
PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
AL OAMENILOR MUNCII

DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, 
CIRCULAȚIA MĂRFURILOR

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, 
tele Consiliului Național 
Oamenilor Muncii, 
amiază s-au deschis 
Plenarei Consiliului 
al Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor și 
finanțe.

Participant» la plenară l-au 
intimpinat cu deosebită căldu
ră, cu sentimente de nețărmu
rită dragoste și profundă stimă 
pe tovarășul Nicolae Ceaușesra, 
la sosirea in Sala Palatului Re
publicii, locul de desfășurare 
a lucrărilor. Toți cei prezenti 
au scandat cu însuflețire, mi
nute in șir. numele partidului, 
al secretarului său generat

împreună cu condocătorul 
partidului și statului nostru, in 
prezidiu au luat loc membrii 
Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

In sală se aflau 
meni In i suplcanți ai 
tuiui Politic Executiv al 
al P.C.R., membri ai C.C. 
P.CJt. și ai guvernului.

La plenară participă, ca in
dia conducerile 
și instituțiilor

Șl FINANȚE
sociale a oamenilor 

economice

președin- 
al 

vineri la 
lucrările 
N ațional

membri și
Comitc-

C.C.
31

vitați, cadre 
ministerelor 
centrale, activiști de partid și 
de stat, ai organizațiilor 
masă șj obștești, ziariști.

Lucrările plenarei au 
deschise de tovarășul 1 
Ccaușescu.

La propunerea Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii a fost a- 
doptată, in unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

1. — Analiza Dării de sea
mă a Consiliului de Miniștri cu 
privire la activitatea de în
deplinire a planului național 
unic de dezvoltare ccono.nieo- 
socialâ pe primele patru luni 
ale anului 1383, precum și mă
surile ce se impun pentru rea
lizarea tuturor indicatorilor de 
plan pe anul in curs.

2. — Programul de aplicare 
a hotăririlor Conferinței Na
ționale a P.C.R. din 16—18 de
cembrie 1982 in domeniu! re
tribuirii muncii și repartiției 
veniturilor oamenilor muncii.

3. — Raport asupra modu
lui in care se aplică prevede
rile legii privind participarea

de

I fost 
Nicolae

SPORTUL,

cu părți 
muncii din unități 
de stat la constituirea fondu
rilor de dezvoltare economiei.

4. — Raport cu privire la 
modul in care s-au aplicat 
măsurile de trecere la progra
mul de lucru continuu, in 
schimburi de 8 ore >n indus
tria minieră si măsurile stabi
lite pentru realizarea integrală 
a programului 
producției de 
nereuri.

5. — Raport 
modul in care 
șurile referitoare la reorgani
zarea activității de foraj și ex
tracție 
pentru 
lui de 
țiței si

6. — 
nenta

TRANSPORTURI
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de creștere a 
cărbune și

cu privire 
s-au aplicat

mi-

U 
rni-

$i la măsurile stabilite 
realizarea 

creștere a | 
gaze.

Completări 
Biroului

i programu- 
prodoetiei de

in eompo- 
Executiv al 

Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

— Aprobarea romponcu- 
fei comisiilor Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, in 
conformitate 
de la 
381977 
siliilor

In 
erorile 
rat in 
ministere si ramuri economice.

In spiritul ind:ea*illor si 
orientărilor date de tovarășa! 
Nicolae Ceaușescu. partid pan
ii: an dezbătut eu rșspundere 
și exigență comunstă tema
tică înscrisă pe ordinea de zi a 
plenarei. In centrul dezbateri
lor s-au situat problemele pri
vind îndeplinirea planului pe 
primele patru luni ale anului, 
precum și măsurile ce se im
pun pentru asigurarea înfăp
tuirii exemplare a prevederilor 
pe fiecare minister si cen
trală, pe 
in parte.

Cei ce 
făcut o 
concrete, 
ie la îmbunătățirea 
exprimind, totodată, 
de a acționa cu forțe sporite 
pentru înfăptuirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce 
le revin, pentru ridicarea car 
lității muncii la nivelul exi
gențelor formulate d<* secreta
rul general al partidului.

Lucrările plenarei conti
nuă.

7.

cu prevederje 
art. 14 din Legea nr. 
privind Congresul Con- 
oamenilor muncii.

cursul după-amierăi. lu- 
plenarei s-au desiășa- 

cadrul a 15 secțiuni, pe

fiecare

au luat 
serie 

menite

întreprindere

cuv altul 
de
să

au 
propuneri 
contribu- 

activității, 
hotărirea

UNA DIN MARILE BUCURII
ALE COPILĂRIEI

(pag. a 3-a)

DINAMO Șl STEAUA, ECHIPE PUTERNICE. 
DORIM Șl 0 REPREZENTATIVĂ VALOROASĂ!
După jocurile de ieri, baschetbaliștii dinamoviști-virtuali campioni
Splendida reuniune de joi 

seară a demonstrat din nou, 
poate mai evident ca orieînd. 
popularitatea de care se bucură 
baschetul in rlndul amatorilor 
de sport. Intr-a levăr, 6 000 de 
spectatori au tinut sâ asiste 
lă fata locului și alte citeva 
mii au urmărit pe ecranele te
levizoarelor derbyul Dinamo 
— Steaua, desfășurat intr-o at
mosferă de mare entuziasm, 
pe care am intilnit-o — la 
baschet — doar cu prilejul U- 
niversiadei. In mod cert, bas
chetul este iubit de public 
care. insă, este rareori răsplă
tit prin intilniri captivante, de 
mare spectacol, așa cum a fost 
cea disputată la Palatul spor
turilor și culturii. Prin aceas
tă prismă, apreciem străduin
țele echipelor Steaua și Di
namo dc a ține ridicat nivelul

spectacular și tehnic al bas
chetului. dar ne exprimăm re
gretul că celelalte divizionare 
„A" nu fac eforturi mai mari 
pentru a se apropia de cele 
două protagoniste ale campio
natului.

Dar să revenim la derbyul 
Dinamo — Steaua. important 
nu numai prin faptul că a de
cis campioana, ci și pentru că 
din cele două formații fac par
te majoritatea componentelor 
lotului național ale cărui re
zultate la competițiile interna
ționale din ultimii ani nu au 
fost dintre cele mai bune (deși 
Steaua și Dinamo au jucători 
de excepție — Cernat, Nien- 
lescu. iar intre timp au a-

Dumitru STANCIAESCU

iC'inttnuire In oio s T-si

65 DE SPORTIVI DIN 25 DE TARI 
STARTUL C.E. DE GIMNASTICĂLA

• Ieri a avut lac festivitatea 
pentru titlul de

VARNA, 27 (prin telefon). 
După 9 ani, elita gimnasticii 
și-a dat din nou intilnire aici, 
la Palatul sporturilor și cul
turii. Dacă in 1974 aici au fost 
desemnați noi campioni mon
diali — și ne face o deosebită 
plăcere să ne reamintim de 
minunatele clipe in care tri
colorul românesc urca pe cel 
mai înalt catarg, cinstind ast
fel titlul de campion mondial 
la inele cucerit de Dan Grecu 
— de data aceasta competiția 
(începută astăzi după-amiază, 
in fața unui public entuziast 
și numeros) iși propune să 
ierarhizeze valorile europe
ne ale gimnasticii masculine.

Din această a 15-a ediție a 
campionatelor europene
culine a avut loc vineri după- 
amiază numai festivitatea de

mas-

ETAPA DE AAASA A „DACIADEI LA NIVEL
SUPERIOR PE TOATA PERIOADA SEZONULUI

Sîntem în plină desfășurare 
a etapei de vară a celei de-a 
III-a ediții a competiției spor
tive naționale „Daciada". Con
cluzia, desprinsă dintr-o recen-

un start promițător în 
de vară a „Daciadei". 
tindeni, pe plan local, 
desfășurat acțiuni de 
pline de elan tineresc, cu ade-

de deschidere • Azi, întrecerea 
campion absolut

deschidere, în cadrul căreia au 
fost prezentați toți gimnaștii 
participanți — 65 de concurenți 
din 25 de țări, urmată de un 
frumos 
sportiv
rația bulgară de 
cu sprijinul multor cluburi și 
asociații din orașul
Startul propriu-zis 
da sîmbătă (n.r.
după-amiază și, conform regu-

spectacol 
organizat

cultural- 
de fede- 

specialitate.

gazdă, 
se va 

astăzi)

Constantin MACOVE1

'Continuare în noo a ?-«)

Costel Cernat (Steaua), coșge- 
terul derbyului recent disputat, 

punctind din nou.
Foto : D. NEAGU

Campionatele balcanice de volei

ECHIPELE ROMÂNIEI VICTORIOASE

etapa 
Pretu- 

s-au - 
masă,

întreprinderi și instituții ale 
sectorului IV, la crosuri, curse 
cicliste și diferite jocuri spor
tive ; Festivalul de gimnastică 
al elevilor din municipiul Iași, 
la care peste 3.000 elevi și e- 
leve au evoluat in reprize de

prof. GHEORGHE VLĂDICĂ

(Continuare in pag. 4-5)

Gimnastica ritmică a cucerit, an de an, 
din școli. întreprinderi și instituții

tot mai multe tinere 
Foto: i. bănica

tă analiză efectuată de Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, relevă că în 
urma măsurilor luate de către 
organele sportive, sindicate, 
organizații ale U.T.C., organi
zații de pionieri și ceilalți fac
tori cu răspunderi în sport și 
a sprijinului primit din partea 
organelor de partid, s-a luat

vârațe recorduri de partici
pare, mai ales din rîndul ele
vilor.

Dintre acțiunile de acest fel, 
care și-au dovedit eficiența și 
merită generalizate, remarcăm: 
ampla manifestație sportivă de 
la parcul „Tineretului" din 
Capitală, la care au participat 
peste 30.000 elevi și tineri din

IN PARTIDELE CU TURCIA d) ȘI GRECIA an) 
slaviei, fiecare obținînd cite 
două victorii. Bulgaria, anima
tă de aceeași inepuizabilă și 
inteligentă Verka Borissova. 
a învins joi seara reprezenta
tiva Iugoslaviei cu 3—0 (6. 7,
2).

Vineri, în primul joc al reu
niunii. echipa feminină a

Modesto FERRARIN1

BURGAS, 27 (prin telefon). 
In sala „Isgrev" din localita
te, arhiplina ca și în zilele 
precedente, au continuat jocu
rile din cadrul celei de a 16-a 
ediții a campionatelor balca
nice de volei. După trei zile 
de întreceri în competiția fe
minină se detașează pînă 
acum — prin jocurile presta
te și prin rezultatele obținute

— echipele reprezentative ale 
României, Bulgariei și Iugo- (Continuare in pag. a 8-a)

PRIORITATE DEPLINĂ REPREZENTĂRII
INTERNAȚIONALE A FOTBALULUI NOSTRU!

la 
ca o- 
repre- 
fotba- 
dezba-

La ședința de lucru de 
C.N.E.F.S. care a avut 
biectiv îmbunătățirea 
zentării internaționale a 
lului nostru, în centrul
terilor s-a situat întărirea co
laborării dintre cluburi și con
ducerile loturilor naționale în 
profitul obținerii unor rezul
tate cit măi valoroase în par
ticipările la cupele europene 
(intercluburi si interțări), ca si 
în preliminariile campionatului 
mondial.

In acest sezon, paralel. Uni
versitatea Craiova și echipa re
prezentativă a tării au fost 
angajate, cu un efectiv bazat 
în mare parte pe osatura de 
echipă a Universității Craiova,

în jocurile din Cupa U.E.F.A. 
si Cupa Europei. După citeva 
succese repetate, atît- de Uni
versitatea Craiova cit și de e- 
chipa României, succese cu de
osebit ecou international. Uni
versitatea Craiova n-a putut 
inscrie un gol în plus Benfi- 
căi la Craiova, iar echipa na
țională n-a mai prestat același 
joc aplaudat din meciul cu 
Italia, și a pierdut întîlnirea 
cu Cehoslovacia. repetînd o 
poveste mai veche din fotbalul 
nostru, nevalorificarea terenu
lui propriu. Președintele clu
bului craiovean, S. Cătăneanu, 
a remarcat în ședință că unul 
din motivele principale ale 
nevalorificării a fost atmosfera

după re-de optimism exagerat 
zultatul egal de la Lisabona. 
„Toată lumea era 
pentru finală inainte de retu
rul cu Benfica, a spus acesta. 
Luasem chiar măsuri de orga
nizare a finalei". O aseme
nea atmosferă a influențat ne
gativ echipa, care n-a mai dat 
randamentul obișnuit, iar. du
pă aceea, s-a înregistrat și o 
scădere a formei unor titulari. 
Antrenorul M. Luceseu a ară
tat că apropierea de calificare, 
după victoria cu Italia, a pus 
amprenta pe multi jucători ai

Aurel NEAGU

pregătilă

(Continuare în pag. a 6-a)



TEHNICO- 
APUCMVE

UN „PORTO

d:m marea arenă a „daciadei11
Timp de o săptămină, în Capitală

FRANCO11 DE MARE INTERES:
MEMORIALUL „AMIRAL MURGESCU"
Timp de o săptămină, holu

rile Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu“ din Capitală au 
găzduit un eveniment sportiv 
inedit, o amplă expoziție re
flecting activitatea constructo
rilor de modele. Pentru că sînt 
rare prilejurile de a vedea a- 
semenea acțiuni. Un public 
deosebit de numeros, de la 
pionieri la oameni de cele mai 
diferite vîrste și profesii, a 

la .mpunătoare pacheboturi la 
miniaturizări de pînă la scara 
1:1000. L-am urmărit, insă, în 
mai multe zile, pe inițiatorul 
acestei acțiuni, ing. Silviu Mo
rariu, de la „Aeronautica**, 
dind explicații vizitatorilor, cu 
amănunte enciclopedice, do- 
bîndite prin marea sa pasiu
ne pentru aceste sporturi. 
L-am rugat să citeze citeva 
din cele mai valoroase eon- 

xandru Papană'*. Și aici, un 
corp de oficiali, in frunte cu 
ing. Dumitru Ivan, a apreciat 
fiecare aparat în parte, docu
mentația lor, stabilind clasa
mente pe clase și categorii. 
Din lunga listă a cîștigătorilor, 
am notat citeva nume : loan 
Cornea, Răzvan Bujor, Mihai 
Moisescu, Antonie Dan, Au
gustin Georgescu...

Expoziția de excepție pe care 
modeliștii au oferit-o publicu
lui a fost întregită, în afară 
de concurs, de contribuția unor 
iubitori ai sporturilor tehnico- 
aplicative. Au expus pictură și 
grafică cu tematică aviatică 
pictorul Țarălungă, arhitectul 
Mihai Andrei (excepționale i- 
magini aviatice), graficianul 
Petre Buruian (aviatorii noș
tri — schițe de portrete), ing. 
Silviu Morariu, eleva Elvira 
Andrei (9 ani). Am văzut și 
interesante colecții de insigne 
de aviație. Organizatorii — 
sprijiniți cu interes de direc
torul întreprinderii de avioane, 
ing. Nicolae Gugui —, ca și 
gazdele, merită toate felicită
rile.

Viorel TONCEANU

O competiție insolită
X, MMM

MEMORIALUL „1904“
LA AUTOMOBILISM... DE EPOCA

In 1904, în lumea sportu
lui făcea mare senzație o 
competiție insolită, urmă
rită, la start și pe traseu, 
de un public curios să va
dă „minunea anului** : cursa 
de automobile București — 
Giurgiu și retur, la startul 
căreia se aliniau mari poli
sportivi : Bibescu, Leonida, 
Darvari, Prager, Vidai. Con
cursul, de mări proporții, l-a 
cîștigat G. V. Bibescu, cu 
performanța de lh 48 min, 
66 km medie orară. Și iată 
că evenimentul s-a repe
tat, dc curînd. Nu cu ace
iași piloți și nu cu aceleași 
mașini.

Este vorba de concursul 
Memorialul „1904“ pentru 
mașini de epocă, organizat 
de Filiala A.C.R. București, 
cercul automobilelor de e- 
pocă, fondat din inițiativa 
unui mare entuziast, Ar
mand Vrînceanu. La start 
au fost prczenți peste 30 

de piloți, mulți dintre ei 
veterani ai volanului, care 
au ținut să „plece** tot din 
Filaret, ca predecesorii din 
1904. Mașinile : automobile 
construite între 1927—1940, 
dar păstrate „oglindă** de 
stăpinii lor.

Merită apreciat efortul 
depus de concurenți pentru 
a face față regulamentului, 
cu probe practice și teoreti
ce, deloc ușoare. Motoarele 
au mai dat bătaie de cap, 
dar cu toții au trăit bucu
ria de a trece... în viteză 
linia de sosire. Pe primele 
trei locuri : ing. Eugen Sîr- 
bu („Vulcan'*) — Steyer 
1927, 2. Marin Dincă (pen
sionar) — Mercedes 1938, 
3. Nicodim N’eveanu (M.T.T.)
— Mercedes 1933.

S-au înmînat premii, dar 
comentariile dintre competi
tori vor dura... pînă 
la viitoarea ediție (V. T.
— MUREȘ).

DE PE CALEA UNDELOR. LA NEVOILE VIEȚII
La lecția practică, loan Arpașu — responsabilul radioclubului și 

eleva Iordana RacheleanuRacheleanu

trecut prin fața exponatelor și 
chiar a revenit să le admire. 
Este vorba, de fapt, de cea de 
a V-a ediție a Concursului in
ternațional de navomodele Me- 

• mortalul „Amiral Murgescu" 
‘ (cu participarea unor sportivi 
din Turcia, Ungaria, Polonia și 
România) și cea de a IlI-a e- 
diție a Concursului 
țean de aeromodele 
moria „Alexandru 
ambele competiții
de asociația sportivă „Aeronau
tica", din cadrul întreprinderii 
de avioane București, cu spri
jinul Federației Române de 
Modelism. Marea atracție a 
constituit-o Memorialul, un a- 
devărat „Porto franco" în care 
au „ancorat" modele reprezen
tând aproape 100 de nave de 
toate tipurile, care au cutre
ierat de-a lungul anilor mările 
și oceanele lumii, de la antice 
ambarcațiuni oescărești la cele 
mai modeme vase. Competiția 
constă aici din cotarea con
strucțiilor — de către o co
misie de specialiști —și, după 
punctajul obținut, onorarea lor 
cu medalii.

Este greu de spus care a fost 
cea mai interesantă navă, de

interjude-
Pro nic-
Papană", 

organizate

strucții și s-a oprit la mode
lul de cuter de pază de coastă 

Cristian„Alarm**, realizat de 
Georgescu („Aeronautica**), 
mecanic de bord la TAROM, 
la galera cu vele — dc-a drep
tul impresionantă — „Bastar
de**, a constructorului Muretin 
Tasci (Turcia), modelul „Wasa“, 
al ing. polonez Kuhar Ștefan, 
la colecția de nave 
realizate de ing. loan 
rescu („Aeronautica") 
t<ț, ca și multe altele, distinse 
cu medalii de aur. Și trebuie 
spus că examinatorii au fost 
de înaltă competență — arbitru 
șef, ing. Rudolf Ebert (R. D. 
Germană), arbitru internațio
nal, dr. Biro Ioszef — directo
rul muzeului transporturilor 
din Budapesta, iar ca invitat 
de onoare din partea NAVIGÂ, 
vicepreședintele acesteia — dr. 
doc. Artur Bordag (R.D. Ger
mană). Sportivii români au do
minat și în această ediție com
petiția „Amiral Murgescu**.

Cu același interes au 
cercetate și machetele de 
vioane românești și străine, nu 
mai puțin de 144 de aparate 
gata, parcă, de decolare, înscri
se ta concursul memorial

exotice
Lăză- 

toa-

Radioclubul județean Tul
cea (Y04KGC) se poate mln- 
dri cu rezultatele sale, îndeo
sebi în privința inițierii tine
rilor în radiotelegrafie. Afluen
ța mare de băieți și mai ales 
de fete se explică nu numai 
prin atracția pe care acest 
sport tehnico-aplicativ o exer
cită asupra generației tinere, 
ci și prin munca de populari
zare desfășurată de activul ra
dioclubului, în frunte cu res
ponsabilul său, loan Arpașu, 
un clujean cu statură de „su- 
pergrea" care a... acostat la 
Tulcea cu ani in urmă și se 
socotește un om al ei. Unita
tea este dintre cele cu „jumă
tate de normă", dar cei ce 
muncesc aici nu țin seama de 
asta, numărul cursanților și în
treaga activitate dovedind din 
plin acest lucru.

De aici s-au ridicat cîțiva 
radioamatori cu frumoase per
formanțe in concursuri inter-

diotelegrafist profesionist, Du
mitru Calesnicov — astăzi ofi
țer de transmisiuni, Iordan 
Tăușanu (Y04CAH), din Ma
rin, ca și strungarul Constan
tin Udrea (Y04ZF), Vasile Ior- 
danov și alții.

Radioamatorii
tulceni

Pe pereții radioclubului, fru
mos înrămate, stau diplome 
din numeroase țări ale lumii, 
recunoaștere a calităților ra
dioamatorilor din Tulcea și 
Măcin, la care se vor adăuga 
cu siguranță altele, care vor fi 
obținute de ei și de cei ce se 
califică în prezent la Sulina, 
un alt oraș unde și-a extins

PREMIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI*»
1:1. Jertfa (Grigore) 1:34,9, 
Hematita. Cota : cîșt. 2,60, ord. 
34. Cursa a n-a : 1. Kiralina
(Boitan) 1:34,5, 2. Cusurgiu, 3.
Pendula. Cota : cîșt. 3 ord. 9, 
ev. 15, ord. triplă 202. Cursa a 
in-a : 1. Persoana (Mareiu)
1:34,5, 2. Fănița Cota : cîșt. 4, 
ord. 8, ev. 10. Cursa a IV-a : 1. 
Hadeș (Costică) 1:32,4, 2. Crișan, 
3. Ibus. Cota : cîșt. 5, ord. 14, 
ev. 104, ord. triplă 3 079. Cursa 
a V-a : 1. Horiș (Boitan) 1:29,1,
2. Somon. Cota : cîșt. 2, ord. 120, 
ev. 172. Cursa a VI-a : 1. Suitaș 
(N. Nicolae) 1:33,1, 2. Solstițiu,
3. Onix. Cota : cîșt. 3, ord. 3, ev. 
19, ord. triplă 93. Cursa a VII-a: 
1. Farandola (C. îorga) 1:34,8, 2. 
Kozara. Cota : cîri. închis, ord. 
26, ev. 15.

Mune ,ui>vuro-
mul din Ploiești se va desfășura 
„Premiul Municipiului București", 
alergare semiclasică cu partici
pare selectă, în frunte cu cam
pionul Perjar, cu Trifoi, favori
tul derbyului 1983, Copist, ultima 
revelație, Hemeiuș, Sondaj, cala
fat și alții așezați pe 130 m, într-o 
alergare pe 2 100 m, ultima îna
intea „Premiului Carpațl". Pro
gramul este bogat, cu 10 curse, 
în care vor concura cei mai 
buni trăpași, și cu două fon
duri de pornire a 3 000 lei, pri
mul la pariul event, dintre curse
le 4—5, al doilea la pariul or
dinea triplă din ,Premiul Bucu
rești". Mai remarcăm și cursa 
rezervată amatorilor, în care nu 
înțelegem modul cum a fost scă
pată în handicap Tuștea, care 
a fost scăzută eu 60 m față de 
ultima ei alergare, și care ră- 
mîne marea favorită.

în privința curselor din reu
niunea de joi vom remarca vic
toria lui Hadeș, adus peste noap
te la buna lui valoare, fapt ce 
nu surprinde, deoarece antrena
mentul formației F. Pașcă este 
specialist. Remarcăm, de aseme
nea, victoria lui Horiș, care prin 
valoarea arătată a intrat în rîn- 
dul derbyștilor 83. Suitaș, puter- 
Me susținut în lupta finală de 
N. Nicolae, l-a învins la foto- 
frafie pe Solstițlu. Au mai cîș- 
flgat ; Jertfa, care a realizat un 
■ou record al carierei, Kirallna, 
oare și-a Înșirat pe drum ad
versarii, Persoana, beneficiind de 
distanțarea lui Sorin, care a tre
cut tn mers neregulat potoul, ș> 
Farandola, cu care formația G. 
Tănase I-a egalat pe S. Ionescu 
In fruntea clasamentului.

REZULTATE TEHNICE : Cursa

băieți se detașează elevul Paul 
Dănilă, de la Școala generală 
nr. 2, care la numai 13 ani 4 
dovedește calități cu totul deo
sebite. După cum ne asigura 
tovarășul Arpașu, și alți 
cursanți din cei 24 aflați in 
pregătire vor deveni vrednici 
radioamatori sau chiar profe
sioniști, utili economici noastre 
naționale.

Performanțe pe calea unde
lor are și responsabilul radio
clubului, cu stația unității, ca 
și cu cea personală (Y04WS), 
dar el ține cel mai mult la 
„acțiunea omeniei**, înscrisă în 
„Cronica unui cutremur" în 
urma unor împrejurări cind 
oamenii Tulcei — cum ne 
spunea el — au aflat că radio
amatorismul nu este nici pe 
departe o joacă, un sport pur 
și simplu, practicat de oameni 
însingurați la stațiile lor. Des
coperim noi înșine o diplomă 
de la „ALL ASIAN DX CON
TEST" 1981, în care se confir
mă că loan Arpașu a ocupat 
primul loc între radioamatorii 
din România. Și nu e singura 
sa performanță.

Cind veți întilni in eter 
dieativele de mai sus, să 
că în fața manipulatoarelor^ 
sau a microfoanelor se află nu 
numai pasionați iubitori ai a- 
cestui sport tehnico-aplicativ, 
ci și harnici elevi și muncitori 
eu care se mtndresc colectivele 
din care fac parte.

A. MOSCU

TRAGEPL SPECIALĂ

PRONOEXPRES

„Corăbiile" sint gata, parcă, să 
mortalul „Amiral Murgescu"

ne și internaționale, ca Dumi
tru Lesovici (Y04BBH) — un 
tehnician talentat, ocupantul 
unor locuri fruntașe în con
cursurile organizate de radio
amatorii din Uniunea Sovietică 
și Polonia, Romei Pușeașu 
(Y04CTO/MM) — devenit ra-

iasă in larg. Secvență de la Me- 
Foto : Vasile BAGEAC

activitatea radioclubul județean.
Am văzut la lucru cîteva din 

fetele care urmează cursurile 
din acest an. Dintre cele mai 
talentate, Ofelia Popa — elevă 
Ia Liceul agro-industrial și co
legele ei, Gabriela Luca și 
Iordana Racheleanu. Dintre

Mircea COSTEA

i

j

LITORAL '83
Tarife

convenabile

in această

Noi și mari succese la indemina tuturor I 
ORICINE JOACA POATE CIȘTIGA :

# autoturisme „Dacia 1 300"
9 bani, sume variabile și fixe, în frunte cu cele 

de 50.000 lei
• excursii peste hotare
SE EFECTUEAZĂ 6 EXTRAGERI CU UN TOTAL DE 

38 NUMERE I
Biletele de 25 lei varianta au drept de participare 

la toate extragerile.

CONSULTAT! PROSPECTUL TRAGERII Șl 
JUCAfl DIN TIMP NUMERELE PREFERATE

Marți 31 mai este ultima zi de participare.

perioadă
Toate oficiile județene de 

turism din țară și filialele 
I.T.H.R. București au pus In 
vînzare locuri pe litoral la 
tariful de 79 lei/zi de per
soană în perioada 1—15 iu
nie a.c.

în tarif sînt incluse caza
rea și masa în hoteluri de 
categoria I.

Se pot procura bilete și 
pentru perioade mai scurte 
decît seriile complete de 12 
zile, iar la transportul pe 
C.F.R. se beneficiază de o 
reducere de 25%.

Celor care vor veni pe li
toral în această perioadă le 
stau la dispoziție numeroase 
mijloace de agrement: parcuri 
de distracții terenuri de 
sport, discoteci, piscine, am
barcațiuni nautice, spectaco
le artistice, întîlniri sporti
ve etc.

De asemenea, se organizea
ză excursii în Delta Dunării, 
nordul Dobrogei, la cetatea 
Histria, Ia Adamclisi, pădu
rea Babadag etc.



A intrat în tradiție ca Ziua internațională 
a copilului - 1 Iunie - să reprezinte o 
trecere în revistă a acțiunilor sportive 

la care participă cei mai mici cetățeni ai 
patriei, primii beneficiari a tot ce se reali
zează, prin grija părintească a partidului și 
statului nostru, și în domeniul educației fizice 
și sportului, pentru dezvoltarea multilaterală a 
unor generații sănătoase, pline de vigoare.

Este un fapt îndeobște cunoscut că în gră-

dir.ițe, în școli, în cluburile sportive școlare, ! 

la casele pionierilor și șoimilor patriei, în 
zone și parcuri special amenajate, copiii des
fășoară o .susținută activitate sportivă de 
masă, sub formă de jocuri de mișcare și de 
întreceri, prilej de bucurie, de multe satis
facții. încercăm, în această pagină, să sur
prindem cîteva aspecte legate de entuziasta 
prezență în sport a copiilor din patria noastră.

MAREA ARENĂ A CELOR MAI MICI SPORTIVI

sportive 
foarte 

de 
fi- 
m-

Sintem martorii unei reali
tăți care incintă inimile : co
piii din Organizația Șoimii 
Patriei, alături de membrii 
Organizației Pionierilor, se află 
tot mai aproape de activitatea 
de mișcare și sport. Este un 
fapt firesc, care reflectă grija 
părintească a conducerii parti
dului. personal a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, față 
de generațiile in plină forma
re, pentru modelarea copiilor 
prin multiple acțiuni educative, 
între care se înscriu — tot 
mai convingător — și cele 
sportive. Ele sint menite să 
asigure copiilor o dezvoltare ar
monioasă. să le călească «rga- 
nismul, prin antrenarea intr-o 
suită de concursuri și cesnpe- 
tiții înscrise sub genericul 
ciadei*.

Paleta activităților 
adresate copiilor este
largă. Pentru preșcolari, 
pUdă. lecțtite de udacație 
șăcă predate ia grădinițe ii 
vață pe copii să meargă, 
alerge, m sară, să arunce, 
se cațere, focmindu-ie deprin
deri de mișcare. In același 
timp, ei practică sport# fi 
sub formă de jocuri sau prin 
exerciții după diverse povestiri 

pionieri- 
de edu- 

___________ , pcezenți 
într-o complexitate de acțiuni, 
ponderea cea mai mare avind-o 
crosurile, întrecerile de_ gim
nastică, inot, judo, oină, schi, 
patinaj și sanie, toate cu eta
pe finale pe țară.

In sprijinul unei bogate ac
tivități sportive a copiilor ple
dează amenajările din grădini
țe și școli. Asemenea amena
jări pentru sport există în 
multe unități preșcolare sau 
școlare, spiritul gospodăresc 
fiind prezent mai pretutindeni. 
Au fost întocmite proiecte-tip 
pentru dotarea terenurilor de 
joacă rezervate copiilor și s-au 
fixat anual programe de ame
najare a unor astfel de apa-

exerciții după diverse 
adresate lor. In cazul 
lor, în afara lecțiilor 
cație fizică, ei sint

ții care să se realizeze cu 
mijloace locale, prin muncă 
patriotică. Iar pentru a stimula 
inițiativele a fost lansată și o 
întrecere ințjtulată „Cel mai 
frumos și îngrijit teren dc joa
că*. Inițiative similare se fac 
simțite și la nivelul școlilor 
generale, in această perioadă 
finalizindu-se un concurs pe 
țară pentru buna gospodărire a 
bazelor sportive și de pregătire 
pentru apărarea patriei.

Mulți copii, dovedind o vo
cație autentică pentru sport, 
doresc să facă primii pași spre 
performanță. I-am intiteit in 
iarnă, pe jșirtîile de schi, ia 
întrecerile de patinaj, la coe- 
ctraurile de săniuțe- Apoi, in 
primăvară, la crosuri, la con
cursuri de bicidete- Acum se 
pcegMesc pentru acțiunea 
..Delfin t3* rezervată viitori
lor Înotători. Este de subtiaăat 
faptul ci. împreună cu Minis
terul Educației p favățămin- 
tatta. Ceeafli# Național al 
Organizației 'Pionierilor și Co
misia Națională a Șsimiter 
Etatriei s-a intocmit un calen
dar sportiv specific copiilor, 
în ftae eMte demn de relevat 
faptid că cei mai taientați mi- 
nisportivi sint permanent în
drumați către cercurile case
lor pionierilor și șoimilor pa
triei, spre secțiile cluburilor 
sportive școlare sau cluburilor 
sportive școlare Pionierul, a- 
colo unde li se oferă toate 
condițiile pentru a realiza pri
mii pași spre performanță, a- 
menajâri adecvate, materiale și 
echipament, antrenori, profe
sori și maiștri-instructori.

Ne aflăm in preajma lui 1 
Iunie — Ziua internațională a 
copilului. In întimpinarea a- 
cestui important eveniment, tn 
toate județele țării, in orașe și 
in centre de comună au fost 
inițiate o serie de activități 
sportive de masă, concursuri 
de atletism (cu precădere cro
suri), gimnastică și judo, com
petiții la jocuri sportive speci-

fîce sau îndrăcite do cei mici 
înțelegem — și in acest mod — 
că sportul constituie o pre
zență activă in viața copiilor 
din patria noastră. Cu toții 
trăiesc din plin bucuria miș
cării in aer liber, spre satis
facția lor, pentru sănătatea și 
robustețea lor. dar și spre 
mulțumirea celor care ii educă, 
u modelează și le îndrumă ac
tivitatea sportivă, părinți, ca
drele didactice dm grădinițe și 
școli, antrefiorii din duhuri.

UtrtaB la etaj. Ne ztrage 
tot atenția curățenia desăvir- 
șărt. -Ca și -erportțiile- de 
pe pereți, cu scene de joacă, 
cu cimpurl de flori, cu între
ceri sportive. Directoarea Vtă
rie» Popeaea nu-și ascunde
bucuria : -S» scrieți frames
despre copiii noștri, ei sint ca
pii buni și sini capii frumoși. 
Grădinița are program săptă- 
minal, așa eă asta-i a dona 
lor rasă. îl creștem, ii învă
țăm să se comporte, dar și să 
se joace, să facă primii pași 
spre activitățile sportive, pen
tru a fi sănătoși. Sintem eu o- 
ehii pe ei și cind dorm, ii as
cultăm cum respiră, le ghicim 
visurile după zlmbetele de pe 
buze și știm eă sint fericiți*. 
Era in vocea directoarei. o 
căldură de mamă cu copii 
mulți, pe care îi iubește deo
potrivă.

Privim pe fereastră în imen
sa curte-grădinâ, cu pomi și

START SPRE VIITOR !
fi numită activitatea purtătorilor cra- 
tricolor tn cercurile tehnico-aplicattceAșa ar putea 

vatelor roșii cu --------- —
din cadrul caselor pionierilor ți șoimilor patriei : un 
minunat, un entuziast start spre viitor, spre cele mai 
spectaculoase profesii tehnice, atlt de prețuite in eco
nomia noastră modernă. Zeci de mii de copii frec
ventează cursurile de modelism — una dintre cele mai 
îndrăgite discipline. Construiesc modele de vase, de 
avioane, de automobile, de rachete, visind, da, visind 
să ajungă marinari de cursă lungă, piloți pe super
sonice, ași ai volanului și — de ce nu ? — zburători 
spre stele. Două date : micii modeliști concurează anual 
in peste o mie de competiții locale și republicane, 
peste 80 000 de participant la întreceri. Cu emoții ți 
cu ambiții... De la concursul pe cercuri, la campionate 
republicane. In ultimii ani cele mai reprezentative cen
tre s-au dovedit a fi : București, Suceava, Galați, Cluj, 
Covasna„ Hunedoara, Mureș.

tn aceste zile micii constructori nu-și pot îngădui prea 
multă vreme pentru sport și joacă. Mai este ți în
vățătura. Continuă, însă, munca in ateliere — la fini
sarea construcțiilor, la încercarea lor pentru confrun
tările care vor avea loc in vacanța mare, in taberele 
speciale de modelism organizate de C.N.O.P. in cele 
mai pitorești locuri din țară. In marele „Start spre 
viitor14 fiecare clipă este prețioasă. Și pionierii mode
liști dovedesc, prin munca lor, că -știu să prețuiască 
timpul. Ce frumos le stă l

In imaginea alăturată, realizată de Vali Stanciu, o 
lansare la apă a Flotilei „Cutezătorii", de la Casa 
centrală a pionierilor și șoimilor patriei, in Parcul ti
neretului din Capitală. (V. T-M.)

A lega de muncă procesul 
de invățămînt, a pregăti vi
itoarele generații pentru mun
că șl viață, lată un dezide
rat pe care școala noastră 
11 realizează tot mal convin
gător. Un exemplu grăitor 
ni-1 oferă și copiii din Șim- 
leu Silvaniei, pitorească așe
zare urbană din județul Să
laj. Pe parcursul a cîtorva 
ani, copiii din ȘLmleu. pre
școlari și pionieri (ajutați de 
părinții lor) au transformat 
o veche zonă mlăștinoasă a 
orașului, lntr-o splendidă ba
ză sportivă ; practic un com
plex pentru sănătate, pus la 
dispoziția beneficiarilor, cel 
mal mici cetățeni ai locali
tății.

Ținem să relevăm această 
frumoasă acțiune patriotică 
dedicată copiilor din Șimleu, 
pentru că ea depășește ca
drul obișnuit al unei ame
najări simple, să zicem În

tr-o curte de școală. Pentru 
a da viață complexului spor
tiv — pus sub titulatura Ca
sei pionierilor și șoimilor pa
triei — au fost necesare mii 
de ore de muncă, la sfîrșit

trăiesc și Învață una dlntrs 
cele mal frumoase baze spor
tive din județ șl chiar din 
țară. Opera lor, a unor mtlnl 
harnice șl a unor inimi pline 
de ambiție, ar merita să fie

Sublinieri

MÎINI HARNICE...
de săptămlnă, In vacanțele 
școlare. Defrișări, săpături, 
transportul molozului șl ma
terialelor, gazonări etc. ,Jn- 
tr-un minunat efort colectiv, 
copiii șlmleulul — cum re
marca apreciatul medie Ion 
Pușcaș, creatorul Ulcosilvanl- 
lulul șl totodată un mare 
susținător al sportului sălă- 
jan, al voleiului îndeosebi — 
au dăruit orașului in care

cunoscută de toată lumea !•
Nu este nid o exagerare In 

această apreciere. Complexul 
sportiv al pionierilor și șoi
milor patriei de care amin
tim a fost ulterior vizitat, eu 
prilejul unor Întreceri spor
tive Inițiate de copiii din lo
calitate, de sute și sute de 
mid sportivi din județele În
vecinate, Cluj, Bihor, Satu 
Mare șl Maramureș. In toate

Ape, soare fi bucuria de a trăi o copilărie fericită! Despre 
aceasta vorbește și imaginea surprinsă de fotoreporterul «ostnfe 

Ion Mihăică. pe litoralul Mării Negre...

roodiK-; de flori, cu sectoare 
de spart : pistă cu obstacole, 
scări progresive. tuoeăuri peo-

Gntpuri. ^upuri copiii. in 
uzhforoaeăe lor albastre, cn 
niște păpuși vii. «e joacă te 
jurul „tovarășelor* : cu m-ngt, 
cu cereutete, aleargă priaare 
niște fanioane roșii. De fapt, 
riașa tor de Cecare zi începe 
cu sportul — gimnastica de 
-Tiviorare, pe grape. afară, pe 
gazonul grădinii. Intre lt și 11. 
din nou sport : ștafete, curse 
cu obstacole și elemente eu 
mingea din cele mai accesibile 
jocuri sportive. Trecem oria 
sălile de clasă, cu covoare pe 
jos, cu bănci pitice, pe care 
sint întinse șervețele brodate, 
privim dormitoarele cu un sen
timent de admirație pentru 
grija ce-o poartă colectivul 
grădiniței copiilor. -Nn-i sport, 
dar trebuie să vedeți și bucă
tăria. ca să înțelegeți cum 
trăiesc..*. — ni se spune. Aco
lo, totul, de la vasele in care 
aburește prinzul plin de arome 
la veselă, chiuvete, '-seimuri, 
plăcile de pe mese — totul 
este din ioox, sclipind de cu
rățenie.

„După ee dormim, mergem 
*n excursie î“ „Da, fetița mea* 
— i se răspunde. Excursie în
seamnă, de fapt, un ceas-două 
în parcul de distracții „Titanii*, 
ori un ceas-două la ștrandul 
de alături. Acolo : concursuri 
sportive cu premii in... bom- 
bonele. Notăm numele citorva 
dintre cele 20 de cadre : Cris
tina Dumitrache, Georgeta Cos- 
tache. Eugenia Nicolau, Roxa
na Moroșan — care pregătesc 
formații de gimnastică pentru 
„Cintarea României* și for
mații sportive.

Directoarea se oprește -o cli
pă, contrariată. Spre poartă, 
lingă un pom, o fetiță izolată, 
cu părul numai zulufi aurii, 
plinge. „Ce-ai pățit, Panseluța ? 
Te-a bătut cineva î“ „Nuu. 
Vreaau... acasă !* „Fetița ma
mei 1“ O saltă în brațe și, cu 
chipul numai zimbet, o să
rută pe obrajii uzi de lacrimi. 
„Mai bine hai să ne jucăm eu 
pâpușica U.* Și Panseluței li 
vine parcă inima la loc și zlco
bește și ea...

Un crimpei din viața copii
lor noștri, la grădiniță !

Viorel TONCEANU

cazurile sublinieri elogioase 
la adresa „constructorilor* șt. 
mai mult, dorința de a fo
losi această experiență. Unii 
copil s-au și grăbit să o 
transpună In viață. Ca, de 
pildă, elevii școlilor generale 
nr. 4. H și U din Baia Ma
re, care șl-au amenajat, la 
rlndu-le, terenuri de joacă și 
spații pentru lecțiile de edu
cație fizică șl activitățile 
sportive extrașcolare, pentru 
întrecerile din cadrul ,4>a- 
ciadei*.

Așadar, mîlnlle harnice din 
Slmleu Silvaniei au onorat 
calitatea de șoimi ai patriei 
sau de purtători al cravatei 
roșii cu tricolor printr-o 
faptă de muncă de un fel 
cu totul deosebit și care tre
zește admirație tuturor cel or „ 
de o virstă cu el.

T. BRADEȚEANU

in Capitala

INVITAȚII

«M „LUMEA

COPIILOR*4
2» CagkaM. Z1M taagta 

aa^MaU^a MM

•a, **2ntre "TS?* dugzte

• suaMu ta asai. du 
Ia ora I. pe baza spor
tivă „cireșaril* se va dea- 
fișura o întrecere sper 
tivi la mal multe dlscă» 
pline : atletism (sub ăoe- 
mă de crosuri), gimnaut* 
ci. judo, mialbaschet ete.
• Duminică t» mal (ora 

»). pe stadionul Autome- 
canica din șos. Olteniței 
a fost programat specta
colul sportiv intitulat 
„Bucuriile copilăriei*. Vor 
lua parte peste J att da 
șoimi al patriei șl pionieri 
cin unitățile de tavățămtnt 
ale sectorului *.
• Luni te mal (ora tț 

grădinița nr. ltt va fi 
gftda unei serbări sporti
ve cu conținut metodte 
Ia care au fost Invitate 
conducerile grădinițelor fi 
educatoarele din Sectorul 
1 precum șl din celelalte 
sectoare ale Capitalei, 
reefoare de unități preșco
lare și cadre didactice dte 
această rețea de lnvățâ- 
mtnt.
• Miercuri 1 Iunie, ta 

parcul Tineretului va a- 
vea loc o mare adunare 
a copiilor, cu participa
rea preșcolarilor șl școla
rilor din toate unitățile de 
tnvățămînt ale municipiu
lui București.

CAMPIONII-
Sînt 5. Toți învață la aceea# 

școală-generală nr. 2 din Pi
tești. Și toți, atleți : alegă
tori, săritori, aruncători. Le-a 
plăcut atletismul, cel mal com
plet dintre sporturi, „disciplina 
numărul 1 la Olimpiadă*, cum 
susțin ei. Și nu greșesc. I t-M» 
dăruit cu toată ambiția, cu 
toată cutezanța anilor lor fra
gezi. Ambiția și cutezanța 
le-au fost de bun augur: M 
urcat treaptă eu treaptă, tn Ie
rarhia sportului școlar arga- 
șean — de la campioni pe cla
să și șeoslă, primii pe județ 
la tetrstlon, anul trecut.

Se cuvine să le consemnăm 
si numele: Adrian Boltea» 
Mihai Chirise. Gabriel Cul- 
eea, Gabriel Rotaru si Petrieă 
Stanca. Să consemnăm tot
odată dorința lor de a repete 
performanța, adică de a fi 
printre cel mal buni mînl- 
atleti argeșeni, șl în acest an. 
Condiții au asigurate de con
ducerea Scolii generale nr. 2. 
de Inspectoratul școlar si de 
organele sportive locale, care 
oferă posibilități de pregătire 
— pe principalele baze ale mu
nicipiului — tuturor copiilor,’ 
în atletism, dar ai in alte ra
muri de sport. Premisă spre 
cit mai multe împliniri I
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Luni și marți, la București AGENDA FINALELOR TURN

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „DACIADA“
Mîine, în parcul Trivale din Pitești

Intre 20 
turneele fi 
ciadei" la J 
64 de mF' 
noștri au i

Luni începe în Capitală cea de a doua edi
ție a SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „DA
CIADA", punct important din programul de 
organizare a finalelor pe țară ale marii com
petiții sportive naționale „DACIADA" — 
ediția a IlI-a. Simpozionul organizat de Co
misia Centrală a „Daciadei" are ca temă una 
din principalele indicații reieșite din Me
sajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele 
României, adresat Conferinței pe țară a miș
cării sportive din primăvara anului trecut : 
„Perfecționarea organizării și 
desfășurării competiției spor- 
five naționale -Daciada-. și 
creșterea contribuției acesteia 
la dezvoltarea armonioasă, păs
trarea sănătății populației, se
lecția talentelor sportive și 
îmbunătățirea performanțelor".

în cele șase secțiuni ale Sim
pozionului vor fi prezentate, 
în cursul celor două zile de 
dezbateri, comunicări științifice 
din municipiul București și 
toate județele tării, după cum 
urmează :
• Secțiunea I (la I.E.F.S.), 

. luni,. ora 9 : „Conținutul, for
mele și mijloacele privind 
perfectionarea competiției spor
tive naționale «Daciada». mo
dalități practice de cuprindere 
a întregeului popor la practicarea 
ilor fizice, sportului și turismului".
• Secțiunea a II-a (la I.E.F.S.), luni, ora 

»: „Dezvoltarea și perfecționarea activității 
de educație fizică și sport în rîndul preșco
larilor, elevilor și studenților și integrarea 
acestora în cadrul «Daciadei»".
• Secțiunea a ni-a (la I.E.F.S.), luni, ora 

9 : „Activitatea de educație fizică și spor
tivă de masă din întreprinderi, instituții și

mediul rural, în rîndul femeilor. în cartiere, 
in familie. în centrele de servicii către 
populație și în stațiunile balneo-climaterice; 
modalități de legare a activității de produc
ție, de viată și odihnă a cetățenilor, ale di
feritelor colectivități din mediul urban și 
rural".
• Secțiunea a IV-a (la sala din str. Ba

tistei nr 14), luni, ora 8,30 : „Activitatea
sportivă de performantă ; modalități de dez
voltare și 
melor de

ÎNTRECERILE PE ȚARA la Mrtfl

Q4CUM

exerciți-

perfecționare a conținutului și for- 
activitate în secții, cluburi și aso

ciații sportive; selecționarea 
și pregătirea valorilor sportive, 
în vederea reprezentării 
demnitate a sportului 
la marile confruntări 
tionale".

• Secțiunea a
I.E.F.S.). luni, ora 15,30 : „i 
tribuția medicinii sportive 
dezvoltarea educației fizice, a 
sportului si turismului de ma
să. la întărirea — -■
talitâtii națiunii

• „Secțiunea
Centrului de _______ _
C.N.E.F.S.). luni ora 9 : ..Dez
voltarea. diversificarea. per
fecționarea și folosirea cu efi
cientă crescută a bazei teh- 
nico-materiale a activității de 
educație fizică si sport de 

performantă ; modalități de cre- 
aparate. instalații. prototipuri, 
echipament sportiv din produc- 
pentru accelerarea pregătirii fi-

cu 
românesc 
interna-

V-a (la 
.Con

ta

sănătății si vi- 
noastre".

a Vl-a 0a sala 
cercetări al

masă și de
are a unor 
materiale și 
tia internă. _ ___ ____ _____  _
zice a populației și refacerea după efort".

La sala de atletism a Complexului ..23 Au
gust" va fi organizată expoziția „Materiale 
de propagandă sportivă materiale, aparate 
și instalații pentru activitatea de educație 
fizică și sport".

ALE „CROSULUI
Cea de a Iii-a ediție a „Da- 

ciadei", etapă de vară, pro
gramează pentru acest sfîrșit 
de săptămînă o competiție da 
un fel deosebit. Se adresea
ză celor mai mici sportivi, și 
anume 
roșii cu tricolor. Este vorba de 
finalele pe 
pionierilor", 
campionilor 
municipiului

întrecerea 
aleile parcului Trivale din mu
nicipiul Pitești, la două cate
gorii de vlrstă : 11—12 ani
(fetele. 800 m și băieții, 1000 
m) și 13—14 ani (fetele. 1 000 
m. băieții 1 200 m).

O particularitate a finalelor 
ediții o reprezintă 

distanțelor, la 
mărirea lor, 
a condițiilor 
pregătire pe 
copiii partici- 
intrecere si a 

rezultatelor

purtătorilor cravatei

țară ale „Crosului 
cu participarea 

județelor și 
București.
va avea loc pe

ai

actualei 
modificarea 
toate probele, 
ea o consecință 
tot mai bune de 
care le-au avut 
panti la această 
creșterii valorii 
obținute in atletismul școlar.

In deschiderea programului, 
spectatorii vor mai putea să 
urmărească interesante de
monstrații în diferite sporturi 
tehnico-apLicative, precum și 
întreceri de gimnastică sporti
vă și ritmică, judo, și lupte, 
susținute de reprezentanți ai

ETAPA DE MASA A „DACIADEI" LA NIVEL SUPERIOR
(Urmare din pag. J)

*
gimnastică sportivă, ritmică, 
dansuri tematice și moderne ; 
„maratonul sănătății" de la 
Miercurea Ciuc, unde după trei 
ediții organizate iarna, pe 
schiuri, s-a inițiat și o ediție 
de vară printr-o alergare de 
masă cu mii de participanți, 
concursul de drumeție monta
nă, inițiat de Asociația „Con
structorul" — Alba Iulia, pen
tru femei, sub denumirea 
pedes", constînd dintr-o
meție de două zile la care au 
luat parte peste 800 concuren
te. Ca un fapt pozitiv, consem
năm participarea mai mare
față de anii trecuți la cam
pionatele asociațiilor sportive, 
tendința de permanentizare a 
crosurilor, extinderea acțiunilor 
organizate sub deviza „Alear
gă, pentru sănătatea ta !“, a 
nctivităților sportive la clubu
rile și casele de cultură.

Ridicarea întregii activități 
de educație fizică și sport la 
nivelul exigențelor actuale re
clamă o preocupare sporită și 
permanentă din partea tutu- 
ftw organelor șl organizațiilor 
cu atribuții în acest domeniu, 
£ scopul asigurării traducerii 

viață a indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
reral al partidului, cuprinsă 

Mesajul adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive 
din martie 1982, referitoare la 
transformarea competiției spor
tive naționale „Daciada" intr-o 
uriașă mișcare sportivă de 
masă, care să cuprindă între
gul popor.

Pentru a răspunde acestei o-

bligații de o deosebită impor
tanță și actualitate, esențial 
este ca peste tot, în perioada 
următoare, să se asigure însu
șirea deplină a orientărilor și 
•arcinilor ce decurg din acest 
obiectiv, să se găsească și să se 
aplice măsurile, formele și me
todele cele mai potrivite pen
tru creșterea numărului cetă
țenilor țării noastre, care, in 
mod regulat, practică săptămâ
nal exercițiul fizic și sportul, 
începutul promițător al actua
lei etape de vară a „Dacia- 
dei" trebuie continuat, să nu 
rămînă in nici o asociație 
sportivă o acțiune de campanie. 
Trebuie insistat asupra acestei 
probleme pentru că este necesar 
să fie luate măsuri de 
venire și înlăturare a 
neajunsuri și deficiențe 
se mal intilnesc în unele __
ciații. Dintre aceste neajunsuri 
semnalăm neacordarea unei 
atenții corespunzătoare etapei 
de masă și organizării unei 
activități intense, sistematice 
și permanente, de educație fi
zică la nivelul unităților de 
bază, scăderea intensității 
preocupărilor in acest scop pe 
perioada sezonului de vară, li
mitarea la acțiuni sporadice, 
angrenarea într-un procent 
foarte mic a femeilor în parti
ciparea la diferite acțiuni spor
tive de masă.

La unii activiști sportivi e- 
xistă, din păcate, și poziții de 
mulțumire cu progrese nesem
nificative și realizării sub ni
velul indicatorilor din Program 
ca privire la cuprinderea 
populației în activitatea spor
tivă sistematică.

pre
mier 
care 
aso-

Cerința de o deosebită ac
tuali ta^ este ca ia taate cele 
peste 16.000 asociații sportive 
din școli, unități economice și 
sate să se acorde întreaga a- 
tenție dinamizării și continuei 
perfecționări a conținutului în
tregii activități 
cadrul „Daciadei". Pe 
tmer programe concrete, 
tutindeni se cer depuse 
turi sporite pentru extă 
caracterului de masă. cr< 
frecvenței acțiunilor de ' edu
cație, sportive și turistice, per
manentizarea acestora pe du
rata Întregului an. mai ales 
la nivelul unităților de bază 
incepind cu clasele, anii de 
studii, ateliere, secții, servicii, 
sate etc., introducerea pe sca
ră largă a educației fizice și 
sportului in regimul de muncă 
și odihnă, asigurarea continui
tății in participare a cetățeni
lor de toate virstele. încapi nd 
cu copiii, elevii, studenții, cu 
oamenii muncii din întreprin
deri și de la sate la practica
rea sistematică și sub diferite 
forme, in timpul lor liber, a e- 
xercițiilor fizice, folosirea la 
maximum a posibilităților exis
tente in acest scop. Toate ba
zele sportive și locurile unde 
se poate face sport să cunoas
că zilnic și, mai ales, la sfir- 
S® de săptămînă o mare a- 
fluență de copii, tineri și a- 
dulți, un număr crescut de 
participanți la antrenamente și 
entuziaste manifestări sporti
ve. Ca o prioritate pentru eta
pa următoare se impune ne
cesitatea ca, peste tot, facto
rii cu răspunderi in sport, în
tregul activ al mișcării sporti-

desfășurate in 
baza 
pre- 

efor- 
nderea 
eșterea

ve să acționeze intens, concret, 
să contribuie direct, printr-o 
colaborare exemplară, la orga
nizarea practică a acțiunilor 
de educație fizică, sportive și 
turistice de masă, să își per
fecționeze stilul de muncă în 
conceperea, realizarea acestei 
activități și soluționarea pro
blemelor.

In privința opțiunilor pentru 
practicarea diferitelor ramuri 
sportive, remarcăm creșterea 
interesului pentru jocuri spor
tive. Din păcate, amplificarea 
activității sportive de masă 
este încă îngreunată de lipsa 
unor materiale sportive. Min
gile pentru fotbal, baschet, vo
lei, handbal și altele se gă
sesc rar și in cantități insufi
ciente, iar cele de tenis de 
masă și tenis lipsesc de mai 
mult timp din magazine, ceea 
ce necesită o mult mai mare 
atenție a unităților producă
toare pentru dezvoltarea pro
ducției de materiale sportive și 

a- 
de

a celor comerciale pentru 
provizionarea cu astfel 
mărfuri sportive.

Sint numai cite va dintre _ 
biectivele activității de educa
ție fizică, care trebuie să stea 
in atenția și preocupările tu
turor organizațiilor sportive și 
ale factorilor cu răspunderi in 
sport, pentru ca, pretutindeni, 
etapa de vară a competiției 
sportive naționale „Daciada" 
să se desfășoare la nivelul ma
xim al posibiltăților în scopul 
valorificării în mult mai mare 
măsură a acestei activități, în
tre factorii care contribuie la 
dezvoltarea fizică armonioasă 
și păstrarea sănătății populației.

o-

PIONIERILOR"
unor unități de învățămînt din 
municipiul 
Argeș, ai 
școlare si ai altor unități spor
tive de performanță cu secții 
de copii și juniori.

Să mai amintim faptul că 
micii atleți care vor urca pe 
podiumul „Crosului pionie
rilor" vor fi răsplătiți cu diplo
mele „Daciadei", și cu fru
moase premii — în materiale 
sportive. Ei vor fi îndrumați 
către secțiile de performantă 
ale cluburilor sportive din lo
calitățile în care domiciliază, 
pentru a-și continua pregăti
rea, la parametrii cit mai ri- 

micilor fi-

Pitești și județul 
cluburilor sportive

dicati. Mult succes, 
naliști !

Pe agenda marii 
sportive naționale 
mai figurează în acest sfîrșit 
de săptămînă alte numeroase 
întreceri, cele mai multe din-

competiții 
„Daciada"

„Cupa 
Comu- 

și

tre ele' fiind finale pe țară ale 
celei de a IlI-a ediții, etapa 
de vară.

întrecerile pentru
Uniunii Tineretului
nist" la baschet (băieți), 
handbal (fete) vor avea loc la 
Vaslui, ambele sporturi reuy 
nind tineri între 14 și 19 ani 
(28—29 mai). Tradiționala în
trecere „Cupă învățămint — 
cultură" Ia volei, tenis de masă 
și de cîmp este găzduită anul 
acesta de municipiul Tîrgu 
Jiu (27—29 mai), iar „Crosul 
tineretului muncitor" se va 
desfășura la Alba Iulia (28—29 
mai). Lucrătorii din cadrul 
Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare își vor 
trimite finaliștii la campio
natul lor republican de oină, 
la Codlea. iar popicarii se vor 
reuni la Ploiești, ambele con
cursuri ținîndu-se astăzi si 
miine.

Mai notăm din agenda în
trecerilor „Daciadei", pentru 
deosebitul interes pe care îl 
stirnește, faza pe Capitală a 
„Marșului factorilor poștali", 
ce va avea loc miine.

Cele 32 I 
mate de t| 
de a III-J 
de perforn] 
b'.ția cu ca 
tativă judi 
tru un Iod 
hia finală, I 
dirjite, cil 
sșactacole I

Am reml 
celor 5 zill 
tendințe : I 
valoroși jl 
Maramureș! 
marea unea 
baliști tind 
(Timiș, Sin 
avut rațion 
fie pregătii 
condiții de] 
lorilor", fid 
în meciuri] 
responsabili 
tulari. Ben 
unei confrl

doua variat 
mult de cil 
vind măsuJ 
țialului 7Țî>l 

Ținînd scl 
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mare intreJ 
jin real in] 
balului nosi 
socț^m util 

e d l 
s-ulST și utl 
turneul fina 
gramat intri 
cial care-i I 
bianța pe cl 
sala Rapid I 
chiar foarta 
lipsindu-i al 
stimulentul I 
marea meci! 
la ora 8,36 pi 
o accentuata 
lă, care a 
Programareal 
tr-un centru 
într-un altul 
te (Galați — 
Timișoara, 
Timișoara — 
Baia Mare ș 
sibilifatca-'T! 
gram accepți 
lumea, semil 
puțind fi în 
din cele dou

TURNEELE FIN^tf LA
Sala Dinamo din Capitală va 

fi gazda turneelor finale ale 
„Daciadei" la volei, în perioa
da 4-8 iunie. 12 echipe (6 de 
fete și 6 de băieți), calificate 
în urma etapei de zonă vor 
oferi amatorilor bucureșteni ai 
acestui sport un program „non
stop", cu numeroase puncte de 
atracție, in reprezentativele 
județelor evoluând mulți jucă-

tori ai primd 
tice. Pentru 
nă în compa 
vor întrece 
pele județelg 
Constanța, G 
municipiului 
seniori selec 
Brașov, Dolj 
Tulcea și a r] 
rești.

r -—:—nînsemnări TRAI]

Crosurile de masă, tina dintre cele mai eficiente forme de angrenare a tineretului in practicarea sistematică a spjrtului.
■■■-« *■ . - —...... Foto : Ion MIHAlCĂ
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E ora cînd răcoarea dimineții începe 
să se topească sub săgețile nemiloase 
ale unui soare care parcă a pierdut lo
gica înșiruirii anotimpurilor. Vastul 
complex sportiv din marginea cartierului 
brăilean „Hipodrom" expune arșiței 
crescinde frumoasele ei stadioane, săli Și 
terenuri fără prea multă animație. Doar 
la unul din bazinele de înot, la cel a- 
coperit, intră sau ies grăbite grupe de 
mici înotători care se antrenează sau se 
inițiază. Apoi, pe stadionul de fotbal so
sesc divizionarii „B“, pentru care mai 
neliniștitor decit zăpușeala este vîntul 
fierbinte ce bate dinspre zona retrogra
dării pină spre piscurile clasamentului.

Dar, la „Monument" mai sosesc oas
peți. Un grup numeros și vesel, oameni 
de toate virstele, îndreptindu-se spre 
stadionul de atletism, una din „piesele" 
complexului cu care se mindresc brăi- 
lenii, căci puțini au așa ceva. Cei mai 
mulți dintre noii veniți — de la asocia
ția sportivă „Fulgerul" a lucrătorilor din 
poștă și telecomunicații —, caută umbra 
ocrotitoare pe care vîrfurile plopilor 
dimprejur o aruncă peste tribune. Unii 
se opresc în jurul citorva sticle cu ră
coritoare, aduse anume, iar alții pătrund 
pe pistă, in jurul unei mese pline cu... 
ceasuri deșteptătoare, termose de 
mărimile, diplome și o frumoasă

Fără prea multe ceremonii, se 
starturile in alergări. Intîietate se 
dă fetelor și femeilor, care aleargă

toate 
cupă.
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FINALE LA HANDBAL DE PERFORMANȚĂ I SCHIUL Șl BIATLONUL NU ȘI-AU ONORAT PROMISIUNILE!
au avut loc, la București și Arad, 
celei de a treia ediții a „Da- 

’.i la cele 
_______ redactorii 
principalele concluzii

de. performanță. Prezenți 
isctdine și feminine — n 
citeva din 
reieșite.

ttfMințc și o confruntare
czultatc pozitive
i, progra- 
ial al celei 
„Daciadei" 

relevat am- 
e reprezen- 
luptat pen- 
te în ierar- 
meciuri în- 
palpitante, 
atractive.

-a lungul 
eceri, două 
celor mai 
(București, 

ș.a.) și for- 
din hand- 

perspectivă 
Ambele au 
justificate : 
rificarea în 
s a „trico- 
i în arenă, 
3 maximă 
iitorilor ti
de prilejul 

•ea de a

■ut cel mai 
trenorii a- 

a poten-

„Daciada", ca si 
campionatul dealt
fel. a scos în evi
dentă 
în urmă a arbitri
lor față de __
voltarea handbalu
lui. Doar cîteva 
cupluri — Marin 
Marin — Ștefan 
Șerban (București), 
Gh. Sandor — Fr. 
Lakomcsik (Ora
dea) și Constan
tin Căpățină — 
Nicolae Iancu (Bu
zău) — s-au ridi
cat la nivelul 
handbalului prac
ticat. Alte cupluri, 
însă, au comis 
grave ’ greșeli, in
fluențând pe 
locuri rezultatele, 
producînd mari si 
justificate nemul
țumiri. anulind — 
prin erori — efor
turile sportivilor 
și antrenorilor. Și n-a 
numai de arbitri cu stagiu re
dus de activitate, ci și de 
valeri ai fluierului'- 
state 
ceea

răminerea

dez-

Moment de virf in semifinale : meciul 
București — Brașov, ciștigat la limită de 
reprezentanții Capitalei, tn atac, brașovea
nul Andreescu Foto : Dragoș NEAGU

fost vorba

„ca- 
cu vechi 

de serviciu. Tocmai de 
este obligatoriu ca in

ceastă „vacanță mare" 
rația să întreprindă 
complexe de ridicare 
lului arbitrilor noștri.

fede- 
acțiuni 

a nive-

f apt ul 
numai

a-
a- Hristoche NAUM

că 
o 

ii un spri- 
area hand- 
erformanță, 
;răm

i.
tea fi pro- 
tru provin- 
sigura am- 
îerită. La 
t puțini, 
spectatori, 

sportivi de 
ui. Progra- 
an-stop, de 
1,30, a creat 
de obosea- 
t interesul, 
ă serii în- 
tora două 
șe apropia- 

Oradea — 
— Ploiești, 
Oradea — 
fi dat po- 

VffHui pro- 
itru toată 
și finalele 

ite unuia

La feminin, revelația turneului s a
fost martori și la prece-

BHMil Sibil !

LEI J

voleibalis- 
e campioa- 
ațională se 
ioare echi- 
său, 
Sibiu 
iști, iar la 
a județelor 
, Suceava, 
iului Bucu-

Cluj, 
și a

Am
dentele două ediții ale turnee
lor finale ale ..Daciadei" <5e 
performanță la handbal femi
nin (Vaslui și Deva), dar a- 
ceastă a treia reuniune a ce
lor 16 reprezentative județene 
Si a municipiului București — 
desfășurată în Sala sporturilor 
din Arad — s-a ridicat cu 
mult peste nivelul celorlalte. 
Avem ln vedere. în primul 
rînd, faptul că toate formații
le s-au prezentat la start foar
te bine pregătite (este proba
bil că la aceasta a contribuit 
și amănuntul, deloc de negli
jat, că „Daciada" a fost pro
gramată la foarte scurt timp 
după încheierea celei de a 
25-a ediții a Diviziei naționale 
„A"), ceea ce a făcut ca mul
te din cele 32 de partide să 
ofere spectacole handbalisti
ce de calitate 
cînd spunem 
gindim numai 
primul eșalon • 
ceeași măsură, 
județelor care 
soluție — au 
zionarele „B". 
la ți a ediției a 
dei" a 
dețului 
partide, 
fii ale 
(prima 
mentul, 
ctștigătoarea 
a „Cupei 
cu cîteva 
la Textila 
(antrenori 
Gheorghe

valoare c 
tehnicienii 

prezenți la A 
recenta ret 

formației din 
Cîștigind locul

t o 
pe

Si 
ne 

din

superioară, 
aceasta nu 
la echipele 
valoric, ci. in a- 

la mesagerele 
— neavînd altă 
apelat la divi- 
Desigur. reve- 

III-a a ..Dae:a- 
fost reprezentativa ju- 
Sibiu. -în ultimele două 
cu puternicele forma- 
Brașovului și Bacăului 
fiind, 
iar

de fapt. Rul- 
secunda. Știința, 
campionatului și 

întărită 
de 

sibiencele 
Albu și 

au de-

României' 
bune jucătoare
Buhuși), 
Lucian

Bădeanu)

BUCURIA
indiferent de categoria de virstă 

diferite numere de... ture. „Tri- 
e agită, încurajează, se amuză, 
me pe seama celor ce rămin 
lit in urmă, dar le și aplaudă 

in sfirșit, linia de sosire. Dar 
mult haz stirnesc cei înscriși in 
ărbaților peste 45 de ani. Unii 
surprinși fără echipamentul ne- 

e acest concurs inedit, dar nu 
să-și încerce forțele pe 5 ture 

I. Firește, grupul se fragmen- 
pede, unii nu rezistă pînă la ca- 
i colegii din tribună ii impulsio
nai, nea Ilie ! Nu te lăsa !“ 
ai, tovarășu’ director!", in timp 
aveghetorul concursului de aler- 
> timp să vină in tribună și să 
amănunte : „Cel în treningul 

in, al doilea din pluton, este di- 
nostru, Stelu Boțea, inițiatorul 

concurs care va fi tradițional și 
ileaza Cupa lucrătorilor din poș- 
•jecomunicații“. Nea Ilie Ștefan 
e termina traseul, spre mihnirea 

apropiați. Se retrage in tri
te dă explicații susținătorilor : 

dacă nu oboseam eu, nu știu 
fi putut să mă bată!“. Directorul 
lăstrează o cadență uniformă de 
:apăt la altul al cursei, dar nu-l 
ntrece pe mai sprintenul pre- 
al sindicatului din D.J.P.Tc., Oc- 
Angelescu.
le următoare, pe și mai multe

monștri! 
făcut | 
balului 
regrete 
re a 1 
„A“- _
pa Sibiului (Hajnal Palii, 
na Pupăză. Anuta Nili. 
bricla Barzu. Sane 
Elena CoșulKhi 
Oncu. Bena Oțeiea 
Klein. Maria Maeirii 
ra Hamza si -Ana 
și-a atras și mai mi 
patii. reîntoarcerea 
primul eșalon fiind 
cu plăcere—

O plăcută surpriză fur- 
jude-

a 
nizat-o , reprezentati va 
țului Sălaj (antrenată de Gh_ 
Tadici și formată ta exclusi
vitate din jucătoare de la di
vizionara -B* Textila 7a1 iu), 
căreia i-a lipsit puțin pentru a 
se califica in turneul de ^op<*. 
Dar si așa sălăjencele au me
ritul de a fi învins două re
dutabile formații, ale 
nei și lașului.

Bine organizată de 
gazdele arâdene. privită 
riozitate de aproape toate 
mafiile județene calificate 
turneul final, beneficiind 
un corp de arbitri buni 
Curele* — L Păunescu, R 
man di — Tr. Ene. L Minolta 
— Șt Oeneanu si alții), 
ceasta ediție a ..Darind-îi" de 
performantă ne-a arătat cit 
de populară a devenit o com
petiție. chiar dacă ea se află 
la primii pași—

Cova»-

câtre 
cu ae- 

for- 
la 
de 
(T. 
Ia-

Ion GAVR1LESCU

ALERGĂRII...
ture de pistă, sint la fel de palpitante. 
In tribună, o fetiță de 3—4 anișori stir- 
nește mare veselie prin strigătele ei a- 
dresate tăticului. ..Fugi, tăticule !“ i-a 
zis cind l-a văzut in frunte, urmărit a- 
menințător de pluton, pentru ca in tura 
următoare, cind plutonul se afla in față, 
să-i strige : „Stai, tăticule ! Nu mai fu
gii !“. Voia bună i-a insoțit pe partici
pant pină la ultima secvență — premie
rea celor mai buni : Tania Dumitru și 
Luminița Arghir (fete pină la 25 de ani), 
Doina Iosipan (25—35 ani), Aneta Vlă- | 
descu, Elena Iavorschi și Angelica Vas- • 
tardiu (35—45 ani), O. Angelescu și S. 
Boțea (peste 45 ani), I. Mihalache, N. 
Duțu, D. Țigănuș (35—45 ani), C. Bote- 
zatu, G. Matei și C. Varvaruc (25—35 
ani), B. Buzatu (care, prin timpul reali
zat, a și cucerit cupa), V. Dochiță și D. 
Basuc (pină la 25 ani). La sfirșit. iniția
torul acestei plăcute acțiuni, directorul 
S. Boțea, ne spunea : ..Niște secvențe pe 
care le-am văzut la televizor mi-au dat 
ideea organizării acestei competiții pen
tru lucrătorii din poștă și telecomuni
cații. Azi am mobilizat pe toți cei li
beri in tura de dimineață. Nu toți s-au 
încumetat să alerge, dar poate că la 
alte concursuri vor mai coborî și alții 
din tribună"...

O inițiativă și o secvență de „Dacia- 
dă“ pe cit de simplă, pe atit de reușită. 
Felicitări !

Aurelian BR'SEANU
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• iiczuitdtclc sportivilor noștri sini departe de cele înregistrate de morii performeri
• Munca de mintuialâ $i comoditatea, principalele cauze ale actualei stări de lucru

S-a încheiat încâ un sezon de iar
na. Ca de fiecare data, se analizea
ză ceea ce s-a făcut bine, ceea ce 
nu s-a realizat în schiul și biatlonul 
românesc.

La fiecare sfirșit de toamnă, atunci 
cind iarna își trimitea primii mesageri, 
iar crestele băVînilor noștri Car pa ți 
își puneau cușmele albe, diriguitorii 
federației de schi-biat.'on dădeau in
terviuri și expuneau planurile deta
liate ale măsurilor întreprinse, ale 
rezultatelor ce se vor obține, chiar 
ale locurilor ce le vor ocupa schio
rii români în întrecerile internațio
nale» locuri care, evident, erau... 
foarte bine cotate. Dar, să ne re
ferim în rîndurile ce urmează ia se
zonul ce s-a încheiat. Schiului-fond 
i s-au acordat, de mai multă vre
me, toate prioritățile, fiind conside
rat ca singurul in măsură să reali
zeze performanțe notabile in con
cursurile internaționale. S-a apreciat 
că fetele noastre sint capabile să 
intre in elita mondială, să ocupe 
poziții fruntașe în curse la care 
partîc:pă schioare de renume. De 
la început trebuie să spunem că în
cercările nu au fost reușite. Rezul
tatele înregistrate cu confirmat. încă 
o dată, dacă soci era nevoie, că 
stilul de Bunco imprimat de fede
rație, ce specialiștii ei nu a fost 
cel coresp^Mizotoc. Sportivele nocst-e

rut sportivi care să emită pretenții 
la locurile fruntașe ale competițiilor 
de anvergură. Cauza ? O selecție 
necorespunzătoare, pregătirea preca
ră a tragerilor în poligon, o muncă 
de mîntuiaiă în alergarea specifică 
pe schiuri etc., etc. Atunci cînd an
trenorul de la Dinamo Brașov Ștefan 
Stâiculescu a imprimat la secția res
pectivă și la lotul național o dis
ciplină fermă, fără nici un rabat de 
la rigorile impuse de marea perfor
manță, a fost considerat... „necores
punzător" și schimbat de la condu
cerea pregătirilor lotului. Noroc cu 
clubul sau care i-a apreciat inten
țiile, câ altfel... lată o optică cel 
puțin ciudată de a aprecia munca 
unui antrenor ca-e știa ce pretinde 
de la sportivii pe care îi pregătește. 
In sezonul trecut biatloniștii români 
au participat la cîteva concursuri in
ternaționale, majoritatea în țară, iar 
rezultatele au fost departe de ceea 
ce se aștepta de la ei. Desigur, lo
cul secund ocupat de ștafeta noastră 
la „Universiadă" a fost apreciat 
co un succes deosebit, dar să nu 
se uite faptul că în afara biatloniș- 
tilof sovietici, celelalte țâri partici
pe nte ou prezentat 'a întrecere spor
tivi studenți fără valoare deosebită 
în arena internațională a acestui gen 
de curse, iar performanța de care 
cm amintit nu sch'mbâ cu nimic da
te e problemei: odicâ valoarea scă
zută a rezultatelor înregistrate de 
biatfoniștii noștri in sezonul trecut și 
nu numai in acesta.

Schiul alpin are o situație 
deosebita. Mc rec masă de copii, ti
neri și eduhi se îndreaptă spre prac- 
t»eo»ea hri. Deși este moi costisitor 
(echipame-t. materiale, mijloace de 
urcare). schiul alpin este iubit de 
im mare număr de oameni. Cu ani 
ln ur—-â schioni români erau printre 
ce' mai b-nî din Balcani, iar Dan 
Cristea o dc-n'nat onî Io rînd în
trecerile sporthrilor din această par
te o bâtrîrm’ir confnent. Dar, după 
ce foa î ntcsî i acestu i sport, cum o u 
foct G Tăbăraș, K. Gohn, Gh. Ba
kes, D. Mimteanu, Gh Vulpe și alții 
ou abandonat octrritatea competițio- 
na^c, reru’tate’e schiorilor noștri 
ou mtrat fo mediocritate. Clasările 
s’cbe eg=stra*e m sezonul trecut

pot fi scuzate prin lipsa zăpezii o 
bună perioadă din iarnă, dar să nu 
se uite că prestațiile celor mai buni 
specialiști ai genului de la noi pre
zenți la cîteva curse de „Cupă mon
dială" sau la „Universiadă" au fost 
foarte departe de treptele podiumu
lui de premiere. „Zecile" de secun
de ce separau pe schiorii rom'âni de 
laureații concursurilor de slalom spe
cial sau uriaș demonstrau marele 
decalaj care există la ora actuală 
între alpinii noștri și ceilalți schiori 
fruntași din alte țări. La fel ca la 
fond și biatlon și în această ramură 
totul pornește de la stilul de mun
că al antrenorilor, începînd de la 
secțiile de copii, pînă la cele de 
seniori. Dacă K. Gohn, Gh. Bălan, 
M. Sulică, Maria și Dan Cristea, Vir
ginia Paterffi, Fr. Boniș și T. Biro 
reușesc, de bine de rău, să mai 
mențină ștacheta la o înălțime cît 
de cît acceptabilă, marea majorita
te a celorlalți antrenori au rezultate 
slabe, mulțumindu-se cu prezența, de 
multe ori simbolică, a elevilor lor 
în concursurile interne. Forul de spe
cialitate a luat ocum 3—4 ani o mă
sură ce părea să aibă sorți de izbîn- 
dă: înființarea unui lot național de 
schiori-copii, care sub îndrumarea u- 
nui colectiv de antrenori să urmeze 
un program adecvat de pregătire, 
capabili ca după o anumită perioa
dă să readucă schiul nostru alpin 
cît mai aproape de vîrfurile ierarhi
ilor europene și, de ce nu, mon
diale. Dar, după un început promi
țător, această inițiativă, salutată cu 
entuziasm de toți factorii interesați, 
a fost abandonată după un singur 
sezon I ? I

lată în cîteva cuvinte situația schiu
lui de fond, a biatlonului și schiu
lui alpin românesc. Desigur, consta
tările nu ou darul să bucure. 
Noul secretar al federației, Gheorghe 
Dunărințu, noua ei conducere au 
datoria de a analiza cu toată răs
punderea situația în care se găsește 
schiul șî biatlonul nostru șî a lua 
măsurile drastice ce se impun pen
tru redresarea acestor ramuri spor
tive atît de îndrăgite de tineretul 
patriei noastre.

■■

I PAUL

Zsolt Bakisz. un schior alpin de la care se pot aștepta succese
i. te •naționale, dat fiind faptul câ nu are decit 23 de ani...

Foto : Dragoș NEAGU
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liirnii co Dunârintu,
Recent a avut loc plenara 

Federației române de schi- 
biatlon, in care a fost aleasă o 
nouă conducere si a fost in
vestit un nou secretar al fo
rului respectiv. Analizind si
tuația schiului si biatlonului 
nostru acum, cind pină la J.O. 
de iarnă au mai rămas doar 10 
luni, federația a luat măsurile 
ce se impun pentru impulsio
narea activității. pentru a 
se face totul pentru ca sporti
vii români ce vor evolua la 
Jocurile Olimpice de la Sa
rajevo să realizeze obiectivele 
pe care si le-au propus. Pe a- 
ceastă temă am purtat o dis
cuție cu noul secretar al fede
rației respective. Gheorghe 
Dunărințu.

— La recenta plenară a Fe
derației de schi-biatlon. re
zultatele înregistrate de spor
tivii români in întrecerile in
ternaționale au fost apreciate, 
cu puține excepții, ca NECO- 
RESPUNZATOARE. Cu ce 
intenții veniți in noua muncă 
și ce sperați să realizați ?

— Mi-am preluat din mers, 
cum se spâne, nona muncă, 
noile sarcini. Prima intenție 
(de fapt, prima sarcină !) se 
referă la obținerea — cil mai 
grabnică — a unei noi călirăți 
a muncii tuturor celor care 
ao responsabilități >n sebi 
și biatlon, astfel incit rezulta
tele ce.sc vor realiza să aibă 
capacitate competitivă pc plan 
internațional, in orice în
trecere de amploare. In acest 
sens, au și fost propuse o se
rie de măsuri' cuce, duse Ia
bun sfirșit, trebuie să dea roa
de. Va trebui să începem cu
instaurarea unui climat de
ordine și disciplină atit in sec
țiile de la cluburi și asociații, 
cit si la loturile naționale.

secretarul forului respectiv
Toți cei ce lucrează în acest 
domeniu trebuie să fie convinși 
că nu se poate progresa in
tr-o ramură sportivă sau alta 
țâră o disciplină fermă și o 
muncă care să nu vizeze decit 
obținerea marilor perfor
manțe. Pentru a realiza ceea 
ce ne-am propus, am solicitat 
sprijinul, in primul rind, al 
C.N.E.F.S., al centrului de me
dicină, de cercetări științifice, 
al tuturor factorilor cu atri
buții ta dezvoltarea schiului și 
biatlonului nostru, Mi
nisterul turismului, cel al co
merțului interior, sindicatele, 
U.T.C. etc.

— De la ce stadiu porniți la 
treabă ?

— întrebarea este foarte 
grea. Poate unii mi vor 
crede lipsit de modestie, dar 
voi preciza : starea de lu
cru este dată de rezultatele 
înregistrate. Or, așa cum s-a 
arătat și la plenară, rezulta
tele au fost necorespunzâtoare. 
Iată eă in acest mod am răs
puns și la întrebare. Antre
norii de schi și biatlon, cu 
foarte puține excepții, nu pot 
să-și justifice activitatea de 
pină acum. Cei care încearcă 
s-« facă, totuși, au argumente 
foarte slabe, care pot fi ușor 
combătute. Stadiul de pină 
acum poate fi apreciat și după 
modul cum au fost „tratate" 
diferitele ramuri : astfel, s-a 
considerat că fondul băieți 
trebuie să aibă prioritate, apoi 
s-a renunțat și s-a pus accen
tul pe schiul alpin, apoi pe 
biatlon, și așa mai departe... 
Acum. aceste situații, prin 
măsurile adoptate, au fost 
curmate și toate ramurile vor 
beneficia de aceeași atenție 
din partea federației. Noile 
măsuri vizează participarea

sportivilor româui la J.O. din 
anul viitor, dar jalonează și 
direcțiile ce trebuie urmate 
pentru o bună reprezentare 
și Ia J.O. din 1988, precum și 
la alte mari competiții ale vii
torului apropiat.

— Vă rugăm să vă referiți 
la efieva din măsurile prevă
zute.

— In primul rind, sefeefia. 
Aceasta se va realiza pe cri
terii absolut științifice, cu 
tineri cu perspective certe, nu 
pe simpatii și presupuneri ; 
creșterea volumului de mun
că în pregătire și folosirea ce
lei mai noi documentații dc 
care dispunem ; declanșarea 
mai timpurie a pregătirii spe
cifice pe zăpadă, asigurată pe 
baza unor relații de reciproci
tate eu țări ca U.R.S.S., Polo
nia sau R. D. Germană pentru 
schi fond. biatlon, combi
nată nordică și sărituri, cu 
Iugoslavia, Bulgaria și Ceho
slovacia pentru schiul al
pin ; concentrarea etapelor 
de pregătire a Ioturilor în 
cele mai bune condiții oferite 
dc diferitele stațiuni ale țării 
noastre ș.a.

— Pînă la J.O. de la Sara
jevo au mai rămas doar ii> 
luni. Care sint intenCila 
federației ta privința i - 
prezentării noastre ?

— Au fost stabilite lotu ••’ 
de sportivi care sint în i-n - 
gătire. Ne-am propus pârtiei-* 
parea la toate ramurile, i r 
obiectivele prevăzute aii • - 
deplinite se pot realiza. Dar,, 
repet, tot cc ne-am propus nu 
poate fi conceput fără aplica
rea unui nou stil de muncă în 
care să nu mai existe vreun 
rabat ordinii și disciplinei.

Convorbire consemnată de
Paul IOVAN



Astăzi, o rcstoȚă iiiijijiiuiiiil in Unind

UNIVERSITATEA CRAIOVA-F.C. BIHOR
Astăzi, la Craiova, de Ia ora 

13, pe stadionul Central are 
loc partida restantă Universi
tatea— F. C. Bihor, din eta
pa a 24-a a Diviziei „A“. Un 
joc important pentru cele două 
echipe, cu implicații la ambii 
poli ai clasamentului, pentru 
că Universitatea Craiova este 
angajată in 
iar echipa 
evite zona 
mentului.

înaintea 
ziția celor 

lupta pentru titlu, 
orădeană vrea să 
„minată" a clasa-

acestui joc. po- 
două formații >n

PRIORITATE DEPLINA
REPREZENTĂRII INTERNAȚIONALE

(Urmare din pag l)

Marți 31 mai, o atractivă partidă

FATA In față, două selecționate de tineret
echipei naționale, aceștia deve
nind mai nervoși și mai puțin 
capabili ăe concentrarea acce
sară unni joc atrt de iwtpor- 
taat ea acela eu Cebnstovaeia. 
ReeuaoseM că s-a înșelat ia 
nnele titularizări, M. Lneesea 
s-a aagajei ea, împreună ea 
seleeftensMtii, să tacă toi ceea 
ce este pasabil ea •* treacă 
peste ramnenHti «UteM produc 
de eșecul dau meciul cu Ce- 
hastevrai». In același timp, 
directorul tehnic al echipei na
ționale s-a referit la antrenorii 
de dub. cărora le-a solicitat 
un aport mai mare in pregă
tirea jucătorilor si sprijinirea 
loturilor reprezentative, de la 
echipa națională de juniori, la 
echipa României.

Deși M urma eforturilor de
puse după Conferința pe tară 
a mișcării sportive există (ă 
în fotbal o mai bună omogeni
zare a factorilor de răspun
dere. totuși se mai manifestă 
tendințe egoiste care frânează 
reprezentarea internațională a 
fotbalului nostru. Arâtind ma
rea plăcere și satisfacție pe 
care le-a trăit din plin atunci 
cind a îmbrăcat tricoul na
tional. fostul international An- 
ghel Vasile. in prezent vice
președinte 
a clubului 
ședință că 
directorul 
și colegiul 
să-și intensifice 
să realizeze acțiuni coroborate 
în folosul echipei naționale, 
de la cluburi la echipa națio
nală și de la echipa națională 
la cluburi. Dealtfel. în această 
direcție s-a lucrat in ultimele 
zile la pregătirea finalului de 
campionat și acțiunilor fotba
liștilor din lotul reprezentativ 
care va evolua la Sarajevo, la 1 
iunie, în partida amicală eu Iu
goslavia, Ia Koblenz, in R.F.G.. 
intr-un joc de verifieare. Ia 4 
iunie, si la Stockholm, în me
ciul oficial cn Suedia, la 9 iu
nie. Jucătorii Universității 
Craiova nu vor face parte din 
echipa pentru Sarajevo, ei ur- 
mînd să se reunească ulterior 
cu lotul reprezentativ.

Prioritatea deplină a repre-

al secției de fotbal 
Dinamo, arăta in 
antrenării de elub. 

tehnic al federației 
de antrenări trebuie 

eolaber ar ea.

Campionatul și problemele speranțelor

ESTE VREMEA SELECȚIILOR
Abia acum, după etapa a 

30-a, echipa de speranțe a Uni
versității Craiova poate fi con
siderată ca virtual ciștigâtoare 
a campionatului. Succesul ele
vilor lui Nicolae Zamfir este 
indubitabil. Cu atit mai mult, 
cu cit echipa este NEÎNVINSA 
IN RETUR ! De fapt, tinerii 
jucători olteni n-au mai cu
noscut înfrîngerea de foarte 
multă vreme, tocmai din eta
pa a 9-a, cind au pierdut cu 
1—0 partida susținută la Hu
nedoara. Celelalte două eșecuri 
craiovene : 2—3 cu F. C. Con
stanța pe teren propriu (!) și 
tot 2—3 dar cu F. C. Bihor, 
la Oradea. Prilej, deci, pentru 
lider de a se revanșa astăzi, 
în meciul restanță cu formația 
orădeană. Dar, despre echipa 
campioană a speranțelor, la 
momentul încheierii întrecerii, 
după etapa a 34-a. Acum, des
pre două probleme actuale, le
gate de activitatea desfășurată 
la nivelul celui mai mare eșa
lon al fotbalului nostru.

Prima privește turneele fi
nale ale campionatelor repu
blicane, ca și celelalte compe
tiții estivale. In aceste trei 
luni de vară se vor disputa 
multe meciuri decisive, me
ciuri care vor decide echipele 

clasament este următoarea :
Universitatea Craiova loc 

2 — 40 p. (din 28 de partide) 
golaveraj 51—16.

F. C. Bihor loc 9 — 28 p. 
(din 29 de partide), golaveraj 
47—50.

în tur, echipa
cîștigat 
(0-1).

craioveană a
la Oradea c.i 2 —1CU

Meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri din Arad : 
M. Axente (la centru). L Bă
lan și I. Ferenczi (la linie).

A- 

pinâ în pryrent, 
decit succesul Universității 
Craiova de a ajunge n-trufina- 
listă in Cupa U.E.F.A-. in a- 
nul 1963 si participarea la tur
neul final al campionatului 
mondial ta 1978 !

Cit de însemnată este o po
ziție superioară in competițiile 
internaționale o arată știrea 
sosită ieri la prinz. prin agen
țiile străine de presă, si anu
me că fecbalul Metru a fast 
la n pas de a avea trei re
prezentante in ediția viitoare a 
Capei C.E.F.A.. avind te ve
dere torul 8 «bținut de echi
pele raosâaeșfi. « in primai 
riad de Cniversitatea Cratova. 
ia ansamblul perf ornantelor 
dia această competiție ia anii 
13*183. Dar. pentru că atribui
rea s-a făcut pe baza rezulta
telor din ultimii cinci ani vom 
avea tot doaâ echipe repre
zentante și in ediția 1983—84 in 
Cupa UXFA Oricum, există 
perspective pentru anul viitor.

Un motiv in plus pentru ca 
antrenorii si cluburile la care 
stat angajați să contribuie cu 
toate forțele lor la reprezenta
rea internațională a fotbalului 
românesc.

campioane sau ciștigâtoare ale 
cupei Viitorul. Toate aceste 
partide TREBUIE SA SE CON
STITUIE IN VERITABILE 
PRILEJURI DE SELECȚIE. E- 
chipele naționale de juniori au 

1. ,.U’ CRAIOVA 28 20 5 3 77-21 45
2. F. G Argeș 30 13 10 7 41-23 36
X Corvmul 30 18 0 12 44-28 36
4. G S. Tîrgovîște 30 15 5 10 58—37 35
5. F. G Bihor 29 15 5 9 48-42 35
6. F.G Constanțo 30 16 1 13 69-51 33
7. F.GM. Brașov » 15 2 13 55-43 32
8. „Poli- Timiș. 30 13 8 11 45—39 32
9. Steaua 30 14 2 14 42-47 30

10. Sportul stud. 30 13 4 1 3 37-50 X
11. A.S.A. Tg. M. 30 13 2 15 47-42 28
12. S. G Bacău 30 13 16 41-47 27
13. Polit. lași 29 11 4 14 36-53 26
14. Petrolul 30 10 5 15 51-49 25
15. Jiul 30 10 5 15 41-52 25
16. Dinamo 30 8 6 16 38-53 22
17. F. G Olt 30 9 2 19 41-92 20
18. Chimia 30 7 5 18 36-68 19

nevoie de elemente foarte do
tate pentru a fi pregătite in 
vederea viitoarelor confruntări 
internaționale oficiale. Poate că 
n-ar fi rău ca la toate aceste 
acțiuni să fie prezenți și an
trenorii cu mare experiență in 
domeniul depistării valorilor ; 
antrenori cu ochiul format, ca
re toată viața lor au căutat să 
descopere nenumărate talente 
și care mai apoi au urcat trep
tele performanței. Ei pot oferi

I

In vederea meciului cu reprezentativa Iugoslaviei
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DIN DOSARELE COMISIEI
DE DISCIPLINĂ

După cum s-a mai anun
țat. miercuri, la Sarajevo, 
selecționata divizionara a 
tării noastre va susține o 
partidă amicală in compania 
primei reprezentative a Iu
goslaviei. In vederea aces
tui meci, ieri a fost defini
tivat lotul de jucători al 
acestei selecționate. fără 
jucătorii echipai craiovene;

Iată componenta lotului : 
Moraru, Ducadam și Speria
ta — portari : Rednie, lor- 
guleseu. Slane-a, Andonc, Io-

CÎND DOI... Ș DISPUT! PROMOVAREA, CÎȘTIGĂ F.C. BAIA MARE ?
_ Așa s-ar părea. Așa o spune 

clasamentul seriei a Ul-a a 
Diviziei „B- Aupă 28 de etape.

In primăvară. in preajma 
reluării . întrecerii in eșalonul 
second, am organizat un dia
ta» intre antrenorii 
Nienlesra și Nieotae Dumitres
cu, in care cei doi ne-au vor
bit despre șansele de promova
re ale echipelor pe care le 
pregăteau — „U" Cluj-Napoca 
și U.TJL A. Niculescu și N. 
Dumitrescu, sportivi cum i-ara 
cunoscut întotdeauna, nu ex
cludeau posibilitatea angajării 
in disputa pentru promovare 
șl a echipei din Baia Mare. Și, 
iată, au avut dreptate. De cite- 
va etape, F. C. Baia Mare a 
trecut pe primul loc și mulți 
ii acordă șansele cele mai 
mari de revenire în primul e- 
șalon.

între un necaz. retrograda
rea in Divizia „B“, și o bucu
rie, participarea la Cupa cu
pelor, echipa din Baia Mare 
a avut o viață zbuciumată la 
începutul actualului campionat. 
Meciurile cu Real Madrid, per
spectiva unei evoluții pe ma
rele stadion din capitala Spa- 

girul necesar aducerii la Lucea
fărul a unor astfel de tineri și 
federația are datoria să veghe
ze ca la centrul național să nu 
mai vină... cine vrea, sau cine 
anume dorește clubul X sau 
clubul Y. Porțile Luceafărului 
n-au voie să rătnină deschise 
nontalentelor.

A doua problemă la care 
vrem să ne referim este aceea 
a vacanței de vară a elevilor. 
Este perioada cea mai propice 
completării grupelor din pe
pinierele cluburilor diviziona
re „A- și „B“. Acum au copiii 
timpul necesar, acum e mo
mentul ATRAGERII lor spre 
fotbalul organizat Or, este știut 
că tocmai ta această vreme cei 
mai mulți antrenori pun lacăt 
la vestiare și pleacă în con
cedii, continuind să meargă pe 
linia rezistenței minime, 
a formulei... ce-o pica! 
bine, veritabilele talente 
pică din cer. Nu pică de 
ieri. Toate trebuie căutate. Cu 
tenacitate, cu perseverență, cu 
pasiunea fără de care nu se 
poate realiza nimic.

E vremea selecțiilor, veriga 
cea mai importantă în proce
sul complex de formare a vi
itorilor performeri.

Laurențiu DUMITRESCU 

Sau 
Ei 
nu 

nică-

van, Munteanu II și Bog
dan — fundași ; Augustin, 
Boloni, Movilă, Klein, Mul- 
țescu — mijlocași ; Coraș, 
Văetuș, Gabor și Majaru — 
Înaintași.

Componentii lotului se 
vor reuni in cursul acestei 
dimineți, la Timișoara, unde 
vor efectua antrenamente 
comune pină luni, cind este 
prevăzută plecarea, cu auto
carul. pină la Belgrad, iar 
din capitala Iugoslaviei 
cu avionul, spre Sarajevo.

jucâtoci 
ultimele

C»ș«ba,

MIRCEA LUCESCU VA URMĂRI 
MKTA SUEDIA - ITAUA 

^Jmțrenoru^echipei naționale, 

GSteborg, unde, duminici' 2# 
mai, va urmări meciul Mueăto 
— Kaăia. dta cadrul crupei a 
V-a a preliminariilor C.E.

niei au făcut-o să cam uite de 
campionat. A plecat și intr-un 
turneu ta Italia, cu autocarul, 
turneu obositor care a cam 
dat-o peste cap și lucrurile nu 
mergeau deloc bine. După eta
pa a 6-a, F. C. Baia Mare se 
afla pe lacul 14—15 in clasa
ment 1 Dar „aventura Real" a 
trecut Spiritele s-au liniștit 
Echipa și-a strins rândurile — 
lucru nu prea ușor pentru că 
trebuia schimbată mentalitatea 
față de antrenament, de conți
nutul și intensitatea acestuia, 
față de ideea de joc. Cu se
riozitatea șj competența pro
fesională cunoscute, antreno
rul Paal Popescu (ajutat de 
secundul Dorel Cup.a), cu spri
jinul conducerii clubului, și-a 
impus punctul de vedere și e- 
chipa a început să urce pe 
planul jocului și, normal, ta 
clasament. Am revăzut-o pe 
F. C. Baia Mare cu prilejul 
meciului susținut în compania 
lotului olimpic și echipa ne-a 
lăsat o bună impresie, după 
cum în campionat s-a impus 
prin valoarea de ansamblu și 
prin regularitate tocmai într-o 
perioadă în care U.T.A. și „U“ 
Cluj-Napoca manifestă multă 
inconstanță.

Acum F. C. Baia Mare e li
derul seriei a IlI-a. După 28 
de etape : I. F. C. Baia Mare 
38 p, 2. U.T.A. 37 p, 3. „V" 36 
p. Că avansul actual va fi sau 
nu suficient, totul depinde de 
prestațiile celor trei. Pină a- 
tunci să spunem că în frunte 
au adus-o jucători cunoscuți ca 
Sabău, Koller, Roznai, Sepi, 
Dragomirescu, Bălan, tînărul 
dar consacratul Tătâran și alți

AAilNE, 0 NOUĂ ETAPĂ ÎN DIVIZIA „B
Acest sfirșit de săptămână 

(doar cu un singur joc de Di
vizia „A", restanța Universita
tea Craiova — F. C. Bihor) oferă 
iubitorilor fotbalului prilejul de 
a urmări, mîlne, partidele din 
eșalonul secund.

In cele trei serii ale Diviziei 
„B“, interesul major îl repre
zintă întrecerea pentru locul 1 
In seria a in-a și meciurile e- 
chlpelor codașe, lupta pentru e- 
viăarea retrogradării fiind într-o 
permanentă efervescență. în 
frunte, apele s-au limpezit în 
seria I șl a ÎT-a, Dunărea C.S.U. 
Galați șl Rapid București fiind 
virtual promovate. In schimb, în 
seria a m-a lupta pentru șefie 
este, în continuare, deschisă, 
F. C. Baia Mare, U.T.A. și „U“ 
Cluj-Napoca evadând împreună 
din plutonul celor 18. Care din
tre ele va cîștlga sprintul final t 
Greu de anticipat. Mîine F. C 
Baia Mare joacă pe teren pro
priu cu C.F.H. Timișoara, iar ur
măritoarele el evoluează în de
plasare ; U.T.A., la Timișoara,
eu U. M„ șl „U“ Cluj-Napoca, 
la Cugir, ou Metalurgistul. Ad-

la
ur-
ca-

• Arbitrul orăde.an Mircea 
Neșu și-a făcut cunoscută hotă- 
rîrea de a renunța 
activitatea de arbitraj ca 
mare a neplăcerilor pe 
re le-a avut, în timpul din ur
mă, fie din partea unor jucă
tori, fie din partea unor spec
tatori turbulenți, pătimași, gata 
chiar de acte Huliganice atunci 
cind deciziile nu sînt în favoa
rea echipei favorite. Se parc că 
Mircea Neșu a fost afectat, in 
special, de ce'.e întlmplate la 
Tîrgu Jiu, după terminarea me
ciului dintre Pandurii și Gaz 
metan Mediaș. Atunci, în timp 
ce se îndrepta sore vestiare, el 
a fost scuipat și împroșcat cu 
nisip de unii spectatori, iar un 
jucător al echipei gazdă. Croito- 
ru, l-a lovit chiar, pe la spate, 
cu piciorul. In ședința de joi 
seara a Comisiei de disciplină, 
acesta a fost SUSPENDAT pe 2 
ANI, iar echipa Pandurii a fost 
amendată cu 15 000 de Iei, pri
mind, totodată, și un avertis
ment. Sancțiunea n-a fost mai 
drastică, datorită faptului că 7 
spectatori, care comiseseră acte
le huliganice de care am amin
tit mai sus, au fost depistați si 
sancționați potrivit legii, ta un 
nou incident însă de acest fel, 
terenul din Tîrgu Jiu va fi sus
pendat.
• Pentru atac violent, Buduru 

(F. C. Constanța) a fost suspen
dat pe * etape. O sancțiune se
veră. care cheamă Comisia de 
disciplină să acționeze șl in vi
itor cu aceeași asprime în ca
zuri similare.
• Cel de la CanMractoral Iași 

l-au forțat pe arbitru, în fina
lul meciului cu Avtatul Frasin, 
să le acorde o lovitură de la 
11 metri, cu care au realtoat 
golul egalizator. Bucuria celor 
de la Constructorai a test de 
soartă durată pentru că. potri
vit regulamentului. Comisia de 
dtaoipUnă a omologat aaaetal ou 
3—4 in favoarea Avtnttdui Frasin, 
ridteted echipei dto lași șl «rap
tul do arganteare pe terna pro
pria pe t etape. (I. ».).

jucători mai tineri dintre care 
in prim-plan se află funda
șul central Ignat (23 de ani) și 
atacantul central Tulba (22 de 
ani, stângaci, cu forță de pă
trundere, viteză și șut puternic), 
o mare promisiune, jucător 
crescut la Baia Mare și rodat 
o perioadă la Cavnic.

Dintre U.T.A., „U“ și F. C. 
Baia Mare, iată, echipa a treia 
se pare că are acum șansa ta
tii de revenire ta primul eșa
lon. „Misiune foarte grea in
tr-un final palpitant, de mare 
consum nervos, ne spunea an
trenorul Paul Popescu, Valoric 
șl fizic, zic eu, stăm bine. $i 
atmesfera e favorabilă. Dar 
fiecare dintre cele trei echi
pe iși face calcule. Dacă a- 
veam și un portar la nivelul 
echipei, altfel ar fi stat lu
crurile".

Oricum, eforturile formației 
din Baia Mare de a-și vedea 
visul realizat stat" demne de 
evidențiat, după cum trebuie 
relevat faptul că la acest club 
se lucrează serios, cresc jucă
tori (juniorii mici au cîștigat 
recent un turneu în Un
garia), că organele locale acor
dă sprijin pentru ca echipa 
să-și îndeplinească obiectivul. 
Un singur of există și pe care 
nici noi nu-1 înțelegem : numă
rul mic de spectatori care vin 
la meciuri. Altădată stadionul 
era arhiplin. Tocmai acum — 
într-un final palpitant — e- 
chipa are nevoie de suportul 
moral al iubitorilor fotbalului 
care, cu siguranță, doresc să 
revadă iarăși jocuri de Divizia 
„A“ la Baia Mare. Așadar...

Constantin ALEXE

//

- ----------- //■*
versart dificili pentru protago
niste, întrucît ei se află în „zona 
fierbinte" a clasamentului, fie
care punct pierdut pe teren pro
priu echivalînd cu... alunecarea 
spre Divizia „C"

Revenind la celelalte două se
rii, să amintim întUnirile care 
atrag In mod special atenția. In 
seria I, derbyul codașelor este 
considerat meciul dintre Mineral 
Gura Humorului și C.S.M. Bor- 
zești. Importante sînt și jocu
rile C. S. Botoșani — Delta Tul- 
cea $1 Dunărea Călărași — U- 
nirea Dinamo Focșani,

In seria a n-a, un med aș
teptat cu Interes este cel dintre 
Șoimii I.P.A. Sibiu șl Pandurii 
Tg. Jiu. In Capitală sînt progra
mate patru partide : Metalul — 
Dinamo Victoria și Rapid — Me
canică fină Steaua (ln’cuplaj pe 
Stadionul Republicii, de la ora 
9), Automatica — Progresul-Vul
can (stadion Automatica) șl Lu
ceafărul — Unirea Alexandria 
(stadion „23 August").

Partidele vor Începe la ora 11, 
cu excepția meciului Metalul — 
Dinamo victoria. (GH. NERTEA)



Mîine, etapa a 24-a in campionatul de rugby

STEAUA JOACĂ ACASĂ CU „XV' -le CLUJEAN
DINAMO SE DEPLASEAZĂ LA SIBIU

Mîine, antepenultima etapă 
în Divizia „A“ la rugby. O e- 
tapă în care echipele angajate 
în disputa pentru titlu au sar
cini diferite : Steaua primeș-

Prima întrecere de oină a anului

te vizita ..XV“-lui clujean. în 
fața căruia își face numai pro
bleme de scor, în timp ce Di
namo susține un meci destul 
de incomod la Sibiu.

In rest, partide în care una 
sau alta dintre formații vor 
face totul pentru a-si cîștiga

TURNEUL FINAL
AL „CUPEI LICEELOR 

AGROINDUSTRIALE"
Șezonul competițional de oină 

este în plină desfășurare. La 
sfîrșitul acestei săptămîni, de 
pildă, vor avea loc finalele pri
mei întreceri a anului, manifes
tare devenită de acum tradițio
nală, o inițiativă care s-a bucu
rat de aprecieri în toate jude- 
g:le țării. Ne referim la „Cupa 

ceelor agroindustriale" la oină, 
a cărei organizare și-a asumat-o 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, în colaborare 
cu federația de specialitate. La 
fazele anterioare, cele zonale, au 
fost prezente 32 de formații.

Pentru turneul final, progra
mat azi și mîine, pe stadionul 
din Codlea, s-au calificat repre
zentative de licee agroindustria
le din localitățile : Ileanda (Să- 
lâj), Geoagiu (Hunedoara) mu
nicipiul Sighișoara (jud. Mureș), 
municipiul Sibiu, Roman (jud. 
Neamț), Rm. Sărat (Buzău). Tăn- 
dărei (Ialomița) și Olteni (Te
leorman).

Se vor disputa meciuri după 
formula „fiecare cu fiecare-.

C E. DE GIMNASTICĂ
_____(Urmare din pag. 1)

Iii generale, la finele primei 
xile va fi cunoscut noul cam
pion absolut al Europei, ur- 
mînd ca duminică să fie de
semnați campionii si medalia- 
tii pe aparate. în ambele zile 
competiția începe de la ora 
16 și programează numai exer
ciții .liber alese.

Prin tragere la sorți, comi
tetul tehnic masculin al F.I.G. 
a stabilit pozițiile fiecărei țări 
la cele șase aparate, cei trei 
gimnaști români desemnați de 
federația noastră pentru edi
ția din acest an a „europene
lor" urmind a concura ast
fel : Emilian Nicula înce
pe concursul în ordinea clasi
că a aparatelor, adică cu solul, 
iar Valentin Pintea și Leven
te Molnar debutează la bară. 
Fără îndoială, concursul re
prezintă un examen foarte di
ficil pentru toți gimnaștii pre- 
zenți aici, mai ales în perspec
tiva campionatelor mondiale 
de la Budapesta și. pentru a- 
nul viitor, a Jocurilor Olimpi
ce de la Los Angeles. Neavînd 
șanse prea mari pentru locu
rile fruntașe la individual 
compus, gimnaștii noștri vor 
trebui să se mobilizeze exem
plar în probele în care au po
sibilități de a se califica în 
finale și de a urca chiar pe 
podium. Ne gîndim, astfel, 
că Emilian Nicula păstrează 
reale șanse de a ocupa un loc 
bun la bară fixă, probă în care 
el are un exercițiu de ridicat 
nivel tehnic. De asemenea, 
Valentin Pintea ar putea să 
se impună printre cei mai 
buni la sărituri sau sol. La 
rîndul lui. Levente Molnar s-a 
dovedit tot mai bun, de la un 
concurs la altul, la cal cu 
minere și inele, aparate la 
care specialiștii îl socotesc 
printre posibilii finaliști.

In ceea ce privește lupta 
pentru titlul de campion abso
lut al Europei, se întrevede că 
ea se va da. cu precădere. în
tre gimnaștii sovietici, apre- 
ciindu-se că actualul cam
pion mondial absolut. Iuri 
Korolev este primul fa
vorit, adversar principal fiin- 
du-i coechipierul Dmitri Belo- 
serțev, campionul european ab
solut de juniori de la Ankara 
1982.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 27 

MAI 1983

Extragerea I : 24 77 22 41 74 
64 46 17 15

Extragerea a II-a : 76 3 43 
30 83 73 51 58 38.

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI : 846.083 lei, din care
29.252 lei, report la categoria 1.

locul 
tă a 
zece 
întilnirilor
Iași. Bîrlad. Un joc 
la Constanța, unde 
să se revanșeze 
inței. după ‘ _
toamnă, de la Petroșani.

în viitoarea serie de eli- 
campionatului 
componente.

de la

nostru. de 
Este cazul 
Timișoara, 

de orgoliti. 
Farul 

în fața 
înfringerea

PROGRAMUL $1 ARBITRII ETAPEI

București: STEAUA — POLIT. CJ.NAP. (in tur 9—7)
stadion Steaua, ora 1« ; Gh. Bucur (București)

Timișoara : UNIVERSITATEA — GRIVIȚA ROȘIE (in tur 0—9) 
stadion I Mai. oca M» : M. Stoica (Sibiu)

Sibiu : C.S.M. — DINAMO (in tur 13—31)
stadion Dumbrava, ora 11,39 ; C. Cristichescu (București)

GLORIA P.T.T. — ȘTII NT A BAIA M. (in tur 9—16) 
stadion Gloria, ora 9^9 ; Gh. Voiaea (Buzău)

POLITEHNICA — RAPID (în tur 3—3) 
Stadionul tineretului, ora 9 ; Th. Witting (București)

RULMENTUL — SPORTUL STUD. (în tur 7—22) 
stadion Rulmentul, ora 93» ; c- Stanca (Constanța)

Constanta : FARUL - ȘTIINȚA PETROȘ. (in turl2—22)
stadion Farul, ora 19 : F. Soare (București)

Arad :

Iași
Blrlad :

Turneul final la rugby — juniori

ASTĂZI VOM CUNOAȘTE NOUA CAMPIOANA
TECUCI, 27 (

In turneul final 
tului de juniori 
diția 1982—1983. 
nunțat 
primele 
astfel. . ___
5—8 in clasamentul final al în
trecerii. urmind ca mîine (n. r. 
azi) să fie desemnată noua 
campioană, precum și celelalte 
medaliate.

Echipa clasată pe locul 
este C.S.Ș. 2 Constanța, 
a întrecut pe C.S.Ș. 
Iași cu 20—6 (13-0).
un meci 
încheiat cu 
a tinerilor 
Litoral, care 
remarcabile . ___
de la Unirea Iași au acuzat 
citeva indisponibilități, in ur
ma partidelor anterioare, care 
au făcut, astfel ca jocul 
vineri să fie dominat 
constănțeni.

în meciul pentru locul

vineri c 
decizii, 

ocupantele

5 
care 

Unirea 
A fost 
deschis,
meritată 
de pe

frumos, 
victoria 
rugbyști 
au arătat unele 
calități. Sportivii

de 
de

1,

C.S.Ș. Locomotiva Cluj-Napoca 
a Întrecut pe C.S-Ș. C.F. Iași 
cu 22—4 (7—0), după o întU- 
nire în care fiecare formatie 
a dominat cite o repriză. In 
prima. clujenii au fost mai 
proaspeți, au evoluat mai de
zinvolt și. printr-un eseu și o 
lovitură de pedeapsă, și-au a- 
sigurat un avantaj de șapte 
puncte. La reluare, ieșenii s-au 
debarasat de timiditate și au 
răspuns mai bine jocului ad
versarilor, dar citeva inexac
tități comise in apropierea bu
turilor adverse i-au privat de 
posibilitatea de a răsturna re
zultatul.

Simbătâ dimineață se dis
pută, in ordine, partidele 
C.S.Ș Viitorul Cîuj-Napoca — 
R.C. Grivița Roșie .Aurel 
Vlaicu" (ora 9), pentru locul 
3. și C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești — C.S.Ș. 2 București (ora 
10,30) pentru titlul de cam
pioană.

Poul IO VAN

BASCHETBALIȘTII DINAMOVIȘTI
(Urmare din pag. 1)

părut giganții — Opșitaru, 
care din păcate nu a putut fi 
Utilizat, și Vinereanu, în timp 
ce alti baschetbaliști au con
firmat că se poate pune bază 
pe ei în întrecerile internațio
nale : Ermurache, Netolitzchi, 
David, Uglai). Derbyul a Ilus
trat că avem baschetbaliști ta- 
lentați, bine pregătiți tehnic, 
capabili să lupte cu multă am
biție si care merită să fie în
curajați. dar care trebuie să 
elimine unele carențe care îi 
țin încă pe loc. Ne referim, de 
pildă, la fluctuating în com
portare. concretizate (joi) în 
precizia aruncărilor la coș. Di
namo obține în prima repriză 
un procentaj de 51,60 la sută 
(31 de încercări. 16 coșuri în
scrise) la aruncări din acțiune, 
pentru ca în următoarele 20 
de minute să coboare la 44,80 
la sută (29—13) ; Steaua 
lizează doar 44,40 la sută 
12) în prima repriză, iar
doua obține 64 la sută (25—16) ț 
Si mai concludent este exem
plul oferit de Costel Cernat : 
33 la sută (9—3) în repriza în- 
tîi, 72,70 la sută (11—8) în cea 
de a doua ! Desigur. acestea 
sînt doar primele constatări. Al
tele, mai multe și 
de. vor fi făcute, 
lă. de conducerea 
celor două echipe 
național.

Prin victoria obținută ieri, 
în sala Floreasca, în fata for
mației C.Ș.U. Sibiu, echipa Dî- 
namo a totalizat 87 de puncte 
și. indiferent de rezultatele de 
azi si miine. nu mai poate 
pierde titlul de campioană a 
României. Rezultatele de ieri: 
Dinamo — C.S.U. Sibiu 94—64

rea- 
(27— 
în a

mai profun- 
fără îndoia- 
tehnică a 
și a» lotului

Doi dintre componența „noului val" al acrobației aeriene, Va
lerin Zamfir (stingă) șl loan Diaconu, care pot oferi surprize 

Foto : I. MIHĂICA

Duminică, pe aerodromul Strejnic-Ploiești

CAMPIONATUL NAȚIONAL Șl „CUPA H. COANOA44

LA ACROBAȚIE AERIANĂ-ZBOR CU MOTOR
Duminică, pe aerodromul 

Strejnic al aeroclubului ploieș
tean „Gheorghe Bănciulescu", 
odată cu festivitatea de des
chidere a campionatului națio
nal de acrobație aeriană — 
zbor cu motor și a „Cupei H. 
Coandă", se inaugurează se
zonul competitional aeronautic 
1933.

Programat timpuriu, în ra
port cu precedentele ediții, 
campionatul, in afara rostului 
său firesc de a stabili ierarhi
ile valorice pe plan național, 
are de această dată și rolul 
de a testa gradul de pregătire 
a acrobaților români care ur
mează să se prezinte la două 
examene deosebit de grele, 
Concursul țărilor socialiste și 
Campionatul european, unde 
numai din faptul că sînt pre- 
zenți sportivii sovietici, dețină
tori ai titlurilor mondiale, re
iese valoarea ridicată a în
trecerilor.

Competiția, eșalonată pe du
rata unei săptămîni, cuprinde 
trei programe de figuri acro
batice (impus cunoscut, liber, 
impus necunoscut), un al pa-

trulea fiind rezervat pentru 
„Cupa H. Coandă".

Pentru cele patru titluri de 
campion (ia fiecare dintre cele 
trej programe și absolut) își 
vor măsura puterile componen- 
ții loturilor naționale, alături 
de ei participînd, în calitate de 
invitați, membrii reprezentati
vei Italiei. întrecerea se va 
încheia duminică 5 iunie. (D. C.)

TURNEUL DE ȘAH
„SOMEȘ '83

ÎNAINTEA FINIȘULUI
le-

VIRTUALI CAMPIONI
(53—22), LC.E.D. — Farul 101— 
77 (52—39), Steaua — Rapid 
87—77 (41—40).

Programul ultimelor reuniuni 
ale campionatului : sala *”* 
reasca, azi, de Ia ora 15 
namo — Rapid (în 
precedente (6—0).

Flo-
Di- 

jocurile 
I.C.E.D. —

C.S.U. Sibiu (4—2), Steaua — 
Farul (6—0) ; miine, de la ora 
9 : Rapid — C.S.U. Sibiu (3—3) 
Steaua — I.C.E.D. (5—1). Di
namo — Farul (6—0). După 
ultimul meci va avea loc fes
tivitatea de premiere a prime
lor trei clasate.

Ar * *
(prin tele- 
locurile 7—

CLUJ-NAPOCA, 27 
fon). Turneul pentru 
12 a programat vineri alte trei 
partide. In prima dintre ele, 
Sportul studențesc Politehnica 
C.S.Ș. 2 București a învins pe 
Politehnica Iași cu 92—83 (53—
45), după un joc atractiv, mai 
ales prin evoluția scorului. Mar
catori : Petrof 30, ionescu 18, 
Pascu 14, Georgescu 10, Constan- 
tinescu 12, Dăian 8, respectiv 
Boișteanu 40, Dănăilă 17, Moises- 
cu 12, Mihăiiescu 4, Claudiu 4. 
Au arbitrat D. Oprea și A. Guță. 
In partida a doua, dintre C.S.U.

Brașov și I.M.U.A.S. 
îrivlngătoarea nu a 
cută decît odată cu 
ier al arbitrului, băimărenii cîș- 
tigînd cu 68—67 (37—31). Au în
scris Florea 16, Mureșan 15, Co- 
ciș 10, loan 11, Mara 8, Dumi
tru 2, Munteanu 3, Ciocan 2, 
respectiv Cucerzan 16, Flaundra 
16, Krisbay 12, Csender 11, Be- 
nedek 8, Tace 4. Arbitri : I. O- 
laru — O. Vespinian. In ultima 
întilnire Universitatea Cluj-Na- 
poca — Dinamo Oradea 88—79 
(47—34).

Mircea RADU, coresp.

Baia Mare, 
fost cunos- 
ultlmul flu-

SATU MARE. 27 (prin 
lefon). — Odată cu apropierea 
finișului. întrecerile din cadrul 
turneului international de șah 
„Someș ’83“ capătă un plus de 
interes, prin combativitate și 
neprevăzut. Astfel, runda a 8-a 
a adus înfringerea fostului li
der. Dan Bărbulescu. învins 
de Traian Stanciu, în timp ce 
altă partidă, intre fruntași ai 
clasamentului, Kremcncțki — 
Knezevici, se încheie remi
ză. Aceștia doi au „cu
les" puncte importante în 
partidele întrerupte din run
dele anterioare : Ilijin — Kre- 
mencțki 0—1. Knezevici — Fi
scher 1—0. In runda a 9-a. o 
altă partidă importantă pentru 
ordinea finală în clasament. 
Bărbulescu — Ungureanu. s-a 
încheiat remiză.

Alte rezultate din runda 8: 
Fischer — »egh 1—0. Ungu
reanu — Ilijin remiză. Len
gyel — Lau întreruptă ; run
da 9 : Knezevici — Oltean 1—0, 
Vegh — Kremenețki și Ștefa- 
nov — Stanciu remize. Ilijin 
— Lengyel și Zarkovici 
Fischer întrerupte.

Pe primele locuri 
ment figurează M. 
(Iugoslavia) 6,5 p, 
menețki (U.R.S.S.) 6 
bulescu si Em. Ungureanu 
p, Tr. Stanciu 4,5 p. I. I 
kovici (Iugoslavia) 4 p (1)

Z. KOVACS — coresp.

„■

în clasa- 
Knezcvici 
A. Kre- 
p. D. Băr- 

5 
Zar-

CARNET ATLETIC
Citeva amănunte despre ulti

mele concursuri internaționale la 
care au participat atleții noștri.
• La Fiirth, Anișoara Cușmir

a obținut, cu 6,94 m, cel mai 
bun rezultat al său într-un con
curs in străinătate. Seria sa de 
încercări : 6,67 — 6,69 — 6,79 — 
6,92 — 6,94 — 0. De notat că 
întreg concursul s-a desfășurat 
pe ploaie ! Iată cele mai bune 
concursuri din carieră ' 
cordmanel mondiale :
(mai 1983) — 7,15 m
1982), 7,01 m (v.f., mai 
6,94 m (sală februarie 1983), 6,94 
m (mai 1983) — 6,92 m (sală, fe
bruarie 1983) — 6,91 m (mai 1981) 
— 6,88 m (iulie 1981).
• La Sofia („Narodna Mla- 

dej“), în afara rezultatelor cu-

ale re- 
1,21 m 
(august 

1982) —

ADMINISIPAflA OF SI4T LOTO PRONOSPORT IWORHEAZA
astazi ultima zi 

DE PARTICIPARE !

• Se reamintește că numai as
tăzi se mai pot procura bilete 
cu numerele preferate de parti
cipant pentru tragerea Loto 2 
de duminică 29 mai 1983, care 
va avea loc începînd de la ora 
16 în sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr.

Staicovici nr. 42 ; numerele cîș- 
tigătoare vor fi transmise la 
televiziune și radio în cursul 
serii. • Astăzi este, de aseme
nea, ultima zi de depunere a 
buletinelor pentru atractivul con
curs Pronosport de mîine, care 
cuprinde meciuri deosebit de in
teresante din campionatele divi
zionare B ale Italiei și Româ
niei.

noscute : 5 OM m : 5. GySrgy
Marko 14:18,0, 6, Alexandru Chi- 
ran 14:30,5 (a cîștlgat bulgarul 
Evgheni Ignatov în 14:03,9) ; 
înălțime : 3. Silviu Stafiuc 2,18 
m ; suliță : 4. Dumitru Negoiță 
77,60 m ; feminin : 400 m : 6. 
Iboia Korodi 52,81 (52,44 In se
rie), 7. Daniela Matei 53,06 (cel 
mai bun timp — sovietica Olga 
Vladikina 50 61 în serii) ; 800 m : 
3. Elena Lina 2:02,49. Seria lui 
Dan Simion la triplusalt : 16,44
— 16,52 — 16,98, — 17,09 — 16,55
— 16,89, ultimele cinci încercări
peste recordul personal anterior 
(16,50 m) I Seria reușită de Glna 
Ghioroaie la lungime : 6,55 — 
6,61 — 6,66 (vint favorabil 2,2 
m/s) — 0 — 6,40 — 6,28 m. Ni- 
cullna Vasile, clasată a 3-a la 
săritura în înălțime cu 1,90 m, 
după sovieticele 
kova (2,00 
Kosițina 1,98 
personal) s-a . _
prima încercare la 1,93 m 
Pă ce trecuse cu multă ușurință 
1,90 m — și nu a mal putut 
sări. Entorsa (din iarnă) la ge
nunchiul drept a recidivat și 
acum recordmana noastră are 
piciorul în ghips. Să sperăm că 
ea se va reface pînă la con
cursurile importante ale verii.
• La Zaragoza, „veteranul" 

atletismului nostru, Ioslf Naghi, 
— la 20 ianuarie a împlinit 37

Tamara Bi- 
m) Și Larisa

m — record
accidentat la 

— du-

de ani — , mai 
sezon la altul, a 
al 28-lea record 
rierei, performanță unică în atle
tismul noș.tru masculin. Seria sa 
de aruncări : 
67,86 
este 
ta te. 
vut 
ceea 
elevul lui Dan Serafim poate a- 
tinge in curînd această graniță. 
Seria lui Vali Ionescu la lungi
me : 6,73 — 6,62 — 0 — 6,73 — 
6,85 — 0. Celelalte rezultate ale 
atleților noștri la Zaragoza (toți 
s-au clasat pe primul loc) : 
Stela Manea 54,53 la 400 m, Ma
na Radu 4:22,87 la 1 500 m, Sorin 
Matei 2,18 m la înălțime, Bedros 
Bedrosian 16.52 m la triplusalt.

bun de la un 
realizat cu 68,12 
național al ca-

63,82 — 68,12 — 
— 65,72, — 67,32 — 66,24
cea mai bună din activi- 
La încălzire, „Ioșka“ a a- 
aruncări de 70 de metri, 

ce ne face să credem că

• Sîmbătă și duminică, 
dionul „23 August" din 
rești se desfășoară etapa 
a concursului republican 
juniorii de categoria I 

Atletism". Sîmbătă

pe sta- 
Bucu- 

a doua 
pentru 
„Cupa 

F. R. Atletism". Sîmbătă con
cursul Începe la ora 16, iar du
minică la ora 9.



TRĂGĂTOAREA
NICULINA IOSIF
ÎNVINGĂTOARE
LA TITOGRAD

In concursul international 
de tir desfășurat la Titograd, 
trăgătoarea 
lina Iosif a reușit o frumoasă 
victorie în proba de pușcă 
standard 60 f.c., cu 597 p. Ea 
a fost urmată de Petrova 
(Bulgaria), cu 596 p, in timp 
ce Roxana Lămășanu s-a cla
sat a treia, cu 593 p. Niculina 
Iosif s-a clasat pe poziția a 
doua (382 p) Și la pușcă 10 m. 
Dintre celelalte rezultate bune 
ale reprezentanților noștri : 
553 p. la pistol liber. Marinică 
Trușcă (locul 4) ; 564 p, la 
pușcă standard 3x20 f, Daniela 
Popa (locul 5).

româncă Nicu-

TURUL ITALIEI
Ciclistul vest-german Gregor 

Braun (5.56:20“ a cîștigat vineri 
etapa a 14-a a Turului Italiei 
(Parma — Savona, 243 km), reu
șind o „evadare" cu 10 km îna
intea sosirii. A fost urmat după 
13 s de un pluton din 19 aler
gători. Plutonul în care s-a a- 
flat și Giuseppe Saronni a sosit 
după 1:16, liderul cursei consoli- 
dîndu-și însă poziția.

S-AU ÎNCHEIAT campionatele mondiale
DE POPICE LA JUNIORI

PORECI, 27 (prin telefon). 
După o zi de odihnă. întrece
rile campionatelor mondiale de 
popice la juniori s-au reluat 
vineri, în localitate, cu dispu
tarea probei individuale, pen
tru care s-au calificat 20 de 
jucătoare și tot atiția jucători, 
in urma rezultatelor obținute 
la probele de echipe și pe
rechi. Printre finaliștii ediției 
inaugurale a competiției s-aii 
aflat, din delegația noastră, 
toate cele șase jucătoare și trei 
băieți. Dar. din păcate, nici 
unul dintre ei n-a reușit să 
se impună în această ultima și 
importantă confruntare si 
obțină vreo medalie. Toți 
evoluat slab, majoritatea 
punctînd mai puțin decit 
jocurile precedente. Edifica
toare este în această privință 
comportarea lui Traian Tel- 
nar, care se afla pe locul se
cund după rezultatele din con
cursurile anterioare, dar la tur
neul individual el a doborit 
numai 854 de popice (in jocul 
pe echipe a avut 898. iar la 
perechi 890 !). Deficitară a 
fost la individuale și Octavia 
Ciocirlan, prima dintre fetele 
noastre după probele pe echi
pe și perechi, care acum a a- 
vut un rezultat mai mult decit

modest. 404 (în probele ante
rioare punctase 412 și 415 '). In 
urma 
dual, 
sat a 
cupat 
lui s-a situat 
kely — poziția

acestui eșec, la indivi- 
Octavia Ciocirlan s-a cla- 
5-a, iar 
poziția

Tr. Țelnar a o- 
a 7-a. înaintea 
Alexandru Sze- 
a 6-a.

Clasamentele probei individuale 
— FETE : 1. Beate Weber
(R.F.G.) 1275 p (la individual, in 
ultima probă, 431). 2. Brigitte

(R.F.G.) 1247 (414).
2.

TURNEUL DE TENIS DE
PARIS. Au continuat jocu

rile din cadrul „internaționale
lor" de tenis ale Franței. Citeva 
rezultate în 16-imi : Ivan Lendl 
— Mario Martinez (Bolivia) 6—0, 
6—2, 3—6, 6—0, Fernando Luna 
(Spania) — Mike Depalmer 
(SUA) 6—1, 4—6, 7—5, 6—0,
Jimmy Connors — Hans Gilde- 
melster (Chile) 6—3, 6—1, 5—7,
6—1, Yannick Noah (Franța) — 
Pat Dupre (SUA) 7—5, 7—6, 6—2, 
Eric Fromm (SUA) — Pablo Ar- 
raya (Peru) 2—6, 6—4, 6—4, 6—1, 
Brian Gottfried (SUA) — Magnus 
Tideman (Suedia) 3—6, 6—3, 6—0, 
6—0 ; femei : Kathy Horvath 
(SUA) — Claudia Kohde (RFG) 
6—4, 7—5, Hana Mandlikova
(Cehoslovacia) — Ann White

LA ROLAND GARROS
(SUA) 6—0, 
Lloyd (SUA) 
gong Cawley 
6—2, Andrea 
Beverly Mould (Africa de Sud) 
6—0, 3—6, 6—2, Greta Rush
(SUA) — Manuela Maleeva (Bul
garia) 2—6, 6—2, 6—2, Ivanna
Madruga (Argentina) — Lisa 
Bonder (SUA) 6—3, 6—4, Ann
Hobbs (M. Brit.) — Any Holton 
(SUA) 6—2, 6—2, Kathy Jordan 
(SUA) — Paula Smith (SUA) 
6—2, 6—3.

In proba de dublu femei, in 
primul tur, jucătoarea româncă 
Lucia Romanov, făcind pereche 
cu Lee-Duk, a Învins cu scorul 
de 6—4, 7—5 cuplul S. Collins, 
B. Stove.

6—1, Chris Evert 
— Evonne Goola- 

(Australia) 6—2, 
Jaeger (SUA) —

să 
au 
lor
în

Prosti _ _ __ _
Agotha Gramsch (Ungaria) 
(40®). 5. Octavia ------ ’
(404)... 7. Ibolya
(413)... 10. Rod: ca
(412). 11 Mari lena
(U5)... 14. Maria 
(403). 15. Olga Psihas 11M 
Băieți : 1. Miroslav Lijovici 
goslavia) rtî (235), 2. Benjamin 
Nadj (Iugoslavia) 26M (928). 3.
Vladimir Galjanici (Iugoslavia) 
26M (»)-. C. Al. Szekely 2646
(tW). 7. Tr. Telnar 2642 (254)...
16. C. Frige* *531 (825).

5. Ciocirlan
Mathe
Baciu 

Burcea 
Zsizsik

3. 
1245 
1131 
1216 
12M 
1205 
1200 

(403).
(1U-

Troian IOANIȚESCU

C. E. DE BASCHET, PRIMELE SURPRIZE!
In Franța au început între

cerile din cadrul campionatu
lui european masculin de 
chet, prima zi prilejuind 
va surprize de proporții, 
fel, la Caen. în grupa 
Olanda a întrecut Israel
78—72 (43—31). Bine conduși 
in teren de Mitchell Plaat, 
(16 p), olandezii au reușit să 
pună ia grea încercare apăra
rea adversă gratie. în spe-

bas- 
cîte- 
Ast- 
„B“,

CU

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI

cial. jucătorului de culoare 
Randy Wiel (11 p). De la în
vinși s-a remarcat Michael 
Berkovitz (24 p). O altă sur
priză a fost și victoria echi
pei R. F. Germania asupra 
Cehoslovaciei, în aceeași gru
pă. cu 86—74 (44—36) !

Alte rezultate : grupa ,.B“ : 
Polonia 88—76 ;

„A“. la Limoges : Gre- 
Suedia 69—66, Italia — 
75—74 (28—37) — cu 3 s

: de sfîrșit. la scorul de 
Corbalan a greșit o 
interceptată de Mene-

(Urmare din pag. 1)

AH. CE FORMIDABIL AR Fl I
școala românească de sărituri in lungime este acum Ia 

mare... înălțime ! Iată că, la sfirșltul săptăminii trecute. ia 
trei colțuri ale Europei reprezentantele el s-au impus cișts- 
gind concursuri internaționale de prestigiu. Ne face plăcere 
să le reamintim : Anițoara Cușmir 4.M ai la Forth (R- r. 

Germania), Vali Ionesca 6.84 m la Zaragoza (Spania) »: Gma 
Panait-Ghioroaie 6,66 m la Sofia (Bulgaria). Ce-ar fi să le 
vedem pe aceste trei atlete românce pe podium--: unui mare 
concurs internațional, la campionatele mondiale, txmăoară 3 
Ah, ce formidabil ar fi !.„

STOCKHOLMUL, DUPĂ 80
inițiativă creat spe
cial pentru a sus
ține candidatura ca
pitalei țării, Stock- 
holmui, pentru or
ganizarea Jocurilor 
Olimpice de vară 
din 1992. Se anunță
MAI INJELEGE CEVA?

Conducerile a 24 
de federații sporti
ve suedeze șl cite
va mari firme co
merciale 
tative au hotărit să 
sprijine 
unui comitet

reprezen-
eforturile

de
CINE

DE ANI
că satul olimpic, 
care urmează să 
găzduiască circa 
14 000 de persoane, 
va fi construit pe... 
platforme marine, 
ia rada portului o- 
rașului.

Fotbalul brazilian, binecu
noscut in Întreaga lume și 
admirat pentru virtuțiiie sale 
estetice, este cel pe care și-i 
doresc, pentru echipele lor, 
cei mal mulți dintre antre
norii formațiilor europene de 
club și ai reprezentativelor 
naționale. De aceea a și fost 
studiat in amănunțime jocul 
fotbaliștilor „cariocas" și se 
caută implantarea lui aici, in

RECORDURI DE
In Montparnasse, la Paris, 

urmă, imobilul cel mai înalt din capitala Franței, 
turn de 59 de etaje, un veritabil „zgirie nori". In 
a stimulat, iată, pofta de recorduri... Citim in ziarul FEquipe 
că mai deunăzi, un oarecare Didicr Douziech, student la 
„Școala de Arte și Meserii", a Înregistrat un timp, realmente 
excepțional, urcind in fugă, in numai 6:30,18, cele 1 214 trepte 
ale celor 59 de etaje. La această tentativă de record au par
ticipat reprezentanții a opt mari școli pariziene. Recordul 
feminin a fost realizat de Laura Simon, de la Politehnică, 
cu o performanță de 8:19,15.

25 DE ORE IN BAZIN I
că In Cehoslovacia, 
la Ceske Budejo- 
vice, clubul local 
„Motor" a organi
zat o astfel de șta
fetă încă și mai 
și !... Este vorba de 
o cursă de 1 OOOX 
100 m ! Timpul în-

MINUNATA I
vidual compus, 1 la sărituri 
șl 2 la sol, 1981 — Campio
natele europene, locul 23 la 
individual compus și 4 la să
rituri, 1981 — Campionatele 
mondiale, locul 1 cu echipa 
șl la individual compus, 8 la 
paralele, 1982 — Cupa mon
dială, locul 1 la individual 
compus, 1 la sărituri, 2 la 
paralele, 3 la birnă și 1 la 
sol, 1983 — Campionatele eu
ropene, locul 1 la individual 
compus.

României a intilnit Turcia. 
Sw final: 3—1 (7,7, —13, 6). E- 
levele antrenorilor S. Chiri ță 
și V. Moșeseu au evoluat mult 
mai bine decit in ziua prece
dentă. deși au avut în jucă
toarele turce partenare de în
trecere deosebit de ambițioa
se. In primele două seturi for
mația noastră a jucat dezin
volt cîștigindu-le la scoruri 
ideatice : 15—7. In setul trei, 
poate prea repede, echipa s-a 
relaxat fiind condusă cu 9—3 și 
14—7 și deși a’ refăcut din 
handicap (13—14), setul a fost 
pierdut. Setul patru și ultimul 
a fost o simplă formalitate 
pentru reprezentantele Româ
niei. remarcindu-se în mod 
deosebit Georgeta Lungu și 
Maria Enache. Formația țării 
noastre a avut următoarea al
cătuire : Doina Săvoiu, Maria 
Enache, Fidelia Crișan (Car
men Caejdeanu), Ioana Liiea- 
nu (Iuliana Enescu), Speranța 
Gaman (Georgeta Lungu), Mire- 
la Popoviciu. întilnirea a fost 
condusă foarte bine de arbi
trii bulgari I. Taușaaov și K. 
Tașkov.

Și echipa reprezentativă mas
culină a României a obținut o 
victoria categorică în întîlni- 
rea cu reprezentativa Greciei.

Scor final : 3—0 (3,5,8)'. După 
succesul 
cedentă 
partida 
pentru
Formația trimisă în teren 
antrenorul W. Schreiber, 
chimbată pe parcursul 
lui (Cata-Chițiga, 
Vrîncuț, Enescu, 
leanu). a realizat faze de mare 
spectacol surclasîndu-șî pur și 
simplu adversarii. S-au re
marcat în special blocajele 
excelente ale lui Gîrleanu și 
Enescu, preluările lui Vrtneuț, 
iar mereu tinărul Dumănoiu a 
fost pe tot terenul. Partida, a 
fost arbitrată bine de 
teleev (Bulgaria) și I. 
(Iugoslavia).

Prin aceste victorii, 
le României se înscriu 
se serioase la ciștigarea titlu
rilor balcanice în intilnirile de
cisive de duminică cu selec
ționatele Bulgariei.

Iugoslavia — Grecia (f) 3—0 
(4,11,1). Programul ultimelor 
două zile este următorul : 
simbăiă, de la ora 14 : Bul
garia — Turcia și România — 
Iugoslavia, la feminin ; Bul
garia — Grecia și România — 
Iugoslavia, la masculin ; du
minică, dimineața ; Turcia 
Grecia (f). iar de la ora 
Turcia — Grecia 
nia — Bulgaria, 
masculin.

grecilor în ziua pre- 
in jocul cu Iugoslavia, 

se anunța 
voleibaliștii

dificilă 
noștri, 

de 
nes- 

meciu- 
Dumănoiu, 

Stoiaa, Gîr-

S. Pen- 
Lecinici

echipe- 
cu șan

13 :
(m). Româ- 

feminin și

europeaoâ ! E bine 1

URCUȘ PE TREPTE
a fost clădit, cu cițiva

bloc- iane
Intr-un clasament (pe tari) al Cupelor continentale intercluburi 

ROMÂNIA - PE LOCUL 8 !

PESTE
Relatam, săptămi- 

na trecută, despre 
„recordul mondial" 
înregistrat in bazi
nul din Kassel de 
o selecționată vest- 
germană in 
de ștafetă de 
50 m. Iată,

proba 
1 OOOX 

însă,
o

a i
PÂFUȘA

gimnasticiiNoua stea _ 
sovietice Olga Bicerova, nu-i 
mai mare decit o păpușă !... 
Olga s-a născut la Moscova, 
la 26 octombrie 1966, are 
doar 144 cm șl cintărește 34 
kg. Face parte din clubul 
Ț.S.K.A. Moscova și este pre
gătită de antrenorul Boris 
Orlov. Practică gimnastica 
din 1974 Citeva performan
țe : 1979 — Concursul „Prie
tenia" locul 9 la individual 
compus, 1980 — Concursul
„Prietenia", locul 1 la indi-

registrat a fost de 
25.18:10.1 ! In tim
pul acestei uriașe 
ștafete s-au schim
bat nu numai Îno
tătorii, ci și oficia
lii, organizați și ei 
în mai multe e- 
chipe !...

MAI REPEDE DECÎT BUNICUL...
John E. MacDermid, originar din 

vîrstă de 49 de ani, a luat parte, 
a treia oară, la întrecerea marelui 

pe care a încheiat-o după 3.07:00. Rezultatul, 
fi faimos, l-a satisfăcut totuși, în bună mă-

Un oarecare 
(Michigan), in 
aprilie, pentru 
d'e la Boston 
departe de a . __ ... _____
sură, pe autorul lui, deoarece i-a arătat că, poate chiar anul 
viitor, la ediția din 1984 a maratonului de la Boston, el ar 
fi in niăsură să-și împlinească obiectivul său sportiv : un 
timp sub 2.55:10. Se cuvine să precizăm că acest rezultat 
de 2.55:10 reprezintă performanta cu care John J. MacDermid, 
bunicul său, a Ieșit ciștlgâtor în 1897, la prima ediție a acestui 
maraton, devenit ulterior unui din „clasicele" genului.

Să precizăm, insă, că nepotul este suferind de osteopatie. o 
maladie a sistemului osos, pusă in... „inferioritate de plă
cerea de a alerga !“ Și nepotul se antrenează zilnic, fugind 
cîțiva kilometri...

Belleville 
in luna 
maraton

Rubrică realizată de Romeo VILARA

U.R.S.S. 
grupa , 
cia — 
Spania

- înainte
74—73, 
pasă, 
ghin care a transmis mingea 
lui Cachetti, cel care a înscris 
apoi coșul victorios ! —. Iugo
slavia — Franța 80—76.

TURNEUL DE POLO
DE LA TBILISI
TBILISI. 27 (prin telefon). 

Desfășurat timp de cinci zile 
în acest frumos oraș sovietic, 
turneul international de polo 
— care s-a bucurat și la edi
ția din acest an de o valoroa
să participare — s-a încheiat 
vineri cu victoria reprezenta
tivei U.R.S.S. Au urmat-o în 
clasament formațiile Ungariei. 
Italiei, Cubei, României, R.S.S. 
Gruzine, Greciei și Suediei.

In ultimele partide susținu
te, poloiștii noștri au întîlnit 
echipele Greciei și Cubei. In 
primul dintre aceste jocuri, 
cu Grecia, ei au terminat în
vingători cu 13—11, cedind în 
celălalt, in fata Cubei, la ca
pătul unei dispute de mare 
luptă, cu 9—10.

Titlul de golgeter al tur
neului a fost obținut de po- 
loistul român VLAD HAGIU, 

. care a înscris 21 de goluri.

•TELEX•

BERNA, 37 (Agerpres). Uniunea Europeană de fotbal (U.E.F.A.) 
a alcătuit clasamentele finale pe țări ale cupelor continentale inter
cluburi. având drept criteriu rezultatele înregistrate in „Cupa Cam
pionilor europeni", „Cupa Cupelor" și „Cupa U.E.F.A1. Datorită 
evoluției merituoase a Universității Craiova in recent încheiata 
ediție a „Cupei U.E.F.A.", România ocupă locul 8 in sezonul 1382— 
1«3, cu un coeficient de 5,75, urmată de Iugoslavia și Polonia — 5, 
Franța — 4.4, U.R.S.S. — 4,20, Austria — 4, Elveția — 4, Anglia 
(locul 15 !) — 3.875 etc.
Pe primul Ioc in ierarhia sezonului trecut se află, în mod sur

prinzător, Scoția, cu un coeficient foarte bun — 10,50, pe pozițiile 
următoare clasindu-se R.F. Germania — 9,16S, Portugalia — 1,75, 
Beigia — 8.40. Spania — 8.118, Italia — 7, Cehoslovacia — 6.
Pe totalul celor cinci ani care intră în calcul pentru atribuirea 

formațiilor in „Cupa U.E.F.A.1’ (locurile 1—3, cite 4 echipe, locu
rile 4—8 — cite 3, locurile 9—22 — cite 2, locurile 23—32 — cite 
una). România ocupă poziția a 16-a avind, deci, dreptul la două 
reprezentante în ediția viitoare a „Cupei U.E.F.A.".

ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE
La Moscova, în gr. „A* a pre

liminariilor olimpice : U.R.S.S. — 
Crecia 3—0 (3—0), prin golurile 
marcate de Gracev, Aleinikov și 
Larionov. Formația învingătoare: 
Cianov — Ianușevski, Belialov,

Sorokalet, Kaplun — Larionov, 
Gotsmanov (Kuznețov), Gracev 
(Belianov) — Aleinikov, Ceren
kov, Gazaev. Au asistat 21 000 de 
spectatori. A arbitrat Orakanguas 
(Finlanda).

MANCHESTER UNITED A CIȘTIGÂT „CUPA ANGLIEI"

Joi noaptea s-a rejucat finala 
„Cupei Angliei" dintre Manches
ter United și Brighton. După cum 
se știe, primul meci s-a încheiat 
Ia egalitate, după prelungiri : 
2—2. De data aceasta, Manches
ter United nu a mai avut pro
bleme în fața retrogradatei din 
prima ligă cîștigînd eu 4—0 (3—0). 
prin golurile marcate de Robson 
(min. 24 și 43), Whiteside (min. 
28) și --------- ----- ---------------
nalty). 
tatori. 
aliniat 
bury,
McQueen, _______
Stapleton. Whiteside, Davies (au 
lipsit titularii Coppet șl Cunnin
gham).
• Mîine la Goteborg. în preli

minariile C.E., un meci care ne

interesează direct : Suedia* — 
Italia, în grupa a 5-a. In cazul 
cînd italienii pierd acest meci, 
practic ei nu mai pot ocupa lo
cul 1 !

Muhren (min. 62 din pe- 
Au asistat 92 000 de spec- 
Ciștigătoarea trofeului a 
formația : Bailey — Dux- 
Albiston, Wilkins, Moran, 

Robson, Muhren,

• Finala „Cupei Spaniei" pro
gramată la 4 iunie, între Real 
Madrid șl C. F. Barcelona va 
avea loc la Zaragoza. Barcelona 
a eliminat în semifinale (2—1 și 
2—0) pe fosta campioană Real 
Sociedad, iar Real Madrid pe 
Gijon cu 6—0, și apoi, în retur 
a fost învinsă cu 4—0 !
• în C.E. (sub 16 ani) : Ceho

slovacia — Grecia 3—2. Din a- 
oeastă grupă mai fac parte 
România și Iugoslavia. în pri
mul joc, la Galați : România — 
Grecia 1—0.

CICLISM • In turul Angliei, 
au avut loc joi două etape, a 
patra (Harlow — Ipswich, 142 km) 
a revenit, la sprint, francezului 
Denis Pelizzari 3.30:20, același 
timp cu cehoslovacul Kvetoslav 
Pakov. Etapa a cincea (circuit 
de 32,2 km la Ipswich) a fost 
ciștlgată de amatorul britanic 
Malcolm Elliott 46:43 în fața unui 
grup de cinci concurenți. Lide
rul competiției este Peter Becker 
(R.F.G.) 16.13:41. urmat la 10 s
de compatriotul său Ulrich 
Rottler • Etapa a doua a tu
rului Olandei (amatori), Hille- 
gom — Harderwijk, 140 km, a 
revenit olandezului Dick van 
Oorschot 2.58:23 același timp cu 
Peters Pieters (Olanda) și Ma
rio Hemig (R.D.G.). In clasa
mentul general : Pieters 4.35:35. 
urmat la 22 s de van Oorschot 
• Etapa a treia a Turului Tu
nisiei : Daniei Fedan (Franța) 
3.09:32 pe 136 km.

HANDBAL • Radnicki Belgrad 
a clștigat pentru a șasea oară 
Cupa Iugoslaviei, la femei, între- 
cind in finală pe Dalma Split 
cu 29—26.

SCRIMA • Vest-germanu! Ell- 
marr Borrmann a cîștigat edi
ția din acest an a „Cupei mon
diale" la spadă. El a totalizat 
62 p. Pe locurile următoare : 
Sandro Cuomo (Italia) 38 p, 
Philippe Riboud (Franța) 33 
4. Volker Fischer (R.F.G.) 
Swornowski (Polonia) 32 p, 
Michel Salesse (Franța) 31 
Cupa mondială pe echipe a re
venit : floretă fete — U.R.S.S., 
floretă — Italia, spadă 
Germania, sabie

ȘAH • Meciul amical Bulga-' 
ria — R. D. Germană a fost 
cîștigat de prima echipă cu 
17—15.

TENIS DE MASA • Turneul 
de la Kingston (Jamaica) : sim
plu : Wang Huiyuan (R. P. Chi
neză) — Andrzej Gruba (Polo
nia) 2—0 (15. 10), Istvan Jonyer 
(Ungaria) — Skylet Andrew (An
glia) 2—0 (19 19).

VOLEI • Turneul masculin_de 
calificare pentru C.E., la 
Bosch : Suedia — Norvegia 
(15, 2, 0), Italia — Spania 
(7, 4, 6), Olanda — Israel 
(9, —11, 14, 6). După două etape 
conduc Italia și Olanda cu 4 p.

R. 
de

D.

2.
3.
P, 
Șl
6. 
P-

R. F.
U.R.S.S.

Den
3—0
3—0
3—1
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