
Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU' 

împreună' cu tovarășa
ELENA CEAUSESCU,

în județul Caraș-Severin
3 iunie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 

a 
in

Vineri,

tovarășa Elena Ceaușescu, 
continuat vizita dc lucru 
județul Caraș-Severin.

In cadrul dialogului de lucru 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu siderurgiștii și constructorii 
dc mașini reșițeni, cu minerii 
din Anina, cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, ai unor ministere s-a 
analizat modul io care se ac
ționează pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru realizarea 
prevederilor de plan pe acest 
an și pe iniregul cincinal.

(a și in prima zi, mii de lo
cuitori' ai Reșiței se aflau dc-a 
lungul străzilor municipiului 
pentru a saluta din nou cu cele 
mai calde sentimente de dra
goste și prețuire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Vizita in munieipiul Reșița a 
început la marele combinat si
derurgic și a continuat la în
treprinderea constructoare de 
mașini Reșița. Apoi, secretarul 
general al partidului s-a depla
sai la Anina pentru a se în
tâlni cu muncitorii și specialiștii 
întreprinderii miniere de ex
ploatare a șisturilor bituminoa
se si de la termocentrala de 
nici

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in judelui 
Caraș-Severin, asemenea celor
lalte întâlniri ale secretarului 
general al partidului eu oa
menii muncii din orașele si 
satele tării, s-a ineheiat prin- 
tr-o mare adunare populară, 
care a avut loc in Piața 1 De
cembrie 1918 din 
Reșița. Cei peste 70 000 
cipanți — muncitori, ______
intelectuali, elevi, tineri și vîrst- 
nici. femei și bărbați, ce 

și muncesc înfrățiți pc aceste me
leaguri românești — au venit 
să salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu toată dragostea 
si recunoștința pentru activita
tea neobosită consacrată înflo
ririi României socialiste, creș
terii prestigiului ei in lume, 
pentru eforturile pe care le 
depun pentru salvgardarea pă
cii. pentru crearea unor

municipiul 
parti- 

tărani.

trăiesc

rclații internaționale mai drep
te și mai echitabile.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu la balconul sediului 
Comitetului județean de partid 
este intimpinată cu aplauze 
însuflețite, cu vii și îndelungi 
ovații. Din mii de piepturi 
se scandează cu înflăcărare 

„Ccaușescu-P.C.R. 1", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu-mun- 
citorii!”, „Ceaușescu-pacc!“.

Primit cu vii ți îndelungi a- 
plauze, cu puternice urale ți 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, transmisă în 
direct de posturile noastre de 
radio ți televiziune, a fost ur
mărită cu viu interes, cu pro
fundă satisfacție ți aprobare, 
fiind subliniată in repetate rin- 
duri cu puternice aplauze, cu 
îndelungi urale și ovații.

Aprecierile, indicațiile si în
demnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au găsit un profund 
ecou in inimile participanților 
la adunarea populară, care, 
conștienți de sarcinile și înda
toririle ce le revin, au reafir
mat profunda lor hotârire de 
a acționa cu toată răspunderea 
și puterea lor de muncă pen
tru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne si externe a 
partidului si statului nostru, 
pentru ridicarea României so
cialiste pe noi trepte de civi
lizație si progres.

La încheierea adunării popu
lare, in piața 1 Decembrie 1918 
răsună din nou puternice urale 
ți ovații pentru partid și secre
tarul său general, pentru patria 
noastră socialistă, liberă, inde
pendentă și suverană, pentru 
viitorul fericit al întregului 
nostru popor.

După marea adunare populară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, intr-o 
mașină deschisă, s-an îndreptat 
spre stadionul municipal — de 
unde a decolat elicopterul —, 
in aclamațiile entuziaste ale ze
cilor de mii de cetățeni.

Aceeași manifestare entuzias
tă are loc și pe aeroportul din 
Caransebeș.

*
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au revenit in 
Capitală din vizitele de lucru 
efectuate in județele Timiș ți 
Caraș-Severin.
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A 26 a edific a „internaționalelor" dc atletism, pc stadionul ja August"

PATRII RECORDMANE
PROGRAM CE MULTE

MONDIALE INTR-UN
CAPETE DE AFIȘ

Astăzi : sar Anișoara Cușmir — Vali lo- 
nescu și Dan Simion — Bedros Bedrosian ; a- 
runcă Galina Savinkova — Florența Crăciu- 

nescu ; alecrgâ Maricica Puică — Fița Lovin 
9 Miine îi vcm vedea pe Mihaela Loghin, 
Iosif Nagy, Doina Melinte, Petru Drăgoescu, 
Silvia Costa in luptă pentru rezultate valo
roase.

Marele concurs atletic, de re
zonanță mondială, care este a- 
ceastă tradițională întrecere a 
sportului nostru — campionate
le internaționale ale României
— ajunse la a XXVIII-a ediție, 
se va desfășura, astăzi și mii
ne, pe stadionul din parcul .,23 
August- din Capitală. în afara 
celor mai buni aticii români, 
prezenți in corpore la startul 
diferitelor probe, se vor afla 
in întrecere numeroși sportivi 
de valoare din mai multe târî 
de pe patru continente. Si-au 
trimis reprezentanți la această 
prestigioasă manifestare inter
națională : Bulgaria. Cehoslova
cia. R. 
landa. 
Maroc, 
niunea 
tor atleti este ea însăși un in
diciu că întrecerile se vor des
fășura la un înalt nivel valoric, 
că vom putea urmări un spec
tacol sportiv agreabil si vom fl 
in măsură să apaludăm rezul
tate de primă mărime, poate
— cine știe — chiar noi recor
duri.

P. Chineză. Cuba, Fin
it. D. Germană, Libia, 
Polonia, Ungaria si U- 
Sovietieă. Prezenta atî-

Ieri, in Capitala, start 
în ..CUPA CARPAB“, com
petiție internațională re
zervată tinerilor poloițti.

Cronicile

Ciți oameni ai muncii fac efectiv sport la „Progresul1 Brăila ?

A V»

PROCENTE NEÎNSEMNATE FAȚA DE POSIBILITĂȚI SI CERINȚE! 
afirmațiile 
iscate de 

avea

Înainte de a vizita întreprin
derea constructoare de mașini 
„Progresul" din Brăila căpăta
sem informația că ar fi unitatea 
cea mai prezentă pe coordona
tele „Daciadei", atît in sportul 
de masă, cit și în cel de perfor
manța. în timpul discuțiilor la 
sediul clubului constructorilor de 
escavatoare și alte agregate, am 
auzit aceleași aprecieri, care însă 
contrastau cu concluziile unui re
cent material rezultat în urma 
acțiunii de îndrumare și con
trol efectuată la A.S. Progresul.

se 
la 
de 

s-a

In concluziile 
spunea, de pildă, 
„Daciadă", că 
educație fizică

materialului
, privitor 

„activitatea 
si sport nu

- - , - - _ _ _ . 
desfășurat la nivelul cerințelor-, 
că întrecerile etapelor de masă 
ale competițiilor „nu au dema
rat la nivelul atelierelor, secțiilor 
și sectoarelor-, că „nu s-a rea
lizat obiectivul din Program ca 
cel puțin 44 la sută din totalul 
personalului muncitor, Întregul 
tineret, să practice exercițiul 
fizic șl sportul- saa că compe
tițiile in afara fotbalului sînt 
sporadice șt nu de durată, eă 
din rlndul femeilor doar 54 (și 
sînt vreo 3000) au participat la 
un cros de 4 Martie, că doar 11 
au trecut normele complexului 
„Sport șl sănătate-, tn fine “ 
nu s-a făcut nimic pentru 
ce locuiesc tn căminele de

» »
familiști. Poate că 
erau „tendențioase", 
ranchiuna unora, așa cum ___

să se exprime președintele clu
bului, George Sima. Am vrut să 
vedem, deci, mal de-aproape cum 
arată, la cea mal reprezentativă 
unitate brăileană (cu mii de lu-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Dc azi, iu sala Dinamo, finalele „Daciadci"

că 
ce* 
ne-

ELITA VOLEIULUI FEMININ 
ȘI MASCULIN, ÎN CONCURS

Se poate spune că de astăzi 
amatorii de volei bucureșteni 
vor avea prilejul să vadă. în 
sala Dinamo, aproape întreaga 
elită a voleiului nostru femi
nin și masculin, evoluînd în 
cadrul finalelor competiției na
ționale „Daciada". Intr-adevăr, 
în ultima parte a cursei pen
tru cucerirea trofeelor si a tri- 
courilor de campioane cu care 
sînt răsplătite învingătoarele 
prestigioasei întreceri au ră

mas cite 5 selecționate de ju
deț și cite una reprezentînd 
Capitala. In rîndul cărora fi
gurează multi jucători și jucă
toare de valoare. Cele 12 re
prezentative (6 feminine și 6 
masculine) sînt clădite pe for
mații din prima divizie cu a- 
lese cărți de vizită. La fete, 
de pildă, reprezentativa Bucu-

(Continuare tn pag. 2-3)

In întreceri se 
vor afla acum pa
tru recordmane 
mondiale > atletele 
noastre Anișoara 
Cuj.mir ji Vali Ie- 
neseu — săritura 
in lungime, Mari- 

Puicâ — o 
și aruncâtoa- 

sovietică Ga- 
Savinkova — 
ale căror cărți

cică 
milă 
rea 
lina 
disc, 
de vizită dau stră
lucire oricărei com
petiții de acest fel. 
Vor fi prezenți, de 
asemenea, nume
roși recordmani ji 
campioni ai diferi-

,.Fetele noastre de «ur* Vali Ionescu ?i Ani
șoara Cușznir Foto : Dragoș NEAGU

TRICOLORII AU LUAT
STARTUL PREGĂTIRILOR

PENTRU MECIUL CU SUEDIA
Azi, la Koblenz, fotbaliștii noștri

un meci de verificare
KIRN, 3 (prin telefon). Lo

tul de fotbal al României a 
ajuns joi la amiază la Frank
furt Pe Main. După joncțiu
nea cu jucătorii din selecționa
ta divizionară care a 
la Sarajevo, lotul are 
toarea componență : 
Moraru si Lung ; 
Rednic, Negrilă, 
Stefânescu, Andone. 
nu ; mijlocași : Ticleanu. Au
gustin, Boloni, Klein. Bălăci, 
Mulțescu ; înaintași : Geolgău, 
Cămătaru, Cirțn, Văetuș.

După sosire, tricolorii au făcut 
un joc de relaxare tn compa
nia unei echipe de amatori în 
localitatea FrankentahL A fost 
un joc adecvat momentului. în 
care antrenorii i-au rulat pe 
toti fotbaliștii deplasați aici, 
mai puțin Bălăci care a reluat 
antrenamentele, cot la cot cu 
echipa, in cursul după-amiezii 
de vineri.

Fotbaliștii români sînt găz
duit! la marginea orașului Kirn 
(15 000 de locuitori), situat in *

evoluat 
urmă- 

portari : 
fundași : 

Lorgulescu, 
Ungur ea-

susțin
cu selecționata orașului

aproxima- 
Luxemburg

Rheinland-Pfalz la 
tiv 100 km est de _
și 80 km nord-vest de... Kai
serslautern. Această localitate 
submontană asigură excelente 
condiții de recuperare si are 
un complex sportiv ultra
modern. aflat acum la dispo
ziția jucătorilor români. Si
gur. In prim-planul activității 
se află recuperarea lotului și 
refacerea lui fizică si psihică, 

începînd de azi. vineri, acti
vitatea Se desfășoară din plin, 
ședințele de pregătire pe teren 
altemînd cu cele tehnico-tac- 
tice „video". In cursul dimi
neții de vineri a fost proiectat 
la video. în întregime, recentul 
meci cu Cehoslovacia, care a 
constituit obiectul unei discuții 
libere, cu reluări de faze.

în momentul marii ratări a 
lui Boloni. acesta a exclamat: 
„Vă rog, nu mai reluați. Nu

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatul național de acrobație aeriană - zbor cu motor

CiTE UN NOU TITLU PENTRU NINA IONITA Șl MARCEL MITU

M. Mitu, „nr. 1“ al pilofilor noștri acrobafi Foto: I. MIHAICA

STREJNIC, 3 (prin telex). 
Cea de a doua zi a campiona
tului național de acrobație ae- 
riană-zbor cu motor, cu pro
gramul de figuri liber alese, a 
confirmat ierarhiile stabilite în 
proba precedentă. Evoluînd de 
o manieră constantă, cei doi 
lideri. Nina Ioniță și Marcel 
Mitu, au reușit să-si adjudece 
cile un nou titlu.

întrecerea feminină, mai 
echilibrată — o dovedesc și di
ferentele de punctai mult mai 
reduse — a fost din nou do
minată de Nina Ioniță. Este 
revelator faptul că deși a fost

Dinu COSTESCU

(Continuare în pag. 2-3)



PROCENTE NEÎNSEMNATE FAȚĂ DE POSIBILITĂȚI Șl CERINȚE!
(Urmări din pag. 1)

erătorl), competiția națională 
„Daciada*, ca Întrecere deschisă 
tuturor.

Ce s-a tăcut, practic, ta eta
pele de Iarnă și de vară T în eea 
de Iarnă s-au organizat 4 com
petiții de șah șl tenis de masă 
(particlpanțl — între o sută și 
două sute de tineri) eu prilejul 
a diverse zile festive, Iar trece
rea spre etapa de vară au fă
cut-o cite va handbaliste care au 
participat la o competiție pe mu
nicipiu. dotată eu „Cupa 8 Mar
tie”. Apoi a avut loc „Crosul 
tineretului* pe Întreprindere, cu 
țfl# de participanți, deschiderea 
festivă a „Daclade!*; eu ȘW de 
participanți (Intre care sportivi 
de performantă chemați să facă 
demonstrații ia Judo, 
lupte etc.) au început campio
natele de fotbal Intersecții (cu 
19 echipe) ti de handbal fete 
(cu 4 echipe. începute finali
zate ta cursul lunti aprilie f). 
Am încercat sl calculăm cam

haltere.

cit reprezintă In procente numă
rat partidpanților, vizavi de nu
mind mare de lucrători. A fost 
cam greu, mal ales după ce pre
ședintele G. Sima ne-a mărturi
sit că, de fapt, cam același ti
neri vin la competițiile de șah 
șl tenis de masă, eă ed care 
treo normele complexului „Sport 
șt sănătate* slot îndeosebi ama
torii de a juca fotbal („Încălzi
rea* fiind înlocuită eu probele 
respective). Dacă-1 așa (șl cum 
să nu credem T). înseamnă că la 
etapa de Iarnă procentul rezultă 
a fi sub : la sută fia fete sub 
unu la sută), iar ta eea de vară 
sub T la sută per total (chiar 
Hilnd ta calcul "nu numărul oa
menilor angrenați tn sport, el ai 
participărilor I)

Ce spun aceste calcule t Că 
sportul de masă 1a Progresul, 
la un club care are o buna bază 
sportivă, este tatr-sdevăr departe 
de cerințe. Competițiile de masă, 
cu excepția celei de fotbal, stat 
sporadice sl antrenează ur. nu
măr nesemnificativ de 
Gimnastică la locul de

tineri. 
msneA

ELITA VOLEIULUI IN CONCURS
(Urmart din pop. I)

reștiulul. laureată ta primele 
două ediții ale „Daciadei", are 
ea nucleu pe eampioana târil_. 
Dlnamo București, 
de o altă fruntașă, 
roșie. Una dintre 
contracandidate la titlu ta a- 
eeastă ediție este echipa jude
țului Sibiu, reprezentată de 
performera campionatului în
cheiat în primăvară vicecam- 
pioana C.S.M. Libertatea, care 
a clștigat In 
meci tn fata
Dar si celelalte participante : 
Constanța (care n-a fost de
parte de victorie tn ediția tre
cută). Galați, Bacău și 
emit justificatP pretenții 
unul din locurile podiumului, 
wvînd în componentă jucătoare 
valoroase care au făcut sau fac 
parte din loturile naționale.

Si la băiet! se anunță dis
pute interesante. spectaculoa

sprillnltă 
Flacăra 

serioasele

campionat un 
dinamovistelor.

Cluj 
Ia

După campionatele balcanice de volei de la B

ECHIPA MASCULINA A RĂMAS DAT

se. Bucureștenii — si ei dețină
tori al titlului — au ca nu
cleu tot pe eampioana tării. 
Dlnamo. replica principală as- 
teptîndu-se să vină ta primul 
rînd din partea echipelor Dol
jului. Sălajului si Brașovului.

De remarcat că ta vederea 
finalelor „Daciadei”. toate jucă
toarele si jucătorii Ioturilor 
naționale de seniori, tineret «i 
juniori au fost eliberați de 
orice obligații la loturi pentru 
a se Integra In echipele fina
liste de care aparțin.

nu se face Încercat —
mărturisea G. Sima, dar stat 
seefii la care este imposibil. De 
pildă, ta sculărie șl ta LC.P.U.C. 
s-ar putea, dar ta eacavatoare... 
B fum rău...* Păi. tocmai pentru 
că este fum oamenii ar trebui 
să lasă ta aer Kber ta pauză 
91 să tacă exerciții, să-și oxige
neze plămlnfi). Colaborarea din
tre conducerea clubului (ta speță 
comisia de sport de masă con
dusă de vicepreședintele Șt. Ef- 
timie) și factorii cu atribuții nu 
prea există tdeaîtfel președintele 
clubului nici nu mal știa bine 
numele celor de la tJ.T.C. și 
sindicat care răspur.d de eport : 
a afiat prin telefon, ta fața 
noastră !). Excursiile care se fac 
»o caracter fata sportiv fia me- 
cturfie de ta București, pe Lito
ral sau ta... străinătate). De 
tămpul liber al tinerCor din eă- 
tatoele de nefam&.;șfi nu șe ocupă 
ntanenl. Dir. de lucrătoare
fmajoritazea sub 3» de ani. a! 
s-a spus) doar vreo M lac parte 
la an cros st vreo 44 (poate aoe- 
leasi) Joacă |—5 meciuri de hand
bal. Cura »-er putea ajunge, 
astfel, ta procente de 36—46 la 
vum tfr. numărul personajului 
muncitor • La Progresul, ea s! 
te alte unlMfi unde pe Mrtie 
cumăruj cetoe ce fac efectiv 
ceva sport este multiplicat eu 
“■emirul etapelor din eamptona- 
tig Intern de fotbal sau a! celor 
chera roneursurî la care leu 
parte cam aceeași finer! tasa 
»-a a'acs la dtra de S M de 
nartidpantl tel eompetitir.e antdu! 
trecut) ! Ia afara spoetivSoe mo- 
b-izatl oentra demon Mrs ti 
‘oeerl de fotbal, tre prea vin 
-tmenil «n secții, n* s-a spn« 
Dar ee E se oferă, eft s! eum • 
Acestea sint tetrebărîle ta ea— 
nreaedJntele tiubtfiu! .-Progrese'• 
a răspens ta cele dir urmă sin
gur : JSta ecranizăm aednal a- 
cantate”. Rărpurs etar fi. adevă
rat. Așteptăm tr.M ea Ir. viitor 
st se taie mc răspuns negația...

Lucid și sincer, 
echipei de volei 
României — W. 
reflecta în drum 
Întoarcerea de la 
garia) unde i 
noastră a ocupat 
campionatul balcanic, după e- 
chipa Bulgariei : ,,Nu mă aș
teptam, ta gradul de pregătire 
actual al echipei, eu ea să ctș- 
tlge Balcaniada, deei să Învin
gem puternica reprezentativă 
a Bulgariei ta ea acasă. Aș
teptam insă mai mult de la 
echipa noastră, voiam să văd 
eă băieții încearcă mai mult 
din eeea ee exersaseră la an
trenamente. ef gîndesc tactic, 
eă au mal multă Ineredere tn

■. antrenorul 
masculin a 
Schreiber — 
spre casă la 
Burgas (Bul- 

reprezentativa 
locul 2 la

începem comentariul referi
tor la comportarea echipei 
noastre la Burgas eu gîndurile 
„principalului*, lntrucit ele co
incid eu ale noastre. Așadar, 
la campionatele balcanice re
prezentativa masculină de vo
lei a obtinut trei victorii : 8—1 
eu Turela. 3—0 cu Grecia. 3—2 
eu Iugoslavia si a pierdut 
1—3. cu Bulgaria.

Ceea ce se poete reproșa for
mației noastre este faptul că

n-a jucat constant, ci 
dente fluctuat!! chiar 
cursul aceluiași meci, 
aflat în teren uneori 
cea". jucînd dezinvolt, 
unei echipe bine puse 
(in primul set luat ________
la 9 ; surclasarea echipei Gre
ciei), alteori intra în panică și 
nu-i mai reușea nimic (blo
caje. atacuri, preluări): uneori 
dădea dovadă de o voință ex
traordinară (în partida cu Iu
goslavia. care a durat 2 ore 
si 45 de minute, a fost cîștiga- 
tă cu 3—2 după ce fusese 0—2 
la seturi si 0—5 în setul 5). 
alteori evolua apatic. Căia-Chi- 
tiga, Dumănoiu, Vrîncuț, Enes- 
en, Stoian, Gîrleann — „șasele" 
de bază — au experiență com- 
netitională. un grad de tehnici
tate corespunzător, aproape de 
ei situîndu-se ceilalți din lot. 
folosiți mai mult sau mai pu
țin : Mina, Ionescu, Ion, Zam
fir, Manole, Dascălu (o fru
moasă promisiune). Formației 
îl lipsește însă încrederea în 
forțele proprii, ambiția de a 
Întrece adversarele puternice. 
Nu lntîmplător. cel pe 
l-am văzut cel mai mult 
jos, încercînd Imposibilul

cu evi- 
pe par- 
Sextetul 
„strălu- 

cu alura 
la punct 
Bulgariei

care 
pe 
In

finalele întrecerilor de culturism
Conform regulamentului, vor 

avea loo tre! runde de arbitraj, 
notarea făctndu-șe la fiecare eu 
un punctai de ta 9 ta 20. In 
prima rundă judecătorii var a- 
P reci a simetria, armonia șl pro
porțiile, tn cea de a doua, dez
voltarea musculaturii sportivilor. 
Jar ta cea de a treia — progra
mul liber ales care (ca șl la 
gimnatică sau patinaj" artistic) 
se desfășoară pe muzică și nu 
poate depăși 2 minute.

PROGRAMLI. DE AZI 
Sala Dinamo, de la 

9 : 
eău 
cea 
ora 
ff)

ara 
Ba- 

Tul- 
la 

Cluj 
deschi

dere. București — Suceava 
(m) si Dolj — Brașov (m).

Galati — Sibiu (fi. 
— Constanta (fi. 
— Sălaj (mk: de 
15 : București 
festivitatea de

BOXERI ROMÂNI ÎN INTILNIRI INTERNAȚIONALE

In capitală: INAUGURAREA SEZONULUI DE CICLOTURISM

• Recent (fin
.compartimentului ____ __
cadrul U.C E.C.O M a avut loc 
ta orașele Gherla. Cimpia Tur- 
zii *i Ctaj-Napoca • tatere- 
santă competiție pugiEstieă la 
care și-au dat concursul selec
ționatele asociațiilor sportive

inițiativa 
sport*, din

Comisia de cicloturism de 
pe Ungă Consiliul municipal 
București pentru educație fizi
că si sport organizează, duml-» 
nicS 5 mal. prima ieșire ciclo
turistică a noului sezon. Ac
țiunea este deschisă tuturor 
amatorilor de rulaj ta grupuri.

dru- 
face 
rta- 
Ste-

Adunarea amatorilor de 
metie pe bicicletă se va 
duminică, ora 9. ta fata 
dlonulu! Dinamo, din sos.
fan cel Mare, de unde se va 
porni ta «rup spre Parcul Ti
neretului.

MIINE, „PREMIUL CARPAȚI"

HI PIS M
Mllne dimineață, pe hipodromul 

dta rioiețti se va disputa „Premiul 
Car pa ți" - prima probă clasică de 
demlfond o anului, cu o participare 
mimeroasfi, din caro remarcăm un 
buchet de viitori derbiștl 1963, prln- 
Iro care Sadău, Jurista, Răstimp. 
Feteasca, Hemona fi alții, așesațl 
Judicios de handiccpeurl. in program 
ee mai remarcă fi „Premiul ttonu- 
b*cna“, In care va concura fi Ca
tren. un vllto’ concurent a! con
cursului hipic Moscova 1983 Se onun- 
|A o reuniune Interesantă, deoarece 
ne repune In joc fi Pariul Austriac, 
eu un fond de pornire de 12 000 lei, 
tun fond de pornire de 3 000 lei 

pariul ord. triplă din „Premiul 
Corpațl*.

ADMINISTRAȚIA DE STAT

ta prlvințo reuniunii da Joi după- 
amtazâ, consemnam a douo victorie 
consecutiva a W Horlf. Inlr-un re
cord excelent (1:29,4), dețl s-a han
dicapat suplimentar eu «1 golop 
luat după primele sute de metri. 
Tot din formofic N. Gheorghe a 
mat învins >1 Ogor, oare Iruo o fost 
ajutat s» de hondioopeuri. Io fot oa 
fi Hadeș. Fondista, cu G. Tănase 
Io sulky, fi-o surclasat adversarii. 
Intr-un record ce spune tot (1:32.<). 
Lada, frumos condusă de tiooru! 
V. G. Voslle, a produs surpriza zrlel. 
Formația R. 1. Nicolae a reuylt doua 
vfctortt, cu Veteran, un cat cu mari 
rezerve, sl Salvomont.

REZULTATE TEHNICE r Cursa ■ : 1. - 
Fondtsta (Tănase) 1:32.4, 2. Hemctito. 
Cota : elfi. 3. ord 16. Cursa a ll-a : 
1. Veteran (Molse) 1:37,6, Z. Felin. 
3. Anunț. Cote 1 ci st. 4, ord. 3, ev. 
6, ord. triplă 64. 
Solvomont (1. G. 
Hamilton, Cofe : 
ev. t Cursa • 
(Boltan) 1:32,4, 
nlea.

Iubitorii sportului eu mă
nuși din Capitală vor putea 
asista astăzi, de la era IX 
pe arena Timpuri Noi. la 
o interesantă gală de box 
organizată de C.M.E.F.S. si 
asociația sportivă Timpuri 
Noi Din program rețin a- 
tentia următoarele partide: 
P. Boraescu (Mecanică fi
nă) — M Pasca’. (Metalul). 
D. Schiocu (Steaua) — I. 
Botx-c (Rapid) M. Cjobann 
(Metalul) — A. Lăcătuș 
(Mecanică fină).

Start (R-P. Polonă). Spartacus 
(R-P. Ungară) fi Voința din 
țara noastră. Iată rezultatele 
galei finale găzduite la Cluj- 
Napoca (ta ordinea cate
goriilor) : V. Burcă (Voința) 
b-p. MUardskj (Start). G. Bo
boc (Voința) Kp. Matușevski 
(Start) Czaja (Start) b.p. Som- 
yai (Spartacus). Plaszski (Start) 
b-p. L Cojocaru (Voința). G. 
Ciupercă (Voința) b.p. Gawen- 
da (Start). C. Bucur (Voința) 
b-p. Charszinski (Start)._ R. Do- 
mimitan (Voința) 
(Start). P. Paul 
Gorski (Start), 
(Votața) Kk.o.
(Start). Praszkș (Start) b.p. Gh. 
Anghel (Votata). M. Palzs (Vo
tata) b-ab. 2 Ram za (Start). 
Clasamentul turneului : 1. Vo
tata, X Start (Polonia), X Spar
tacus (Ungaria).

• La eea de a VT-a ediție 
a Turneului Internațional de 
box organizat la Plovdiv (Bul-

b.p. Fisurski 
(Voința) b.p. 
L CImerdean 
1 Palsurski

garia) au participat si 7 pugi- 
liști de la Rapid București. La 
competiție au mai luat parte 
o selecționată a orașului Le
ningrad (13 sportivi), boxeri de 
la Vorwaerts Frankfurt pe O- 
der (14) și 30 de pugiliști de 
la Trakia si Lokomotiv Plov
div. După cum ni s-a relatat 
boxerii români au avut o 
comportare bună, doi dintre ei 
clasîndu-se pe primul loc. Este 
vorba de „pana" Nicolae Ciu
botarii, învingător in finală. în 
fața lui Boicio Gadjev (Trakia) 
si de „mijlocul mic" Nicolae 
Modrogan care, tot în finală, 
l-a Întrecut prin abandon pe 
Vîlcean Anghelov (Trakia).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 2 IUNIE 1SS3 
Extragerea I: 51 7# 11 1 79 15 68 
71 46 ; Extragerea a n-a: 16 27 60 
•i 31 10 65 S5 13. Fond total de 
clștlguri : 642.297 lei, din care 
66.623 lei, report la cat. 1. Clști- 
șurlle tragerii „Loto »« din 29 
mal 1383. cat. 1 s 3 variante 25% 
a 50.000 lei ț cat. î t I variante 
100% a 32.071 lei șl 4 variante 
35% a 8.916 lei 1 cat. 3 : 5 varian
te 100% a 6.747 lei șl 24 variante 
35»/, a 2.187 lei ; cat. 4 : 53,25 va
riante a 1.807 lei ; cat. 5 : 231,75 
a 200 lei ; cat. 6 : 1.819 a 100 lei. 
Report categoria 11 44.676 lei.

Cîștlgurile de 50.000 fel, de la 
categoria 1, jucate pe variante 
25% au fost obținute de Gogu 
Ion din Brașov, Ionel Marian și 
Volnea -Lucia, ambii din Bucu
rești.

ASTĂZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

Se. reamintește, de asemenea, 
că numai astăzi mai pot fi de
puse buletinele de participare la 
atractivul concurs Pronosport a! 
acestei săptămînl, care, după toa
te probabilitățile, va prilejul no! 
șl mart succese celor mal Inspi
rați Iubitori de pronosticuri spor
tive.

Curse o lll-o : 1. 
Nicolae) 1:33.». Z. 
citi. 3.20. ord. B.

tV-e : 1. Ooor
. . 2. Sufix. 3. Soli-

Colo ! clțt. 1.60, erd. 7, ev. 
22, erd. trials 116. Cursa o V-a : 1. 
Lode (V. G. Vestle) 1:32.2, 2. Sorin. 
Colo 1 ctst 3, ord. S0, ev. 14, triplu 
3-4-5 605. Curta a VI-a : 1. Horij 
(Botton) 1:26.6, 2. Istria,
Cota : elfi. 1, ord. 5. ev. 36, ord. 
trlols 95 Curse e Vfi-a t 1. Hades 
(D. forge) 1:32,3, 2. Somon. Cola : 
elfi. 1. ard 7, ev. 4.

A MOSCU

1.

3. Onix.

CAMPIONATUL DE
singura care a .obținut* o notă 
de zero, la pendul (executat 
invers) lucrtnd excelent restul 
de 22 figuri (total 7 #00 puncte), 
ea s-a clasat prima Oră emoții. 
La băieți, Mielu Feteanu, cu o 
prestație mai bună de data a- 
ceasta. a reușit să dstige un 
loc ta clasament secoodtadu-1 
ne Marcel Mitu. lider autoritar.

Primele două probe avlnd a- 
ceiași cistigători. este greu de 
crezut că cea de a treia, pro
gramul impus — necunoscut va 
mai putea aduce o modificare 
esențială in ierarhii, deținătorii 
primelor locuri tatnd opțiuni 
serioase pentru titlul de cam
pion absolut

Rezultate tehnice — feminin: 
1. Nina Ionită (Aeroclubul M. 
Zorileanu* Brașov) 59894 o. X

ACROBAȚIE AERIANĂ
Maria Șulean (Aeroclubul „Gh. 
Bănauiescu* Ploiești) 5905.5 p, 
1256.5 p, X Aurei Iana (Aero- 
rtubtzl _A. Vtadcti” București) 
5436.9 p. 4. Etteabeta Coca (Ae
roclubul „Gh. Bănci ulescu"
Pkriești) 51704 p ; masculin i 1. 
Marcel Mi tu (TAROM) 63554 P. 
X Ifiedu Fețeanu (TAROM) 
62564 P, X Aorel Iana (Aero- 
ctobul JL Coandă* Pitești) 
5848,0 p, 4. Ioan Dtaconu (Ae
roclubul Vlalcu” București) 
5527,1 p. L Vaterin “ “
(Aeroclubul central

3 p
Ziua de slmbătă este desti

nată Întrecerilor pentru „Cupa 
B. Coandă”, tar duminică, după 
festivitatea de premiere. cei 
care îndrăgesc zborul vor putea 
asista la demonstrațiile aerle- 
ae sie laureatilor campionate-

Zamfir 
român)

Posibilități multiple dc frumoase satisfacții I

7 EXTRAGERI IN 2 FAZE CU UN TOTAL DE 66 NU
MERE.

Oricine joacă poate obține

• AUTOTURISME „Dacia 1300'
• MARI SUME DE BANI

• EXCURSII PESTE HOTARE

Biletele de 25 de lei varianta au drept de participa 
re la toate extragerile I

ULTIMA ZI DE PROCURARE A BILETELOR : sîmbătă

cele mai grei, 
cupețindu-si ta 
mănoiu. cel =-• 
echipă, care ne 
pă Balcanică : 
mist în eeea < 
itorul. Jocurile 
rit încrederea 
evident, pot n 
baie insă să s 
Blocajul nu m: 
din trecut, pre: 
uneori defectul 
de atae, in viti 
ferintă. Mi-au 
nerii Dascălu I 
și Zamfir. Aște 
mult de la uni 
rimentati ea M

O concluzie i 
tul — care are 
buie să se luc 
continuare si i 
firește — mai 
cedeelor tehnic 
se acorde ate 
(ne referim mi 
simultan... care 
tora atit de bir 
acrobatic din 1 
o recuperare d 
ian s-a cîștiga 
goslavial). ..Bl< 
trebuie repus 
serviciile să d< 
loase I

Toate cele de 
îndemîna volei 
așa că așteptăr

Mod

„RALIUL DUI
AJUNS LA

Sibiu
19 iui 
comp, 
anult 
i“ - 

etapă 
de ra

Priet
din ț 

Si In c

Județul 
tre 16 șl 
portantă 
listică a 
nării-Dacia* 
tind ca 
Europei 
Păcii și 
piloților 
precum . 
tionale ale Bul 
României. „Ra: 
ci a", ajuns la 
ediție, va avea 
km și va cui 
speciale de el 
controale orari

Ptnă in prez 
de specialitate 
echipaje rafiei 
altele din Bull 
mană. Polonia, 
Germania Ș.a.

După turneul final

TINERII PROMIT, CIT DE

5 IUNIE 1983

S-a încheiat încă o ediție a 
campionatului national de rugby 
pentru juniori. După cum se 
știe, pe stadionul municipal din 
Tecuci laurii Întrecerii au re
venit. pentru a opta oară con
secutiv (I), tinerilor sportivi de 
la C.S.Ș. Locomotiva din Bucu
rești. care au demonstrat de-a 
lungul întregii competiții că for
mează o echipă puternică, greu 
de învins. Succesul Locomotivei 
a fost incontestabil, dar și fi
nalista a constituit o plăcută 
surpriză. Ea s-a numit C.S.Ș. 2 
București, echipă care nu a mai 
ajuns în această fază din 1913. 
Anul acesta „Școala" — cum 1 
se spune in lumea rugbyului — 
a avut • formație tehnică, eu 
mulțl jucători buni, care s-au 
aflat, după generația de acum 
5 ani. la un pas de... titlu. Cu
vinte frumoase șl echipdor R.C. 
Grivița Roșie „Aurel Vlalcu* (lo
cul J), C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na
poca (4) șl C.S.Ș. Constanta (5). 
care s-au dovedit redutabile, cu 
frumoase perspective de viitor. 
Un merit deosebit le revine, e- 
vldent. antrenorilor care s-au o-

f

cupat de sde 
îndrumarea fim 
Nicolae Manolai 
motiva). Marian 
2 București). 
(R.C. Grivița 
Chlhala (C.S.Ș. 
poca), Gheorghe 
Constanta). I 
(C.S.Ș. Unirea 
lor oe au preg 
zente la turned

Așa cum am 
rile au fost < 
iar aportul org 
înălțime. în cei 
cere, a fost trei 
tot ce are mal 
tru juvenil la a 
pa reprezentații 
participa (după 
turisite ale fi 
multe oompetiti

Prezent la ac 
antrenorul fede 
mescu s-a arăt 
cele constatate 
„Am asistat la 
calitate. Am vă 
tașl” eu o taăltl 
impresionante.

Mîine, penultima etapa in c

DINAMO ÎNTÎLNEȘTE GRIVIȚA
Campionatul de rugby progra

mează mllne partidele etapei a 
Z3-a, penultima din actuala sta
giune. Duelul pentru cea de a 
96 cunună cu lauri oontinuă — 
indirect — Intre Steaua, actuale 
lideră, si Dinamo. Steaua are un 
med relativ ușor, lucind pe te- 

propriu cu Rulmentul Btr- 
ta timp oe Dlmamo va In

tim adversar Infinit mal 
de manevrat Grivița Roșie, 
dealtfel a dstlgat in tur :

9—6 !
Dar. iată programul complet al 

etapei șl arbitrii :
București : STEAUA — RUL

MENTUL BtRLAD On tur: 16—9) 
teren Steaua, ora 16, O. Ionescu 
(Constanta) ; SPORTUL STU-

DENȚESC — C 
RAD (16—15). t 
11,30. Th. Witt 
NAMO — GRIK1 
teren Olimpia, i 
chinescu (Buc.) 
NIVERSITATEA 
(3—22), teren G 
P. Ionescu (Bu lași : polite
TEHNICA 16 
POCA (9—19). 
era 9, C. Udn 

Sibiu : C.S.M.
TROȘANI (11—0 
va. ora 10,30. 1

Partida ștlltf 
Mare — Farul 
putat anticipat 
în favoarea ga;



A ÎNCEPUT

ații, nepre- 
a fost Du- 

rstnic din 
huxjșea du- 
j sini opti- 

vi- 
spo- 
eare. 
Tre-

jtuxjse, 
I sini 
tivește 
Lici au 
Iilor 
huit, 
ki lucreze... 
le eficiența 
b se face
I construcția 
este in su

lul mult ti- 
lalent real), 
■ insă mai 
pători expe- 
Iși Ionescu**. 
uror: cu lo- 
prse — tre-

serios ta 
B obține — 

Dar.„ pro- 
ebuie să li 

deosebită 
fes la atacul 
reușește al
ba ai jocului 
a doua (pe 

k: a lui Sto- 
tciul eu Iu-
II românesc" 
Brepturl. iar 
f... pericu-

LA OINĂ

sus sint la 
ilor noștri.
Încredere...

Iferrarini

ll-DACIA‘\ 
i DE Â

găzdui ta
pes mai im- 
l automobi- 
LRalial Du- 
irecere con- 
campionatul 

I, in ..Cupa 
»“ rezervată 
t socialiste, 
ionatele na
pi, Turciei și 
|Dunării-Da- 

de a 18-a 
acest an 856 
le 81 probe 
lent și 21

Ila federația 
u Înscris 61 
:: *-si multe

R.D. Ger-
RS.S., R.F.

„CUPEI ROMÂNIEI
TURNEUL FINAL Al

STARTUL PREGĂTIRILOR E OARE ATIT DE GREU
LOGICI ?SA FIM(Urmare din pag- D

tele- 
In

MANGALIA. 3 (prin 
ton). Reîntilnire cu oină 
ceasta frumoasă stațiune 
pe litoralul Mării Negre ! 
peste 25 de ani — iată cu 
devărat o tradiție. în mod 
gur de excepție, in 
nostru — stadionul „23 
gust” din localitate găzduiește 
turneul final al „Cupei Româ
niei" la oină. Este competiția 
așteptată cu cel mal mare in
teres. este una din manifes
tările „Daciadci", pentru care 
echipele se pregătesc eu ambi
ția de a intra în posesia cu
pei animate fiind deopotrivă 
de tradiția creată In această 
disciplină In numeroase orașe 
ale tării.

Vineri dimineață au Început 
meciurile în cadrul celor două 
serii. Favorita nr. 1 ta prima 
serie este formația tipografilor 
bucuresteni, echipă eare 
deceniu neîntrerupt a 
„Cupa României”. în 
serie, capul de afiș fl 
Dinamo București, ta 
posesie se află acum 
bună impresie au lăsat oinistii 
din comuna Frasin (jud. Su
ceava). Ei au venit la Manga
lia eu o echipă aproape fn 
Întregime Întinerită. Meritul 
principal pentru aceasta, ea d 
pentru realele virtuți tehnice 
Însușite de jucători. «vine 
maestrului sportului Ion Mun
te»™, unul dintre profesorii 
de sport care nu concepe să 
lase să-i treacă vreun copil 
..prin mînă“ fără a-1 Învăța să 
ioace oină !

Rezultate : SERIA I : Otelul 
Tîrgoviște — Rimnicelu (Bu
zău) 8—16. Avîntul Frasin — 
Avîntul Broscăuți (Botoșani) 
13—8. C.P.B. — Otelul 25—5. 
Rimnicelu — Avîntul Frasin 
10—5. C.P.B. — Avîntul Fra
sin 24—13 ; SERIA A II-A: 
Viată Nouă Olteni (Teleorman)
— Tricolorul Construcții Căi 
Ferate Baia Mare 12—10. Dră- 
gănești Olt — Laminorul Ro
man 4—21. Dinamo București
— Viată Nouă Olteni 22—4. 
Tricolorul — Drăgănești Olt 
10—8. Dinamo — Drăgănești 
Olt 21—2.

Duminică 
competiția 
C.J.E.F.S.
Callatis*.

a- 
de 

De
a- 
sl- 

sportul 
Au

un 
ciștitat 
cealaltă 

deține 
a cărei 

eupa. O

se va disputa și 
organizată de 

Constanta. ..Cupa

Ion GAVRILESCU

rugby ai juniorilor

ÎND, SALTUL VALORIC!
formarea si 

: rugbyști :
(C.S.Ș. Lceo- 
icescu (C.S.Ș. 
alae 
S), 
5rul 
icur

Vizitiu
Octavian
Cluj-Na- 
(C.S.ș. 2 

Verive? 
tuturor ce- 
itlpele pne-

I apus, medu- 
lună calitate 
Ltorllor — Ia 
pile de taire- 
p revistă cam 
Irugbyul nes- 
kă oră. Echi- 
ke Juniori va 
Kențiile măr
eției) la mai 
Internationale, 
turneu final.
Valerlu Iri- 
mulțumlt de 

spunîndiu-ne 1 
tide de bună multi încin
și urt gabarit 
la jucătorii

pionat

de „treisferturi” calități ea vi
teză și lndemlnare, care dau spe
ranțe certe Intr-un progres ra
pid și spectaculos. Nu pot în
cheia succinta apreciere fără a 
sublinia spiritul de fair-play care 
a domnit, și slut satisfăcut eă 

întrecerea s-a încheiat fără Inciden
te sau accidente. Dintre rugbyștii 
remarcați la Tecuci am reținut, 
printre alții, pe Dumitrescu, Ră- 
ducanu, Soare, Neaga, Semen 
(C.S.Ș. Locomotiva), Enache, 
Sava. Șeuleanu (C.S.Ș. 2 Buc.), 
Cormoș, Plroiu (Grivlța Roșie), 
Doja, Nichlta (C.S.S. Viitorul 
Cluj-Napoca). Tufă, Dieă (C.S.S. 
2 C-ța), dintre cei care mai au 
ani de juniorat, in timp ce alții 
slut „curtați” de divizionare A*.

Se poate aprecia — așadar — 
ca întrecerea finală a rugbyști- 
lor Juniori a arătat lucruri fru
moase, promițătoare la ceea ce 
privește schimbul de mfine al 
acestui sport. Antrenorii eare se 
•cupă cu selecționarea si forma
rea jucătorilor au datoria gt o- 
bUgațla de a continua această 
activitate, căci numai printr-o 
muncă pasionată, fără rabat de 
M ordine șl disciplină se poate 
menține rugbyul românesc pe cul
mile înalte pe care se află.

Paul IOVAN

OȘIE INTERES
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A-
oca
DI-

RIA PTT 
Steaua.

(Buc.) : 
JtOȘIE (6—9). 
9.30. St. Cră- 
SAPID — U-

TIMÎȘOARA 
ști, ora 12,30,

Tumeul_ _____
movarea In Divizia 
a continuat vineri pe terenurile 
(cam sărace de Iarbă) de la ..Ti
neretului”. în meciurile de di
mineață am asistat la confrun

tări destul de interesante.

de baraj pentru pro- 
—— „A” M rugby

CA — POLI- 
r. CLUJ-NA- 
n Tineretului. 
(Buc.).
ȘTIINȚA PE- 
eren Dumbra- 
>udu (Buc.).

Baia 
tanța s-a dis- 
•ultatul : 6—3

METALURGISTUL CUGIR — 
PETROCHIMISTUL PITEȘTI
21—12 (12—3). Metalurglștll au a- 
vut în S. Manea un jucător de 
exoepție vineri. El a reușit toa
te punctele echipei sale i șase 
lovituri de pedeapsă și un drop. 
Pentru piteșteni au marcat : 
Ene — încercare, Vișan — 
transf. Petriu 2 lovituri de pe
deapsă A arbitrat bine P. lo- 
nescu (Buc.).

reai pot să privesc !“ In ca
drul dezbaterilor au fost scoa
se la iveală greșelile care au 
ținut, în primul rind, de 
disciplina tactică. De aseme
nea. a fost dat ca exemplu 
pressingul superior exercitat 
de cele două vîrfuri ale echi
pei cehoslovace, element hotă- 
rîtor în desfășurarea întregului 
meci.

Starea sănătății jucătorilor 
noștri, așa cum afirmă dr. Ni- 
coiae Andreescu. este bună. 
Bălăci, după o destul de lungă 
perioadă de inactivitate, com
parabilă cu aceea a lui Cămă- 
taru înaintea meciului cu Ce
hoslovacia, „este refăcut și 
lucrează eu toate forțele**. De 
asemenea. C&mătaru. trau
matizat ușor In meciul de la 
Iași, lucrează normal.

Programul de pregătire pre
vede. pe lingă antrenamente, 
un meci cu selecționata ora
șului Koblenz, care va avea

loc in cursul după-amiezii de 
simbătă.

A fost alcătuit si programul 
zilelor următoare, pînă marți. 
In cursul după-amiezii de 
marți, lotul nostru de fotbal 
se va îmbarca pentru Stock
holm.

Simbătă dimineața este pre
văzută. de asemenea, o ședință 
video, cu vizionarea completă 
a meciului Suedia — Italia, 
înainte de această ședință. 
Mircea Luceseu a vorbit des
pre schematizarea deosebită a 
jocului practicat de suedezi. 
El afirmă că aceste scheme au 
fost lucrate Îndelung. lotul 
suedez fiind cantonat de pes
te o lună, iar internaționalii 
suedezi se prezintă la echipele 
lor doar pentru ziua meciului 
de campionat ..Am putea spâ
ne, conchide Lucescu eă Jocul 
suedezilor este mai riguros or
donat deeit al echipei ceho
slovace Ne râmi ne nouă să 
încercăm si ..tăiem" aceste 
scheme, eristtnd si destule po
sibilități de contracarare*.

ȘTIRI... ȘTIRI
• TRIAL PENTRU JUCĂTORII 

Din DIVIZIA „C”. în ziua Ae 
miercuri I iunie în 11 orașe vor 
avea loc meciuri de selecție pen
tru jucătorii “ 
ale Divizie! 
selecționata 
I.M.U., eare 
Medgidia, va 
de 15 iunie, 
tide : seria 
Neamț, seria ______
Borzești. seria a ni-a — Gloria 
Buzău, seria a V-a — 
Alexandria, seria a Vî-a 
mia Rm. 
F.C. Olt

dln cele 12 seri! 
,C*. Jocul dintre 
seriei a rv-a și 
se va disputa la 
avea loc In ziua 

Iată celelalte par- 
I — Ceahlăul P

a H-a — C.S.M.
Unirea 
- Chl- 

Vflcea. seria a VTT-a — 
fla Slatina), aerla a

La sprintul final

Vin din toată tara con
ducători de cluburi, arbitri, 
antrenori, se discută la fe
derație. citeva ore bune, ce 
trebuie făcut ca finalul de 
campionat să se desfășoare 
ta cele mai bune condiții, 
se anunță unele măsuri. In 
teorie toate stat bune, par 
bune, dar cînd vine practi
ca.- Să ne amintim una 
dintre problemele ridicate 
în ședința dinaintea meciu
lui cu Cehoslovacia de pre
ședintele lui F.C. Constanta 
N. Oglindă : „Tușieri! eare 
stat trimiși Ia Divizia „A", 
rint _ ‘ .
seri, fără experiență, 
adesea au stricai 
colul fotbalistic si 
vidat rezultate !** 
semenea sesizare. ___
tele federației. Andrei Ra
dulescu. a afirmat eă in 
ultimele etape se vor lua 
măsuri ea $1 arbitru de 11- 
aie să fie dintre eei mai 
buni. pe eit posibil din lo
tul „A*. Sigur eă nu-1 o 
treabă ușoară, din moment 
re ta lotul -A* stat doar 
21 de cavaleri ai fluierului. 
Dar unele partide, rele mai 
importante, meciurile deci
sive. reclamă „brigăzi de 
lotul A* I Si cum unul din 
aceste meciuri decisive s-a 
tvit chiar miercuri (res
tanta de la Iași, dintre Po
litehnica fa Universitatea 
Craiova) re impunea de la 
sine un trio de arbitri 2U 
experiență. La centru, tn- 
tr-adevăr. bucureșteanul 
Dan Petresre. unul dintre 
cei mai buni arbitri ro
mâni ta această' oră. La 11-

.umpluturi*, arbitri ti- 
eare 

specta- 
chiar au 

La o a- 
presedin-

nie însă, doi arbtiri tineri, 
din lotul ,.B“. R. Nicoară 
din Tulcea și N. Gogoașe 
din Buzău, care, oricîtă bu
năvoință ar avea, nu au 
experiență pentru un meci 
de asemenea tensiune. Si 
în cronica meciului presta
ția celor doi tușieri a fost 
apreciată : eu greșeli. Pri
ma greșeală este. Insă, a 
Colegiului central de arbi
tri, eare au are nici o 
scuză (și nici a logică !) 
pentru delegarea eelor doi 
tușieri neexperimentați în- 
tr-o zi eînd toti ceilalți V 
de arbitri divizionari „A” 
erau liberi! La o critică 
făcută nu demult delegări
lor (cum am putea face si. 
acum. în cazul lui M. Geor
gescu, din Constanta, dele
gat să arbitreze un meci 
de „B“. duminică tocmai 
la... Timișoara: 759 km.
dus. pe calea ferată, tot a- 
titia întors I). Ia o astfel de 
obiecție, s-a Încercat să „se 
argumenteze unele delegări 
nepotrivite prin „«progra
marea onor etape**. Mai e- 
xact — brigăzile respective 
ar fi fost delegate Înainte 
de «programare. Argument 
pueril. Cînd vizăm calita
tea, nu ne cantonăm în me
tode dogmatice, rigide.

Sperăm ea măcar acum, 
in ultimele patru etape, să 
se respecte cuvîntul pre
ședintelui federației care 
viza tocmai asigurarea ce
lor mai bune arbitrate. F. 
oare atit de greu să fim 
logici ?!

Mircea M. lONESCU

cu GROSU DESPRE TITLUL DE GOLGETER Mlinc, In Divizia „B"

te simți pe primul— Cum 
loc în clasamentul golgeterilor 
Diviziei

— Foarte 
nou pentru 
mi-a plăeut 
trecut, cînd

„A*. Petre Grosu î 
bine • Nu e ceva 
mine. întotdeauna 
să marchez. Anul 
F.C. Bihor era fa 

„o , am marcat 28 de goluri. 
Iar prietenul meu Cornel Geor
gescu. 27 ! E eeva !

— Si totuși, de curind. ai 
fost sancționat de clubul tău...

— Da, e adevărat. Aeordînd 
o mai mică atenție pregătiri
lor, nu am mai marcat Ia fel 
ea ta turul campionatului. 13 
goluri. Tn retur, punind tn 
calcul și golul de la Craiova, 
am marcat doar de dud cri. 
Dar mal stat tacă patru etape. 
Meci de meci nn pot marca.

Am avut și • perioadă mai 
grea, eu examene școlare 'sini 
în anul n la sobiogineri, la 
Tehnologia eons+ruetiilor de 
mașini), iar antrenorii celorlal
te echipe au pus si ei cite «a 
.Jandarm” pe mine. E adevă
rat, uneori nici eu nu am tra
tai eu seriozitate situațiile de 
gol avute. In meciul eu Bra
șovul (nr. 2—2). rind condu
ceam cu 2—•. am avnt două 
ocazii clare, riare de tot. și 
am ratat : Iar in recentul tur
neu din Ungaria, de la Debre
țin am marcat de pe rinJa do 
corner. Așa e fotbalul 1

— De ce îți place golul ?
— Așa am învățat de la »ei- 

mnî meu antrenor, prof. Tra
ian Tomeseu, la șenila sporfi-

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
DE JUNIORIREPUBLICAN

BISTRIȚA, 3 (prin telefon). 
Ziua a doua a turneului final al 
campionatului republican de Ju
niori I a programat alte patru 
jocuri. La Bistrița s-au lntflr.lt 
cele patru formații .fin seria a 
n-a. in timp ce la Năsăud s-au 
disputat alte două meciuri din 
seria I. In prima partidă de pe 
stadionul Gloria, dintre Corvlnul 
Hunedoara șl C.S.Ș. Oradea, vic
toria a revenit primei formații 
cu scorul de 4—1 (1—1). A fost 
un meci în care hunedorenii 
si-au subestimat adversarii la În
ceput șl astfel in mln. 15 s-au 
văzut conduși cu 1—8, prin go
lul marcat de Kulcsar, care a 
reluat plasat cu capul mingea 
centrată de Henț. Treptat, Insă, 
superioritatea jucătorilor de la 
Corvlnul s-a materializat pe ta
belă. ei cretndu-si numeroase 
faze de gol, Înscriind de patru 
ori : Tlaș (min. 27), Burlan (min. 
<46), ---- — _• --
tenț (min. 71). A arbitrat bine 
Gh. Oliviu (Bistrița). în meciul 
vedetă F.C. Constanța și C.S.Ș. 
Reșița, două formalii cu preten
ții la șefia seriei, au terminat Ia 
egalitate : 2—2 (0—1). Remiza ne
dreptățește formația constănțea-

Bartlac (mtn. 67) și Ma-

C.F.R. BRAȘOV — T.C. ÎND. 
NĂVODARI 17—3 (7—0). Brașo
venii s-au dovedit superiori tn 
toate compartimentele și. prin- 
tr-un joc ordonat, dar „econo
micos”. după ce au luat con
ducerea. au Învins eu 17—3, di
ferență care constituie prin pro
porțiile ei o surpriză. Au În
scris : Alexandru 2 eseuri. Ivan 
un eseu. Mircea 1 lovit, ped. si 
• transformare pentru învingă
tori : Mihăescu l.p. pentru În
vinși. A condus foarte bine I. 
Vasilică (Buc.).

C.F.R. BUZĂU 
BUC. 16—3 (0—0).

C.S.M. SUCEAVA — VULCAN 
BUC. 18—3 (3—3), mare surpriză 1 

P. IV.

OLIMPIA

superioară pe toate 
elevii antrenorului 
Irosind numeroase

nâ. 
rile, 
kosi _____ ___________ ______ —
favorabile. In piua, eonstânțenil 
au expediat de două ori balonul 
ta bară prin Votnllă (mta. O |d 
Zamfiriu (min. 72). Scorul a fost 
deschis de reșlțenl prin Setatele 
(min. 34), care a trimis balonul 
cu boltă peste portarul Dobre. 
La reluare, ta min. 44, fundașul 
Crintea a restabilit egalitatea, 
pentru ea ta min. 53 Manea te 
aducă în avantaj formația de pe 
litoral. în min. 60 — o flagrantă 
greșeală de arbitraj t conducă
torul jocului a acordat lovitură 
de pedeapsă la un hent imagi
nar și penaltyul a fost transfor
mat de rișițeanul Loghin. A ar
bitrat slab C. Busu (Bistrital.

Gheorghe NERTEA
La Năsăud s-au disputat alte 

două partide :
CHIMICA TÎRNAVENI — »-

LECTROAPARATAJ BUCUREȘTI 
2—1 (6—1). Au marcat : Deac
(min. 49 si 72), respectiv Burghe
zea (min. 2). A aroitrat bine 
M. Radu (Beclean).

S.C. BACAU — C.S.Ș. ROVINE 
CRAIOVA 1—0 (0—0). Autorul 

golului : Trofin (min. 75 — din
11 m). A arbitrat foarte bine V. 
Dolha (Beclew).

vi ar. 2 din București, eare 
tari spunea eă 
aed te fotbal, 
bucate. Si dacă 
m-am conformat 
pâr, acum, rolul 
stare. M-am înțeles foarte bine 
re Cornel Georgescu ; el 
gottisea” mingea, ml-o trans
mitea, ta afirșit ne sincroni
zam foarte Mne. 
ctaar daci eram 
mul te eelălaH.
M. ta toamnă. _____
mult atit te reducerea efleael- 
tâtii atacului naatra. dt ai a 
randamentului echipei ta ft- 
neral. De eurind, el a reintrat, 
dar tacă H • teamă de ateeuri- 
le mai dure ale adversarilor, e 
mai timid. Si Km. și Zare, d 
Mnresan m-aa ajutat ea să 
marebez eit mai mult tn ge
neral gînt degrevat de unele 
dta aardnile defensive, pentru 
a avea mai multă libertate de 
mișeare ta atae.

— Ce poți spune despre due
lul tău cu Nemțeanu ?

— Duelul eu Nemțeanu se 
va decide tn ultima etapă. Sau 
poate ta medul nostru direct, 
de Ia Iași. Sint prieten cu el-

— Ce calități, ta plus, are el 
față de tine ?

— Mai întîi el e vîrf de atac, 
iar eu — mijlocaș. Deci cali
tățile si defecfele fiecăruia tin 
de rolul din echipă. El are vi
teză mai mare decît mine, e 
superior In jocul eu capul sl. 
fa plus, e mal insistent. D are 
..ajutar** pe Cioacă, eu eare 
conlucrează foarte bine. Fu am 
tehnică mai bună, „văd* mai 
Mne Jocul sl cred eă am un 
simț al pprtii mai dezvoltat de
cît al lui. Calitățile unuia sini, 
intr-un fel. defectele celuilalt. 
Dar șl unele, șl altele se egali
zează. zic eu. astfel că cel mai 
nreds tn șuturi va cîșHga În
trecerea.

ARADUL IN CENTRUL

MECIURI AMICALE
• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — DINA

MO BUCUREȘTI 2—3 (0—3). Joi, 
liderul Diviziei „AS a evoluat la 
Sibiu În compania divizionarei B 
din localitate. Oaspeții au clștl- 
gat cu 3—2 (3—0) prin golurile
marcate de Orac (min. 14 șl 43) 
șl lordache (min 19), respectiv 
Coldea (min. 65 și 71). (L Boțo- 
can-coresp.).
• DUNĂREA CALĂRAȘÎ — RA

PID BUCUREȘTI 1—1 (0—0). Apro
ximativ 7 000 de spectatori au a- 
sistat la un joc frumos. Golurile 
au fost marcate de Catană (min. 
48) pentru Dunărea și Damaschin 
(min. 68) pentru Rapid. (N. Con-

stantinescu, coresp.)

toiul.
• ea 

la 
ea ti 
mi-a

Intr-un 
tarea in 
început, 
nu-1 su- 
intrat in

ne simțeam 
eu spatele 

Accidentarea 
a contribuit

Mircea TODORAN

ATENȚIEI
Din nou o duminică ta care 

atenția amatorilor de fotbal este 
atrasă de meciurile de Divizia 
„B-, care se Îndreaptă ta ritm 
de metronom spre linia de so
sire. „Runda*- de miine cuprinde 
multe partide ou implicații in 
„zonele fierbinți” ale clasamente
lor, dar șl pentru ocuparea pri
mului loo ta seria a m-a.

în seria I liderul. Dunărea 
CSU Galați, evoluează pe stadio
nul de pe malul Dunării cu o 
fostă pretendentă la locul lntli 
— Gloria Bistrița. Pentru evita
rea locurilor oare duo spre Di
vizia „C“ Încearcă să valorifice 
avantajul propriului teren C.S.M. 
Sf. Gheorghe, Delta Tulcea, Vii
torul Mecanica Vaslui ta jocu
rile cu Minerul Gura Humorului, 
C.S.M. Suceava și 
Neamț.

în seria a n-a. 
Capitală atrag ta 
atenția, deoarece 
cîștigaf de echipele

Ceahlăul P.
partidele dtn 
mod deosebit 
fiecare punct 

_ _____ ..—3 vizitatoare 
va etalări greu tn stabilirea ie
rarhiei. Dar, iată programul me
ciurilor din București : Rapid — 
Gaz metan Mediaș (stadionul 
Steaua). Progresul Vulcan — 
Șoimii IPA Sibiu (stadionul Pro
gresul). Automatica — Pandurii 
Tg. Jiu (terenul Automatica),. 
Mecanică fină Steaua — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin (terenul Me
canică fină). Luceafărul — I.P. 
Aluminiu Slatina (complexul „23 
August*, terenul IV).

în seria a ni-a. Aradul se află 
ta prim-planul etapei de mtine. 
deoarece aici se vor disputa două 
nartide foarte interesante. în 
primul rind. este vorba de Rapid 
— F.C. Baia Mare — ta care 
oaspeții vor să realizeze un re
zultat favorabil, sau măcar o re
miză pentru a rămîne ne locul 
tatii. A doua " - ~ *
Someșul Satu 
rezultat sint 
textili stil or de 
ne băimăreni. 
pretendentă la șefie 
Nauoca. va Juca acasă cu Aurul 
Brad și speră să mai adauge 
două nuncte 1a activul său.

Meciurile vor începe la ora ti.

partidă : U.T.A. — 
Mare, de al cărei 
legate soeran-tele 

a-i egala la puncte 
Cea de a treia 

„U“ Clui-

UN FINIȘ ATRACTIV IN CAMPIONATUL DIVIZIEI „C“
In cel de al treilea eșalon al 

campionatului de fotbal au mai 
rămas de disputat patru etape, 
ceea ce înseamnă că întrecerea 
celor aproape 200 de echipe se 
apropie de sflrșit. Acum, după 
26 de etape, în majoritatea celor 
12 serii lupta pentru șefie este 
tacă deschisă, doar cîțiva dintre 
lideri puttadu-se considera vir
tuali dștigători. în mod "■ 
nu mai pot pierde locul 
tlzanul Bacău (6 '
Metalul Plopeni 
Tr. Măgurele (5 
Reghin (5 p).

în unele serii, 
egalitatea între 
acestea stat departajate de 1—2 
p, situația se va clarifica ta 
jocurile directe dintre ele. ca. de 
pildă, ta seria I — Chimia Făl
ticeni — zimbrul Șiret (în etapa

puncte 
(5 p),
P) Șt

practic. 
1 Par- 
avans). 
Chimia 
AvîntuJ

unde 
fruntașe.

persistă 
sau

a 28-a), Electroputere Craiova — 
Constructorul Craiova (ta etapa 
a 27-a). C.F.R. Cluj-Napoca — 
victoria Cărei (în etapa a 29-a) 
si Tractorul Brașov — Nitramo- 
nia Făgăraș (în etapa a 28-a). 
Lupta pentru șefie va continua, 
se pare, ptnă .la Încheierea com
petiției Intre echipele Olimpia 
Rm. Sărat — Chimia Brăila ; 
S.N. Oltenița — Portul Constanta
— Unirea Slobozia : Minerul Ani
na — C.F.R. — Victoria Caran
sebeș — Șoimii Llpova si Mine
rul Lupeni — Unirea Alba Iulia
— Explorări Deva. Așadar, un fi
nal de campionat deosebit de 
atractiv. Nu numai in fruntea 
seriilor, ci și la subsolurile cla
samentelor. unde peste 20 de 
echipe luptă tacă pentru evita
rea retrogradării.

Toma RABȘAN

lntflr.lt


Ieri, primele reuniuni in Cupa Carpați la polo juniori

ROMÂNIA IȘI UNGARIA - SINGURELE NEÎNVINSE
La cochetul ’bazin bucureștcan 

Dinamo a inceput ieri turneul 
internațional de polo pentru ju
nior; dotat cu „Cupa Carpati". 
It-, uniunea inaugurală a avut loc 
d'-nineață :ROMANIA II 
8—3 (2—2, 2—1. 
ric meritată a participant la 
confirmă recentul lor succes de 
la Kirjali. Realizatori Geantă 3, 
Tulan 2, I-'ruth, Geambasu. Nuțu, 
respectiv Stoicov 3. Garilov, U- 
zunon. Au condus E. Preiowski 
(Cehostovacia) 
wiez (Polonia).

ROMÂNIA — <7—0. 3—0. 5—0, 
netă de valoare 
zultat in consecință, o repriză 
cel puțin — prima — echipa noas
tră a iucat ca la carie. Au

— BULGARIA 
l—l, 1—1). Victo- 
celor mai tineri competiție, ce

și A. Minarto-
POLONIA 19—2

4—2). Diferență 
și pregătire, re

marcat Ghlță 5, Zaharia, Kiss, 
Oprișan, Vamoș — cile 3, Ad. 
Ion 2, respectiv Luczak, Oleksow. 
Arbitri : D. Iliadis (Grecia) — L. 
Koos (Ungaria).

UNGARIA — CEHOSLOVACIA 
13—6 (3—3, 5—0, 1—3, 4—0). Par
tidă spectaculoasă. cîștigată de 
echipa cu tehnică și tactică su
perioare. sigură in apărare si 
foarte iute pe contraatac Autorii 
golurilor Vad 4, Petovary 3, 
Doczi 2, Kuron, Horvath, Lunac- 
sek, Hegyvari (U). Gedeon 2, 
Petrovic, Svitok. Marton. Hude. 
Au arbitrat P. di Stefano (Ita
lia) — A. Crombags (Belgia).

In meciul de deschidere 
după-amiezii : ROMANIA II
CEHOSLOVACIA 9—15 (2—3. 1—5, 
3—3. 3—4). Ineficacitatea forma
ției noastre, iată cauza diferenței 
prea mari Iată dc realitatea din

al

„10 GIMNASTE Șl 0 STEA ■ ■ ■

Prezența sportivelor noastre la Rio
de Janeiro, salutată de presa braziliană

RIO DE JANEIRO, 3 
gerpres). — Sub 
„Nadia ciștigă in Brazilia 
titlu inedit".. cotidianul 
mare tiraj brazilian „Jornal do 
Brasil" publică un amplu gru
pai de articole privind turneul 
echipei feminine de gimnastică 
a României. în care 
intre altele :

.Titlul de «Gimnastă 
lului», pe care panoul 
nic al stadionului 
din Rio de Janeiro, l-a atribuit 
Nadiei Comăneci — prezentă

(A- 
gcncricul 

un 
de

arată.
a scco- 
elcctro- 

Maracana

TURNEUL DE ȘAH

pe celebra arenă, cea mai 
mare din lume — a surprins-o 
mai mult pe faimoasa gimnas
tă româncă decit zgomotoasa 
sărbătorire a celei de-a doua 
victorii in campionatul natio
nal a suporterilor echipei de 
fotbal Flamengo. In 1976, la 
14 ani, cucerind trei medalii 
de aur si mai multe note de 
10 Ia Jocurile Olimpice de la 
Montreal, ea a fost conside
rata «Prințesa Jocurilor», dar 
«gimnasta secolului» n-a fost 
numită niciodată".- se scrie în 
continuare.

Referindu-se la echipa de 
gimnaste românce, care între
prinde un turneu de pregătire 
si concursuri în Brazilia, zia
rul

bazin. Au înscris : Fruth
Geantă 2. Nuțu 2, Balanov, res
pectiv Marton 7, Kalinka 3. 
Bundschuh 2. Plesko, Svitok, Ge
deon. Arbitri : A Crontbags — 
L. Koos.

UNGARIA — POLONIA 22—2 
(5—0. 7—0, 4—0, 6—2). Dispută e- 
vident disproporționată. Echipa 
ungară se anunță, dealtfel, prin

cipala contracandidată a pri
mei selecționate române la ciș- 
tlgarea trofeului. Marcatori : Vad 
3. Lunacsek 3. Horvath 3, Blro 
2, Sprok 2, Doczi 2. Irmes 2, 
Kuron, Petovary, Hegyvari (U),
1. uczak, Oieksov. Au condus R. 
Silha (România) si D. Iliadis.

ROMANIA — BULGARIA 9—5 
(3-1. 2-1. 1-1, 3-2). Fără a sta 
vreun moment in cumpănă, vic
toria poloiștiloc noștri putea fi 
și mal clară dacă ei ar fi jucat 
mai atent tn fata porții adverse. 
O mențiune, tn schimb, pentru 
portarul Lisac. Golurile au fost 
realizate de Ghiță 5, Kiss 2, 
Ragea, Zaharia, respectiv Popov
2, Stoicov 2. Milewski. Au arbi
trat P. de Stefano — A. Minarto- 
v.icz.

In programul turneului au in
tervenit modificări. Astfel, azi se 
dispută șase partide : de la ora 
9, România — România n, Po
lonia — Cehoslovacia. Bulgaria 
— Ungaria : de la ora 16 : Un
garia — România n. Polonia — 
Bulgaria, România — Cehoslova
cia. MUne. de la ora 9. Româ
nia n — Polonia, Bulgaria — 
Cehoslovacia. România — Un
garia.

Geo RAEȚCHI

DE LA MAMAIA
La jumătatea desfășurării 

turneului international de șah 
dotat cu „Cupa Mamaia", doi 
șahiști români. C. Spulber și 
M. Tratatovici, se află în frun
te. cu cite 4.5 puncte. foarte 
aproape talonați de doi dintre 
oaspeți. P. Staniszewski (Polo
nia) avind 3,5 p (2) și B. Ba
logh (Ungaria) 3.5 p O). în 
runda a 5-a s-au înregistrat 
Rezultatele : Fuhrmann — Tra
tatovici 0—1, Staniszewski — 
Erdeuș 1—0. Rajna — Fazekas 
1—0. remize Witkowski — 
Spulber. Crăciun — Biriescu 
si Nicolescu — Balogh ; runda 
a 6-a: Spulber — Crăciun 1—0. 
remize : Tratatovici — Biriescu 
si Erdeus — Witkowski, res
tul întrerupte.

notează : „Azi. stelele echi- 
române sint Lavinia Aga- 

și Ecaterina Szabo, dar Na- 
esie aceea care atrage 

spre gimnastică
dia 
atenția lumii 
$i spre sportul din România*.

Intr-un alt articol din gru
paj, intitulat „10 gimnaste și o 
stea", sint menționate r.umele 
tuturor gimnastelor românce oi 
titlurile pe care le dețin, pro
gramul pe care îl vor prezen
ta în Brazilia si dorința iubi
torilor de sport din această 
tară de a vedea evoluind mari 
sportive, gimnastele brazilience 
avind totodată posibilitatea de 
a învăța de Ia valoroasele 
gimnaste din România.

Grupajul este însoțit de o 
fotografie de mari dimensiuni 
care o prezintă pe Nadia Co
maneci în timpul antrenamen
tului efectuat de echipa româ
nă la Rio de Janeiro.

„INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM
(Urmare din pag 1)

țări, unii cu giri- 
la Universiada de

telor 
dul 
peste o lună de la Edmon
ton. alții cu gindul la „mondia
lele" de peste două luni de la 
Helsinki. Pentru toți ..interna
ționalele" României reprezintă 
un foarte bun prilej de verifi
care și nu doar atit !... Din a- 
cest punct de vedere, așteptăm, 
să-i urmărim. în concurs. în 
primul rînd pe tinerii noștri 
atleți !
• Programul intrecerilor : AZI : ora

10 : probe din cadrul heptatlonuiui 
și al decatlonjlui ; ora 15 : prăjină ; 
ora 16,30 : 
16.45 —
serii, 
serii, 
țime, 
serii, __ . _
ora 10 : 100 m finală, ora 18,15 : 
400 mg F serii — contratimp, disc 
F. ora 18,40 : 1500 m F serii — con
tratimp, triplusalt, ora 19,55 : 1500 m 
serii — contratimp, ora 19,10 : 400 m 
finală, ora 19,15 : 400 m F finală, 
ora 19,20 : 10 000 m. ora 19,55 : 4x 
100 m finală, ‘ro 20,05 : 4x100 m F 
finală.

MIINE : ora 8,30 : 20 km marș,
ora 9,45 : 5 km marș F, ora 10 : 
probe din cadrul heptatlonuiui și al 
decatlonului ; ora 16 : 400 mg serii, 
înălțime F, ciocon, ora 16,20 : 200 m 
F serii, ora 16,35 : 200 m serii, ora 
17 : 100 mg F serii, disc, ora 17,15 : 
800 m serii - contratimp, ora 17,30 : 
800 m F serii — contratimp, lungime, 
greutate F, ora 17,45 : 400 m finală, 
ora 17,55 : 200 m F finală, ora 18,05 :
200 m finală, ora 18,15 : 100 mg F
finală, ora 18 25 : 3000 m F, - suliță
F, ora 18,40 : 5000 m serii - contra
timp, ora 19,25 : 3000 m obstacole, 
ora 19,40 : 4x400 m F finală, ora
19,50 : 4x400 m finală.
• Cronometrajul va fi electronic șl 

realizat cu Insta oția de producție 
românească „Telesid 3", concepută 
de ing. Țemistocle tazaride.
• Duminică dimineața pe traseul 

din str. Maior Coravu, Asociația 
sporlivă P.T.T organizează tradițio-

116 mg serii, suliță, ora 
: 100 m F ser'i, ora 17 : 100 m 
lungime F, ora 17,15 : 400 m 
ora 17,30 : 110 mg finală, înot- 
greutate, ora 17,40 :( 400 nt F 
ora 17,55 s 100 m F finală. GALINA SAVINKOVA

(U.R.S.S.)
de
Iun 
iu-

naiul sau concurs internațional 
marș cu următoarele probe : 20 
— seniori (I juniori I, 10 km — . 
niori II (ora 8,30), 5 km — senioare 
Șl........................................
2
3

junioare t, Juniori III (ora 9,45). 
km — jun’oare IU (ora 10,25), 

km — junioare II (ora 10,30), 1 km 
copile 9—12 ani (ora 10,55) 2 km 
copil 10-13 ani (ora 11,05).

VALORI SlGURt
VALORI DE CONJUNCTURA

FINALĂ WILANDER ~ NOAH 
LA ROLAND GARROS

paris, 3 — Finala probei de 
simplu masculin din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, la Roland Garros, se 
va disputa Intre suedezul Mats 
Wilander, campionul ediției tre
cute, și francezul Yannick Noah.

Vineri după-amlază, In prima 
semifinală, Noah l-a ‘ 
conform așteptărilor, 
triotul său Christophe 
selin: 6—3, 6—0, 6—0.

In cea de-a doua 
Wilander l-a întrecut cu 7—5, 
6—7, 6—3, 6—0 pe spaniolul Jos6 
Higueras.

In sferturi de finală la dubla 
feminin: Kathy Jordan, Ann 
Smith (S.U.A.) — Virginia Ruzici. 
Hana Mandlikova 6—2, 3—6, 6—2.

întrecut, 
pe compa- 
Roger Vas-

semifinală, 
cu

Sportul a oferit întotdea
una tentația comparației 
campionilor prezentului cu 
cei ai trecutului, inevitabi
lă. mai ales în disciplinele 
în care performanta fizică 
este măsurată. Două tendințe 
pot fi observate în acest 
joc nevinovat : cei mai în 
vîrstă. contemporani și mar
tori ai isprăvilor eroilor de 
odinioară, pe care i-au în
velit în aură legendară, vor 
susține că Paavo Nurmi sau 
Jesse Owens (în atletism), 
Joe Louis sau Ray „Sugar" 
Robinson în box. Bob 
Cousy sau Wilt Chamberlain 
în baschet. Gordie Howe 
sau Anatoli Firsov in ho
chei, Don Budge sau Rod La
ver în tenis, Fausto Coppi și 
Jacques Anquciil în ciclism 
pentru a alege doar citeva 
exemple, rămîn culmi ne
egalate. Sau inegalabile... 
Generațiile mai noi de iubi
tori ai sportului 
la rindu-le. idolii 
și nu de puține 
vesc de sus pe 
trecutului.

Este adevărat, 
sportiv se înscrie în aspira
ția generală de progres a 
omenirii, iar sportul a de
venit o parte importantă în 
viata socială a omului mo
dern. Să nu uităm că seco
lul nostru a fost numit — 
alături de alte încercări de 
a-i găsi cea mai sugestivă 
caracteristică — si „secolul 
sportului".

„Explozia sportivă" la 
ră planetară nu trebuie 
confundată cu ideea de 
greș. Nu întotdeauna 
Înseamnă neapărat un...__
greș ! Universalizarea spor
tului, mărirea numărului de 
competiții, progresul tehnic, 
tactic si metodic, perfectio
narea materialelor și îmbu
nătățirea condițiilor de prac
ticare — toate cîștiguri e- 
vidente — au fost dublate 
de un fenomen negativ : a-

iși caută, 
prezentului 
ori îi pri- 

campionii

progresul

sca- 
însă 
pro- 
rxrul 
pro-

propierea sportului, ba chiar 
includerea lui în lumea 
spectacolului, a show-bussi- 
ncss-ului. Specific sportului 
profesionist, fenomenul 
tinge, să recunoaștem, 
sportul amator. E drept 
pentru sacrificiile — 
puține și nici mici — făcute 
pentru a ajunge campion, 
medaliat sau măcar competi
tor olimpic, sportivul amator 
are si nevoie și drept la 
compensații, situație dealtfel 
acceptată la limitele necesa
re și de C.I.O , dar de aici și 
pină la ..banii negri" apă
ruți într-o serie de discipli
ne este un drum lung. (Un 
alergător de semifond de 
superclasă declara nu de
mult : ..Nu-mi fac scrupule 
atita timp cit Borg sau 
McEnroe au fost milionari 
la 20 de ani“.).

Banii și reclama (mass
media sportivă a evoluat pe 
măsura fenomenului reflec
tat) au dus la hiperbolizarea 
meritelor campionului de 
astăzi. încercarea de a deli
mita adevărata valoare a u- 
nui performer, raportată la 
prezent, dar și la trecut, nu 
trebuie influențată nici de 
contul său în bancă si nici 
de vîlva conjuncturală din 
jurul numelui său. Adevărul 
este că presa, televiziunea 
și radioul de pretutindeni ne 
oferă o adevărată inflație de 
..super-campioni" pe care îi 
uităm, de fapt, după un an 
sau doi. care dispar fără să 
însemne mai nimic în evo
luția sportului respectiv. 
Fiecare disciplină are exem
ple pe cît de numeroase 
pe-atît de... nesemnificative. 
Tot timpul ne arată, pină 
la urmă, dimensiunile exacte 
ale vedetei. Valorile sigure 
devin legende ale sportului, 
cele contrafăcute (mijloace 
sint...) dispar, ca și cum 
n-ar fi fost...

a- 
si 

că 
nu

Vladimir MORARU

Campionatul european de baschet

ITALIA - SPANIA IN FINALA COMPETIȚIEI
E.R.S.S. - Olanda i$i disputa medalia dc bronz
NANTES. A doua zi a semi- 

finalelor campionatului euro
pean masculin de baschet a 
fost, după cit se pare, singura, 
de la începerea actualei ediții 
a competiției, care a fost... 
scutită de surprize, rezultatele 
fiind cele așteptate.

în principalul joc al zilei 
Italia a întrecut clar Olanda 
cu 88—69 (46—38). Partida a
debutat însă sub semnul unui 
evident echilibru de forțe (în 
min. 18 scorul era de 34—30). 
după care italienii s-au des
prins rapid, dar în min. 23 ta
bela de punctaj indica urmă
toarea situație 46—45 I Italie
nii forțează si între min. 23 
si 31 reușesc să înscrie 24 de 
puncte. în timp ce olandezii 
nu izbutesc nimic !

Iată si statistica jocului : 
ITALIA : 39 de coșuri din 65 
încercări. 10 lovituri libere din 
11 1 19 greșeli personale ; mar
catori : Villalta 20. Riva 14. 
Gilardi 10. Caglari 4. Bona- 
mico 2. Brunamonti 4. Mene- 
ghin 4. Vecchiatto 10. Marzo- 
rati 2, Sacchetti 18. OLANDA : 
30 de coșuri din 70 de încer
cări. 9 lovituri libere 
18 greșeli personale : 
tori: Chilp 2 Wiezl 
13. Esved 3. Faver 2.
12. Cramer 14. Van 
maat 8. Pieterse 7. 
Berg 2.

în celelalte jocuri :

— Suedia 82—70, Franța — 
R.F. Germania 90—82.

Programul finalelor: locurile 
11—12 : Grecia — Suedia,
locurile 9—10 : Cehoslovacia — 
Polonia, locurile 7—8 : R. F. 
Germania — Iugoslavia, locu
rile 5—6 : Israel — Franța, 
locurile 3-4 : U.R.S.S. — O- 
Ianda. locurile 1—2 : Italia — 
Spania. întrecerile se încheie 
astăzi !

TURUL ITALIEI
ARABBA. A 20-a etapă (ar4e- 

penultlma) a celui de al 66-lea 
Tur ciclist al Italiei, a (£st una 
dintre cele mal grele, datorit k. 
în primul rind, celor cinci creste 
muntoase din Doîomiți. Cel 169 
km de la Selva dl Val Gardena 
la Arabba au fost parcurși in 
4.29:52 (medie orară 37,574 km) 
de Italianul Alessandro Paganessi 
care a cîștigat cu un avans de 
2:03 față de Mario Beccla (Italia) 
șl 2:05 față de Jean-Rene Ber- 
naudeau (Franța). Liderul cursei 
Giuseppe Saronnl a sosit al 11-Iea 
la 2:55 dar își menține „tricoul 
roz" deși a pierdut 30 s din a- 
vans față de urmăritorul său Ro
berto Visentlnl, pe care-1 con
duce acum cu 1:56. Astăzi, etapa 
Arabba — Gorizia (223 km).

din 10: 
marca- 

6. Plaat 
Kuipers 

de Lage- 
Van de

Polonia

• Selecționata Braziliei e gata 
de drum spre Europa. Intre ve
detele el se va afla șl portarul 
Emerson Leao, de la Corinthians 
din Sao Paulo, în vîrstă de 33 
ani. Leao a fost rezerva lui Fe
lix la Mundlalul mexican, în 
1970, după care a fost portarul 
titular la C M. din 1974 șl 1978. 
Antrenorul Tele Santana nu l-a 
mal selecționat însă pentru Cupa 
mondială din Spania, preferin- 
du-1 pe Valdlr Peres, dar noul 
mentor al echipei „cariooas", 
Carlos Alberto Perreira, l-a re
adus în poarta reprezentativei, în 
care a mai fost prezent de 91 
de ori.
• Un ait portar celebru, ita

lianul Dino Zoff (41 ani), căpi
tanul „Squadrei azzura" cam
pioană mondială în 1982, în Spa
nia, aflat la un pas de a rea
liza recordul mondial de selecții

TELEX * TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX® TELEX ® TELEX • TELEX
ATLETISM • Islandezul Einar 

ViHijalmsson, student la Univ. 
Texas, a aruncat sulița la 89.96 
m — record național Vilhjalms- 
son are 22 de ani a A încetat 
din viată reputatul antrener 
francez Joseph Maigrot.

Automobilism a Campionul 
mondial Walter Rohrl (R.F Ger
mania) a cîstteat al 30-Iea raliu 
Acropole, pe o .,Lancia Rally". 
Timpul său 11.11:22. L-au urmat: 
Marfcku Aleși (Finlanda) 11.18:42 
șl Stig Blomqvist (Suedia) 
11.26:18. Rohrl conduce tn clasa
mentul piloțllor cu 67 o. urmat

O side Mikkola (Finlanda) 63 
Alan 60 p.

CICLISM • Rutierul 
Hernig (RDG) a clștlgat 
Olandei (amatori) cu 28.45:32. Pe 
locurile următoare : Gerard Schl- 
pper (Olanda) la 39 a si Harald 
Wolf (RDG) la 2:14. Ultima eta
pă. a zecea (Dongen — Amster
dam. 118 km', a revenit olande
zului Henk van Weers in 2.59:42 
la sprint cu alțl 9 conourenți. 
• După trei etape în Circuitul 
Dauphine liderul 
francezul Jacques _ __
14.08:17. secundat, la 6 s de co-

Mario 
Turul

naționalul 
locul trei, 
der Velde

Simon. Pe
Johan van

intre ai

ou-rs-ei este 
Michaud cu

iunie șl 1 
Plovdiv fl- 

___  ___ ___  de 
sah pe echipe cli participarea re
prezentativelor masculine : Ma
rea Britanle Bulgaria, Dane
marca, R.F Germania, 
via. Olanda Ungaria
nlunea Sovietică. Reprezentativa 
U R.S.S. 11 are tn frunte pe 
campionul mondial Anatoli Kar
pov.

ȘAH • 
iulie va avea loc la 
nala campionatului european

în reprezentativa națională (re
cordul este deținut de suedezul 
Nordquisi cu 115), el avînd 112 
jocuri tn echipa țării șl 570 In 
campionatul italian, afectat, se 
pare, de ultimele insuccese ale 
Italiei din meciurile cu România 
șl Suedia, din preliminariile 
campionatului european, ca șl de 
înfrîngerea Juventusulul din fi
nala C.C.E. de la Atena (cu 
Hamburger S.V.) a decis, joi, să 
abandoneze activitatea competl- 
ționalâ chiar In săptămînile ur
mătoare t Arrivederci, Dino !
• A începi la Ciudad de 

Mexico campionatul mondial de 
juniori. In grupa „A" : Mexic — 
Australia 1—1 (1—0). Au înscris 1 
Bernal (min. 1<D. respectiv Fa
rina (min. 74).
• La Chaco (Paraguay), in

tr-un joc amical Paraguay și 
Uruguay au terminat la egali
tate : 0—0.
• După cum transmite agenția 

de știri M.T.I., Kalman Meszoly 
și-a prezentat demisia din func
ția de antrenor al reprezentativei 
Ungariei (!) după insuccesul de 
la Conenhaga
• Finala campionatului argen

tinian se va disputa între Inde- 
pendiente șl Estudiantes din ta 
Plata, tn semifinale. Tndenendl- 
ente a lnvlms cu 2—0 (0—1 tn
tur) pe Argentinos Juniors iac 
Estudiantes (deținătoarea titlu
lui) a dfsnus de Temnorlev ri—1 
dună prelungiri. 1—1 tn tur'
• Tn camntonatul Suediei, dnnă 

7 etape pe nrimirt loc. Ia eva
luate. se af? Malmoe st Ham- 
mWby CU ettr 16 o. urmat» de 
Oester 9 n. oateborg. Kif«t>org, 
Braga si Mlaellbv cu cita 7 p.


