncesc femeile" — ne 
spunea asistenta Constanța 
Petcu. Aveam să aflăm că a- 

I cel „să vadă cum muncesc fe
meile" înseamnă pentru medi- 

Icul -de întreprindere îndatorirea 
sa de căpătîi. „Medicul nu 
trebuie să stea doar în cabinet 

Iși să aștepte bolnavii, ci să-i 
vadă pe oameni sănătoși și 
să-i sfătuiască ce să facă, in ce 
anume poziție să stea la lucru, 
ce anume mișcări să facă in 

Lpauze sau în timpul liber, ce 
regim de viață să urmeze pen-

„Progresul" 
medici (și dr. 
aflată în con- 

noastre) 
după

tru a preveni îmbolnăvirile". 
Este opinia medicului Doinița 
Sîrbu și o socotim demnă de 
consemnat.

întreprinderea 
dispune de doi 
Maria Popescu,
cediu la data vizitei 
și două asistente care, 
cite aflăm, pe lingă acțiunile 
profilactice ce le întreprind, 
sint mereu prezente în mijlo
cul oamenilor muncii de aici. 
Sub supravegherea cadrelor 
medicale se desfășoară munca, 
dar și acțiunile sportive și 
culturale menite să ducă la în
tărirea sănătății. Ne interesăm 
de acțiunile sportive organi- 
tate în spiritul prevederilor 
Legii privind asigurarea sănă
tății populației. „Pe primul

Dacă toți sapă la grădină,
ce le mai trebuie gimnastică ?

In localitățile județului Bihor 
gimnastica la locul de muncă, 
privită ca mijloc de menținere a 
sănătății șl capacității de mun
că, se bucură de o largă popu
laritate. In 32 de unități indus
triale, economice șl cooperative 
meșteșugărești peste 30 000 de oa
meni ai muncii practică eu re
gularitate exercițiile de gimnas
tică de recon forțare în producție. 
Ne-am Interesat zilele trecute 
cum se aplică prevederile Legii 
nr. 3/1978 privind asigurarea să
nătății populației ți îndeosebi 
conținutul articolului 112, referi
tor la obligațiile ce revin condu
cerilor întreprinderilor șl medi
cilor.

La dispensarul medical al co
operației meșteșugărești din Ora
dea, sub îndrumarea dr. Victoria 
Nica, dr. loan Mesaroș șl dr. 
Vasile Aștelean, au fost elabo
rate programele de gimnastică la 
locul de muncă pe care le prac
tică în prezent peste 2 000 de 
membri cooperatori de la „Arta 
Crișana", „Tricotextil”, „Cootex", 
„Teleprecizia" șl, parțial, „Elec- 
trometal" din Oradea. In colabo
rare cu colegii de la cabinetul 
medico-sportiv, condus de dr. 
Francisc Adamszky, cu care au 
ales exercițiile, medicii respec
tivi nu-și precupețesc eforturile 
pentru a asigura integrarea gim
nasticii la locul de muncă In 
viața cotidiană, ca o necesitate 
firească In sporirea rezistenței 
fizice și psihice a personalului.

Medicul de la cabinetul Fabri
cii de confecții Oradea, dr. Pa- 
raschiva lozsa, împreună cu ca

drele medicale medii, urmărește 
zilnic modul cum execută exer
cițiile de gimnastică cei 2 400 lu
crători și lucrătoare.

Un exemplu vrednic de urmat 
îl oferă la Marghita doctorul 
Kalman Nagy, care prezintă se
mestrial conducerilor unităților 
din localitate analiza datelor o- 
blective privind efectele pozitive 
ale practicării gimnasticii la lo
cul de muncă, atit sub aspectul 
scăderii numărului cazurilor de 
Îmbolnăvire șl zilelor de concediu 
medical, dt și al creșterii para
metrilor cantitativi șl calitativi al 
activității în producție.

Cu asemenea exemple, este re
gretabil că mal sint unități in 
care această importantă activita
te socială e privită cu rezerve și 
chiar ignorată. Este cazul la co
operativele „Lemnul" („Ttmplaril 
se mișcă, nu le mal trebuie 
gimnastică"...), și „încălțămintea" 
Oradea („Sint prea mid încăpe
rile, nu se poate face gimnasti
că"). La cooperativa „Viitorul" 
din Salonta, după ce o bucată de 
timp s-au făcut exerdțil de gim
nastică în aer liber, grație insis
tențelor doctorului Emerlc Zitz- 
man șl ale unor factori de răs
pundere din oraș, în prezent, s-a 
renunțat, sub motiv că „oamenii 
Ișl sapă șl Iși Îngrijesc grădinile, 
așa că se mișcă destul ta aer 
liber și nu Ie mai trebuie gim
nastică". Oare conducerea coope
rativei „Viitorul" să nu știe că 
exercițiile fizice au rostul lor în 
sprijinul producției 7

«ie GHIȘA

Conducerea arată spre sindicat,
sindicatul spre

în municipiul Galați, doc
torul Marin Stoica este medi
cul coordonator al asistenței 
medicale la locul de muncă, 
din cadrul Policlinicii nr. 1. 
între sarcinile sale se află și 
sprijinirea dezvoltării „gim
nasticii de reconfortare în pro
ducție — cum se stipulează în 
„Legea sănătății" — în ve
derea înlăturării oboselii și 
creșterii randamentului in 
muncă".

Dar intr-un oraș mare ca 
Galații, numărul unităților în 
care s-a introdus gimnastica 
la locul de muncă este foarte 
mic, doar despre două știin- 
du-se că tac o treabă serioasă: 
Direcția comercială municipală 
și Cooperativa „Muncă și ar
tă". Dacă gimnastica la locul 
de muncă a găsit un loc fertil 
In aceste două unități (numai 
la cooperativă lucrează peste

conducere...
1000 de femei), explicația tre
buie căutată și in atitudinea 
manifestată de conducerile 
respective, care au Înțeles că 
minutele folosite cu exercițiile 
fizice sint minute cîștigate, nu 
pierdute ! Vicepreședinta Vic
toria Tănase, de la „Muncă și 
artă", a Înțeles acest lucru, ca 
om de decizie și ca femeie... 
Vara în curte, folosind marca
jele cu vopsea. tona între 
gherghefuri, așa cum se poate, 
programul a intrat In obișnu
ință, nu se mai poate fără el. 
iar rezultatele se văd și ki 
sănătatea și Puterea de muncă 
a femeilor, șl in rezultatele 
concrete ale producției. Așa, 
de pildă, la „Muncă « artă", 
se îndeplinesc sistematic toți 
indicatorii economici. producția 
la export respectă și obligațiile 
cantitative șl pe cele de cali
tate, iar Îmbolnăvirile stat

O vizită la întreprinderea de 
Stofe „Carpatex* din Brașov, ca 
și discuțiile purtate cu factori de 
răspundere și cu oameni al mun
cii de acolo ne-au convins eă 
grija pentru sănătatea colectivu
lui se află pe prim-plan. Vice
președintele comitetului «indica
tului, tovarășul Longta Cristolo- 
vean, ne-a relatat pe larg cum 
se înfăptuiește în practică „Le
gea sănătății", prin colaborarea 
strînsfi dintre conducerea între
prinderii (directoare — lng. Ana 
Ciurea), comitetul sindicatului șl 
dispensarul medical. Doctorița 
Maria Doina Tuuaru, medic co
ordonator al dispensarului me
dical al întreprinderii, împreună 
cu ceilalți patru medici șl cu cele 
opt cadre medii se ocupă cu a- 
tentie nu numai de tratarea ca
zurilor de îmbolnăvire, el veghea
ză $1 la păstrarea stării de săn e' 
tate a celor ce muncesc, dintre 
care 80 la sută sint femei. Toate
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Vigoare, tănătate, pentru cei mici și ma
cele trei schimburi beneficiază da 
aceasta. între mijloacele folosite 
se află o intensă educație sani
tară, intre normele de igienă 
popularizate cu insistență aflîn- 
du-se exercițiile fizice, mersul pe 
jos, excursiile șl sportul in aer 
liber. Conferințele șl discuțiile In
dividuale cuprind neapărat și a-

torul, 
mioane
ca. Mc 
cui de 
puține 
person: 
Ceea «

în căutarea celor „5 minut
Cu cîțiva ani în urmă, gim

nastica la locul de muncă era 
Ia mare cinste In 14 unități 
de producție sibiene și se pre

coniza 
șiderat 
ziar p< 
plică

Iotă, așadar, alături de rezulte 
bune, roadele unei atitudini 
ponsabile, de grijă pentru săn 

tea oamenilor și de respect pentru li 
legii, rezultate slabe, renunțări sau 
și simplu ignoranță, roade ale unei 
tudini condamnabile față de o I 
care veghează la sănătatea poporulu 

Așa cum remarcă redactorii și c< 
pondenții noștri în raidul de față, e 
categorii întregi de intreprinderi, 
ales din cele mari, in care exerciții 
zic, îndeosebi sub forma GIMNAS 
LA LOCUL DE MUNCA, ori nu se | 
tică, ori se practică așa, de ochii I 
să nu se spună că nu se face... E 
desigur și locuri de muncă in care i 
ticarea gimnasticii nu este recoman 
dar - oricum - ele sint mult mai p 
decît se pretinde din dorința de a 
justifica inactivitatea.

înțelegem însă că o mai veche c 
ține lucrurile In loc. in pofida faptul, 
s-a creat șl cadrul legal necesar <
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bun prilej să constatăm ce s-a 
realizat din planurile privind 
cele „5 minute de sănătate".

La întreprinderea de piele, 
încălțăminte și marochinărie 
„13 Decembrie" am stat de 
vorbă cu dr. Alexandru Vîlsan, 

de la dispensarul unității. 
„Cînd a apărut Legea sănă
tății in unitatea noastră s-a 
pornit cu avînt la practicarea 
gimnasticii la locul de muncă, 
dar acum s-a renunțat. Și a- 
vem destule posturi de muncă 
la care pozițiile de lucru re
clamă insistent exerciții com
pensatorii. Am insistat in toate 
ocaziile cînd s-a analizat sta
rea de sănătate a personalului 
muncitor dar... fără rezultate I 
Și nu sînt argumente care să 
justifice situația, afară poate 
de necunoașterea efectelor po
zitive ale pauzei de gimnasti
că. Creșterea eforturilor in a- 
numite perioade cere INTRO
DUCEREA, nu RENUNȚAREA 
la această activitate...". Abso
lut de acord !

La întreprinderea de stofe 
„Libertatea" am găsit gimnas
tica... la ea acasă, bun exemplu 
și pentru alții. La ora 10,30 
am văzut circa 300 de munci
toare făcînd, cu aerul cel mai 
firesc, exercițiile. Mai întîi a 
dat stația de radioamplificare 
un semnal cunoscut de toată 
lumea. Instructoarea Marja 
Bumbea și-a luat locul de... 
model și programul a Început, 
după discul editat de C.N.E.F.S. 
Laborantă in această unitate, 
fosta voleibalistă Lidia Pavel, 
președinta comisiei județene a 
femeilor, este principala ani
matoare a acestei activități, 
bucurindu-se de sprijinul pre
țios al conducerii Întreprin
derii. comitetului de partid și 
cel al sindicatului, al medicu

1 la alte 
slnt Trac-

Sportul ? Mai puține
Punctul de vedere al dr. Ni- 

colae Ungureanu din Tg. Jiu, 
vizavi de conținutul Legii nr. 
3 privind asigurarea sănătății 
populației este ferm : „Am 
fost dintotdeauna un pledant 
pentru mișcare in aer liber, e- 
fectuati zilnic, în sprijinul să
nătății populației largi, de la 
copii la oamenii virstnici. Și 
pentru a fi și mai convingător, 
eu însumi mă număr printre 
cei care practică exercițiile fi
zice ; dimineața — cu caracter 
de înviorare ; in tot cursul zi- 

ori de cite ori simt călei —
începe să se instaleze obosea
la ; in timpul liber — acasă, în 
perimetrul locuinței sau pe 
baza sportivă cea mai apro
piată..."

montan Dr. Ungureanu accentuează 
rolul major al colectivului de 

autoca- muncă în apropierea fiecărui
individ de exercițiul fizic : 

âusă in „Pentru cazurile in care unii
dere la nu și-au format deprinderi de

tesa. mișcare — lucru realizabil cel
mai bine pe băncile școlii, în 
anii în care descifrezi tainele 

‘UIA alfabetului — intervenția aso
ciației sportive trebuie să fie 
decisivă. Acesteia îi revine mi
siunea de a apropia intregul 
personal muncitor de stadion, 
de activitățile de mișcare în 
aer liber, organizind acțiuni tu
ristice de masă. Orice locali
tate oferă posibilitatea de a 
Iniția in împrejurimi ieșiri tu
ristice, în colectiv, cu familiile, 
eu prietenii. Pentru municipiul con- Tg jju> ca fi pgntru întregul 

at de fudeț Gorj, asemenea inițiative 
se a- nu lipsesc. Le promovează 

un factorii investiți cu această

ca ți altora, menite să du- 
îerea ți întărirea sănătății ți 
>uncă a populației : necu- 
'ectelor pozitive pe care le 
tă privință exercițiile fizice 
stematic ți permanent. Toc
ite necesar un efort fizic ți 
rare, în mod permanent sau 
ci unde ar trebui să inter- 
tonic al gimnasticii la locul 

se refuză acesteia dreptul

citind cu atenție Legea nr. 
1978 ți sondind în cîteva 

cum sînt aplicate prevede- 
iGATORH PENTRU TOATA 
rvâm că neaplicarea unora 
a se datorează ți medicilor 
ere sau celor care li coor- 
adă că „medicina omului 
a intrat in practica tuturor 

i alb*, deți în ultima vreme 
nult ți cu insistență despre

Au trecut deci patru ani de la intrarea 
in vigoare a acestei legi. Gt va trebui să 
mai treacă, pentru ca, in sfirțit, medicii 
de întreprinderi să simtă cu adevărat 
responsabilitatea ce le revine in această 
direcție, să treacă la aplicarea „Legii 
sănătății*, înțelegînd că munca pentru 
tratarea maladiilor trebuie îmbinată cu 
acțiunea de prevenire, fără consultații ți 
analize laborioase, fără medicamente 
costisitoare pentru bugetul statului ți al 
cetățeanului, prin cele citeva minute zil
nice de gimnastică, prin acțiuni turistice 
ți altele asemenea, care trebuie să aibă 
in medic cel mai calificat ți mai con
vingător propagandist. E limpede, nu cre
dem că medicul singur va rezolva pro
blema. Conducerile întreprinderilor, sin
dicatele ți alte organizații de masă, a- 
sociațiile sportive au datoria să con
lucreze strîns in acest sens. Dar locul 
modicului in acest mecanism este prea 
Important, ea să-l mai putem trece cu 
vederea.

lui întreprinderii. Tot Lidia 
Pavel a organizat, la propu
nerea muncitoarelor, un cerc 
de gimnastică de întreținere, 1 
care funcționează de două ori 
pe săptămină. în afara orelor 
de lucru. .

La întreprinderea de trico
taje „Drapelul roșu", zilnic fac 1 
gimnastică la locul de muncă . 
peste 1000 de muncitoare. „Le
gea sănătății a fost temeinic I 
dezbătută în întreprinderea 
noastră — ne spunea dr. Eliza I 
Nica — iar studiile făcute in 
spiritul obligațiilor ce ne revin 
au condus la concluzia că, in- j 
tre altele, gimnastica este ab
solut necesară personalului 1 
muncitor, cea mai mare parte . 
femei".

în sfîrșit, la „Steaua roșie", 1 
întreprindere de confecții, . 
maistrul Cornel Cișmaș, șeful 
atelierului 14, ne-a asigurat că I 
In toate cele 3 etaje ale ate
lierului se practică gimnastica I 
la locul de muncă, la ora 11 
și Ia ora 19. La schimbarea tu
relor, am rugat două munci- i 
toare să ne spună cum stau 
treburile. „De 21 de ani lucrez I 
aici și consider absolut nece
sară gimnastica, dar de peste 
doi ani nu se mai face" (Afro- | 
dita Băcilă). „Păcat că nu se 
mai face gimnastică fn pauza I 
aceea mică. Așa, stăm opt ore 
pe zi în poziția cerută de ma- 1 
find* (Aurelia Slavu), ,

Am aflat și o explicație: 
dr. Maria Greeting, de la dis- 1 
pensarul întreprinderii, ne-a . 
spus cu toată sinceritatea că 
nu cunoaște prevederile Legii I 
nr. 3. cu privire la gimnastica 
la locul de muncă, dar va pro
pune de urgență măsurile ne- I 
cesare. Bine ar fi !

Hie ÎONESCU

vizite la... policlinici!
munca din multe întreprinderi 
— cei de la confecții se situea
ză intre fruntași — care organi- j 
zează activități turistice in ve
cinătatea municipiului de reșe- | 
dință, la Tismana, pe valea 
Sohodolului, în zona Novaci- 1 
lor. Frumusețea Gorjului, zonă , 
turistică a țării încă prea pu- 1 
țin valorificată și cunoscută, se 1 
impune tot mai mult atenției". 

Apreciatul medic balneolog 
din Tg. Jiu consideră că în sfe- j 
ra activității de mișcare a fie
cărui om al muncii e necesar i 
să se afle și cele cîteva minu
te de gimnastică, acolo, chiar 1 
la locul de producție : „Este o . 
practică ce și-a făcut loc des
tul de timid ; cei mai mulți nu | 
i-au înțeles utilitatea. Și aceas
ta pentru că popularizarea J 
gimnasticii in colectiv nu s-a I 
realizat pe verticală, în mod 
științific, ci a avut pe alocuri i 
caracter de campanie, devenind 
o sarcină fără o motivație • 
bine înțeleasă. Sigur, lucrurile . 
s-au schimbat mult, in ultimii 
ani, de vreme ce în Gorj nu- 1 
mărul celor ce practică gim
nastica la locul de muncă tre- I 
ce de 10 000. Și cifra e în con
tinuă creștere ! Oricum, zilnic o 1 
oră de mișcare in aer liber — i 
prin sport și alte 5—10 minute 
de gimnastici la locul de * 
muncă înseamnă mai puține 
vizite — sau chiar deloc I — 
la policlinici. Acesta trebuie «ă j 
fie fondul problemei. In acest 
spirit e de dorit să înțelegem I 
și rostul Legii nr. 3 privind 
asigurarea sănătății..."

Tiberiu STĂMA

După eforturile examenelor, relaxare activă la baza sportivă a studenților de la „Tei"
La „Student-pore", in sezonul estival

ZILNIC 15000 DE VIZITATORI
Pentru foarte mulți studenți 

bucureșteni, lacul Tei, in speță 
multiplele amenajări din in
cinta Complexului cultural- 
sportiv al U.A.S.C.R., constitu
ie un punct de atracție de un 
fel deosebit. „Venim aiei pen
tru a ne destinde prin odihnă 
activă" ne preciza Marin Vai- 
cu, student la „Politehnică". 
Pentru viitorul inginer electro
nist odihnă activă vrea si în
semne, in aceste zile de vacan
ță, înot, tenis, o „miuță" la 
fotbal, lectura presei și a unor 
lucrări beletristice dintre cele 
mai recente.

„Orașul studențesc" ridicat pe 
unul din malurile Teiului ofe
ră realmente satisfacții, răs
punde gusturilor și preferințe
lor celor mai diverse. JDin 
1975, de cînd a demarat acțiu
nea de modernizare a comple
xului, facem totul pentru a 
răspunde inițiativelor celor ce 
fac popas la noi“ ne explica 
directorul acestei baze de agre
ment, Eugen îonescu... Imediat 
la intrare o arenă de popice 
(acoperită) cu patru piste. In 
continuarea acestei amenajări, 
o platformă pentru „jocuri" (cu 
t coșuri de baschet, trei tere
nuri de volei), spații pentru 
tenis (în total 24 de terenuri 
răspindite pe trei zone), un 
east teritoriu rezervat fotbalu
lui (trei terenuri și — în cu- 
rind — un al patrulea). Să mai 
amintim faptul că un spațiu de 
20 000 de metri patrați stă la 
dispoziția amatorilor de plajă, 
iar a celor de înot — în afara 
lacului — patru bazine (unul 
la dispoziția începătorilor, a ti
nerilor ce se inițiază). Pentru 
sporturi nautice, ambarcațiuni 
de o mare diversitate, de la 
„universale" la schifuri și gole 
cu zecile care brăzdează con
tinuu apele de cristal ale lacu
lui. Să ne oprim aici ? Dar nu 
înainte de a aminti și de clu
bul de șah, de cel pentru te
nis de masă, de amenajările 
pentru gimnastică. parc"...

Cu echipajul pionieresc „Gențiana“

DESCOPERIND ffiUMUSETILE RETEZATULIII
— Tovarășe profesor Florian 

Frazzei, «înteți de ani de zile 
un neobosit turist...

— Da, împreună cu copiii, 
cu tineretul. Anul acesta am 
întreprins o expediție cu pio
nierii de la Școala generală 
nr. 172 din Capitală, cu un e- 
chipaj intitulat „Gențiana", 
după numele unei frumoase 
flori alpine.

— Ce traseu ați avut ?
— Am urcat din localitatea 

Subcetate în masivul Retezat. 
Obiectivul nostru — aspecte 
legate de efectele glaciațiunii 
în această zonă montană a pa
triei.

— Așadar, o lecție practică 
de geologie...

— Da, împletită cu dorința 
de a descoperi multiplele fru
museți turistice ale Retezatu
lui.

— Ați făcut, în această pri
vință, o bună alegere !

— Intr-adevăr! După ce am 
trecut de cabana Pietrele, 
ne-am continuat călătoria spre 
Iacul Galeșu, cu unul dintre 
cele mai frumoase „tăuri" din 
masivul Retezat. De acolo am 
trecut, spre tăul Ascuns, nu
mit și tăul dintre Brazi, un 
loc cu o priveliște greu de 
descris, mai puțin cunoscut 
chiar și de către turiștii ex
perimentați.

De reguli, cei mai mulți 
dintre cei veniți la „Student 
parc", fac o primi aclimatizare 
cu plaja. Apoi, treptat, fiecare, 
sau In grupuri, se îndreaptă 
cdtre una din bazele sportive. 
Tenisul este concurat de șah, 
fotbalul de sporturile pe apă. 
La drept vorbind, nici un te
ren, nici un spațiu pentru «port 
nu rimîne liber, solicitările nu 
contenesc cit a ziua de mare.

Ciți tineri se îndreaptă zil
nic spre Tei ? Cifra-record 
pentru această vacanță de 
vară a fost înregistrată la 27 
iunie : 15 065 de bilete de in
trare. „Dar avem în față încă 
aproape două luni de sezon es- 
ttval “ — subliniază directorul 
complexului — îneît nutrim 
speranța să egalăm sau chiar 
să depășim recordul din anii 
precedenți : 20 000 de vizita
tori !“

Complexul poate însă găz
dui, fără dificultate, chiar și 
mai mulți amatori de aer, 
soare și apă, de mișcare, de e- 
xercițiu fizic. O bună parte 
rial studenți, complexul fiind 
tntr-uh fel și creația lor. Dar, 
alături de aceștia pot fi intil- 
niți, tot mai des și tineri din 
diferite întreprinderi ale Capi
talei. Prin sport prieteniile te 
înfiripă repede...

Peste tot ce ține de spiritul 
gospodăresc, de amenajările 
modeme care punctează fiecare 
alee, plaja întinsă pe sute de 
metri din coronamentul lacului 
Tei, preocuparea conducerii 
complexului de a asigura vizi
tatorilor programe sportive și 
cultural-artistice si adăugăm 
grija pentru sănătatea miilor 
de tineri eare poposesc aici. 
O asigură cu competență și so
licitudine, colectivul Spitalului 
studențesc (director, dr. Nico- 
Ine îonescu) eare dispune aici 
de o filială. Și faptul că n-au 
apărut nici un fel de situații 
speciale trebuie pus și, pe sea
ma neobosiților oameni In 
halate albe, de la „Student

— Unde ați dat peste... am
prentele glaciațiunilor ?

— In valea Stinișoara, cu 
văi în formă de „U", cu mo
reno și „berbeci".

— Din cîte știm, n-a fost un 
traseu prea comod...

— Așa este ! Traseul aspru 
ne-a obligat să ne încordăm 
puterile, să fim foarte grijulii. 
Dar satisfacțiile au fost deo
sebite. La un moment dat în 
depărtare am zărit „Castelul 
din Carpați" descris de Jules 
Verne, în celebrul său roman 
care a făcut deliciul multor 
copii.

— Ați ajuns în vîrful Re- 
.tezat ?

—Da, acolo, unde se înaltă 
— într-o șa — piramida cu 
pantă abruptă a acestui 
masiv. Apoi am coborît va
lea Pietrele și, depășind re
fugiul Gențiana, am ajuns la 
custura Bucurei, unde ni s-a 
deschis o priveliște panorami
că unică, spre lacul Bucura, 
cel mai mare lac glaciar din 
patria noastră !

— Ce urmează ?
— Un traseu pe Litoral, cu 

alți copii, cu alți pionieri, 
pentru a face cunoștință cu 
frumuseți la fel de demne de 
luat în seamă_

BREVIAR
BUZĂU :

O reușită - tetratlonul 
atletic școlar

Record de participare la ac
tuala ediție a tetratlonului 
atletic școlar : 11 echipe de 
fete și 10 de băieți ț Aplauze 
pentru atletele de la C.S.Ș. 1 
CSmpulung Muscel (antrenoa- 
re, prof. Doina Ungureanu). 
care cu 1602 p s-au situat pe 
locul I. Băieții s-au Impus 
prin reprezentanții C.S.S. al Șc. 
generale 150 din București 
(antrenor, prof. Doru Bădini) 
cu 1 570 p.

Individual, cele mai bune 
punctaje le-au realizat Bog
dana Cineiulescu (C.S.S.A. 
C-lung Muscel) 282 și Zsolt 
Takaro (C.S.S. Baia Mare) 34t>.

SUCEAVA :
Invitație la exercițiu fizic...

• Colectivul Școlii generale nr.
1 din Suceava s-a făcut re
marcat printr-o rodnică acti
vitate sportivă de masă, in tot 
cursul anului de invățămlnt. 
Acum, această activitate con
tinuă pe frumoasa bază spor
tivă a școlii, realizată chiar 
de elevii de aid, sub Îndru
marea prof. Teodot Apetroa- 
ie, a celorlalte cadre didactic. 
O bază sportivă pe care elevii 
suceveni de la „generală 1“ 
(dar și de la școlile Învecina
te) pot practica atletismul, 
baschetul si voleiul.

CORBI-Argeș :
Modele demne de urmat I

Din comuna Corbi — jude
țul Argeș, aflăm că elevii 
Școlii generale din localitate 
desfășoară o rodnică activitate 
sportivă de masă sub îndru
marea prof. Gh. Catană. Exis
tă aici dorința ca alături de 
campionii școlii la diferite 
ramuri de sport (Viorica Bro
dea gl Costin Catană — șafT, 
Adela Ungureanu și Alin Rl- 
xea — tenis de masă, Ionica 
Dimoiu, Laura Nichita, Ion 
Savu și Iosil Ologu — atle
tism, Cinei Sturzeanu șl A- 
drian Mariuț — trintă), com
petițiile vacantei să evidenție
ze alți șl alți școlari și pio-' ! 
nleri 1

CIMPINA :
Activitate non-stop

Elevii Școlii generale nr. 1 | 
din Cimpina, fruntași pe mu- < 
nicipiu tn sportul de masă 
docul I la „Crosul pionieri
lor”) își desfășoară concurau- , 
rile si competițiile din această 
recreație mare a vacanței, fle 
pe terenurile proprii, fie pe 
cele din localitate. Printre cei j 
care îi îndrumă se află. în 
afara profesorilor de specia- J 
litate Irina stănescu șl Nico- 3 
lae Necula, însuși directorul i 
școlii, prof. Alexandru Blank. ; 
mare amator de cros și tenis ; 
de cîmp, prezent aproape per
manent în mijlocul elevilor. '

BUCȘANI-Dimbovița : 
La „școala* viitorilor 

rugbyști

In această frumoasă locali
tate dîmbovițeană se vor afla, 
pentru mai multe săptămînl, 
cei mai tineri jucători de rug
by din tară. Reuniți într-o 
tabără inițiată și organizată 
de Ministerul Educației și In* 
vățămîntului, în colaborare cu 
C.N.E.F.S., pasionați! după ' 
sportul cu balonul oval vor îi 
în măsură să facă noi pași 
spre măiestrie, sub îndruma
rea unui colectiv de profesori- 
anțrenori condus de cunoscu
tul specialist Constantin Vasi- 
le, cel care a condus — pen
tru a 6-a oară consecutiv — 
XV-le C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești, pe prima treaptă a cam
pionatului național de juniori.



EDIflA 1981-1982
în urma omologării rezultatelor 

jocurilor disputate în ediția 1981— 
1982 a Campionatelor republicane 
divizionare A, B, C șl Tineret- 
Speranțe, Campionatul republican 
al juniorilor I, Campionatul re
publican al juniorilor II Divizia 
C, precum și a jocurilor desfășu
rate in „Cupa României**, sub ge
nericul competiției naționale „DA
CIA DA“, Federația româna de 
fotbal a stabilit următoarele_:

1. Se declară 
zici naționale 
anul 1981—1982 
BUCUREȘTI.

Clasamentul 
„A“ se prezintă

campioană a Divi-

3.
4.
5.
6.

Olt 
stud.

11.

Bacău 
Rm. V. 
Tîrgov. 
Argeș
Tim.

SERIA

SERIA 1 6. Electr. Tim. 30 14 4 12 59-49 32
7. Oțelul Dr. P, Gr. 30 12 7 11 41-35 31

1. Min. Gura H. 30 19 4 7 67-25 42 8. Victoria Ineu 30 15 1 14 32-38 31
2. C.F.R. Pașcani 30 19 4 7 62-25 42 9. Unirea Sin. M. 30 14 2 14 53-48 30
3. Tepro lași 30 15 6 9 50-35 36 10. Unirea Tomn. 30 13 4 13 40-37 30
4. Foresta Fâlt. 30 14 5 11 57-41 33 11. Metalul Bocșa 30 12 6 12 28-56 30
5. Minerul V. D. 30 13 7 10 44-39 33 12. Bihorul Beiuș 30 12 5 13 43-46 29
6. Met. Botoșani 30 13 6 11 42-36 32 13. C.F.R. Carans. 30 13 2 15 40-51 28
7. Met. Râdâuțl 30 15 2 13 51-51 32 14. Vulturii Lugoj 30 11 3 16 47-56 25
8. A.S.A. CI. M. 30 12 6 12 39-35 30 15. Chimia Arad 30 6 7 17 38—68 19
9. Celuloza P. N. 30 13 2 15 42-50 28 16. Recolta Sal. 30 7 4 19 32-56 18

A X-a
30 11

i 30 13
30 10
30 9
30 11

5 
1
7
9
4

14
16
13
12
15

48-51
43-53
42—56
28—44
37-47

37
27
27
27
26

Progresul Vulcan București 
Rapid București 
Rova Roșiori 
Unirea Alexandria

— Campionatul de Tineret-Spe
ranțe, constituit din - *-■
La 
pă 
vă 
de ___ _ . ____
după 1 august 1964, care vor 
participa pe toată durata jo
cului în teren. înlocuirile de ju
cători juniori se vor efectua tot 
cu juniori.

— Campionatul Diviziei
— alcătuit pe 3 serii, 
serie a 18 echipe ;

— Campionatul Divizionar „C“
— constituit pe 12 serii, fiecare 
serie a 16 echipe ;

— Campionatul republican al 
juniorilor I, la care participă 
cluburile (secțiile) de fotbal di
vizionare A. B și cluburile spor
tive școilare cu juniori născuți 
după 1 august 1964, organizat pe 
8 serii, pe zone geografice, cu 
16 echipe fiecare serie ;

— Campionatul republican

18 echipe, 
particl-această competiție

pe lingă jucătorii de rez-er- 
de la seniori și un număr 
5 jucători juniori, născuți DIVIZIA NAȚIONALA 

Seria a lll-a

,,B** 
flecare

Armătura Zalâu 
Aurul Brad 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
F. C. Baia Mare 
C. F. Olimpia Satu 
F.C.M. Reșița 
Gloria Reșița 
Industria sîrmii Cimpia Turzii 
înfrățirea Oradea 
Metalurgistul Cugîr 
Minerul Cavnic 
Rapid Arad 
Someșul Satu Mare 
Strungul Arad 
U. M. Timișoara 
Universitatea Cluj-Napoca 
U. T. Arad

în

„A**' de fotbal pe
echipa DINAMO

Diviziei naționale
i astfel :

34 20 7 7 62-31 47
34 20 5 9 67-28 45
34 15 9 10 64-42 39
34 17 5 12 48-41 39
34 12 14 8 36-36 38
34 14 9 11 41-33 37
34 11 11 12 40-47 33
34 12 9 13 37-48 33
34 12 9 13 30-43 33
34 11 10 13 36-34 32
34 12 8 14 40-41 32
34 11 10 13 40-43 32
34 13 6 15 31-40 32
34 10 11 13 38-46 31
34 13 4 17 45-47 30
34 11 8 15 34-49 30
34 10 9 15 33-40 29
34 7 6 21 29-62 20

1. DINAMO
2. Univ. Craiova

Corvinul
F. C.
Sportul 
Steaua

7. S. C.
8. Chimia
9. C. S.

•0. F. C.
„Poli**

12. Jiul
13. F.C.M.
14. F.C. Constanța
15. A.S.A. Tg. M.
16. „U“ Cluj-Nap.

U.T. Arad
18. Progr. Vulcan

2. Retrogradează 
..echipele clasate pe
17 și 18, respectiv : Universitatea 
Cluj-Napoca, U.T. Arad și Pro
gresul Vulcan București.

3. Se desemnează campioană a 
Campionatului de Tineret-Speran
țe, echipa S.C. BACAU.

4. Promovează în Divizia națio
nală ,,A“ cluburile (secțiile) de 
fotbal câștigătoare a celor 3 (trei) 
serii divizionare ,,B“ ; Politehnica 
Iași, Petrolul Ploiești și F.C. Bihor 
Oradea.

Brașov

17.

Divizia „B“ 
locurile 16,

Clasamentele seriilor echipelor 
divizionare ,,B“ sînt următoarele :

SERIA I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

IAȘI 
Bistrița
D Focș 
Sv. 
Buzâu

POLIT. 
Gloria 
Unirea 
C.S.M.
Gloria 
C.S. Botoșani 
F.C.M. ~ ‘ 
I.M.U.
F.C.M. 
Ceahl.
C.S.M. 
Viit. Gheorg. 
Delta Tulcea 
Viit. Vaslui
C.S.U. Galați 
Constr. lași 
Vict. Tecuci 
Relonul Sâv.

Galați 
Medg. 
Brăila 
Pt. N. 
Sf. Gh.

48
42

Avîntul Frasin 
Șiretul Bucecea 
Cristalul Dor. 
Nicolina lași 
Cetatea Tg. N.

10. 
11.
12.
13.
14.

') Retrasa din campionat.

15. Cimentul Bicaz 30 7 9 14 34-50 23
16. Integrata Pașc. 30 4 3 23 28-86 11

SERIA A II-a

1. C.S.M. Borzești 30 20 3 7 76-21 43
2. Lamin. Roman 30 18 5 7 52-24 41
3. Partizanul Bc. 30 17 3 10 62-34 37
4. Letea Bacâu 30 14 9 7 49-30 37
5. Vict. I.R.A. Bc. 30 15 7 8 40-25 37
6. Petr. Moinești 30 15 4 11 56-30 34
7. Energia 30 13 4 13 44-37 30
8. Vitic. Panciu 30 12 5 13 58—48 29
9. Luceafărul Adj. 30 11 6 13 33-39 28

10. Minerul Corn. 30 11 5 14 38-32 27
11. Rulm. Birlad 30 11 5 14 26-41 27
12. Vict. Gugești 30 11 4 15 47-53 26
13. Gloria Focș. 30 11 4 15 38-51 26
14. Demar Mârâș. 30 11 4 15 37-63 26
15. Text. Buhuși 30 12 1 17 40-60 25
16. Metalul Huși*) 30 3 1 26 9-97 7

1. Armatura ZI. 30 20 2 8 70-26 42
2. Victoria Cărei 30 18 2 10 53-30 38
3. Unirea V. Mih. 30 15 4 11 69-40 34
4. Bradul Vișeu 30 14 3 13 40-37 31
5. Minerul Bâița 30 14 3 13 35-42 31
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Minerul Băiuț*) 
Min. B. Sprie 
Cuprom B. M. 
Oașul Negrești 
Bihor. Marg.
Chimia Tășnad 
Silvana C. Sil. 
Min. B. Borșa 
Rapid Jibou 
CSU Trie. Ord. 
Simared B. M.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

14
12
13
13
12
12
12
12
12
10

9

4
6
4
4
5
4
3
3
3
3
3

12
12
13
13
13
14
15
15
15
17
18

56-45 
54-47
47- 42
44-40
42-48
39-45
48- 56
42-37
31- 68
32- 46
22-55

30 
30 
30
30
29
28
27
27
27
23
21

•) Minerul Bâiuț sancționată 
F.R.F. cu 2 puncte penalizare 
campionatul 1981-1982.

1.
2.

SERIA A lll-<3 3.
4.

1. Prahova PI. 30 20 4 6 69-22 44 5.
2. Poiana Cimp. 30 16 6 8 65-38 38 6.
3. Chimia Brazi 30 15 7 8 57-31 37 7.
4. A.S.A. Mizil 30 16 4 10 36—28 36 8.
5. Ferod. Rm. S. 30 12 6 12 42-36 30 9.
6. Minerul Fii. 30 12 5 13 41-35 29 10.
7. Chimia Vie. Bz. 30 12 5 13 45-49 29 11.
8. Metalul Mija 30 11 6 13 43-41 28 12.
9. Carpați Sinaia 30 12 4 14 35-39 28 13.

10. Carpați Nehoiu 30 13 2 15 45-54 28 14.
11. Petr. Bâicoi 30 11 6 13 38-47 28 15.
12. S.N.-I.T.A. Br. 30 11 5 14 41-65 27 16.
13. Chimia Brâila 30 11 4 15 39-37 26
14. Caraimanul 30 9 8 13 32-41 26
15. Petr. Berea 30 12 2 16 41-52 26
16. Autob. Fâurei 30 8 4 18 20-74 20 1.

SERIA
7
9

8
8

79-37
60-25

34 21
34 17 A IV-a

34 19 4 11 49-30 42
34 18 5 11 68-36 41 1. Metal. Galați 30 17 7 6 81-31 41
34 17 6 11 45-22 40 2. Portul C-ța 30 18 3 9 62-25 39
34 15 5 14 64-44 35 3. Rapid Fetești 30 16 5 9 45-29 32
34 13 9 12 50-34 35 4. Cimentul Med. 30 16 3 11 66-33 35
34 14 6 14 35-48 34 5. Voința C*ța. 30 12 8 10 44-38 32
34 12 9 13 41-38 33 6. Sant. N. Tul. 30 14 3 13 48-46 31
34 13 7 14 44-44 33 7. Arrubium Mâcin 30 13 4 13 40-66 30
34 13 7 14 50-51 33 8. Ancora Galați 30 12 5 13 48-44 29
34 13 7 14 40-44 33 9. Granitul Bab. 30 13 3 14 28-54 29
34 14 5 15 40-50 33 10. Metalul Mang. 30 13 2 15 37-38 26
34 15 3 16 39-50 33 11. Progr. Isaccea 30 13 2 15 48-59 28
34 13 5 16 47-63 31 12. Chimpex C-ța 30 10 7 13 40-43 27
34 11 6 17 39-64 28 13. Victoria Țând. 30 11 5 14 33-44 27
34 10 4 20 21-60 24 14. Avântul Matca 30 11 5 14 32-49 27
34 2 10 22 22-92 14 15. Șoimii Cv. 30 10 4 16 38-54 24

16. Marina Mang. 30 6 4 20 21-58 16
A I-a

A V-aSERIA
SERIA

1. PETROLUL PL. 34 22 8 4 61-22 52
2. Rapid Buc. 34 21 8 5 76-23 50 1. Dinamo Vict. B 30 21 7 2 69-23 49
3. Unirea Alex. 34 17 5 12 36-30 39 2. I.C.S.I.M. Buc. 30 12 9 9 42-32 33
4. Șoimii IPA Sibiu 34 14 9 11 40-32 37 3. Aversa Buc. 30 15 2 13 61-49 32
5. Automatica 34 15 6 13 53-57 36 4. T. M. Buc. 30 15 2 13 43-36 32
6. Gaz metan M. 34 15 5 14 37-44 35 5. Sant. N. Olt. 30 11 9 10 37-37 31
7. Dunârea Câi. 34 16 2 16 44-42 34 6. Abatorul Buc. 30 11 8 11 48-42 30
0. Chimica Tirn. 34 13 7 14 35-43 33 7. Amonil Slob. 30 11 1 11 27-32 30
9. Carpați Mirșa 34 12 • 14 38—43 32 0. Tehnom. Buc. 30 11 7 12 36-34 29

10. Autobuzul Buc. 34 15 2 17 41-46 32 9. FI. R. Buc. 30 13 3 14 41-40 29
11. Mecanicâ finâ 34 12 1 14 36-45 32 10. Danub. Buc. 30 10 9 11 32-35 29
12. Metalul Buc. 34 11 9 14 35-32 31 11. Constr. Câl. 30 11 5 14 35-43 27
13. Pand. Tg. Jiu 34 14 3 17 53-55 31 12. FCM Giurgiu 30 12 3 15 33-46 37
14. Energia Slatina 34 13 5 16 35-50 31 13. Viit Chirnogi 30 12 3 15 32-53 37
15. Flacăra Moreni 34 12 6 16 29-38 30 14. Ferom Urz. 30 11 4 15 37-53 26
K. Metalul Plopeni 34 12 4 10 35-42 28 15. Petrolul Roata 30 11 4 15 37-60 26
17. Tractorul Bv. 34 9 9 16 27-44 27 16. Electr. Buc. 30 9 5 16 37-47 23
18. I.C.I.M. Bv. 34 • 6 20 33-52 22

A Vl-aSERIA
SERIA

1. Rova Roșiori 30 21 1 8 57-29 43
1. F.C. BIHOR 34 21 6 7 92-49 48 2. Muse. C Lung 30 16 5 9 48-27 37
2. F.C. B. Mare 34 17 7 10 71-36 41 3. Chimia Tr. M. 30 16 2 12 46-29 34
3. Aurul Brad 34 18 2 14 46-37 38 4. Cimentul Fieni 30 15 3 12 43-43 33
4. Olimpia S. M. 34 14 7 13 46-40 35 5. Dunârea Zim. 30 15 3 12 36-44 33
5. Strungul Arad 34 16 3 15 46-58 35 6. Petr. Videle 30 12 6 12 43-42 30
6. Infr. Oradea 34 15 4 15 57-50 34 7. Cetatea Tr. M. 30 13 4 13 39-48 30
7. U.M. Timișoara 34 15 4 15 48-47 34 8. Recolta Stoic. 30 11 7 12 38-39 29
8. C.I.L. Sighet 34 14 6 14 36-44 34 9. Dacia Pitești 30 13 2 15 35-30 28
9. Someșul S. M. 34 15 4 15 40-49 34 10. Sp. M. Carac. 30 12 4 14 33-34 28

10. F.C.M. Reșița 34 13 7 14 63-43 33 11. Prog. Corabia 30 10 7 13 33-37 27
11. Minerul Cavnic 34 15 3 16 58-51 33 12. Electr. C. Ag. 30 11 4 15 37-42 26
12. C.F.R Timiș. 34 13 7 14 48-44 33 13. Constr. Pit 30 12 2 16 37-44 26
13. CSM Dr. T. S. 34 15 3 16 49-54 33 14. Chimia Gâești 30 10 6 14 44-63 26
14. Rapid Arad 34 13 7 14 40-48 33 15. Unirea Râcari 30 7 11 12 33-40 25
15. Dacia Orăștie 34 14 4 16 47-65 32 16. Progr. Puc. 30 11 3 16 37-48 25
16.
17.
18.

34 13 5
34 10 6
34 9 7

16 47-59 31
18 37-58 26
18 29-68 25

Divizia

SERIA A Xi a

Ind. Sîrm. C. T. 
Unirea A. lulia 
Sticla Turda 
Avîntul Reghin 
Metalul Aiud 
Minerul Rodna 
Lâpușul Tg. L. 
Met Sighiș. 
Foresta Bistr. 
Metalo Tg. M. 
C.M.C. Cluj-N. 
Oțelul Reghin 
Mureșul Luduș 
Text. Năsăud 
C.I.L Blaj 
Unirea Dej

SERIA

de
în

2.
3.
4.
5.
6.
7.
.8
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

10
4
7
4 17

18 6 6 56-21 42
15 7 8 61-33 37
15 4 11 47-35 34
14 5 11 37-30 33
12 8 10 47-34 32
14 4 12 53-45 32
14 4 12 39-39 32
13 3 14 39-47 29
13 2 15 40-59 28
13 2 15 37-39 28
9 9 12 40-42 27

10 7 13 38-47 27
12
15
14

8 
11

9
9

26
26
25
22

37-42 
32-49 
20-44
44-61

A Xll-a

Precizia Săcele 
Prog. Odorhei 
Nitramonia Făg. 
Mureșul Toplița 
Minerul Bălan 
Metrom Brașov 
Tract. M. Ciuc 
Chimia Or. Vict. 
Unirea Cr. Sec. 
Utilajul Făg. 
Min. Baraolt 
Mob. M. Codlea 
Metalul Sf. Gh. 
Torpedo Zăm. 
Metalul Tg. Sec. 30 
Carpați Brașov 30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18 5
18 3
13 8

7 36-24 41
9
9

12 8 10
14 4 12
11 8 11
13 4 13
10 8 12
12 4 12
13 2 15
12 4 14
12 3 15
11 4 15
10 6 14
10 6 14

9 7 14

55-27 39 
44-30 34
38- 30 32
40-67 32
28- 25 30
44- 42 30
32-34 28
39- 42 28
29- 35 28
30- 47 28
31- 32 27
38-34 26
45- 44 26
28-38 26
38-44 25

___ r______  _ _ r____ al 
juniorilor H. Participă echipele 
de juniori ale echipelor (secții
lor) divizionare „C“ cu jucă
tori juniori născuți după 1 au
gust 1965 șl trei jucători ju
niori născuți după 1 august U964.

— „Cupa României" — în ca
drul competiției naționale „DA- 
CIADA".

13. în campionatul republican 
de fotbal ediția 1982—1883 se va 

‘ menține același sistem de parti
cipare a echipelor de la F. C. 
LUCEAFĂRUL București:

— în seria a n-a a Diviziei 
o echipă cu jucători ju-

după data de 1

7. Retrogradează în 
județene de 
echipe 
16 din 
„c« :

Seria 
tegrata

Seria
Metalul 
piomat.

Seria
Autobuzul Fă tur ei.

Seri» a IV-a : Marina Man
galia. Șoimii Cernavodă rămâne în 
„C“ ca urmare a fuziunii echipe
lor gălățene F.C.M. Siderurgistul 
șl C.S.U. (retrogradată în „C“).

Seria a V-a î Petrolul Roata de 
Jos, Electronica București.

Seria a VI-a : Unirea Răcari, 
Progresul Pucioasa.

Seria a VH-a : Parângul No
vaci, I.O.B. Balș.

Seria a VllI-a : Vitrometan Me
diaș, Auto mecanica Mediaș.

campionatele 
următoarele 

loc urile 15—
fotbal

clasate pe ____
fiecare serie a Diviziei
I : Cimentul Bicaz, In- 

Pașcani.
a II-a : Textila Buhuși, 
Huși — retrasă din cam-
a III-a : Petrolul Cerca,

Seriile campionatului divizionar 
„C“ vor fi publicate odată cu pro
gramul com petițion al al turului.

15. Orele de începere a jocuri
lor în turul campionatului 19*82— 
1983 :

a. La Divizia națională șl Ti
neret -Speranțe :

„B‘ 
nioirti născuți 
august 1964.

— în seria 
,,C“ o echipă 
niorl născuți 
august 1965.

Rezultatele acestor echipe nu 
vor fi incluse în clasamentele 
seriilor din care fac pante, ne- 
influenițind asupra configura
ției acestora.

14. Echipele care urmează 
participe in Campionatul 
viziei naționale 
le trei serii ale 
Diviziei ,,B“ sint 1

a V-a a Diviziei 
de jucători ju- 

duipă data de 1

sâ 
Di- 

„A“ și în ce- 
CamplonatUtui

Luna
Divizia

,.A“
Tlneret- 
Speranf»

August 18,00 16,00
Septembrie 17,00 15,00
Octombrie 15,00 13,00
Noiembrie 14,00 12,00
Decembrie 14,00 12,00

b. La Diviziile B, C și juniori 
republicani.

Jocurile din campionatele di
vizionare B și C vor Începe la 
orele 11, iar cele ale juniorilor 
republicani I și H la orele 9. E- 
chiipele juniorilor republicani H 
vor juca în deschiderea echipe
lor divizionare „C“ de seniori.

16. Sistemul competițional, mo
dul de desfășurare de promo
vare și retrogradare al campio-DIVIZIA NAȚIONALA „A“
natului ediția 1983—1984 va fi

A.S.A. Tg. Mureș dat publicității înainte -de înoe»
Chimia Rm. Vâlcea per ea campionatului — ediția
C. S. Tirgoviște * 1982—1983.
Dinamo București
F. C. Argeș Pitești Pentru anul competițional 198a—
F, C. Bihor Oradea 1983, F. R. Fotbal a stabilit ba-
F. C. Constanța romuri minime ce trebuie rea-
F. C. Corvinul Hunedoara liza te de fiecare echipă din
F. C. Olt Scornicești 
F. C. Petrolul Ploiești

campionatele divizionare, 
, fel :

a st-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. F.C.M. Brașov
12. Jiul Petroșani
13. Politehnica Timișoara
14. Politehnica lași
15. Sport Club Bacău
16. Sportul studențesc București
17. Steaua București
18. Universitatea Craiova

DIVIZIA NAȚIONALA MB‘ 
Seria I

Seria a IX-a : Chimia Arad,
Recolta Sal on ta.

Seria a X-a : C.S.U. Tricolorul
Oradea, Sima red Baia Mare.

Seria a Xl-a : C.I.L. Blaj, 1.
Unirea Dej. 2.

Seria a Xll-a : Metalul Tg. Se- 3.
culese, Carpați Brașov. 4.

8. în Divizia ,,,C“ au promovat 5.

1. C. S. Botoșani
2. C.S.M. Borzești
3. C.S.M. Sf. Gheorghe
4. C.S.M. Suceava
5. Dunârea Câlârașl
6. F. C. Ceahlâul Pt. Neamț
7. F.C.M. Delta Tuicea
S. F.C.M. Progresul Brâila
9. Dunârea C.S.U. Gala|l

10. Gloria Bistrița
11. Gloria Buzâu
12. I.M.U.M. Medgidia
13. Oțelul Galați
14. Minerul Gura Humorului
15. Prahova Ploiești
16. Viitorul Gheorgheni
17. Viitorul Mec. Vaslui 

Unirea Dinamo Focșani

DIVIZIA NAȚIONALA „BM 

Seria a ll-a

Pentru echipele divizionara 
„A“ și ,,B“ baremul minim este 
de 24 de puncte, iar pentru di
vizia „C“ de 20 de puncte.

Echipele care nu îndeplinesc la 
sfirșitul campionatului numă
rul minim de puncte stabilit vor 
activa în campionatul următor 
în categoriile B, C sau județ 
cu un număr minus de puncte 
egal cu diferența dintre baremul 
stabilit șl numărul de puncte re
alizat.

Această măsură va contribui 
la evitarea unor situații petre
cute în campionatele anterioare, 
cin unele echipe, la un mo
ment dat, nemaiputînd evita re
trogradarea, au tratat cu super
ficialitate jocurile pe care le mai 
aveau de disputat infuentînd 
configurația clasamentelor finale.

Minerul Lupeni 
C.F.R. Cluj-N. 
Min. Ilba Seini

4 Retrogradează din 
„B“ în Divizia ,,C“ echipele cla
sate pe locurile 15, 16, 17 și 18 din 
fiecare serie, astfel :

Seria I : C.S.U. Galați, Construc
torul Iași, Victoria Tecuci, ReJo- 
nul Săvinești.

Seria a II-a : Fl. Automec. Mo
ren i, Metalul Plopeni, Tractorul 
Brașov, I.C.I.M. Brașov.

Seria a HI-a : Dacia Orăștie, 
Minerul Lupeni, C.F.R. Cluj-Na
poca, Minerul Ilba ’ Seini.

5. Promovează din Divizia „C“ 
în Divizia ,,BM următoarele clu
buri (secții) de fotbal câștigătoare 
ale seriilor respective, astfel :

Seria ~ 
lui.

Seria
Seria
Seria

Galați.
Seria

A VilaSERIA

1. Min. Motru 30 19 4 7 68-28 42
2. Elactrop. Cv. 30 17 5 8 57-20 39
3. Dierna Orș. 30 17 3 10 38-38 37
4. Constr. Cv. 30 14 7 9 36-31 35
5. C.F.R. Cv. 30 15 2 13 44-31 32
6. Min. Mold. N. 30 13 5 12 41-35 31
7. Unirea D. T. S. 30 13 4 13 47-44 30
8. Mec. Simian 30 11 6 13 47—60 28
9. Min. Oravița 30 13 1 16 48-37 27

10. Min. Horezu 30 11 5 14 33-41 27
11. Viit. Drâg. 30 13 1 16 31-47 27
12. Met. Sadu 30 11 4 15 36-45 26
13. Dun. Calafat 30 12 2 16 35-53 26
14. Jiul Rov. 30 12 2 16 26-38 26
15, Parângul Nov. 30 13 0 17 41-662 26
16. I.O.B. Balș 30 9 3 18 30-48 21

SERIA A Vill aI : Minerul Gura Hum om -

a II-a : C.S.M. Borzești. 
a IlI-a : Prahova Ploiești, 
a IV-a Metalo Sport
a

București.
a 
a 
a

V-a î Dinamo Victoria
VI- a î Rova Roșiori.
VII- a : Minerul Motru

VUI-a : Metalurgistul

Seria
Seria
Seria

Cu gir.
Seria
Seria
Seria

Cimpia
Seria
6. Clasam erele celor 12 serii se 

prezintă astfel :

IX-a : Gloria
X- a : Armătura
XI- a : Industria 

T urzii.
a Xll-a : Precizia

a 
a

Reșița. 
Zalău.
Sîrmel

Să cele.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cugir 
Deva

Metal. 
Explor.
Minerul Certej 
Șurianul Sebeș 
Min. Șt. Vulc. 
Minerul Paroș. 
Lotru Brezoi 
Vict. Călan 
Mecan. A. lulia

30 20 2
30 17 3
30 14 4
30 14 3
30 13 4
30 11 8
30 13 4
30 12 5
30 13 3

8
10
12
13
13 
11 
13
13
14

64-24 
55—31 
48-32
45- 43 
47-41 
41-36
41-42
35-27
46- 48

42
37
32
31
30
30
30
29
29

următoarele echipe :
a. direct — echipele campioa

ne din 7 județe cu cele mai 
puține echipe în Divizia ,,C“, 
astfel : Constructorul Sf. Gheor- 
ghe (jud. Covasna), F.E.P.A.-74 
Bîrlad (jud. Vaslui), Inter Sibiu 
(jud. Sibiu), Laminorul Brăila 
(jud. Brăila), Minerul Sărmășag 
(jud. Sălaj), Petrolul Bolintin Va
le (jud. Giurgiu), Petrolul Țicleni 
(jud. Gorj).

b. în urma
(17 județe) : 
șului (jud.
Curtici (jud. Arad). Progresul To- 
poloveni (jud. Argeș), D.V.A. 
Portul Galați (jud. Galați), Mi
nerul Bihor — Oraș Dr. P. Gro
za (jud. Bihor). Zimbrul Sucea
va dud. Suceava), Textila Prej- 
mer (jud. Brașov), Metalul Bu
zău (jud. Buzău) Armătura Stre- 
haia (jud. Mehedinți), Olimpia 
Gherla (jud. Cluj), Dobrogea Ca
nal Basarab " ’ ~ ‘ ‘ ;
Electrica Titu (jud. Dîmbovița).

Slatina (jud. Olt), ‘ ~

Autobuzul București 
Automatica București 
Carpați Mirșa
C. F. Luceafărul București 
Chimica Tirnâveni

6. C.S.M. Drobeta Tr. Severin
7. Dinamo Victoria București
8. Energia Slatina
9. F. C. Șoimii I.P.A. Sibiu

10. Gaz Metan Mediaș
11. Mecanicâ Finâ București
12. Metalul București
13. Minerul Motru
14. Pandurii Tg. Jiu
15. Precizia Sâcele

— 4 puncte
—10 puncte
— 2 puncte "
— 9 pun cte
— 4 puncte
— 2 puncte

NOTA:
Pentru n erealizarea barem urilor 

minime de puncte în campionatul 
1981—1982, sint penalizate In cam
pionatul ediției 1982—1983, la ni
velul în care vo<r activa, următoa
rele echipe astfel :
Progresul Vulcan Buc. 
Relonul Săvinești 
I.C.I.M. Brașov 
Integrata Pașcani 
Marina Mangalia 
Recolta Salon ta

Datorită superficialității cu oar- 
re au tratat unele jocuri în cam
pionatul 1981—1982, încercîAdu-se 
influențarea configurației clasa
mentului final, au fost sancționa
te cu 2 puncte penalizare în cam
pionatul în care vor activa în a- 
nul 1982—1983 următoarele echipe: 
Cetatea Tg. Neamț, C.F.R. Paș
cani, Minerul Gura Humorului șl 
Cristalul Dorohoi.

jocurilor de baraj 
Soda Ocna Mure- 
Alba), Frontiera CERERI DE TRANSFER

(jud. Constanța),

10. Text Cisnâdie 30 14 1 15 35-53 29
11. C.F.R. Simeria 30 12 5 13 26-35 29
12. Minerul Anina 30 16 2 12 69-35 34
13 I.M.I.X. Ag. 30 12 4 14 34-33 28
14. Min. Ghelar 30 12 4 14 44-47 28
15. Vitro. Mediaș 30 11 4 15 30-52 26
16. Automec. Med. 30 9 3 18 24-58 21

SERIA A IX-a

1. Gloria Reșița 30 18 3 9 56-31 39
2. C.F.R. Arad 30 16 5 9 50-39 37
3. Min. Anina 30 16 2 12 69-35 34
4. Șoimii Str. Lip. 30 15 4 11 45-35 34
5. Voința Oradea 30 15 3 12 51-41 33

AZO 
_____  Săvinești (jud Neamț), 
Vîsooza București, Sticla Bistri
ța, ISCIP Ulmenl.

9. Se declară câștigătoare a 
„Cupei României**, ediția a 44-a 
(1981—1982) echipa 
București.

10. Se conferă titlul 
p ioană republicană a

I.P.C. 
T.C.IH.

DINAMO

de cam- 
r____  _ juniorilor
I pe anul " 1981—1982 echipei r 
CORVINUL Hunedoara.

11. Titlul de cîștigătoare 
Campionatului Republican 
juniorilor II — Divizia „C“ 
acordă echipei DACIA Pitești.

12. în anul competițional 1982— 
1983 F.R. Fotbal asigură desfă
șurarea următoarelor competi
ții oficiale la nivel republican. în 
formulele prezentate mai jos :

— Campionatul Diviziei națio
nale ,.A“ — o serie alcătuită din 
18 echipe ;

F.C.

a 
al 
se

Joi s-a încheiat perioada 
transferări. Printre cererile 
puse la Federația română de 
bal se află următoarele :
• pentru CORVINUL HUNE

DOARA : Vrînceanu (de la Dina
mo București), Bădilaș (Dinamo 
Victoria București), Merlă (reve
nit de la Aurul Brad) ;
• pentru STEAUA BUCUREȘTI: 

Cîmpeanu („U“ Cluj-Napoca), Șt. 
Popa (Rapid București), Dorel 
Zamfir (Dinamo București), Ro
man (Gloria Bistrița) ;
• pentru UNIVERSITATEA CRA

IOVA : Păun (Trafo Filiași) ;
• pentru S.C. BACAU: Țiglariu 

(„U“ Cluj-Napoca) ;
• pentru DINAMO BUCUREȘTI: 

Sertov (Steaua București), Balaiy 
(F.C. Argeș) ;
• Pentru A.S.A. TG. MUREȘ : 

Ciorceri (Viitorul Gheorgheni), 
Monoki (Avîntul Reghin) ;
• pentru POLITEHNICA TIMI

ȘOARA : Giuchici (Jiul Petro
șani), Cașuba (C.S.M Suceava).
• pentru

IEȘTI : Preda (Metalul Plopeni), 
Stăncioiu (Poiana Cîmplna) ;
• pentru C. “ 

Isaia (revenit de la Progresul- 
Vulcan București), Kallo (revenit

de 
de- 
fot-

PETROLUL PLO-

S. TIRGOVIȘTE :

de la F.C. Argeș), Cojocaru (C.S. 
(Botoșani) ;
• pentru CHIMIA RM. VÎLCEA: 

Păuna (Steaua București), Vaca- _ ou^ Iovan (C.S.M. 
Severin) ;

F. C. CONSTANȚA : 
(Dacia Orăștie), Pa-

riu (F. C. 
Drobeta-Tr.
• pentru

Focșeneanu w_________ T__,, __
nai te (C.S.M. Suceava) ;
• pentru F.C. ARGEȘ : Iovă- 

nescu (revenit de la F.C. Olt) ; 
Margclatu (C.S. Tirgoviște), An- 
cuța (F.C.M. Siderurgistul Ga
lați) ;
• pentru F. C. BIHOR ORA

DEA : Bigan (revenit de la C.S. 
Botoșani), Kun li (revenit de la 
Unirea Valea Iul Mihai), Roatiș 
(Minerul Cavnic), Nedelcu („Poli* 
Timișoara), Balasz (F.C.M. Bra
șov) ;
• pentru F. C. OLT : Sișoaie 

(Electroputere Craiova) ;
• pentru JIUL PETROȘANI : 

Nasta (Steaua București), M. Ma
rian (Dacia Orăștie) ;
• pentru POLITEHNICA IAȘI : 

B. Grig ore (Sportul studențesc 
București), Sigmirean (F.C. Olt);
• pentru SPORTUL STUDEN

ȚESC : Gîrjoabă (Progresul-Vul
can București). Grosu (revenit 
de la F.C. Bihor).



la organizarea Uniunii sindicale din presă, poligrafie |i edituri BALCANIADA DE NATAȚIE
ÎNTRECERILE SPORTIVE ALE 
POLIGRAFILOR BUCUREȘTENI 
• „Cupa tipografilor" la fotbal a revenit echipei I.P. lnformația«Slnt 

In curs de desfășurare
Iată-i pe oamenii care stau 

zi și noapte în tipografii, pe 
cei oe citesc primii informațiile 
ce ajung apoiț la cei ce iubesc 
sportul — ca să ne referim 
doar la acest domeniu de profil
— fiind ei înșiși adepții exerci
țiului fizic sub cele mai di
verse forme ale sale. In spa
tele marii uzine de tipărituri, 
care este Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii", am fost 
martori, cu cîteva zile în ur
mă, ia cîteva acțiuni sportive 
de masă organizate de Uniu
nea sindicatelor din presă, po
ligrafie și edituri. „In cadrul 
marii competiții naționale „Da- 
ciada" — ne spunea Florina 
Iancu, activistă cu probleme 
cultural-educative și sportive 
la amintita uniune — Întreprin
derile poligrafice bucureștene
— dar manifestări se organi
zează in toată țara — au ini
țiat un campionat de fotbal, 
dotat cu „Cupa tipografilor** — 
ediția a IlI-a. S-a pornit eu 
echipe de la nivelul asociați
ilor, acum aflindu-ne in faza 
cind au loc finalele"...

Ca la orice campionat care 
se respectă, prima s-a disputat 
„finala mică". S-au întîlnit e- 
chipele reprezentative ale LP. 
Arta Grafică și I.P. Buletinul 
oficial. I-am văzut pe Atanase 
Sav, pe Nicolae Iordache, pe 
Adrian Ionescu, pe Mircea Ion 
de la prima formație — și pe 
zețarii Marin Marin, Petre Ro
taru, pe tipăritorul de rotati- 

"vă Ghcorgîie Deliu — de la 
Buletinul oficial. Abia termina
seră lucrul, au ajuns repede pe 
terenul de fotbal, s-au echi
pat și... meciul a început. Nu 
vom descrie faze, nu vom re
lata cum s-au înscris golurile. 
Vom spune doar că a ciștigat 
Arta grafică cu 3—1 (1—0). Su
porteri — de fapt colegi de 
muncă — ai ambelor echipe au 
venit să asiste la meci și să-i 
felicite deopotrivă pe învingă
tori și pe învinși. „Finala ma
re” .și-au disputat-o I.P. Infor
mația și Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii". De astă dată 
meciul a fost „cu probleme". 
In sensul că a fost nevoie de 
prelungiri și lovituri de la 11

ACTUALITATEA 
ȘAHISTĂ

• înoepînd de astăzi, la 
lași se dispută o nouă ediție, 
a 8-a, a tradiționalei compe
tiții șahiste „Memorialul Mi- 
bail Sadovcanu". La Întrecere 
participă patru maeștri in
vitați de peste hotare — 
Santo Roman, Franțois Gol
denberg (ambii Franța), Laszlo 
Pyriszi (Ungaria), Boris Niss- 
man (U.R.S.S.) — precum și 
mai mulți jucători reprezen- 
tind țara noastră, printre care 
Ovidiu Foișor, Adrian Negu- 
lescu, Aurel Urzică, Dorel Ol
tean, Dumitru Anițoaie, ju
niorul Mircea Lupu.
• Campionatul pe echipe al

Capitalei s-a încheiat cu vic
toria formației Politehnica, În
vingătoare în meci decisiv cu 
6,5—2,3 asupra celei de a doua 
clasate, Calculatorul I. La pri
mele mese ale echipei cam
pioane au jucat Th. Ghițescu, 
D. Drimer, I. Armaș, Mariana 
Nechifor. Clasamentul, în con
tinuare : I.T.B., Calculatorul
II. Universitatea, IC. RD., 
Spartac, Vulcan, Dinamo Vic
toria, Locomotiva, Centroeoop, 
Sănătatea. Recolta, Finanțe, 
Mecanică fină, A.S. Armata.

AB'IIMSIRATIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INEORMEAZA
ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE !
• După cum s-a mal anunțat, 

duminică 18 iulie 1982 va avea 
loc o tragere apecialft Prono- 
expres care oferă partlcipanților 
multiple posibilități de dștigurl 
In autoturisme „Dacia 1300", mari 
lume de bani șl excursii peste 
hotare. (Tragerea se va desfă
șura incepînd de la ora ÎS, <n 
■ala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Stalcovicl 
nr. 42 ; numerele ciștlgâtoare vor 
ti transmise la televiziune și ra
dio in cursul serii) • Astlzl este 
ultima zi pentru depunerea bu
letinelor de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de adi
ne. care cuprinde meciuri din 
tradiționala competiție fotbalisafcâ 
„Cupa de vară". ÎNCERCAȚI SA 
VA NUMARATI și DV. PRINTRE 
MARII CtȘTTGATORI LA FT9TE- 
MUL DE JOC PREFERAT I

întreceri de volei șl șah
m pentru departajare. „Infor
mația" a ciștigat cu 6—3 (1—1). 
Dar fotbalul nu este singura 
activitate sportivă. Acum sînt 
în toi pregătirile pentru ca în 
prima decadă a lunii august 
să se desfășoare finala „Cupei 
presei” la șah, iar în trei cen 
tre. la Oradea, Constanța și 
Cluj-Napoca au loc în aceste 
zile fazele zonale la campiona
tul de volei, finala fiind pro
gramată la București, în zilele 
de 24 și 25 septembrie. „La 
toate cele zece întreprinderi 
poligrafice din Capitală — ne 
spunea Florina Iancu — spor
tul a fost integrat eu drepturi 
egale intre celelalte activități 
menite să contribuie la recrea
rea oamenilor, la deconectarea 
lor, U petrecerea eît mai plă
cută A timpului liber. Directo
rii Întreprinderilor respective, 
președinții comitetelor sindica
le, responsabilii de resort sînt 
oameni apropiați sufletește de 
exercițiul fizic. Cred eă In a- 
ceaste constă, in primul rînd. 
sueeesul nostru".

Ion GAVRILESCU

Campionatele naționale de călărie

SPORTIVII DE IA SHÂUA AU DOMINAT ÎIIITRECfRlLf
SIBIU, 16 (prin telefon). — 

Ziua de vineri a Campiona
telor naționale de călărie a 
fost rezervată probelor de 
dresaj (categoriile „Sf. Gheor- 
ghe" și intermediar 2) și ob
stacole (categoria mijlocie).

Dimineața s-au întrecut spe
cialiștii în dresaj, disputa pen
tru întâietate fiind foarte strîn- 
să. mai ales la cat. „Sf 
Gheorghe". Cunoscutul maestru 
al dresajului. Iosif Molnar, 
și-a demonstrat încă o dată ca
litățile. executînd cu multă 
precizie figurile progresiei, 
calul său (Bufon) dovedi n- 
du-se bine pregătit. Dar, vic
toria sa a fost obținută la o 
diferență minimă, deoarece la 
fel de bine a fost apreciată șl 
comportarea stelistului Gheor
ghe Nieolae cu Lan.

CLASAMENT : 1. Iosif Mol
nar (Olimpia București) cu 
Bufon 1199 p — campion na
țional. Gh. Nicolae (Steaua) 
cu Lan 1196 p, 3. S. Soveja 
(Steaua) cu Dragon 1169 p.

In cadrul categoriei interme
diar 2, lupta pentru titlu s-a 
dat intre călăreții de la Steaua, 
de fapt cei cere alcătuiesc cel 
mai puternic nucleu de dresaj.

INVITAȚIE LA
Comisa de cicloturism a 

municipiului București conti
nuă seria acțiunilor Începute 
cu puțin timp In urmă. Fru
moase excursii pe biciclete 
sînt organizate săptămină de 
săptămină. pentru mai vechii 
prieteni ai acestei plăcute for
me de practicare a mișcării în 
aer liber, ca și pentru cei care 
doresc să facă cunoștință cu 
ea.

După cum ne informează 
respectiva comisie din cadrul 
Consiliului municipal pentru 
educație fizică gi sport, elclo- 
turiștii de toate viratele 8,nt 
așteptați și miine, duminică, 
la ora MO, In fața stadionului

CIȘTIGUBILK TRAGERII LOTO 2 
DIN 11 IULIE 1382 : Cat. 1 : 1 
variantă 100% a 38.887 lei și 1 
variante 35% a 8.717 lei ; cat. a 
3-a : 1 variantă 100% a 15.115 lei 
și 14 variante 35% a 3.779 lei ; 
cat. a 3-a : U variante 100% a 
2.641 lei *1 M variante 25% a 600 
lei ; cat. a 4-a : IM,75 variante a 
487 lei ; cat. a «-a : 389,50 a 200 
lei ; cat. a 8-a : 2.307,75 a 100 lei, 
Clștlgul de categoria 1 (100*/,) ă 
fost obținut de Dumitru Cotu din 
București.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 16 IU
LIE 1832 : Extragerea I : 2 39 
1 ST 14 35 42 82 88. Extra
gerea a n-a : 16 35 8 75 39 
I 82 28 X Fond total de <«ș- 
ttguri : L388.905 M din care 
140.000 Mi report Ia categoria 1.

ia polo: Neînvinse - doar echipele României și Iugoslaviei
La bazinul Dinamo, pololștll au 

disputat, ieri, două etape, în ur
ma cărora au rămas neînvinse 
doar reprezentativele României șl 
Iugoslaviei, care, după toate pro
babilitățile. își vor disputa finala 
(duminică dimineață). Poloiștil 
români au avut de Înfruntat for
mația Bulgariei, a cărei tenacita
te. recunoscută, a fost depășită 
datorită faptului că jucătorii 
noștri au înotat mai repede, au 
șutat mal des și mal precis la 
poartă, în special prin Vlad Ha
giu, ai cărui aport a fost hotărî- 
tor. Ca evoluție, scorul a fost 
permanent favorabil echipei ro
mâne (4—0 în min 11, 9—4 în 
mim. 19, 11—6 în min. 23), replica 
oaspeților neputind dedt micșora 
uneori diferența.

Scor final : ROMANIA — BUL
GARIA 13—7 (1—0, 4—3, 5—3,
3—1). Au înscris : Hagiu 6, Moi- 
ceanu 2, Costrăș 2, Fejer, Cio- 
bănluc șl Schervan cite 1 pen
tru România, respectiv Nanov 
2, Braikov, Ncdelcev, Raikov, 
Gheorghiev șl Portalev dte 1 
pentru Bulgaria. Foarte bun ar
bitrajul prestat de Asencio (Spa
nia) și Isaian (UJR.S.S.).

Celelalte rezultate : IUGOSLA
VIA — TURCIA 12—4 (5—1, 0—2, 
3—0. 4—1). Au Înscris : Afrid 4, 
FUlpovici t, Petrovici 3, Zovka, 
Paskualin șl Vuletlci die L pen
tru Iugoslavia, respectiv SOhan 
2, Huseyln și Hakan dte 1. Ar
bitri : Kostantinov (Bulgaria) șl 
Schllha (România). ROMANIA 
(Juniori) — GRECIA 10—« (2—1, 
1—3. 3—0, i—1). Au înscris : Ar
delean 4, Tătaru 2, Șerban, 
Ghiță, Panka și Triteanu dte 
1, pentru învingători, respectiv 
Pateras 2, Papanastasiou 2, Gla- 
napoutos 1. Arbitri : Odalovici

O frumoasă comportare a avut 
Anghel Donescu care, con 
curînd cu doi cai — Dor șl 
Emir —. a reușit să se cla
seze pe primele locuri, depă- 
șindu-și net colegii de club.

CLASAMENT : 1. A. Doncs- 
cu (Steaua) cu Dor 1332 p — 
campion național. 2. A. Do
nescu cu Emir 1289 p, 3. D. 
Velicu (Steaua) cu Delfis 
1234 p.

După-amiază, a avuit loc con
cursul de obstacole, la cat. mij
locie. Cel mai bun s-a dovedit 
stelistui Florin Stoica cu Ficus, 
care, în ambele parcursuri, s-a 
situat pe primul loc. Astfel, el 
a terminat prima parte cu 4 P, 
iar pe a doua fără nici un 
punct de penalizare, ceea ce 
i-a permis să cîștige detașat.

CLASAMENT FINAL : 1. FI. 
Stoica (Steaua) cu Ficus 4 p, 
— campion național, 2. M. Nea- 
gu (Steaua) cu Ecou 16 p, 3. 
Mariana Moisei (Dinamo) cu 
Bell Ami 20 p (86,6 s), 4. Al. 
Bozan (C.S.M. Sibiu), cu Nă
pasta 20 p (89,2 s), 5. P. Mazilu 
(Dinamo) cu Prejmer 20 p 
(97,5 s). 6. G. Deac (Dinamo) 
cu Volpone 23 Va P-

întrecerile continuă.
Ilie lONESCU-coresP.

CICLOTURISM
Dinamo, din șos. Ștefan cel 
Mare, de unde se va merge la 
pădurea și lacul Mogoșoaia.

CAMPIONATELE DE MOTOCICLISM — 
iN FAZELE FINALE

Cîteva secunde după startul in cursa seniorilor jt tineretului 
(fază de la penultima etapă a campionatului de motocros. desfă
șurată duminica trecută la Cîmpina). Foto : Valeriu STANCIU
• Ajuns la a cincea etapă, 

campionatul republican de 
motocros iși va derula ultimele 
secvențe mîine pe traseul de 
pe Dealul Partizanilor, situat 
Ia marginea orașului Sf. Gheor
ghe. In program figurează 
curse pentru seniori, tineret și 
juniori. Primul start se va 
da la ora 10.
• Campionatul național de 

dirt,-track pe perechi a ajuns

(Iugoslavia) șl SenyOz (Turela). 
GRECIA — TURCIA 8—7 (2—3, 

1—1, 4—2, 1—1). Un joc neaș
teptat de echilibrat, datorită 
prestației bune a polodștUor 
turci. Aceștia au condus cu 2—0 
șl 3—1, dar au fost egalați și 
conduși la rindul lor, dar nu
mai la un gol diferență. Echi
pa Greciei a obținut golul victo
riei din superioritate numerică, 
Iar în ultimul minut, formația 
Turciei a beneficiat de aceeași 
situație, dar a ratat. Au înscris: 
Kampavroglou 3, Pateros, Sele- 
topoulos, Armanakis, Elephexia- 
dis, Mondatslos cite 1 pentru 
Grecia, respectiv Hakan 3, To- 
grul 2, SUhan 2. Arbitri : Isalan 
(U.R.S.S.) șl Kostandinov (Bul
garia). IUGOSLAVIA — BUL
GARIA 13—10 (4—2, 1—1. 3—3,
5—4). Au înscris : Paskualin 3, 
Filipovici 3, Tukicl 3, Kostid 2, 
Zovka șl Petrovici dte 1 pentru 
Iugoslavia, respectiv Nanov 4,

sărituri: Alexandru Bagiu, pe locul secund la trambulină
Deosebit de pasionantă a 

fost disputa pentru titlul de 
campion balcanic oferită de 
sportivii prezenți la startul 
probei de trambulină. După 
succesul realizat în prima zi 
de elevele antrenorului Nicolae 
Sparios (Luiza Nieolaeseu si 
Ileana Pir joi, la platformă), a 
fost rîndul băieților să încer
ce, nrintr-o comportare bună, 
să cucerească primul loc. Ei 
s-au aflat permanent în prim- 
nlanul competiției, datorită u- 
nor execuții bine cotate de că
tre arbitri, la capătul cărora 
Alexandru Bagiu (component 
al clubului Crișul Oradea) și 
Dan Oprean — ambii pregătiți 
la lot de antrenorul Dumitru 
Popoaie —, s-au situat pe locul 
2 și. respectiv 4.

Alexandru Bagiu a făcut o 
..cursă cap la cap“ pînă la ul
tima săritură cu deținătorul, ti
tlului. bulgarul Peter Gcorgicv, 
si puțin a lipsit ca sportivul 
nostru să cucerească titlul. EI 
a mers constant, a executat bi
ne fiecare săritură — mai ales 
dublu salt si jumătate înainte 
echer, triplu salt si jumătate 
înainte grupat, dublu salt și 
jumătate înainte cu un șurub 
ș.a. —, conducted în majorita
tea timpului. Principalul său 
adversar Peter Gcorgiev a evo
luat, la rîndul său, exact (cu 
deosebire a fost punctat pentru 
săriturile salt si jumătate răs
turnat cu dublu șurub și jumă- 

Carmen Bunaciu, la a doua victorie: 63,87 la 100 m spate
(Urmare din pag. 1)

deră, a mai ciștigat chiar alte 
două si. în final, a obținut (și 
ea) al doilea succes cu 2:22,07.

întrecerile băieților, cu ex
cepția celei de 200 m mixt In 
care turcul Ozuak Murat a cîș- 
tigat spectaculos în fata lui 
Georgi Dangalakov, au fost 
dominate de sportivii bulgari. 
De foarte bună valoare noul 
record balcanic obținut de Pe- 
tar Kocanov la 200 m liber 
(1:53,59). în aceeași cursă. Cos- 
tin Negrea sosit al 3-lea a rea
lizat un nou record national 
(1:56,97). Tot cu un nou record 
(4:00,89) s-a clasat pe locul doi 
Si ștafeta masculină de 4X100 
m mixt a României.

Rezultate tehnice. 100 m spa
te (b) : 1. BRANIM.IR POPOV

la etapa finală (a V-a). Ulti
mele întreceri vor avea loc 
mîine pe pista Stadionului 
municipal din Brăila, cu înce
pere de la ora 10.
• Pe un traseu ales in cen

trul orașului Timișoara se va 
desfășura mîine. de la ora 10, 
etapa a IV-a a Campionatului 
republican de motociclism — 
viteză pe șosea. Participă peste 
100 de alergători la 7 clase. 

Ncdelcev 2, Raikov, Gheorghiev, 
Braikov și Darabanov dte 1. Ar
bitri : Asencio (Spania) șl Schil- 
ba (România). ROMANIA — RO
MANIA (juniori) : 15—10 gi—3, 
4—1, 3—2, 5—4). Au înscris : Gor
dan 4, Costrăș 4, Hagiu 2, Scher
van 2, Garofeanu 2, Gh. Iile 1 
pentru învingători, respectiv Ghi
ță 3, Șerban 3, Ardelean 2, Tri- 
tcanu șl Malecu cite 1. Arbitri: 
Iliadis (Grecia) șl Senyiiz (Tur
cia)

CLASAMENT

Programul ultimelor zile : sîm- 
bătă, de la ora 16,30 : Bulga
ria — România (j). România — 
Turcia, Grecia — Iugoslavia ; 
duminică, de Ia ora 9 : Turcia 
— România (j). Bulgaria — Gre
cia, România — Iugoslavia.

1. România 2200 28-14 4
2. Iugoslavia 2200 25-14 4
3 Bulgaria 3102 30-33 2
4. Grecia 2101 15-22 2
5. Turcia 3003 18-33 0

Dumitru STÂNCULESCU

tate. salt si jumătate înapoi cu 
dublu șurub si jumătate, dublu 
salt si jumătate contragrupat 
ș.a.). dar beneficiind de un 
coeficient mai mare de dificul
tate cu 0,9 decit Al. Bagiu a 
reușit să se impună la o dife
rență minimă: 561,70 p fată de 
559,55 p. Poate că o concentra
re ceva mai mare la unele să
rituri (de exemplu la dublu 
salt si jumătate înapoi grupat) 
i-ar fi putut aduce lui Al. Ba
giu mult rîvnitul titlu, dar așa 
a trebuit să se mulțumească 
cu poziția secundă ca și la 
ediția precedentă a campiona
telor.

La rîndul său, dacă ținem 
seama că a beneficiat doar de 
o singură săptămină de pregă
tire intensă. Dan Oprean s-a 
prezentat satisfăcător. Evident, 
el a greșit deseori, determinin- 
du-i pe arbitri să-i scadă punc
tajul. fapt care nu i-a permis 
să-l întreacă pe al doilea 
concurent bulgar. Radoslav Ra- 
dev.

CLASAMENT FINAL: 1. P. 
Georgiev (Bulgaria) 561,70 p — 
campion balcanic. 2. AI Bagiu 
(România) 559,55 p. 3. R. Ra- 
dev (Bulgaria) 532,90 p. 4. D. 
Oprean (România) 472,15 p. 5. 
Th. Barboutis (Grecia) 443,75 p.

Sîmbătă și duminică, de la 
ora 17, au loc întrecerile la 
trambulină fete și. respectiv, 
platformă băieți.

Emanuel FÂNTANEANU

<B) 60,12 ț 2. irfhal Mandache 
(R) 60,44 ; 3. Miran Kos (I) «0,96;
4. I. Maltamas (G) 61,04 ; 5. O. 
Sadri (T) «1,37 — record ; 6.
N. Miloș (T) «1,68 ; 7. L Szaka- 
dati (R) 61,88 ; 100 m spate (f): 
â. CARMEN BUNACIU (R) 63,87;
2. Anca Pătrășcoiu (R) 66,69 ; 3.
Vesna Separovic (T) 67,67 ; 4. B. 
Gospodinova (B) 67,80 ; 5. S.
Popova (B) 68,56 ; 6. A. Lim- 
beroipoulou (G) 68,95 — record ; 
200 m liber (b) : 1. PETAR KO
CANOV (B) 1:53,59 — record,
RB ; 2. Tvetan Golomeev (B) 
1:53,93 ; 3. Costin Negrea (R) 
1:56,97 — record ; 4. FI. Vișan 
(R) 1:57,20 ; 5. A. Gfikhan (T)
1:57,S3 ; 6. O. Saturi (T) 2:00,32 ; 
200 m liber (f) : 1. SOFIA DA
RA (G) 2:06,07 — record, RB ;
1. Teodora Hauptricht (R) 2:08,55;
3. Eniko Paleniesar (R) 2:11,59;
4. R. Pironkova (B) 2:12,95 ; 5.
■N. Pentlci (I) 2:13,00 ; «. E.
Founda (G) 2:16,93 ; 200 m mixt 
țb) : 1. OZUAK MURAT (T)
2:10,34 ; 2. Georgi Dangalakov
(B) 2:10,52 ; 3. Ivan Zlatev (B)
2:14,52 ; 4. M. Kos (D 2:16,04 ;
5. Cr. Ponta (R) 2:17,75 ; 6. L.
Szakadati (R) 2:1/7,81 ; 200 m
mixt (I) : L TANIA BOGOMILO- 
VA (B) 2:22,07 ; 2. Carmen Bu- 
naclu (R) 2:28,29 ; 3. Irinel Pă- 
nulescu (R) 2:24,68 ; 4. S. Po
pova (B) 2:25,78 ; 5. V. Separovic 
(I) 2:26,19 ; 6. E. Rousaki (G)
2:34,68 ; 4x100 m mixt fb) : 1.
BULGARIA 3:56,27 RB ; 2. Româ
nia (Mandache, Szabo, Lucaciu, 
Vișan) 4:00,89 — record ; 3.
Turcia 4:00,91 — record; 4. Gre
cia 4:03,94 ; 5. Iugoslavia 4:07,54.

Astâzi, (ora 10 șl 17.30) sînt 
programate probele de 400 m li
ber, 100 m bras. 200 m fluture, 
4x100 m mixt (f). Iar miine 
cele de 400 m mixt, 200 m spa
te, ’ 900 m liber 1 500 m Uber 
ți 4x100 m liber (b).

ANUNȚ
întreprinderea economică 

de administrare a bazelor 
sportive din București, bel. 
Muncii nr. 37—39, Sectorul 
2. telefon 20 70 40 — inte
rior 10, încadrează de ur
gență :
8» eletromecanici cat. 4—6
• instalatori sanitari cat.

4—6
• electricieni cat. 4—6

Sportul Pa g a 7-a



„Cupa Mării Negre" la baschet feminin

DUPĂ UN MECI
CONSTANȚA, 16 (prin tele

fon). Sala sporturilor din loca
litate a fost 
de a treia zi 
national de.
„Cupa Mării 
interesul s-a 
măsură si faptului -că 
gramul zilei era prevăzută par
tida dintre reprezentativele 
României si S.U.A. Spre lauda 
tuturor echipelor participante, 
trebuie să spunem că ele au o-

arhiplină în cea 
a turneului inter- 
baschet 
Negre", 
datorat,

feminin 
Desigur, 
în bună
în pro-

privit

GRUPELE
ALE C E

parti-
Gcrma-
Princi-

(R. D.
(Româ-

sd ne

TORȚA
EXCELENT, S.U.A. - ROMANIA 79-73
ferit spectacole plăcute, agrea
bile. care au mai estompat căl
dura... din sală!

Chiar din partida de debut 
am urmărit o întîlnire nasio- 
nantă între echipele Poloniei și 
Cehoslovaciei. Jucătoarele po
loneze au început mai bine 
și, în min. 10, condu
ceau cu 17—10 și se părea că 
urmau să aibă o misiune u- 
șoară. Dar tinerele jucătoare 
cehoslovace au acționat în con-

PATRU FIORE TISTE ROMANCE

Petru Kuki a fost stopat In recalificări
ROMA 16 (prin telefon). Pro

ba individuală masculină de 
floretă din cadrul C.M. pentru 
seniori a continuat fiu asalturile 
din turul III al preliminariilor 
în care Petru Kuki — cu 4 v. 
— a fost cap de serie, califi- 
cîndu-se astfel în eliminările 
directe. în schimb. Sorin Roca 
a ieșit din cursă, cu două vic
torii. dar cu un tușaveraj mal 
slab.

în eliminările directe, Kuki a 
trecut, în primul tur, de Gyula 
Orosz (Ungaria) cu 10—8, dar 
nu și de Andrea Borella. în 
turul următor, în fața căruia a 
Pierdut cu 10—3. în recalificări. 
Kuki a dispus de japonezul 
Umezawa. cu 10—6. S-a com
plicat însă în asaltul cu Ly
kov (URSS), fiind întrecut cu 
10—4 și Ieșind astfel din între
cerea pentru medalii. în acest 
ultim act al întrecerii — în pli
nă desfășurre la ora convor
birii — sînt angajați Numa și 
Cervi — Italia, Pietruska. Groc, 
Omnes — Franța. Romankov și 
Lykov — URSS și Robak — 
Polonia.

în cursul dimineții au intrat 
In concurs și floretistele înscri
se în proba inividuală (97 de 
sportive). Reprezentantele țării 
noastre au debutat cu brio : 
Marcela Moldovan și Elisabeta 
Guzganu cu cite 4 v., Aurora 
Dan, Monica Weber și Csila 
Ruparcsics cu cite 3 v. Apoi, în 
turul II, din nou comportare 
frumoasă : Ruparcsics cu 4 v„ 
Guzganu, Moldovan cu cite 3 
v.. Aurora Dan și Weber cu 
cite 2 v. în fine, în turul III al 
preliminariilor, Guzganu a fost 
cea mai activă dintre repre
zentantele noastre ( 3 v, între 
învinsele sale Palm — Suedia și 
Meygret — Franța), Aurora 
Dan. Weber și Ruparcsics cu 
cite 2 v. Surprinzător, Moldo
van nu a reușit să se regă
sească în acest tur, ieșind din 
competiție.

Prin urmare sîmbătă. în eli
minările directe, vom fi pre- 
zenți, în proba feminină 
floretă, cu 4 concurente !

tinuare mai exact si în mi 
23: 41—41! în ultima parte în
să. echipa Poloniei a „calmat" 
jocul și a cîștigat cu 54—51 
(31—25). Principale realizatoa
re: Ianowska 15, Kozera și 
Kebka cite 11, de la învingă
toare. respectiv Turkamova și 
Komestlkova cite 9. Bun arbi
trajul cuplului H. Zeh 
Germană), Fi. Baloșescu 
nia).

în cea de a doua 
dă Bulgaria — R. D. 
nă : 67—32 (26—20).
pale marcatoare: Guermanova 
13. Serlatova 10 de la învingă
toare. respectiv Klemmt 12 și 
Lustgart 8. Au condus bine H. 
Borek (Polonia) și I. Antones
cu (România).

După un meci de excelentă 
factură tehnică. în care echipa 
României a jucat de la egal cu 
reprezentativa S.U.A., care de- 
ține titlul de campioană a lu
mii, oaspetele s-au desprins 
(la diferență mică, dar deciși, 
vă) intr-un final captivant. 
Scor : 79—73 (40—39) pentru
S.U.A. Coșgetere : Borș 21, Bă- 
dinici 18, Ciubăncan 15 pentru 
România, respectiv Pollard 15, 
Curry 12. Woodarox și Walker 
cite 11. Au arbitrat bine A. 
Ceizel (Cehoslovacia) și C. To- 
jev (Bulgaria).

Coboară cind și cind că
tre noi din Olimpul răsfățat 
de soare. Cit s-o privim 
drept in față și să-i înțele
gem ce forță o scoate din 
scorbura celestă pentru a se 
simți bine și aproape de su
fletul nostru. Am văzut-o, 
dar de cite ori, ureînd ma
iestuos către virful cel mai 
înalt ce s-a putut încropi 
deasupra stadioanelor, ori- 
cît de mari și înalte, locul 
ei fiind acolo și numai aco
lo, de unde se poate oglindi 
rătăcind printre stele.

Mi-a fost dat s-o văd aici 
la New York, deși nu o 
confruntare olimpică era in 
așteptare și nu despre curse 
pe sute de metri sau pe 
cîțiva kilometri era vorba 
sau despre efortul mușchi
lor de a reuși in sforțarea 
lor performanțe 
nemurire prin 
talentelor unei 
tregi, imbătată 
stadioanelor și 
ței de a trăi 
fără egal a celor ajunși pe 
treapta de sus a podiumu
rilor și a gloriei. Am văzu
t-o sosind la New York, in 
chiar ziua deschiderii sesi
unii speciale a O.N.U. con
sacrată dezarmării. Am vă
zut-o defilind pe marile bu
levarde ale Manhattanului, 
in mers lejer dar maiestuos, 

văzut-o simțindu-se

trecute in 
încleștarea 
lumi în

de euforia 
a știin- 

din trăirea

bine in brațul purtător pes
te o mare de cîteva sute de 
mii de oameni, înrolați in 
cel mai aprig și cel mai 
tulburător marș ce s-a vă
zut vreodată in America.

A coborît din Olimpul e- 
tern, a traversat mări și 
țări, s-a încălzit la aplauze
le stadioanelor pe care flu
turase cindva pentru a a- 
nunța veșnicia spiritului o- 
limpic, al bătăliilor pentru 
fracțiuni de secundă și frac
țiuni de centimetru in dun
ga pistelor și gazoanelor, 
ca apoi să aterizeze ca ceva 
firesc, nemaivăzut dar ne
maipomenit de firesc, pe 
First Avenue la ușa Pala
tului Națiunilor Unite, flu- 
turînd provocator la adresa 
cursei înarmărilor, 
ritm și putere 
face 
reci...

Am 
Făclia 
a venit parcă mai aproape 
de mine, sau vreau să cred 
că va veni mai aproape, a- 
cel moment cind singurele 
arme în viața de pe plane
tă vor fi cele ținute in 
mină de Iosif Sirbu, Gheor- 
ghe Lichiardopol, Ștefan 
Petrescu, Ion Dumitrescu, 
Corneliu Ion—

•, al cărei 
de înaintare 
treacă fiori
de aproape 

olimpică și prin ea

NEAGU UDROIU
New York.

Paul SLAVESCU

ROMANIA-JAPONIA LA FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

raru a scăpat de două ori con
secutiv mingea din mîini, și 
bara lui Yokoyama (min. 39) 
au constituit cele mai fierbinți 
momente la poarta „tricolori
lor". Cea mai frumoasă peri
oadă de ion a fost ultimul 
sfert de oră, cu ritm rapid si 
echilibru in dispută.

în ceea ce privește echipa 
noastră, aflată la început de 
pregătire, a evoluat satisfăcă
tor. dar cu minusuri Ia finali
zare. Lotul reprezentativ a 
avut si indisponibilități. Gabor 
a venit 1oi dimineața de la 
Hunedoara, a iucat si a plecat 
înapoi, pentru examene. Cus- 
tov a suferit o întindere mus
culară la antrenament, lucru 
ce s-a Intimplat. miercuri, și 
cu -luieanul Suciu, a cărei e- 
voluție era așteptată cu inte
res. Căxnătaru e bolnav (se 
resimte după accidentările su
ferite in sezonul trecut) si a 
fost chemat Dudu Georgescu, 
care se afla cu Dinamo la 
Bistrița. Dar Dudu e abia la 
începutul pregătirilor si acest 
lucru s-a văzut. Azi revine la 
lot Balint.

Duminică, de Ia ora 20,30, pe 
stadionul ,.23 August" din Ca
pitală, echipele ROMÂNIEI 
și JAPONIEI se vor întilni 
partida revanșă. Prilej de a 
feri publicului bucurestean 
joc plăcut, ceea ce anticipa 
antrenorul H. Hanaoka, 
spunea după meci că lucătorii 
săi au fost handicapați de 
ploaia căzută și de starea te
renului (dealtfel, cînd au vă
zut că norii negri amenințau 
cu ploaia, oaspeții au cerut ca 
meciul să înceapă mai înainte). 
Probabil că nu va putea fi 
folosit Ozakî care s-a acciden-

face cuplu cu 
iată formațiile

Moraru — Rcd- 
Bog-

tat la cap. dar rezervele Tot- 
suka si Kimura ni s-au părut 
mai bune decît titularii. Și in 
echipa noastră vor fi unele 
modificări, operate in ideea u- 
nei verificări a tuturor jucă
torilor. Perechea de fundași 
centrali va fi alcătuită din 
Andone si lorgulescu, iar în a- 
tac Turcu va 
Gcolgău. Dar 
probabile :

ROMANIA :
nio, Andone, lorgulescu, 
dan — Țicleanu, Boloni. Klein, 
Bălăci — Turca. Geolgău.

JAPONIA : TaguchI — 
himura, Nomura, Kato, 
naml — Tanaka, Kaneda, 
da — Kimura, Matsuura 
koyama), Totsuka.

Un amănunt interesant : an
trenorii Lucescu și Hanaoka 
au evoluat In meciul Româ
nia — Japonia, din 1974, de la 
Constanta.

Meciul va fi condus, ca si la 
Suceava, de arbitrul grec Pa- 
ianotls Tsolakidis, ajutat la 
linie de R. Matei (București) 
șl Al. Mustățea (Pitești).

Nis- 
Tsu- 
Mae-
(Yo-

in 
o- 
un 
si

care

I
i

1
i

IPaul IOVAN

Bernard Hinault (in dreapta) și coechipierii de la ,,Renault" în 
timpul etapei contracronometru pe echipe Lorient — Plumelec 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

IN TURUL FRANȚEI, BREU ClȘTIGĂ ETAPA A 13-a, 
DAR LIDER RĂMlNE HINAULT

SAINT-LARY, 18. Vineri s-a 
desfășurat cea de a 13-a etapă 
a Turului Franței, pe un traseu 
de 122 km, de la Pau la Saint- 
Lary, pe serpentinele Pirineilor. 
Momentul decisiv a fost urcu
șul către virful d’Aspin (1489 
m), unde a trecut primul fran
cezul Michel Laurent, urmat În
deaproape de un grup destul de 
numeros de alergători, consti
tuit! Intr-un pluton din 
care, cu 8 km Înaintea so
sirii, la— altitudine, la stațlu-

VICTORII OBȚINUTE DE VIRGINIA RUZICI

nea Pla d’Adet (1680 m), s-a 
detașat elvețianul Beat Brcu 
(25 de ani) care a cîștigat clar 
in 3.40:27 (media orară 33,205 
km). L-au urmat : Robert Al
ban (F-anța) la 35 «. Alberto 
Fernandez (Spania) la 40 a, 
Bernard Vallet (Franța) la 51 a, 
Raymond Martin (Franța) la 
52 s, Bernard Hinault la 54 s, 
Joop Zoetemelk (Olanda) la 59 
s... 12. Phil Anderson (Austra
lia) la 2d».

Lată situația tn clasamentul 
general : L Hinault 56.30:40, 
Anderson la 3:12, Zoetemelk la 
4:31, Vallet la 5:40, van der 
Velde (Olanda) la T:28. Wilmann 

la

PRELIMINARII
DE JUNIORI

FOTBAL
Potrivit tragerii la sorți, e- 

fectuată joi la sediul UEFA 
din Zurich, grupele campiona
telor europene de juniori sint 
următoarele :

JUNIORI „A“ : grupa I » 
Irlanda Si Islanda ; grupa a
II- a : Irlanda de Nord. Țara 
Galilor și Scoția ; grupa ■
III- a : Suedia si Danemarca 
grupa a IV-a: 
Norvegia ; grupa 
U.R.S.S. și. Polonia 
Vl-a : Cehoslovacia 
Germană ; grupa

,A“ :

Șl FLORIN SEGARCEANU
• în turneul feminin de la 

Monte Carlo (sferturi de fina
lă) românca Virginia Ruzici a 
Invins-o cu 2—8. 7—8, 7—8 pe 
Andrea Temesvări (Ungaria). 
Alte rezultate : Patricia Medra- 
do (Brazilia) — Sue Barker 
(Anglia) 7—5 ; 6—2, Sylvia Ha- 
nika (R.F.G.) — Catherine
Tanvier (Franța) T—6, 6—0,

• In optimile de finală ala 
turneului de tenis de la Stutt
gart, Florin Segărceanu l-a 
Învins cu 6—3, 5—7. 6—1 pe a- 
mericanul Bob Lutz. Alte re
zultate : Ostoja — Maurer 6—2,
5— 7. 6—2 5 R. Krishnan — Bo- 
rowiak 3—-6. 6—4. 6—1 ; Pinner 
— Mottram 6—1, 6—3 ; Sandy 
Mayer — Chapmann 3—6, 6—2,
6— 2.

(Norvegia) la 8:18, Breu 
8:35 etc.

Simbătă 
odihnă In 
Ui vor fi 
vlonul pe 
la Martiguea 
este programat un contra-timp 
Individual pe 35 km.

d«este ultima zi 
acest Tur. Concuren- 
transportați cu a- 

țărmul Mediteranel, 
unde, duminică

DISTINCȚIE ACORDATA

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Leningrad. 

Tamara Bîkova a stabilit un nou 
record al U.R.S.S. la săritura In 
Înălțime cu 1,98 m (rezultat care 
egalează cea mai bună perfor
mantă mondială a sezonului a 
americancei Colleen Rienstraa- 
Sommerl

CICLISM • Etapa a doua a 
cursei de amatori care se desfă
șoară pe șosele din R. F. Ger
mania a-a disputat tn circuit la 
Kaiserslautern pe distanta de 153 
km și a revenit rutierului sovie
tic Aleksei Akov tn 3 h 39:39. hi 
Clasamentul general conduce vest- 
germanul Peter Hllse. urmat la 5 
secunde de Milan Jurco (Ceho
slovacia).

PENTATLON MODERN • Bob 
Nieman (fost campion mondial 
1979) a cîștigat la San Antonin 
(Texas) titlul de 
S.U.A. cu 5 700 p, 
Mike Burley (5 556 
nin a cîștigat Joy 
5 548 p, urmată de 
5 084 p.

camnion al 
Înaintea lui 

p). La teml- 
Hansen cu 

Alison Reid

Smîslov 2 p (1), 
2 p etc. Șubă are 
partidă întreruptă.

Președintele C.I.O., Juan An
tonio Sammaranch a înmînat la 
Lausanne „Meritul Olimpic cu 
insigna de aur” elvețianului 
Paul Martin, pentru contribuția

ȘAH • In runda a treia a 
turneului interzonal masculin de 
la Las Palmas (Insulele Canare), 
partidele Rlbll — Brown, Bouasis 
— Sunye, Karlsson — Psahls, T. 
Petrosian — Larsen s-au Încheiat 
remiză. Restul partidelor, între 
care șl cea dintre Mihai Șubă 
șl englezul Nestel s-au Întrerupt

In clasament : 
Ribli șl Larsen 
un punct șl o

TENIS • In 
femei a turneului de la Baastad, 
suedeza Lena Sandin a întrecut-o 
cu 6—7, 7—5, 6—3 pe Manuela
Maleva (Bulgaria). • Invlngind 
cu 3—3 echipa Suediei, formația 
Cehoslovaciei s-a calificat pentru 
faza finală a competiției de ti
neret „Cupa Galea". • La Bro
okline (Massachusetts), în opti
mile de finală ale campionatului 
profesionist al S.U.A., argentinia
nul Alejandro Ganzabal l-a în
vins cu 2—6, 7—6, 6—1 pe Eliot 
Teltscher, al treilea favorit.

finala de simplu C.E. DE TENIS DE
(Urmare din pag 1)

Evoluînd in grupa prelimina
ră „D“. junioarele noastre. 
Judith Borbely și Daniela Pă- 
duraru, au întllnit reprezenta
tiva Turciei de care au dispus 
cu 3—0.

în întrecerea cadeților, la 
feminin, OIg« Nemeș. Carmen

»
Finlanda si 

a V-a1 
; grupa a 
și R. D. 

a Vil-a: 
Belgia și Luxemburg ; grupa 
a VIII-a : Franța și Portuga
lia ; grupa a IX-a : Olanda Și 
Spania, grupa a X-a : R. F. 
Germania și Elveția ; grupa a
XI- a : Italia si Malta ;
XII- a : ~ -----
grupa a 
garia si 
XlV-a : 
grupa a 
cia. Cîștigătoarele grupelor se 
califică pentru turneul final, 
la care echipa Angliei, ca tara 
organizatoare, este calificată 
din oficiu. Meciurile prelimi
narii (tur si retur) trebuie «4 
se desfășoare pină la 4 aprilie 
1983. iar turneul final va avea 
loc Intre 13 șl 22 mat 1983.

JUNIORI „SUB 18 ANI” 1 
grupa I : Islanda. Anglia. Sco
ția ; grupa a n-a s Norvegia. 
Suedia, R. D. Germană. R. F. 
Germania ț grupa a IlI-a : Po
lonia. U.R.S.S., Finlanda ; gru
pa a IV-a: Luxemburg. Olan
da, Danemarca, Elveția ; grupa 
a V-a : Malta. Italia. Austria | 
grupa a VI-a s Spania, Portu
galia. Belgia, Franța; grupa a 
VII-a î Grecia, Iugoslavia, 
ROMÂNIA. Cehoslovacia ; gru
pa a VIII-a s Turcia. Bulgaria 
șl Ungaria.

întrecerile acestei competiții 
care încep tn acest an se în
cheie in 1984.

___ __  . grupa a 
Cipru și ROMÂNIA | 
XIII-a : Austria, Un- 
Iugoslavia ; grupa a 
Bulgaria și Albania ; 

XV-a : Grecia si Tur-

DE PREȘEDINTELE C I 0.
adusă la dezvoltarea cauzei o- 
limpice. Paul Martin a luat 
parte tn perioada 1920—1936 la 
cinci ediții consecutive ale J.O. 
de vară la atletism.

MASA PENTRU JUNIORI
Găgeatu și Kinga Lohr au în
trecut formația Franței cu 3—0. 
în timp ce băieții — C. Tom», 
V. Florea. C. Tiugan — s-au 
impus cu 3—0 în fața echipei 
Greciei.

ALTE REZULTATE — ju
niori : Cehoslovacia — Belgia 
5—0, Franța — Luxemburg 5—0, 
Olanda — Polonia 5—2.


