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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit vineri dimineața, 
la Falatul Consiliului de Stat, 
cu tovarășul Yumjaaghiin Țe- 
denbal, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, șl cu tova
rășa Anastasia Țedcnbal.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimat satis
facția față de rezultatele con
vorbirilor avute, față de înțele
gerile la care s-a ajuns cu 
acest prilej, manifeslindu-și 
deplina convingere că ele vor 
contribui la amplificarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Popular Revo
luționar Mongol, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Yumjaaghiin Țe- 
denbal, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, au sem
nat, dimineața, în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la 
Palatul Consiliului de Stat, 
Tratatul de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă.

La ceremonie au participat 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Anastasia Tedenbal.

★
Vineri a avut loc ta Capitală 

o adunare populară consacrată 
prieteniei româno-mongole.

La sosire in Sala Palatului 
Republicii, care a găzduit adu
narea, tnvartții Nicolae 
Ceaușeseu fi Yamjaaghita Tc- 
denbal an font intimpinați 
cu deosebită Însuflețire, eu 
puternice aplauze fi urale.

Intîmplnafl cu deosebită însu
flețire, cu îndelungi ovații, la 
adunarea populară consacrată 
prieteniei româno-mongole au 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, ți tovarășul YUM
JAAGHIIN ȚEDENBAL, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole.

Cuvîntările rostite de cei doi 
conducători de partid și de stat 
au fost urmărite cu deosebită 
atentie si viu interes fiind sub
liniate in repetate rinduri cu 
puternice aplauze.

★
Vineri după-amiază s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie între
prinsă în tara noastră la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, de delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Populare Mongole condusă de 
tovarășul Yumjaaghiin Țeden- 
bal, secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Repnblieii 
Populare Mongole.

Ceremonia plecării a avui loc 
pe aeroportul internațional Olo- 
peni.

La ora 13,30 aeronava cu care 
călătoresc oaspeții mongoli a 
decolat
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Astăzi, in Divizia „A“ de fotbal, Dinamo — Universitatea Craiova

♦ La Timișoara, „Poli*  încear
că să șteargă impresia după 
usturâtoarea infringere de__ ta
Brașov • La Oradea, un meci 
de... trei variante ; 1, X, 2 > La
Rm. Vilcea, Chimia în fața unui 
greu examen cu contraatacurile 
Sportului studențesc > La Plo
iești, Petrolul dorește să mai 

in 
dauna „lanternei*,  cum a fâ-
agonisească două puncte

cut-o și pe Litoral * La Bucu
rești, Steaua și Corvinul, în- 
tr-un meci de... locul 5 • La
lași, o partidâ de mare impor
tanță pentru subsolul clasamen- 
tului • La Bacău, misiune grea 
pentru gazde, care nu stau pe 
roze • La Tg. Mureș, un joc 
exact de mijlocul clasamentului

OBLIGAȚIILE
ro-

re- 
cel 
de

Știm cu toții că partida Di
namo — Universitatea Craiova 
este meciul meciurilor șl der- 
byui derbyurilor fotbalului 
mânesc din ultimii ani.

Mai știm cu toții că de 
zultatul acestei partide la 
mai înalt nivel — valoric,
clasament și emoțional — de
pinde în proporție covîrșitoare 
drumul pe care-1 va lua în 
această ediție titlul de campi
oană a României : spre Șos. 
Ștefan, cel Mare din București 
sau spre Bănie. Competițional 
vorbind, rezultatul are cea mai 
mare însemnătate, primează, 
cum spun adesea specialiștii 
atunci cînd aduc o motivație ta 
plus importanței partidei (pen
tru jucători, pentru public), 
sugerînd însă, cîteodată. abil, 
și o eventuală circumstanță a- 
tenuantă apriorică pentru posi-

IMIlIi YIIIIII
bila coborire a spectacolului — 
unii jucători tațelegtad, din 
păcate, *i  a fair-playulul — ta 
numele victoriei, marele scop, 
al victoriei cu orice preț- Fie- 
ne însă îngăduit să spunem 
acum că iubitorilor fotbalului 
românesc nu le este deloc indi
ferent prețul victoriei în acest 
derby al fotbalului românesc. 
Dimpotrivă ! SInt foarte sensi
bili — cu deplină motivație — 
la fața umană la obrazul ma
relui derby, un derby care re
prezintă, de drept și de fapt, 
fruntea soccerului r.o3tru.

Se întîlnește, azi, puternica 
echipă care este campioana țării 
cu o fostă campioană care a 
strălucit mult timp în ultima

(Continuare în pag. a 7-a)
(Iocurile 9 ți 10)
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Marius POPESCU

DINU

CLASAMENTUL-
1. DINAMO 31 16 13 2 58-24 45
2. Univ. Cv. 31 19 5 7 58-23 43
3. Sportul stud. 31 17 9 6 44-24 42
4. F.C. Argeș 31 17 5 9 17-29 39
5. Steaua 31 12 10 9 42-36 34
6. Corvinul 31 12 8 11 41-32 32
7. F.C. Olt 31 13 5 13 42-30 31
1. Jiul 31 11 8 12 32-42 30
9. A.S.A. 31 11 7 13 34-36 29

It. C.S. T-viște 31 9 11 11 33-39 29
11. Polit. Iași 31 9 10 12 30-34 28
12. S.C. Bac&u 31 11 6 14 36-42 28
19. F.C. Bihor 31 10 8 13 50- 57 28
14. Chimia 31 10 T 14 28-37 27
15. F.C.M. Bv. 31 10 7 14 35-45 27
16. Petrolul PI. 31 12 3 16 32-54 27
17. „Poli- Tim. 31 0 5 18 31-60 21
18. F.C. Const. 31 6 6 19 28-57 18

4000 dc spectatori la ftascnct 1b sala sporturilor din oradea

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE LA SCOR: 93-68 CU AUSTRIA
ORADEA, 17 (prin telefon). 

Sală arhiplină (circa 4 000 de 
spectatori, record pentru bas
chetul bihorean !), public en
tuziast, organizare excepțională 
(pentru care diriguitorii și sus
ținătorii sportului din locali
tate merită felicitări), meciuri 
atractive — iată succint at
mosfera zilei inaugurale a edi
ției a 9-a a turneului masculin 
dotat cu „Cupa Federației". în 
aceste condiții pe care le dorim 
cit mai des înttinite la reuniu
nile baschetbalistice In tara 
noastră, echipa României a ți
nut să răsplătească eforturile 
organizatorilor si căldura pu
blicului printr-o prestație cit 
mai bună, ceea ce a și reușit 
în fafa selecționatei Austriei, 
pe care a învins-o eu 93—68 
(42—28). 
din primele 10 minute. 
Niculescu, Netolitchi, 
che, 
s-au 
rită 
rilor 
contraatacului, 
norii

pe ceilalți 
nu trebuie

Si 
eă 
participării la 
doar obținerea 
testarea tutu- 

ta

lor echipieri (Nieulesci 
nat și Netolitchi, 
au confirmat tacrec 
mărit handicapul, pi

sugion au rulat 
jucători, pentru 
uitat că scopul 
turneu nu este 
victoriilor, ci și
ror componențelor lotului, 
special a celor tineri. Cei ti
neri. sprijiniți de mai rutinațil

Dumitru STANCUIESCU

întrecerile „Daciadei" la ciclism (semifond)

MIRCEA ROMAȘCANU (Dinamo) Dili AOIJ ÎNV IACĂ TOR
PROGRAMUL

Succesul s-a reliefat 
cînd 

Ermura- 
Vinereanu și Ardelean 

desprins net (24—8). dato- 
apărării active, atacu- 

poziționale rapide și 
Apoi antre- 

M. Nedef și H. Tur-

Cea de a treia probă a fina
lelor „Dactadel" la ciclism 
fond, semifondul, s-a desfășu
rat vineri după-amiază pe cir
cuitul de pe str. Maior Co- 
ravu, din Capitală. In condiții 
cu mult mal dificile ea acelea 
pe care rutierii le-au avut de 
înfruntat ia timpul disputelor 
la contratimp pe echipe și la 
contratimp 
torențială, 
ud, 
și 
au

iar 
foarte 

avut

individual : ploaie 
bineînțeles 
da această 
alunecos.
de

asfalt 
dată 

Cicliștii 
acoperit 40

Voința Tg. Mureș pentru o 8-a oarâ campioană a țârH (de Io stingă, la 
dreapta) : sus - Maria Dudaș, lldiko Szasz, antrenoarea Margareta Siemany, 
Elisabeta Albert, Elisabeia Bon ța ; jos — Ileana Majos, Maria Todea, Ana 
Szabo și Maria Bota Fotei Aurel CUGEREAN

de ture (52 km), cu sprin
turi la fiecare două ture. A fost 
o cursă grea, dar frumoasă, ta 
care alergătorii nu și-au mena- 
jit forțele, au înfruntat cu 
mult curaj rafalele de ploaie 
și s-au luptat la sprinturi cu o 
dîrzenie demnă de admirație, 
ta aceste Împrejurări, victoria 
finală a lui Mircea Romașcanu 
este cu atît mai valoroasă (a 
survenit și după victoria la 
contratimp individual) si noul 
campion al probei merită sin
cere felicitări.

După primul sprint, cîștigat 
la limită de C- Bonciu (Steaua), 
dinamoviștii, în frunte cu M 
Romașcanu și I. Gancea. atacă 
cu toată forja, ultimul reușind

Gheorghe ȘTEFANESCU

Șl ARBITRII

I
3

2
3

I

(Continuare in pag a 6-a)

*

DINAMO _ UNIVERSITATEA CRAIOVA
(N. Rainea - Birlad : R. Petrescu - Brașov șl V. Antohi - lași ; sta- 

dionul Dinamo)
POLITEHNICA TIMIȘOARA -

0. Velea ; G Bitlan șl

F.C. BIHOR -
(M. Stoenesca ; V. Mândescu

CHIMIA RM. VILCEA

JIUL PETROȘANI
M, Florea - toți din 

F.C. OLT 
șl N. Volnso - toți

---------  SPORTUL STUDENȚESC
(Al. Mustâțeo ; M. șl Ad. Nicolescu - toți din Pitești)

PETROLUL PLOIEȘTI - F.C. CONSTANTA
(R. Matei ; Gh. Ofițer șl E. Pâtnoșcu - toți din București) 

STEAUA _ CORVINUL HUNEDOARA
(H. Popescu - Ploiești S Pantelimonescu - Boldești și L Moroni - 

Cîmpina ; stadion ui Steaua)

POLITEHNICA IAȘI - F.C.M BRAȘOV
(M. Asente ; R. Clmpeanu și D. Vâtran - toți din Arad)

S.C BACĂU F.C. ARGEȘ
(O. Ștreng ; Medveș șl G Podurânțe, - toți din Oradea) 

A.S.A. TG. MUREȘ - C.S TIRGOVIȘTE
(D. Petrescu ; M. Conslantinescu șl M Niculescu - toți din București)

Toate locurile vor începe Io pro 18 Meciurile Dinamo — Universitatea 
Croiova șl Chimia Rm. Vilcea - Sportul studențesc .or fi transmise, 

alternativ, la televiziune.

Craiova) s
din Bucure ții)

I
2

2

2

In pag

4-5

întregul tineret
PE MARILE ARENE

ALE „DACIADEI"

UNIVERSIADA DE IA EDMONION,
MAREA ÎNTRECERE 

POLISPORTIVĂ
A ANULUI im

Pagină realizată de
Hristache NAUM



Mâine, Ziua aviației

PARAȘUTISTUL ION ROȘU - 
PESTE 4000 DE SALTURI!

Duminică. 19 iunie, este Ziua aviație u Alături de membrii 
forțelor noastre aeriene de acei care își desfășoară activi
tatea in domeniul transportului (călători-mărfuri) fi al ser
viciului utilitar (agricol-industrial), zburătorii din aeronau
tica sportivă și-au adus de la începuturi oină in prezent 
un important aport la dezvoltarea aviației românești, la 
prestigiul aripilor care poartă pe ele tricolorul patriei. Pi
lota de la zborul cu motor, planoriștii, parașutiștii au re
prezentat cu cinste tara in marile competiții, au doborit și 

recorduri mondiale, reușindstabilit de-a lungul timpului 
performanțe de prestigiu care 
țională

Cu două săptămini in 
urmă, in dimineața zilei 
de 3 iunie, unul dintre a- 
vioanele aeroclubului bucu- 
reștean „Aurel Vlaicu". de
pășind altitudinea de 2 000 
m (stabilită pentru proba 
de acrobație aeriană) ur
case mai departe deasupra 
cimpului de. zbor de la 
Clinceni. La bordul apara
tului — deprins să decoleze 
cu pasageri și să aterizeze 
fără — un călător obișnuit 
pentru el : Ion Roșu. Avio
nul și-a continuat suișul 
pină la 4 000 m pentru a-și 
aduce, tn felul său, omagiul 
cuvenit primului parașutist 
român care realiza presti
gioasa cifră : 4 000 de lan
sări. Un număr care însu
mează 32 de ani dedicați 
acestei îndeletniciri ce re
clamă, în afara talentului, 
stăpînire de sine, voință, 
tenacitate, seriozitate.

Pot fi rezumate cele peste 
trei decenii de activitate ne
întreruptă ? Nu este ușor, 
dar o încercare se impune. 
1952. primăvara : primul 
salt cu parașuta ; hotărîrea 
fermă de a i se dedica : 
brevetarea ; școala de in
structori, la sfîrșitul anului 
făcînd parte din cadrele de 
bază ale aeronauticii sporti
ve. Din acest moment, lan
sare cu lansare, de zi sau 
de noapte, pe pămint sau 
pe apă. de antrenament sau 
de performanță, acumulează 
continuu, se perfecționează 
și, in același timp, formea
ză noi generații. Elev și 
profesor totodată. în 1956 
debutează in domeniul per
formanței : primul campio-

Mîine dimineață, pe hipodromul 
din Ploiești, se anunță o reu
niune deosebit de atractivă, cu 
participarea lui Perjar, într-o 
tentativă de record, dacă starea 
vremii va permite. Programul 
este bine alcătuit, cu participări 
numeroase și șanse echilibrate, 
ceea ce va duce implicit la o ma
jorare a jocului și cote mai ri
dicate, rpai ales în condițiile mă
surilor luate de comisarii alergă
rilor, prin care au fost sancțio
nați unii conducători pentru mo
dul cum au înțeles a susține 
șansele cailor în finalul „Pre
miului Eforie". Sînt măsuri juste, 
care vor trebui continuate, dacă 
va fi cazul, pentru un climat 
sportiv pe hipodrom.

în privința reuniunii de joi 
după amiază, consemnăm dubla 
victorie a formației G. Popescu, 
eu Ibus, un cal de 3 ani de per
spectivă, fiul lui Fănișor, avînd o 
conformație excelentă și aptitu
dini de fondist, și Făniță, care 
Insă a realizat o performanță to
tal contradictorie față de ulti
mele ei evoluții. în principala 
cursă a zilei Rural, energic sus
ținut de M. Dumitru, a reușit să 
salveze în final o victorie ce pă-

a acestei competiții, In 1930, la 
Budapesta, unde un singur boxer 
român a trecut de primul tur.

VLAD MIRCESCU, BUCUREȘTI, 
întrebarea dv. ne dă prilejul să 
risipim — sperăm 1 — o confu
zie care s-a făcut nu o dată. 
Numele cel „mic" al lui Geolgău 
(Universitatea Craiova) este Ion, 
*1 nu... Gheorghiță. Acest ultim 
■ume este, de fapt, o simplă po
reclă, dată nu știm de cine și 
■u știm de ce.

MARCEL BREBU, BRAILA. Pri
ma ediție a campionatelor euro
pene de box amator s-a desfă
ta11»! ta anul 1925, la Stockholm. 
Pugillștll români n-au participat 
ta Întreceri. Federația română de 
box lulnd ființă abia ta 1926. 
Boxerii noștri n-au fost prezenți 
■Id la a doua ediție, din 1927 
(Berlin) a „europenelor*.  Fede
rația exista atunci, dar au exis
tau» fonduri I Prima participare 
— șl ea foarte restrinsfi — a pu- 
tat fl. consemnată la a S-a ediție

Pag. o 2-a'Sportul

i-au impus în arena interna

nat național la care parti
cipă, primele medalii. Timp 
de 12 ani, împreună cu Ion 
Negroiu și Gheorghe Iancu 
vor forma un trio care,
sehimbind alternativ ordi
nea pe podium. își va îm
părți laurii. Singur sau
impreună cu cei doi. mai
tirziu alături de elevii săi
el își înscrie la activ 45 de
recorduri naționale. Coboară 
în 1958 recordul mondial la 
saltul de la 1 000 m cu ate
rizare la punct fix la 2,47 
m, care trei ani mai tirziu 
va fi bătut definitiv de coe
chipierul său Gheorghe Ian
cu : 0.00 m. Pentru a se re
vanșa parcă, in 1968 stabi
lește recordul mondial ab
solut la saltul de noapte de 
la 600 m cu aterizare la 
punct fix, 0,00 m. 1971, an 
rodnic pentru parașutiștii 
noștri, consemnează dobori- 
rea altor trei recorduri 
mondiale. Ion Roșu este cel 
care le pregătește și ia par
te la realizarea lor, saltul 
în grup de 9 cu aterizare la 
punct fix, media 0,00 m. 
fiind o performanță deose
bit de valoroasă. Excelent 
om de echipă participă la 5 
campionate mondiale contri
buind la clasarea reprezen
tativei noastre pe locuri 
fruntașe, iar la „internațio
nalele" Iugoslaviei își adju
decă de două ori argintul. 
Firesc, distincțiile nu s-au 
lăsat așteptate : 1959 —
maestru al sportului : 1965
— insigna de aur F.A.I. cu 
1 și 2 diamante ; 1966 —
maestru emerit, cel de al 
treilea diamant.

Dacă de la început a for

MÎINE, TENTATIVA DE
rea compromisă datorită galopu
lui luat după start. Fondista, cu 
G. Tănase in sulky, și-a dominat 
net adversarii în final, Client, 
după o serie de performanțe 
bune, cu V. Gheorghe la timonă 
a reușit să-și găsească alergarea, 
Semeț, acomodîndu-se cu terenul 
umed, a produs surpriza zilei, 
iar Felin, puternic susținut în fi
nal de D. Toduță, a reușit a doua 
victorie consecutivă.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I ; 1. Semeț (R. Costică) 1:32,5,
2. Ogor 3. Heroglit. Cota : cîșt. 
5, ord. închisă, ord. triplă 375. 
Cursa a Ii-a : 1. Felin (Toduță) 
1:36,9, 2. Sincera. Cota : cîșt. 5,

Mîine, la Cimpina

„CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS
După cum s-a mai anunțat, pe 

traseul, complet reamenajat, de 
pe Dealul Mușcel, de la margi
nea orașului Cimpina, mîine își 
vor disputa întîletatea, în cadrul 
etapei a 5-a a „Cupei Prietenia"

LAURA GRECU, BUCUREȘTI. 
Arbitrul N. Rai nea împlinește, în 
decembrie, 50 de ani. El nu este 
primul arbitru român care a „o- 
flciat* 4 la turneu] final al cam
pionatului mondial de fotbal (per. 
formanța aceasta aparținînd lui 
Andrei Rădulescu, actualul pre
ședinte al Federației române de 
fotbal, care a fost prezent la 
turneul final al C.M. din 1970, 
din Mexic), dar. N. Rainea se 
poate mîndri cu altâ performan- 
ț&, aceea de a fi condus meciuri 
ia trei turnee finale ale C.M. 
(1974 — R.F.G., 1978 — Argentina 
ți 1982 — Spania). Să vedem ci- 
ne fl va egala și, mai ales, cîncb?

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 
catren dedicat lui Ștefan Birta- 
lan, care în ultimul an de acti
vitate handbalistică a cucerit 
„Trofeul eficacității*  acordat de 
«tarul „Sportul*:
Desigur, astfel de succese 
Na-s la tademtna orfșlcui, 
Deci, tn ocazii cît mai dese 
Toți rt „căleați pe... pașii Iul !•

mat parașutiști în cadrul 
activității de masă, din 1968 
(experiența acumulată indi- 
cindu-1 pentru aceasta) pre
ia răspunderea lotului națio
nal. Un nou ciclu de 12 ani. 
Eforturi intense, dar și sa
tisfacții. în acest interval se 
afirmă maeștrii emeriți Ilie 
Neagu și Ionel lordăncseu, 
maeștrii sportului Florica 
Uță, Maria lordănescu, Eva 
Lutsch, Doina Cherecheș, 
Ion Bucurescu, Vasile Mi- 
hanciu, Ștefan Niță, Vasile 
Stan, toți elevi ai lui Ion 
Roșu. Titlul de antrenor e- 
merit, 1971 și diploma „Paul 
Tissandier" decernată de 
F.A.I., 1973, răsplătesc a- 
ceastă muncă.

Un scurt bilanț al celor 
4 000 de lansări : 30 pe apă, 
15 de noapte, 800 de recep
ție, celelalte de antrena
ment și de concurs.

Ion Roșu nu s-a oprit la 
cifra 4 000. Cu un an înain
tea retragerii din activitate 
Ion Roșu continuă lansările, 
cu modestia celui conștient 
de valoarea sa, făcîndu-și 
datoria de parașutist, de 
instructor, de om. Un e- 
xemplu și un imbold pentru 
cei care vor prelua ștafeta 
spre a fi dusă, așa cum o 
dorim cu toții, pe culmi tot 
mai înalte.

Dinu COSTESCU

RECORD A 101 PERJAR
ord. închisă, ev. 124. Cursa a 
Ill-a : 1. Fondista (Tănase) 1:31,9,
2. Simbria, 3 Persoana. Cota :
cîșt. 3, ord. 12, ev. 11, ord. tri
plă 132. Cursa a IV-a : 1. Fănița 
(Popescu) 1:40,4, 2. Habitus. Cota: 
cîșt. 5, ord. 6 ev. 16. Cursa a 
V-a : 1. Rural (M. Dumitru)
1:27,6, 2. Clara, 3. Istria. Cota : 
cîșt. 14, ord 20 ev. 84, ord. tri
plă 57. Cursa a VI-a : 1. Client. 
(V. Gheorghe) 1:29,5, 2. Supărata,
3. Crișan. Cota : cîșt. 1,60, ord.
40, ev. 15, ord. triplă 127, triplu 
2—4—6 290. Cursa a VII-a: 1. Ibus 
(Nica) 1:31,4, 2. Graur. Cota :
cîșt. 3, ord. 18, ev. 26.

A. MOSCU

la motocros reprezentativele (la 
clasele 250 șl 125 cmc) Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Cubei, R.D. Ger
mane. Poloniei, Ungariei, Uniunii 
Sovietice și României. Țara noas
tră, ca organizatoare, va partici
pa cu cite două echipaje la fie
care clasă, tn următoarea compo
nență : ,,A“ — E. Mulner, P. Ti- 
tilencu, Gh. Oproiu, Al. Enceanu; 
„B“ — N. Arabadgi, L. Dan, H. 
Pascu, I. Mărgărit, la 250 cmc ; 
„A" — Al. Ilieș, P. Schmidt, Fl. 
Pop, L. Tomoșvari ; „B" — V. 
Poenaru, M Dumitru, Tr. Cim- 
pean, E. Moașa, la 125 cmc. Ca 
arbitru principal a fost desemnat 
N. Cojocaru (București). Primul 
start se va da la ora 10,30.

t9 IUNIE I9S3
TRAGERE EXCEPȚIONALA

Procurați din timp bilete cu numerele dv. preferate I
FIECARE VARIANTĂ JUCATĂ - O POSIBILITATE DE 
A OBȚINE :

9 autoturisme „Dacia 13G0”
• mari sume de bani

variabile și fixe
@ excursii peste hotare

BILETELE DF 25 LEI VARIANTA AU DREPT DE PARTI
CIPARE LA TOATE EXTRAGERILE I

Astăzi — ultima zi de participare !

Cărți noi

MEDICINĂ SPORTIVĂ
Sub coordonarea 
conf. dr. I. Drăgan

O nouă lucrare în domeniul 
medicinii sportive, rod al 
muncii unui colectiv alcătuit 
din 45 de specialiști reputați 
ai medicinii românești, vine 
să aducă la zi progresele rea
lizate în acest sector al acti
vității medicale, cu aplicare 
atît în ocrotirea sănătății 
populației cît și al sportului 
de înaltă performanță. Meri
tul coordonatorului lucrării, 
dr. L Drăgan, este acela de a 
fl reunit acest grup larg de 
specialiști unii din rețeaua 
de medicină sportivă, alții din 
diferite specialități medicale, 
dar care sprijină efectiv miș
carea sportivă, dînd un sens 
unic conținutului : fundamen
tarea științifică a exercițiului 
fizic și mișcării in general, ca 
mijloc sanogenetic aplicabil 
tuturor vîrstelor, iar pe de 
altă parte implicarea medici
nii sportive in performanța 
sportivă, aspect în care țara 
noastră este confruntată pe 
plan internațional. Este de 
remarcat faptul că lucrarea 
încearcă să epuizeze toate as
pectele legate de medicina 
sportivă în viața contempo
rană. ceea ce face ca această 
apariție editorială să aibă un 
caracter inedit pe plan mon
dial.

Alături de coordonatorul 
lucrării șl colectivul de spe

SESIUNE DE COMUNICĂRI Șl REFERATE
ȘIIINIIFICE IĂ CIURUL SIEĂUĂ

în cadrul activităților organi
zate de către consiliul de con
ducere al clubului Steaua pen
tru perfecționarea cadrelor care 
se ocupă de pregătirea sporti
vilor pentru marea performan
ță, în urmă cu cîteva zile, la 
sediul din Calea Plevnei, a 
avut loc o sesiune de comuni
cări și referate pe teme medi
cale, Ia care, alături de medicii, 

sportivii, antrenorii ți metodiștii 
clubului militar, au participat 
și invitați ale căror preocupări 
s-au înscris In tema sesiunii : 
„Contribuții ale științelor tn 
ereșierea performanțelor spor
tive".

Referatele prezentate, „Stu
diul privind efectele produsu
lui Mineralvit în procesul de 
refacere la sportivii de per
formanță", „Considerații asu
pra evoluției capacității de e- 
fort aerob-anaerob la echipa 
de baschet", „Modificări biochi

iN ATENȚIA CÎȘTICĂTORILOR

C.E.C. DE AUTOTURISME
I.D.M.S. BUCUREȘTI anunță cîștigătorii CEC de la tra

gerea din trim. I a.c. că pot să ridice autoturismele 
DACIA în perioada 20 iunie — 30 iunie a.c. în funcție de 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin, astiel :
• magazinul auto I.D.M.S. Pitești
Cîțtlgătoril din jud. Argeș. Vîlcea. Olt, Dîmbovița. Sibiu, 
Vrancea, Neamț, Brașov. Mureș Harghita, Covasna.
Cîștigătorii luați în evidentă se vor prezenta numai în 
baza comunicărilor făcute de acest magazin în funcție de 
stoc.
• magazinul auto I.D.M.S. Baia Mare
Cîștigătorii din jud. Alba. Bistrița-Năsăud. Maramureș. 
Satu Mare, Sălaj.
• magazinul auto I.D.M.S. CIuj-Napoca
Cîștigătorii din jud. Cluj.
• magazinul auto I.D.M.S. Reșița
Cîștigătorii din jud. Caraș-Severin Mehedinți. Hunedoara.
• magazinul auto I.D.M.S. Craiova
Cîștigătorii din jud. Dolj, Gorj. Galați. Buzău.
• magazinul auto I.D.M.S. Iași
Cîștigătorii din jud. Iași. Bacău. Vaslui. Suceava. Botoșani.
• magazinul auto I.D.M.S. Timișoara
Cîștigătorii din jud. Timiș, Arad, Bihor
• magazinul auto I.D.M.S. București
Cîștigătorii din jud. Brăila. Constanta. Ialomița. Prahova. 
Teleorman. Tulcea, Călărași, Giurgiu si mun. București 
ridică autoturismul conform programărilor inițiale.

cialiști din Centrul de Medi
cină Sportivă, întîlnim nume 
prestigioase ale medicinii ro
mânești, care deseori se regă
sesc în mișcarea sportivă, 
cum ar fi prof. dr. doc. I. 
Mincu, prof. dr. doc. V. Stro- 
escu, prof. dr. doc. R. Barbu, 
dr. I. Orha și B. Fotiade, 
prof. dr. A. Dșmeter, conf, 
dr. C. Maximilian, dr. Șerban 
Papadopol și T. Pop, prof. 
Cornel Florescu, conf. M. 
Ifrim și alții. In prefața lu
crării, prof, dr doc. Eugen 
Proca, ministrul sănătății, re- 
mareînd meritele deosebite 
ale acestei lucrări, apreciază 
confirmarea medicinii sportive 
ca o specialitate bine contu
rată, reflectată dealtfel în 
conținutul cărții, și îndeamnă 
pe slujitorii el să-și sporească 
eforturile atît în îmbunătăți
rea indicatorilor de sănătate 
ai populației cît și în sportul 
de performanță.

mice produse în urma efortului 
muscular la sportivi", .Con
tribuții la studiul spasmofiliei 
latente la sportivii de perfor
manță", .Efectul beta-blocante- 
lor in creșterea performanței 
la tir" și „Valoarea scintigra- 
fiei articulare în diagnosticul 
leziunilor articulare la spor
tivi", au fost exemplificate și 
practic de către autorii lor. ,

Dezbaterile pe marginea re
feratelor prezentate, la care 
au participat medici, biochi- 
miști, fizicieni, chimiști, farma
ciști și antrenori, metodiști și 
sportivi, au evidențiat faptul că 
marea performanță se poate 
obține astăzi numai ne baze 
științifice, iar tradiționalului 
cuplu „sportiv-antrenor" tre
buie să 1 se alăture și repre
zentanții unor științe ajută
toare.

Octavian VlNTILĂ



UNIVERSIADA DE LA tDMOWTON
MAHEA ÎNTRECERE POLISPORTIVĂ A ANULUI 1983

Ne apropiem de startul celei de a Xll-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară. După cum se știe, între 1 și 
11 iulie se vor desfășura la Edmonton, în vestul Canadei, Între

cerile Universiadei 83, cea mai mare competiție polisportivă □ a- 
nului. Cei aproape 5 000 de sportivi din 85 de țări ale lumii, a căror 
participare a fost anunfatâ Comisiei de organizare, sînt gata de vo
iajul pentru Edmonton. Este, de fapt, acesta punctul final al unor 
intense și îndelungate preparative, efectuate din dorința afirmării 
la această veritabilă Olimpiada studențească. De aici și concluzia 
că disputele vor fi. aprige, la un înalt nivel valoric.

Universitarii români își definitivează și ei pregătirile in aceste zile. 
Ei vor participa la atletism, ciclism, scrimă, gimnastică, tenis, baschet 
(fete), jnot și polo, în loturile „tricolorilor" studenți aflîndu-se o 
seamă de mari performeri, sportivi care au cucerit consacrarea la 
Jocurile Olimpice, campionatele mo-ndiale și ale Europei și doresc 
să-și reconfirme valoarea la Universiadă, precum și tineri care bat 
la porțile marii afirmări și care vor folosi J.M.U pentru a-și împlini 

ambiția de ascensiune.
Acum, cînd ne mai despart doar cîteva zile pînă la plecarea lotu

lui sportivilor noștri la Universiadă, continuăm în această pagină 
seiialul nostru informativ privind pregătirile „tricolorilor”, precum și 
înfățișarea datelor referitoare la organizarea Jocurilor Mondiale 
versitare de vară de la Edmonton.

Uni-

DOINA MELINTE Șl AMINTIRILE
UNIVERSIADEI BUCUREȘTENE...

ORAȘUL „AURULUI NEGRU
Șl AL SPAȚIILOR VERZI

celei de aEdmonton, orașul
XH-a ediții a Universiadei, are 
o populație de 700 000 de locui
tori, fiind socotit cel mal 
puternic centru universitar al 
provinciei Alberta (18 facultăți 
cu aproximativ 30 000 de stu- 
denți).

zonă. Peste ani. Ed

în cariera u- 
nui mare per
former — si 
Doina Melinte 
este, indiscuta
bil- una din 
cele mai bune 
alergătoare de 
lume — mo-

da
de 

unul

semifond din
mentul afirmării internaționale 
reprezintă, mai mult decît o 
amintire frumoasă, o piatră de 
hotar. Mai ales cînd ascensiu
nea se produce tîrziu. după 
mulți ani de activitate, de 
muncă, 
râtului 
de ani.

Este _ 
perioadă

tîrziu. 
activitate, 

si nu la vîrsta junio- 
sau in pragul celor 20

U-

si
15

si cazul Doinei. într-o 
in care atletismul 

nostru feminin a avut destule 
vedete d„ talie mondială. în a 
doua jumătate a anilor ’70, 
Doina Melinte a fost. mult*  
vreme, un om de pluton. Ba. 
la un moment dat. ea a părut 
unora chiar plafonată, incapa
bilă să facă pasul hotărâtor 
spre elita semifondului. „Schim
barea la fată" s-a 
brusc, spectaculos. în 
zile ale verii lui 1981. cu pri
lejul Jocurilor Mondiale 
versitare de la București, 
tunci, în două finale, de 1500 
m si 800 m, alergate la inter
val de citeva zile. Doina a de
venit dintr-o speranță 
întirziată o autentică 
A fost mai întîi cursa
m. în care profesoara

petrecut 
cîteva

Uni- 
A-

mereu 
vedetă, 

de 1 500 
de edu-

catie fizică din Bacău s-a 
sat a dpua. întrecută doar 
italianca Gabriela Dorio, 
din marile nume ale semifon- 
dului mondial. Aceeași Dorio 
era mare favorită și la 800 m. 
dar Melinte a dominat finală 
cu o autoritate care i-a rele
vat superclasa. întrecind-o cu 
10 metri pe Dorio cu un timp 
1:57.81. cu care îsi depășea cu 
mai bine de două secunde re
cordul personal anterior I

Doina a căpătat încredere în 
forțele proprii, lunile următoare 
au consacrat-o defintiv. în 
martie 1982, eleva lui Nicolae 
Mărăsescu cîștigă titlul 
campioană europeană1 de
la 1 500 m. la Milano, iar In 
sezonul în aer liber. în iulie, 
duce recordul național la 800 
m la 1:55.05. cifră care avea 
să rămînă cea mai bună per
formantă mondială a anului.

O necunoscută înaintea Uni
versiadei bucureștene. Doina 
Melinte este acum una din ma
rile favorite ale Jocurilor de 
la Edmonton. Cu doi ani în 
urmă n-avea nimic de pier
dut. acum are totul de apărat.

E mai greu, desigur, să fii 
ținta tuturor atacurilor, dar în
ceputul de sezon bun al cam
pioanei noastre ne dă încre
dere că Doina va pierde titlul 
universitar abia la ediția din 
1985 prin... depășirea limitei 
de vîrstă !

Insemnul Jocurilor Mondiale 
niversitare de vară 'S3.

Situat în vestul Canadei 
străbătut pe o distantă de
km de riul North Saskatche
wan. Edmonton se află în a- 
propierea lanțului Stincoșilor 
canadieni. El deține faima de 
a fi primul oraș al Canadei 
în ceea ce privește spatiile 
verzi. Aici. în 1978. au fost or
ganizate Jocurile Common- 
wealth-ului. la care au parti
cipat 45 dp țări. Orașul a luat 
naștere cu 200 de ani în urmă, 
cînd Compania Băii Hudson a 
înființat un punct comercial în 
colonia Fortului Edmonton. 
Dezvoltarea rapidă o datorează 
exodului căutătorilor de aur

în această 
monton s-a dovedit a fi real
mente un .oraș al aurului", 
dar al „aurului negru", el fiind 
astăzi capitala petrolului Cana
dei.

Găzduind prima Universiadă 
de vară organizată pe conti
nentul nord-american, Edmon
ton s-a pregătit intens 
primească oaspeții din 
colturile lumii si să le 
sportivilor studenti cele ___
bune condiții de întrecere. în
tre altele, autoritățile 
au construit și reamenajat 
serie de baze sportive.

întrecerile de atletism 
vor desfășura între 5 si 11 iu
lie pe Stadionul ..Common
wealth" cu o capacitate de 
61 000 de locuri si cu o pistă 
acoperită cu material sintetic 
(„Chevron 400"). cele de bas
chet — 1—10 iulie — la Field 
House (10 000 spectatori). Main 
Gymnasium, Education Gymna
sium. Ross Sheppard. Austin 
O’Brien, Harry Ainlay, cele de 
ciclism — 3—10 iulie — la ve
lodromul Argyll 
333,33 m. de beton, 
ber), pe Șoseaua 16 
cuit de 11 km) la 
echipe si la Park 
cursa de fond. înotul si po- 
lo-ul — 2—11 iulie — își pro
gramează întrecerile la Centrul 
..Kinsmen" (bazin de 50 m. tri
bune pentru aproximativ 5 000 
de spectatori), cele de scrimă 
— 2—10 iulie — la Sala In
stitutului Tehnologic Nord Al
berta (1 700 metri pătrati pen
tru aranjarea celor 12 piste si 
tribune pentru 1 000 spectatori), 
întrecerile de gimnastică —2—5 
iulie — vor avea loc la Coli
seum Nortlands (tribune pen-

să-și 
toate 
ofere 

mai

locale
o

(pistă de 
în aer li- 
Est (cir- 
contratimp 
Hawrelak

CICLISMUL
O PREMIERA

A UNIVERSIADEI
Sportul 

pedale se 
pentru prima 
oară pe pro
gramul Univer
siadei. El a 
fost desemnat 
de organizatori, 

desigur din dragostea pe care 
si canadienii o nutresc ciclis
mului. , .

După lungi ani de anonimat, 
rutierii noștri au posibilitatea 
de a-și dovedi talentul și sîr- 
guinta la Universiadă. De cînd 
au aflat îmbucurătoarea veste 
de a fi fost înscriși la J.M.U. 
ei si-au amplificat pregătirile, 
dorind să corespundă integral 
încrederii acordate. Antrenorul 
emerit Nicolae Voicu a con
dus și de această dată, la fel 
ca în ultimii 25 de ani, cam
pania de pregătire a rutierilor 
selecționați. Fără Mircea Ro- 
mascanu (vîrsta i-a fost 
rieră...). cvartetul pentru __
km contratimp pe echipe are 
5 candidați : Ionel Gancea. 
Constantin Cărutașu, Cornel 
Nicolae, Valentin Constantines
cu (echipă folosită în recenta 
finală de campionat) si mai a- 
les Costică Paraschiv, talent 
deosebit, vicecampion al tării 
la contratimp individual. Modi
ficat si pregătit în continuare 
la un înalt nivel, acest cvartet 
are capacitatea de a se înscrie 
printre fruntașele probei. Cei 
4 alergători vor lua startul și 
în proba de fond, probă fără

PORNIND DE LA 0 FRUMOASA TRADIȚIE

Mascota Universiadei de la 
montan este bufnița WUGIE 
(nume alcătuit din inițialele lui 
World University Games 
Edmonton).

ili

me- 
iulitt

tru 16 000 de spectatori), 
ciurile de tenis — 4—10 __
— vor fi organizate pe "tere
nurile Universității Albert*  
(complex nou, cu teren central 

împrejur, 
de spec-

și alte 8 terenuri 
tribune pentru 3 000 
tatori).

Satul Universiadei 
tuit din 3 complexe distinct*.  
„Satul Lister", care cuprind*  
3 blocuri cu câte 1# etaje, le
gate între ele de sala Liste» 
(edificiu central cu două eta
je). „Satul Garneau", cu o ca
pacitate de cazare de 4 00*  
locuri si „Satul StudenttfU- 
nion", destinat activităților cul
turale si distractive (aid • 
fost amenajat*  si o „zonă to- 
ternatională". ta care sportivii 
si oficialii se voc putea Întâlni 
cu reprezentanții presei). P» 
perioada Universiadei va fi e- 
ditat un ziar si va funcționa • 
statie special*  de radio.

Diferența de fus orar între 
Edmonton si București este d*  
9 ore (cînd la Edmonton 
ora 12. la București este

este alcă-

Au fost, si mai-nainte de „e- 
poca Bunaclu*.  rezultate bune. 
Au urcat, adică, pe podiumul 
diferitelor ediții ale Universiadei 
Sanda Iordan, in fapt chiar pri
ma medaliată cu 
1961). 
sau 
anii 
mit 
me

medaliată cu aur (Sofia.
Cristina Balaban-șopterian 

Anca Mlclâuș. Pentru ca tn 
din urmă marele talent nu- 
Carmen Bunaciu să se afir- 
putemic și In uriașa arenă 

a tinereții, sportului, prieteniei, 
aduclnd în vitrina natatiei ro
mânești o splendidă salbă de me
dalii — patru de aur l — de pe 
platourile înalte mexicaneVladimir MORARU

fru-

.•

Costică Paraschiv. lider al „noului val" al rutierilor, în fruntea 
echipei de contratimp

ba-
100

pronosticuri, cursă' care — re
petată — ar da in flecare zi o 
ierarhie total deosebită de cele 
anterioare...

Probele de velodrom pot o- 
feri si ele (său poate mai ales 
ele) satisfacții sportului nostru 
cu pedale. La 4000 m urmărire 
individuală, la adițiune 
puncte si la 1 000 m cu 
de pe loc tînârul Vasile 
trache ar putea deschide 
tile afirmării internaționale. 
La fel ca si Constantin Ciulei, 
talent remarcabil în evidentă 
creștere — a performantelor si 
a experienței —. în probele de 
viteză, si 1000 m cu start de 
pe loc. Partlcipînd la patru 
probe cei doi tineri au posibi
litatea de a ridica nivelul ve
lodromului românesc, de a-1 
oferi „balonul de oxigen" ne
cesar redresării sale interna
ționale.

Sigur, ciclismul — mai ales

de 
start 
Mi- 
por-

de aici, din Bucureștiul nostru. 
De fapt „ediția românească" a 
J.M.U. a prilejuit si afirmarea 
altor tinere : Irlnel Pănulescu, 
Brigitte Brass, Mariana Paras- 
cliiv.

Poloiștâi au avut, la rîndu-le, 
prezente remarcabile în lumea 
sportului universitar. Cu sase ani 
in urmă, la Sofia, Gaudeamus 
igitur, imnul învingătorilor la 
marea întrecere studențească, 
s-a cintat pentru România. Iar 
acum doi ani echipa noastră a 
cucerit medaUa de bronz, ca si 
in 1965. la Budapesta.

Există, prin urmare. o
moașă tradiție a participării re
prezentanților natațlei noastre la 
Universiade (si am putea adăuga 
si unele rezultate notabile ale 
săritorilor, însă ne referim doar 
la disciplinele la care sportul ro
mânesc va fi prezent si la Ed
monton) .

Există promisiunea continuării 
unei asemenea tradltil. Ne refe
rim îndeosebi ia suportul do
rinței unanime, 
concrete ale 
dere pentru importanta întrece
re din iulie.

Să începem cu Carmen Buna- 
ciu, eleva 
Iiind. pe mal 
celui înotului 
merge, să nu 
in postură de 
sulul, ca o multiplă 
mondială universitară ce este. 
Iată de ce Carmen sl-a îmbinat 
studiul universitar cu pregătiri 
pentru Edmonton. parcurglnd 
(înot. Creste...) mii sl mii de ki
lometri In bazinele din București. 
Sinaia sau Arad, lncliizînd sl un 
stagiu ta R.P. Chineză. A urcat 
pe bloc-starturi la trei concur
suri oficiale — ta Olanda, la Si
biu șl la. Hunedoara, lntrtadu-șl 
tot mal bine ta formă, la cam
pionatele naționale tn bazin de

la suportul 
la posibilitățile 

celor aflați tn ve-

Cristinei Șoptcrian 
departe, port-dra- 
nostru 
uităm, 
vedetă

Ea va 
In Canada 
a concur- 
camploană 

ce

23 de metri realizlnd 1:01.51 lt 
2.12.89 la 100 sl. respectiv, 230 m 
spate. Treptat. Carmen Bunadn 
a mărit volumul sl Intensitatea 
antrenamentelor. Cum se află sl 
ta stare optimă de sănătate. »- 
vem toate motivele să așteptăm 
din nou performante dintre cel*  
mai bune !

Lotul poîoiștilor cuprinde jucă
tori cunoscut!. cei mal multi ti
tulari sl în primul „7“ reprezen
tativ. Antrenorii Anatol Grințea- 
cu. Iul iu Capsa sl Cornel Rusu, 
contează, deci pe Mihai Tndo& 
Mihai Simion — portari. Vlad 
Hagiu. Cătălin Moieeanu. Florin 
Ardeieanu. Dorn Ci o bănluc. 
Cristian Dan, Eugen Ionesco, 
Șerban Popescu. Dorin Costr&ș, 
Cornel Gordan. Ivan Fejec. Pre
parativele acestei garnituri a*  
demarat, practio. In ultima parte 
a anului trecut, lucrindu-se tn 
citeva perioade in comun. Marea 
majoritate a componenUlor tota
lul au luat parte la competiția 
internațională „Cupa Românle4“, 
apoi la cele de la TblHsi și Ne*-  
pole. El au arătat ptaă in pre
zent unele frumoase calități, da» 
au ieșit In evidentă sl lipsuri 
precum inconstanță, slăbldam 
dc ordin psihic, neangaiarea (to
pi lnă șl continuă — toate, de sub
liniat. ta meciurile „tari".

Se înțelege, reprezentarea e*  
demnitate a sportului românea» 
la Edmonton, continuarea frta- 
moasei tradiții făurite Incumb*  
o dăruire totală ta evoluții, am
biția de a materializa ta mare*  
întrecere talentul sl pregătirea. 
Este tocmai ceea ce promit ol 
pololstil...

CEA MAI LUNGĂ ZI DE..

con-

cel de sosea — este un sport 
greu, probele ascunzind multe 
„necunoscute". Unele dintre 
ele sînt pentru marea majori
tate a concurenților, așa încît 
aproape întreg plutonul se con
fruntă cu ele. Mizăm însă în 
această încercare pe tinerețea 
sportivilor, pe ambiția lor. pe 
pregătirea asigurată. Si. mai 
ales, pe faptul că sint
stienti că se întîlnesc foarte 
rar cu o asemenea sansă si că. 
deci, n-au voie s-o rateze. Ca
racteristice ciclistului de per
formantă. curajul. dîrzenla și 
combativitatea, sînt — socotim 
— atuurile care îi vor ajuta pe 
„tricolorii" ciclismului româ
nesc să cucerească cel puțin o 
medalie la Universiada de la 
Edmonton. Medalie sau medalii 
care i-ar acredita și pentru 
alte mari întreceri internațio
nale. poate chiar pentru Jocu
rile Olimpice.

Geo RAETCHI

NAȘTERE I
In perioada cit se vor afla la Edmonton, înainte și în tim

pul competiției, dțiva dintre sportivii noștri îșl vor sărbători 
ziua de naștere. Intre el, scrimera Csiia Ruparcsics va avea o 
situație specială. Sărbătoarea celor 20 de ani pe care îl va îm
plini la 23 iunie va fi probabil cea mal lungă din viața sa. 
Aceasta pentru că ziua de 23 iunie este cea a plecării la Ed
monton, 
și se va 
fi ora 9

Vor fi
Molnar (10 ani la M iunie), atleta Anlșoara Cușmir (21 de ani 
la 20 Iunie), ciclistul Valentin Constantinescu (21 de ani la 1 
iulie), ciclistul Vasile Mltracbe (21 de ani la 2 iulie), atletul 
Sorin Matei (20 de ani la 8 iulie). Vor fi sărbătoriți de întreg 
lotul nostru universitar, eu condiția — desigur — ca performan
țele obținute să le îndreptățească participarea.

„Ziua Csllel- va Începe la București Oa ora 0, firește) 
încheia la Edmonton (la ora 24), ctnd la București va 
dimineața... Așadar, o zi de naștere de SI de ore I... 
sărbătoriți, după Csila Ruparcsics, gimnastul Levente



P4CL4M
r ÎNTREGUL tineret, pe marile ar

In numeroase orașe ale țârii se desfășoară, în aceste zile,, finalele 
întrecerilor de masă ș*  de performanță, ample manifestări sportive care, 
mai ales In etapele anterioare, au angrenat sute și sute de mii de 
participant la cea de o 3-a ediție, etapa de vară, o marii competiții 
naționale. întregul activ al mișcării noastre sportive se află angajat, cu 
responsabilitate, în îndeplinirea prețioaselor indicații ți orientări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu cuprinse în Mesajul pe care secretarul ge-

f-’
neral al partidului nostru l-a adresat participanților la Conferința pa m 
din martie anul trecut Se realizează, în această direcție, succese /re ml 
cabile, întîlnim tot mai multe experiențe și inițiative care vorbesc și dl 
pre pasiunea oamenilor, și despre potențialul organizatoric al mișei 
noastre sportive. Mai sînt, însă, șl multe de făcut pentru ca, lntr-ade-J 
„Daciada*  să cuprindă, practic, în cadrul ei, întregul tineret al patr 
să se afirme tot mai puternic ca o uriașă mișcare de masă menită

VAWyWAAVVWZ.^AAiVAMiAA^AAAAAAAZ»WW|

Vorbim (pentru că ne lovim 
adesea) de lipsa unei concor
danțe între ceea ce trebuie să 

ictivitatea soortivă 
:e reprezintă ea 
in unei*  localități 
îțe alș țării. Altfel 

ite uneor*  ci
tare se mută 

adevărul 
salutat in 
iui școlar

de 
to
Si

Însemne 
masă și 
realitate 
chiar ju 
spus, sint raport: 
fre fictive, prin 
să se deformeze 

Iată de ce am 
tiva Ir.spectoratu 
județului Argeș, 
mentează o fișă 
a elevilor prezenți in activita
tea sportivă de masă, totodată, 
susceptibili să ajungă pe trep
tele performanței. O asemenea 
Eșă (cuprinsă in calendarul 
competițiilor rezervate tinere
tului studios) a fost difuzată 
to toate unitățile de invățămtot. 
ca un document de planificare 
la indemina tuturor profesori
lor de educație fizică.

Fișa, cuprinzind date biogra
fice. antropometrice (Înălțime, 
greutate, anvergură), preciza
rea unor calități motrice (vi
teză — 50 m start din picioare, 
rezistență — 800 m tf). 1000 
(b), detentă pe verticali, forță- 
«ărituri ta lungime de pe loc. 
aruncarea mingii de oină și 
psihice (combativitate, rapid:-

ția- al «U 
-are exoeri- 

de semnalare

Alergările pe teren nartat plac 
tot mai mult copiilor, tineretu
lui. daci inițiatorii lor știu să 
le organizeze cum ttebuie. A- 
dică ața cum au procedat cei 
de la asociația Autcrmecan-.cn 
din sectorul 4 al Bucure știu’ui. 
tn cadrul unei frumoase dumi
nici cultural-sport.ve.

Foto : Valeriu STANCIU
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EXACTITATE,
NU CIFRE FICTIVE!
tate to gîndire, capacitate de 
concentrare a atenției, imagina
ție etc.) este completată de 
profesorii de specialdate in 
cursul anului de Invfcțămint. 
Apoi, cu sprijinul Inspectora
tului școlar al județului. se 
realizează o centralizare și o 
selecție. în acest fel. orice 
școală trebuie ' să raporteze 
CU EXACTITATE cifra de e- 
levi cuprinși in activitățile spor
tive de masă, în campionatele 
Pe .asociație, în Întrecerile .Da
ciadei*,  precizînd totodată 
elemente sint pregătite să 
Îndrumate către unitățile 
performanță.

ce 
fie 
de

„VOINICELUL*
Printre numeroșii participan- 

ți la întrecerile de masă or
ganizate sub genericul „Da
ciadei*,  se află și tinerii ele
vi, băieți și fete, dintr-un nou 
oraș gălățean, Berești. Unii — 
tot mai multi — elemen- 

............. pentru 
performan- 

afirmat în 
din localitate, 
prof. Gheor- 

are sufletul

aptitudini 
de 

s-au 
arenele liceului 
al cărui director, 
ghe Cristofan, 
„deschis*  spre- română și ma
tematică, istorie și geografie, 
dar în aceeași măsură și spre 
sport. „Este, ne spune el, o 
„materie*  la fel de importantă 
ca toate celelalte, e o materie 
pentru școală, dar și pentru 
viață. Obligația școlii este să 
crească mereu generații de eo-

te cu
activitatea 
ță. Ei

DIN BEREȘTI™
pil bine pregătiți, sănătoși și 
rrumoși*.  In acest mod de a 
vedea rostul exercițiului fizic, 
socotim, își au izvorul și unele 
succese notabile ale tinerilor 
din Berești. Am numi cîteva : 
la faza județeană a concursu
lui de tenis de 'masă un loc 4 
prin Dan Chirvase, elevii prof. 
Maria Ene au ajuns in zonale 
la pentatlon, o frumoasă par
ticipare la „Crosul tineretului", 
o echipă de baschet situată pe 
locul I la zonă, cîteva reale 
talente la atletism.

Copiii și tinerii din Berești 
vor să practice sportul, să de
vină și ei cîndva performeri ai 
județului și, de ce nu, ai țării. 
Pentru aceasta, chiar cu con
cursul lor, a fost realizată la 
Berești o splendidă bază spor
tivă. Se numește „Voinicelul"—

*[•»
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La li

Adi
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PROFILURI ÎN „ALB ȘI NEGRU"
? Prin capacitatea de a 

CU ÎNTREAGA clasa
me
era
punea de ,.scutit de la lecțiile de 
sport*  este aid necunoscută I) și 
de a organiza concursuri șl eom-

»1

lu- 
(no-

petlții la atletism, gimnastică 
la cel puțin un joc sportiv.

^>in picate, județul nostru, 
contrast eu aceste exemple 
dascăli angajați In profesiunea 
leasă, oieri șl altele, care nu 
■norează*  — aprecia prof. Piș
cată, u. Și. spre exemplificare, ne-a 
prezentat trei cazuri. De pildă, 
cei al prof. Virgil Chlra, de la 
Școala generali din comuna Re
diu. In pofida faptului eă a fost 
deseori criticat, pentru ci predă 
lecții improvizate, sărace in con
ținut, acest profesor tînăr (35 de 
ani) nu face nld un efort pen-

s&j

In 
de

ne

<

tru a ieși din anonimat și a se 
alinia la nivelul celorlalte cadre 
didactice din școală. „Pe cit se 
parc criticlie 11 lasă Indiferent, 
sublinia prof. Pășcălău, ’
tuia i-ar crăpa 
șine—*

Prol. Florian 
Școala generală 
prezintă un alt 
Deși are normă 
comportă ea un 
completare de ore: adică fără o- 
bllgațll ferme. Calitatea de an
trenor de fotbal apare doar pe 
hlrtle (a se citi: in carnetul eu 
care „pozează*).  Deseori vine la 
lecții In ținută de stradă sau. pur 
și simplu._ nu vine T 1 Motiv 
pentru care conducerea școlii, pe 
bună dreptate, l-a sancționat. Pă
cat, pentru un cadru didactic 
toarte ttnăr (38 de ani), care nu 
se străduiește să Învețe cum se 
muncește, mal ales că are, chiar 
in școala sa, exemple de urmat 
(Ioan Gherman, Marlcica Giurgiu- 
man și loan Perte).

In fine, un al treilea caz — 
cel al prof. Alexandru Marinca, 
de la Școala generală din comu
na Rișca. Conducerea școlii a fă
cut toate eforturile pentru a-1 a- 
slgura condiții bune de desfășu
rare a lecțiilor și activităților 
sportive, o curte spațioasă ii stă 
la dispoziție. Numai că profeso
rul de sport din Rișca n-are nici 
o tragere de inimă pentru mun
că, lecțiile sale tiu un caracter 
plictisitor, nu plac și de aceea 
copiii, elevii nu prea le așteap
tă — cum se intlmplă, in mod 
obișnuit — cu mare interes. Co
lectivul de conducere al școlii a 
căutat să-l ajute, arăttndu-1 care 
h sînt obligațiile. Reacția prof. 
Marinca n-a fost cea dorită, el 
amenlnțlnd că — tn viitorul an 
școlar — va lucra... In altă par
te I ? ȘI, probabil, că așa va fi, 
dacă el continuă să facă notă dis
cordantă cu celelalte cadre di
dactice ale școlii...

obrazul

Daniel,

deși 
de

al- 
ru-

de
din Huedin 
caz asemănător.
Întreagă, el se 
profesor

ta 

re

cu...

... Și Ia întreprinderea 
de tricotaje „Adesgo*  
din Capitală s-a introdus, 
cu succes, gimnastica Ia 
locui de muncă.

Deosebit de interesant 
este însă modul în care 
s-a pornit la introduce
rea gimnasticii în aceas
tă întreprindere 
reșteană. ~ 
partid și 
dicatului au cerut psi
hologului Rodica Ghițes- 
cu, din cadrul centralei 
respective, să studieze 
condițiile existente, ur- 
mînd ca aplicarea să se 
facă ta mod științific. 
Ceea ce — trebuie s-o 
spunem de la bun Înce
put — s-a realizat cu 
succes.

Investigația — privind 
efectele oboselii — s-a 
făcut In 3 secții : con
fecții ciorapi, confecții 
tricotaje și sortat amba
lat. Pentru stabilirea mo
mentului instalării obo
selii s-a alcătuit un 
chestionar (adresat la 
120 de subiecți), punin- 
du-se accent deosebit pe 
determinarea 
arteriale și a 
ta anumite momente. S-a 
ajuns astfel la obținerea

bucu-
Comitetul de 
comitetul sin-

tensiunii 
pulsului.

curbeunei 
dinamicii cal 
muncă, cond 
oboseală (m 
stalării aq 
schimburile 
după care | 
perioada oifl 
practicarea I 
locul de mu 
nute), astfel 
bnl I intre 
11 ; schimbu 
șt 20 — efeq 
ra pauzelor 
bineînțeles, 
fost astfel s 
se adres»Ș5e| 
musculare, 1 
solicitate ini 
oesul muncii 
cele 
crului^Brt 
repaus și r|

Concluzia I 
aplicării I 
gimnasticii 1 
muncă la J 
fluențarea d 
ganlsmului ;l 
tonusului m 
ducerea grai 
boseală hi I 
critice, ceeal 
creșterea pl 
M-0,7 in 1 
secție și pd

BREVIAR
• In căminul de netamlliste al IntrepJ 

din Capitală sportul se află... la el acasă, q 
toare de aid iși petrec o bună parte djaj 
ber pe baza sportivă alăturată. Drept "dovl 
tel lor pentru exercițiul fizle »înt șl brod 
ti-ve sportive ce Împodobesc căminul, ea i 
tn masă la recenta duminică cultural-spoi 
tate de la Postăvăria Română șl Suveica.

• In sprijinul celor care lucrează tn cen 
nastlcă de întreținere pentru femei (c|^a I 
tldpante) s-au editat — de către
rile: ,,Îndrumar metodic — GlmnasSw I 
pentru femei*;  „Educația fizică șl sportul 
meii moderne*;  „Gimnastica ta noi acasă

• tn căminele de nefamiilste din județe 
Dîmbovița (In care locuiesc circa 10 MM d 
s-au amenajat mici cluburi ta nare se 1 
și tenisul de masă; Iar în preajma lor ten 
pe care se poate juca handbal, tenis, voi

• începlnd din 1983 tn TOATE județeli 
organiza festivaluri sportive rezervate ni

• La simpozionul international „Femei 
de la Moscova, au luat parte reprezentam 
intre care șl două delegate din România: 
șl Alexandra Focșăneanu, ultima prezent 
„Activitatea ta centrele de gimnastică A

șrt^wwsrfwvwwwwww^..'
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Copiilor de La școala generală 
din frumoasa comună gălățea- 
>ă Fârțănești li s-a dus vestea 
pentru hărnicia lor la carte, 
dar mal ales pentru oromptitu- 
dtoea și entuziasmul cu care 
ei răspund „prezent*  la chemă
rile— dmpulul, la acțiunile de 
muncă pe tarlale, cind nevoile 
0 cer. Și tocă ceva. Localnicii 
■pun cu mindrle : „Ne place 
mult sportul și-avem sportivi 
de Ispravă*.  Am înțeles că, In
tr-adevăr, așa este după baza 
Mxsrtivă pe care au amenajat-o

ClȚIVA
Sigur, prezența In tribunele 

arenelor — printre spectatorii 
obișnuițl — a părinților, rude
lor »au a prietenilor celor 
care evoluează Intr-o competi
ție sportivă nu constituie un 
fapt cu totul ieșit din comun.

Recent, insă, la Galați, cu o- 
eazia campionatelor naționale 
de juniori la haltere, am fost 
martorii unei scene mai aparte,

„ACEȘTI COPII HARNICI ȘI FRUMOȘI DE LA FOTBALUL...
in centrul comunei : un teren 
de fotbal, unul de handbal, pis
tă de atletism, bară fixă. Am 
urmărit, nu demult, o „partidă 
de zbenguială*  a copiilor pe 
baza sportivă. Primul lucru 
care ne-a impresionat a fost a- 
eela că micii sportivi din Fâr
țănești sint frumoși. O frumu
sețe dobtodită, fără îndoială, și 
de la soare, de la sport, de la 
muncă. Și ne-a mai impresio
nat nivelul neașteptat de ridi
cat al jocurilor, pentru care 
merită calificative de „bine*  și

ȚARANI MINDRI
Am 

in 
un 

en-

care, dealtfel, ne-a sugerat 1- 
deea rândurilor de față, 
văzut la un moment dat, 
tribunele Sălii sporturilor, 
grup compact de suporteri 
tuziaști. Erau cițiva țărani eu 
fețele arse de soare și cu mîi- 
nlle bătătorite de munca 
clmpului, veniți din comuna 
Piscu să-1 vadă concurînd pe 
Nicu Vlad, fecior al satului, 

„foarte bine*  profesorii Gheor
ghe Mlăjeru, Ciprian 
Mioara Chișcoci...

„Avem mulți copii 
ne spunea profesorul 
Am văzut asta intr-un recent 
test — o intîlnire la tetratlon 
en școala din Mesteceni. Și au 
dovedit-o șl întrecerile din ca
drul „Daciadei*  de iarnă la 
care am luat parte : un loc I 
la „Săniuța de argint*  prin 
Zamfir Butuc, din elasa a IX-a, 
un Ioc I prin Maria Tănase la 
concursul republican de la Va

Ccnciu,

dotat! — 
Mlăjeru.

DE CAMPIONUL
descoperit acolo de antrenorul 
Nelu Gospodinov. Tînărul hal
terofil a ajuns astăzi in puter
nica secție a clubului Rapid 
București și se mîndrește cu 
titlul de campion al României 
șl cu performanțe de marcă pe 
plan european. Pe chipurile lui 
Gheorghe și Niculina Vlâd — 
părinții campionului — pe ale

a-tra Dornei și un Ioc 6 la 
ceeași competiție.-*

Drept urmare, specialiștii 
la C.J.E.FJS. Galați, sînt 
ochii*  pe Fârțănești și cu 
dul la viitorii performeri ri
dicați dintre acești copii har
nici și frumoși. Le urmăresc 
performanțele, colaborează cu 
profesorii școlii ta organizarea 
de concursuri test Nu ne În
doim că pepiniera sportivă din 
Fârțănești va da rod bun.

de

D. MORARU-SLIVNA

LOR...
și ale altor 
mare bucurie, 
acea Întrecere

celor trei frați 
rude se citea o

Am văzut la
sportivă niște țărani fericiți de 
reușita campionului lor, care a 
„aruncat*  haltera cîntărind pesj 
te 200 kg, spre un nou record 
de seniori al țării.

T. SIRIOPOL, coresp.

P/77C
LA CEL VOINIC!

ui

sau despre dezvoltarea 
gustului pentru mișcare și 
sport în unitățile de învă- 
țămînt preșcolar

:..-.Șț

Fotbalul... mare se învață 
de la vîrsta eea mai fragedă. 
Un adevăr pe care, iată, nu 
D mai demonstrează, ci, direct 
fl aplică șoimii patriei de la 
Grădinița nr. 146 din sectorul 
1 al Capitalei. Ne spunea to
varășa Ana Pescaru, directoa
rea acestei unități de invăță- 
mtot preșcolar, fruntașă pa 
sector: „Fotbalul pltie atrage 
mare» masă a eopiilor noștri. 
H practică pînă și cei din gru
pele mici, care urmează exem
plul colegilor lor de la „mijlo
cie*  și „mare"...

Cazul nu este singular; l-am 
lntîlnît aproape peste tot în

grădinițe 
colo unde 
»-au Ingri 
pentru p 
sportive 
menajări 
puțină p 
nul comit 
întreprind 

Este f 
de la ft>

I
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Pe marginea consfătuirii de la Brașov
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ALE „DACIADEI
sigure participarea celor mal largi categorii de oameni ai muncii de la 
rați șl sate la practicarea organizată și sistematică a exercițiilor fizice, 
portului și turismului. Ața cum se poate vedea și din cuprinsul acestor 
aginl, mal sînt destule de făcut pentru valorificarea la noi dimen- 
iuni șl la o nouă cota de calitate a condițiilor pe care partidul și 

tul nostru le-au creat pentru realizarea unui impetuos avînt în toate 
meniile mișcării noastre sportive

0 ZI DE SPORT Șl SĂNĂTATE

te B ' îl-3S
J . .■ gs & 1

Ideea a pornit de la Comi
tetul sindicatului : „Să oferim 
oamenilor o după-amiază pe 
săptămină pentru recreare in 
colectiv, ca intr-o mare fami
lie, in aer liber, pe terenurile 
de sport 1“ Și împreună cu Co
mitetul U.T.C. și cu consiliul 
asociației sportive a încenut 
pregătirea acțiunii pînă în cele 
mai mici amănunte — de la 
discuții cu oamenii, pentru a 
le afla preferințele, pînă la 
pregătirea locului de desfășu
rare. Așa că n-a fost de mira
re că într-una din după-amie- 
zile săptăminii trecute grupuri 
mari de tineri și vîrstnici, băr
bați și femei de la „Flacăra 
roșie" din Capitală, n-au ple
cat spre casă la ieșirea din 
schimb, ci la Complexul spor
tiv din Calea Dudești. încă de

la poartă i-a 
„Bun venit pe 
dei I". Dar i-a 
voia bună din 
monstrațiile de 
renului de fotbal. Secretarul a- 
sociației. Constantin Toader, 
om cu multă experiență — și 
numai suflet — în organizarea 
unor asemenea acțiuni, a știut 
cu ce să „meargă Ia inima" 
spectatorilor...

.„.O cascadă de evoluții de 
gimnastică ale unor fetițe de 
la 4 la 14 ani. Fetițele lor, ale 
muncitoarelor de la „Flacăra 
roșie". Zi de zi pleacă de aca
să gătite „păpușele" de ma
mele lor la gimnastică, la Ma
ria Gîrbă. Acum arătau ce-au 
învățat ele de la „tovarășa". 
Abia au ieșit fetițele, că pe 
gazon au Intrat copiii de la

intimpinat un 
arenele „Daeia- 
inttmninat și 
tribune și de- 
pe gazonul te-

secția de fotbal. Și iar demon
strații printre jaloane. făcute 
de fete și băieți, o ștafetă cu 
mingea printre porți — fotba
liștii, demonstrații de 
handbal, după 
care au coborit din tribune a- 
matorii de jocuri distractive : 
fuga cu oul în lingură, 
la frînghie, totul intr-un 
tonifiant.

Cum era programat. în
Iul după-amiezii 
fulger de fotbal dintre forma
țiile Mecanic șef-Articola teh
nice și încălțăminte, TESA și 
mecanici și electricieni de în
treținere. „Cînd ne mai che
mați ?“ — întrebau 
mulți. la plecare.

„Pe cînd și alte 
cea de la „Flacăra 
întrebăm noi.

care...
volei. 
După

trasul 
haz

fina- 
întîlniri-

cei mai

Gimnastica de întreținere, de menținere a frumuseții ți suplefii 
și-a extins aria in numeroase orașe din țară.

>DE CE NUMAI IN UNELE JUDEȚE?
u
a

Diversificarea formelor de a- 
tragere a femeilor in activita
tea sportivă. Aceasta a fost, în 
principal, ideea în jurul căreia 
s-au purtat discuții interesante, 
s-au făcut propuneri, la cons
fătuirea organizată în Brașov 
de către Comisia centrală pen
tru educație fizică și sport fe
minin din cadrul C.N.E.F.S. și 
la care au fost invitate membre 
ale comisiilor județene de fe
mei (n-au răspuns — nu înțe
legem de ce ? — reprezentante
le județelor Argeș, Satn Mare, 
Sibiu și Suceava !). Evident, cu 
acest prilej s-au arătat succe
sele obținute pe linia cuprin
derii femeilor la practicarea e- 
xercitiilor fizice, sportului și 
turismului, căile și formele fo
losite pentru atingerea acestui 
scop. Un bilanț care consem
nează circa 3 000 000 participări 
Ia Întrecerile și acțiunile spor

tive de masă organizate in ea- 
.JJaciadei" ; înființarea a 

120 de centre de gimnastică de 
Întreținere pentru femei In 
majoritatea județelor țării ; or
ganizarea Ia Tîrgoviște și Pu
cioasa a unor schimburi de 
experiență pe tema activităților 
sportive în căminele de nefa- 
miliste ; inițierea multor ac
țiuni sportive de masă speci
fice : „Cupa fluturașul" (pen
tru fetițele din grădinițe — 
jud. Bacău) ; „Cupa consiliilor 
unice agro-industriale de stat și 
cooperatiste" (la 6 ramuri de 
sport feminin — in jud. Bu

zău) ; „Zilele sporturilor de 
iarnă pentru femei" (jud. Bis
trița Năsăud) ; „Cupa satelor 
vrîncene" ; „Serbările Bujoru
lui, Teiului și Salcimului" (jud. 
Galați) ș.a. In același timp, s-a 
insistat asupra unor lipsuri și 
neajunsuri care mai frînează 
încă dezvoltarea corespunzătoa
re a sportului feminin. Astfel, 
în județele Călărași, Caraș-Se- 
verin, Giurgiu, Botoșani, Tul- 
cea, Vîlcea șl Vrancea nu s-a 
înființat nici un centru de gim
nastică de Întreținere ; nu s-a 
reușit extinderea experienței 
pozitive de la Sebeș Alba, pri
vind introducerea masajului și 
automasajului la locul de mun
că ; activitatea de propagandă 
este încă deficitară ; unele co
misii județene feminine pentru 
educație fizică și sport nu-și 
desfășoară activitatea organi
zat, continuu, sistematic...

Ascultind cuvlntul participan
telor care au împărtășit din 
experiența lor și au criticat o 
serie de aspecte negative (Ale
xandra Focșăneanu Bucu
rești, Maria Duinea — jud. 
Dolj, Gineta Stoenescu — 
București, Anușca Doglan — 
jud. Vaslui, dr. Julicta Crisl 
tescu — jud. Maramureș, Ana 
Sălăjan — Brașov ș.a.) conchi
dem că schimbul de experiență 
de la Brașov, vizlnd Îmbunătă
țirea activității sportive ta rta- 
dul femeilor, a fost o reușită. 
Nu ne rămine decît să aștep
tăm rezultatele practice.

TIMIȘOARA. Din inițiativa Con
siliului județean al sindicatelor, 
la Timișoara a fost organizat un 
„Festival al sportului muncitoresc 
tlmlșan», aflat la prima ediție. 
Competiția s-a bucurat de mare 
audiență In rlndurile Iubitorilor 
exercițiului fizic și a atras la 
întreceri numeroși spectatori. Nu
mai la fotbal au luat parte 19 e- 
chlpe. S-au mai desfășurat În
treceri de handbal, volei, popice, 
tenis de masă șl de ctmp, șah. 
(C. CREȚU — coresp.).

HUNEDOARA La Hunedoara 
s-a desfășurat zilele trecute o 
suită de competiții destinate Iu
bitorilor de sport din întreprin
deri ți instituții. In cadrul Com
binatului siderurgic * avut loc 
un deosebit de disputat campio
nat de popice. învingătoare ie
șind reprezentativa secției repa
rații siderurgice. în campionatul 
municipal de fotbal, aflat ta pli
nă desfășurare, conduce echipa 
„Oxigenul* din Combinatul side
rurgie. Au început, de asemenea, 
întrecerile din cadrul „Cupei con
structorului- la fotbal, volei, te
nia de masă ți șah. (I. VLAD — 
coresp.).

întilniri ea 
roșie 7"

Tradiționale, întrecerile cicliste organizate de clubul sportiv 
Metalul București reunetc, in 
iubitori ai /portului

cadrul „Daciadei", tot mai mulți 
Foto : I. Bănică

devărați 
condiții 
ocurilor 
Fără a- 
mai cu 
spriji-

inți, al 
oare.

ornind 
erilor

de mișcare — dominanta în 
lecțiile de educație fizică pre
date celor mici — se va ajun
ge la dezvoltarea gustului pen
tru un sport sau altul. Este un 
principiu pe care-1 aplică tot 
mai multe cadre didactice, 
majoritatea educatoarelor care 
lucrează ' în învățămintul pre
școlar.

Foto : I. MIHAICA

TG. MUREȘ. In asociația spor
tivă Metalotehnica din Tg. Mu
reș a fost amenajată de eurtnd 
o frumoasă sală de șah, eu 12 
mese de joc, > table de demon
strații, numeroase garnituri de 
șah, ceasuri de control și toate

cele necesare unei activități bo
gate. La amenajarea el au efec
tuat numeroase ore pe muncă 
patriotică chiar șahiștii din în
treprindere. care participă ta 
prezent la un concurs Individual 
Intersecții. (L PAUȘ-coresp.).

ț Mijloc de educație patriotică, 
turismul atrage tot mai largi 

;! mase de studenți din cele 19 
i| centre universitare ale țării. 
]i Iată, de pildă, o frumoasă inl- 
i; țiativă a studenților ieșeni, 

pentru care turismul a ajuns 
i să reprezinte o dominantă a 
5 activității lor sportive. Un cerc 
■; anume, care poartă denumirea 
ț „Student! pe meleagurile pa- 
ij triei" a realizat — de-a lungul 

anilor — cîteva ture spectacu- 
Ț loase in Rarău, Giumalău. în 
j> Retezat etc., prilej de a cu- 
Ț noaste frumusețile unor zone 

montane, dar și așezări de la 
I11 poalele acestora, monumente 

cu o valoare istorică sau con
strucții ridicate în anii socia
lismului. Există in centrul u- 
niversitar ieșean nuclee turis
tice la nivelul fiecărei facul
tăți, eu programe proprii 
activitate. Cum ne-am

' seama, studenții de aici «Snt 
; dornici ca prin turism să-și 
. petreacă o parte din timpul 
’ lor liber, ta mijlocul naturii, 
; să realizeze o odihnă activă 
I da Ciric șl Bîrnova, am tatjl-

MAI MULTE „TRASEE" DESCHISE!
nit zeci de studenți in drume
ții și excursii), absolut nece
sară după zile „pline" de stu
diu sau laborator, de muncă 
practică. Notabil este și faptul 
că atît decanatele facultăților 
eît si Uniunea asociațiilor stu
denților comuniști din acest 
eentru universitar sprijină Ini
țiativele destinate să promo
veze turismul Ia nivel de ma
să, iar in unele cazuri cadre 
didactice îi insoțese pe stu
denți.

Tot mai convingător se În
scriu în activitatea turistică 
de masă și studenții din Cen
trul universitar Brașov. Aici 
au intrat ta tradiție — cum 
ținea să sublinieze eonf. nniv. C. 
DIaconesca, responsabilul cate
drei de educație fizică și sport 
■ Universității — „drumețiile 
ți excursiile eu caracter tema- 
tle, unele care studiază 
flora sau fauna zonelor vizi
tate, altele preocupate de et
nografie și folclor, mal recent 
oele ee urmăresc să protejeze 
natura, să contribuie la refa
cerea unor marcaje turistice

s< 
îi 
la

sau la amplasarea altora 
ș.a.m.d.“. Și aici, ca și în ca
zul lașului, nucleele turistici 
studențești își fac simțită pre
zența în toate facultățile.

Abordind această tema, 
cuvine să facem remarca: 
materie de turism de masă
nivelul tineretului studios die 
instituie și facultăți s-ar putea 
face en mult mai mult. Avem 
in vedere îndeosebi centrele 
universitare situate in vecină
tatea unor zone montane (Pe
troșani, Baia Mare etc.). und< 
turismul — la nivel de masă 
— rămine în urma altor acti
vități sportive, 
să fie așa, dat 
o drumeție, o 
poate organiza 
pot fi găsiți, nu 
o îndoială, totul depinde de 
interesul fată de o astfel dc 
activitate, de înțelegerea sem
nificației și a utilității turis
mului, ea act patriotic, dar și 
de cultură. Ca să nu mai sub
liniem valoarea acestei activi
tăți pentru sănătatea și vigoa
rea tinerel generații—

Si e anorma’ 
fiind faptul că 
excursie sc 

ușor. Amatori 
încape nici

spoR.iugizafr*fa> ,,SACEATA VRINCIOMJI"
VIITORI CONDUCĂTORI AUTO

în ultimii ani. organi
zațiile de pionieri au a- 
sigurat un puternic avint 
dezvoltării kartingului. 
sport tehnico-aplicativ 
care exercită o mare a- 
tractie in rîndul purtăto
rilor cravatelor roșii cu 
tricolor.

Realitățile atestă că 
interesul copiilor pentru 
karturi depășește toate 
așteptările. Si numai vo
cația. competenta si spi
ritul de organizare de 
care dau dovadă maeștrii- 
instructori care lucrează 
In cercurile de karting 
de pe lingă casele pio
nierilor si șoimilor patri
ei reusesc să... Împace 
toată „lumea mică" din 
jurul kartodromurilor. 
Am amintit de-a lungul 
anilor numele cîtorva a- 
semenea maeștri-instruc-

în localitatea Vrincioaia 
(Vrancea), într-un cadru na
tural de o neasemuită frumu
sețe, pe un platou din margi
nea comunei s-au desfășurat 
întrecerile concursului inter- 
județean de rachetomodele 
destinat pionierilor și dotat cu' 
trofeul „Săgeata Vrincioaiei". 
Peste 100 de purtători ai cra
vatei roșii cu tricolor au ve
nit aici din 7 județe să ofere 
un spectacol cum nu s-au mai 
văzut pe aceste meleaguri. Co
pii, tineri și săteni din Vrîn- 
cioaia ți din alte localități au 
venit să vadă aparatele con
struite de micii modeliști.

S-au executat zboruri în ca
tegoriile: rachetomodele cu
stramer, cu parașută și rache- 
toplane și s-au evidențiat spor
tivii din Vrancea. Bacău, Iași. 
Competiția s-a bucurat de un 
frumos succes și datorită spri
jinului deosebit acordat de pri
măria din localitate.

Rubrici realizate de Tiberiu STAMA, Viorel TONCEANU și Mcclesto FERRARINI

tori priceputi. adevăratl 
pedagogi totodată. Azi a- 
vem prilejul să mai a- 
dăugăm dteva nume...

La Slobozia, de pildă, 
lși desfășoară o bogată 
activitate cercul de kar
ting condus de Marcel Fră- 
țilă. Nu beneficiază de 
condiții deosebite, karto- 
dramul aflat In incinta 
Casei pionierilor si șoi
milor patriei se dovedeș
te neîncăpător. Dar Mar
cel Frătilă a găsit solu
ții pentru a-1 împăca pe 
toti viitorii conducători 
auto. Firește, muncind 
de dimineață si ptnă sea
ra. Adică tot asa cum 
procedează si Ion Pisi
că la Brăila, pe un kar- 
todrom amplasat în veci
nătatea Dunării. Micii 
piloți ai karturilor djn 
orașul de pe malul mare-

toi fluviu vin eu zecile 
să deprindă tainele aces
tui sport Cu bune re
zultate se prezintă si 

maiștrii-instructori din ju
dețul Hunedoara. La De
va — G. Ullman, la Hu
nedoara — P. Munteanu, 
la Petrila — Mircea Sir- 
bu. Cercurile de karting 
pe care le conduc stat 
printre fruntașe pe județ 
(si între județe’e limi
trofe). în ceea ce priveș
te organizarea grupelor 
de cursantl — pe vîrste 
— a concursurilor sl a 

la diverse 
Ion Dîrloman 
Neamț oferă, 
un exemplu 

ta

participării 
competiții, 
din Piatra 
la rîndu-i
excelent de pasiune 
munca de inițiere a co
piilor in acest sport teh
nico-a plica tiv.
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JOI, GAltZII, AVfM ON DEOSEBIT RtSPtCI PtNIOU JiUCBYUL ROMÂNESC!“
afirmă Ray Williams, secretar general

al Iul Welsh Rugby Union

„Memorialul Ion Covaci“ la box

de seamă, zile- 
Federația româ-

Ray Williams,
Un oaspete 

le trecute, la 
nă de rugby . 
secretar general al forului de 
specialitate din Țara Galilor, 
sosit la București împreună cu 
mai vechea noastră cunoștință 
Glyn Maddocks. I-am solici
tat un interviu, început in tri
bunele de la Parcul copilului, 
la derbyul R.C. Grivița Roșie 
— Steaua.

— Faceți cunoștință întiia 
oară cu rugbyul românesc la 
el acasă...

— ...dar, trebuie precizat 
imediat, îl cunosc mai de de
mult, avind o excelentă impre
sie despre el. Impresie pe care 
mi-am intărit-o acum. In fond, 
sper să nu se uite, lăsînd la 
o parte falsa modestie, că Țara 
Galilor a fost prima care a 
invitat naționala României in
tr-un turneu oficial (ca și pe 
Canada, Fidji, Tonga sau Ja
ponia), noi jucind totodată in 
premieră în Argentina. Toate 
aceste fapte — alături, spre 
pildă, de organizarea cu pri
lejui centenarului lui Welsh 
Rugby Union, de acum trei ani, 
a unei fără precedent confe-

rințe internaționale pentru an
trenori și arbitri, unde a fost 
reprezentată și federația dum
neavoastră — dovedesc dorin
ța noastră de a contribui la 
dezvoltarea rugbyului în întrea
ga lume.

— In același timp, „XV“-le 
galez va fi primul din Marea 
Britanie care va evolua, tn- 
tr-un meci-test, in România.

— Confirm cu plăcere— Sta
bilirea unor amănunte legate 
de partida din 12 noiembrie, de 
la București, a constituit, de
altfel, scopul principal al vi
zitei mele în ospitaliera dum
neavoastră capitală. Discuțiile 
purtate mi au dat convingerea 
că totul va fi o.k. 1

— Jocul este așteptat la noi, 
cred că v-ați convins, cu un 
mare interes. Dar In Țara Ga
lilor 7

— Nemaipomenit — iată eu- 
vîntul ce reliefează, fără exa
gerare, interesul stirnit in rin- 
dul conaționalilor mei ! Vor 
veni, mai mult ca sigur, su
porteri galezi intr-un număr 
impresionant. Trag speranța ca 
evenimentul, pentru că e real
mente un eveniment, (ă fie

onorat de un joc la înălțime, 
conform respectului deosebit pe 
care noi il avem pentru rug
byul românesc.

— Vă încumetați să dațj un 
pronostic 7

— Un lucru e sigur : Țara 
Galilor va trebui să fie in cea 
mai bună formă pentru a .ieși 
bine*  Ia 12 noiembrie !

— Afirmau mai înainte eă 
federația galezi militează pen
tru dezvoltarea sportului cu 
balonul ovaL Cum vedeți, in 
acest sens, viitorul rugby
ului 7

— Este • lege firească, ia

la retragerea iul Constantin Dinn

UN SFERT DE VEAC INTRE BUTURI
RECORD MONDIAL

A pășit prima oară pe ga
zonul din Parcul copilului in 
zilele de după victoria fără 
precedent asupra Franței, mo
ment de început al noii isto
rii a rugbyului românesc. Era, 
așadar, în 1960. Băiatul voinic, 
de 15 ani, mergea la Grivița 
cu credința că va fl dndva 
ca Vasile Mladin, cunoștința 
și idolul său de atunci, din 
echipa națională a primei vic
torii. A intrat pe mina Iul 
Titi Cocor, l-a preluat apoi 
Tudor George. „Ahoe“, -ntre- 
norul-poet, șl a ajuns rapid, 
chiar din anii de juniorat, în 
,,XV“-Ie seniorilor, la Vlorel 
Moraru. La 20 de ani, după 
patru ani și ceva de rugby, 
juca în echipa națională...

Vremea a trecut. Rugbyștl 
din multe generații au intrat 
în teren alături de el. s-au 
retras apoi de pe gazon sau 
de la lotul reprezentativ, nu
mai el a rămas acolo, în pri
ma linie a grămezii, în „ini
ma" jocului, unde se hotă-

răște adesea soarta meciului. 
Șl Valeriu Irimescu. spre pil
dă, șl Theodor Rădulescu (că
rui*.  recunoaște, 11 datorează 
aflarea multor accrete ale pon
tului da pilier) — actualul 
cuplu de antrenori emeriti al 
naționalei — l-au fost colegi 
de echipă !

In admirabilul șir al celor 
19 ani de prezențe tn echipa 
reprezentativă, a adunat 7» 
de tricouri cu tricolor (In vre
mea din urmă cu frunza de 
stejar, noua emblemă a rug
byului românesc). devenind 
un autentic recordman mon
dial al selecțiilor la partide 
lnter-țări. Se Înțelege, ded : 
a trăit, practic, cea mal fru
moasă perioadă din cartea 
sportului nostru cu balonul 
oval, leglndu-șl numele de 
titlurile continentale, de pre
mierele numite Argentina. 
Țara Galilor, Irlanda sau 
chiar Noua Zeelandă. S-a 
spus, nu o dată, „e bâtrln", 
dar el nu s-a lăsat dobortt 
de vorbe, și-a așteptat ca m. 
drept ca bradul, contracandi
datul. găsind mereu forțe no! 
spre a-1 Învinge, spre a ră- 
mlne cel mal puternic...

A cunoscut o mare dragoste. 
Grivița Roșie, de care nu s-a 
despărțit dectt In anii studen
ției. anH de un farmec aparte 
de la Petroșani, răndnl.ndu-l 
și acum cred inc: os. Acum 
clnd. lată. momentul retrage
rii din teren a venit. Pentru 
că inginerul CONSTANTIN 
DINU, tată de familie, a pre
luat .„speranțele" căubndui din 
Parcul copilului. convins 
fiindcă are ce să le transmită 
după un sfert de veac de 
trudă șl bucurie tn spațiul 
străjuit de hașuri...

Geo RAEȚCHI

AnțU*.

G. t.

FINALELE SE VOR DISPUTA
CU... CASA ÎNCHISA

BRAILA, 17 (prin telefon). 
Cea de a X-a ediție a „Memo
rialului Ion Covaci*  a ajuns 
in ajunul finalelor care, du
minică seara, vor face cu si
guranță ca arena de box din 
portul dunărean să fie luată cu 
asalt. Așa cum am mai spus, 
disputele desfășurate pînă a- 
cum au fost de calitate, 
țumind pe deplin pe cei 
le-au urmărit. O notă 
organizatorilor care s-au 
duit și au reușit să ofere 
turor participanților (117 la 
start) cele mai bune condiții 
de întrecere, precum și corpu
lui de arbitri judecători (dele
gat general Dumitru Dimules- 
cu), care a funcționat pină 
cum ireproșabil.

Ultimele meciuri au adus 
ri 
frumoase 
tre ei și 
mijlocie. 
(I-A.E.M.
Încrucișat .
sportiv redutabil, Florieel Un- 
gureann (Muscelul). A fost o 
confruntare ta care to.-ul s-a 
aflat permanent ta apropiere. 
Meciul a avut momente înțe

mul- 
care 

bună 
stră- 

tu-

in
cuboxeri bine pregătiți, 

cărți de vizită. Prin- 
campionul categoriei 

Dumitru Senciuc 
Timișoara), care a 
mănușile cu un alt

Aii $i aline, la nangalla-

Nori, in mccl amical

NMÂIIA-L I. GERMAIĂ
LA P8PICE

In cadrul pregătirilor pentru 
viitoarele C.M_ dn 1984 repre
zentativele de senioare si seni
ori ale țării noastre vor IntQni, 
Intr-un med amical, selecțio
natele de popice ale B. D- 
Germane, pe arena din stațiu
nea Neptun. Azi se vor desfă
șura Întrecerile pe echipe, iar 
mline dimineață cd mai buni 
sportivi vor participa la un tur
neu Individual la probele cla
sice de 100 bile mixte femei si 
230 bile mixte bărbați.

resante în care ambii comba
tanți au făcut multă risipă de 
energie. Timp de 9 minute 
s-au schimbat lovituri dure, 
iar gongul final i-a găsit pe 
sportivi aproape epuizați. Ju
riul s-a aflat in grea cumpănă. 
Cum nu se putea da o decizie 
de egalitate, verdictul i-a fost 
acordat cu 3—2 campionului, 
dar tot atit de bine putea re
veni șî adversarului său. Un 
meci dramatic au oferit „muș
tele" Ion Gradoe (A.S.A. Cluj- 
Napoca) și Fetru Dragnea (Ci
mentul Medgidia). Gradoe, un 
boxer înalt, cu multe cunoștin
țe tehnice, a avut in față un 
adversar mai scund, dar cu 
lovituri extrem de puternice. 
In prima repriză, clujeanul a 
utilizat o gamă variată de pro
cedee și se părea că nu va a- 
vea probleme. Totuși, în ultima 
secundă a acestui prim rund 
el recepționează o laterală care 
îl zdruncină și-1 face să ajun
gă cu greu în scaunul din colț. 
Rundul secund ni-1 arată pe 
Dragnea dezlănțuit. Un croșeu 
de dreapta îl aduce pe Gradoe 
în situația de a fi numărat, 
Faza se repetă dar in conti
nuare clujeanul se deplasează 
foarte bine și punctează con
tinuu, în timp ce Dragnea 
căuta doar scoaterea din luptă. 
Gradoe obține decizia în una
nimitate și nu am înțeles ges
tul adversarului său, care a 
părut foarte surprins de justa 
apreciere a judecătorilor.

Alte rezultate. Categ. pană i 
Gh. Adam (Metalul Buc.) b.p.
C. Vlădescu (ASA Buzău), M. 
Nicola (Dinamo) b.ab. 2 I. Bar- 
daș (B.C. Brăila). Semimijlociet
D. Bîju (ASA Buzău) b.p. D. 
Anghel (Voința Brăila), P. Va
sile (Voința Măcin) b.p. (!) M. 
Mihalache (Farul), N. Costin 
(B.C. Galați) b.ab. 1 D. Mircea 
(B.C. Brăila). Ușoară : L. Călin 
(Oțelul Tîrgoviște) b.p. A. Tur- 
culeț (Progresul Brăila), M. 
Simota (Nicolina) b.k.o. 2 AL 
Peticii ă (Prahova), M. Gașpar 
(ASA Cluj-Napoca) b.p. R. Ni
colae (Muscelul).

Paul IOVAN

e

După turneul final al Diviziei feminine de popice

de edițiile tre

ier

ÎNTRECERI ECHILIBRATE ÎN ETAPA A DOUA
A CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE

RĂDAUȚI, 1) (prin telefon). 
Id baza hipică din localitate 
s-au desfășurat întrecerile ce
lei de a doua etape a campio
natului republican de călărie 
(dresaj și obstacole) pentru se
niori, la care au luat parte 
sportivi de la cluburile Steaua, 
Dinamo. Olimpia București, 
Dumbrava Neamț, Petrolul Plo
iești, Bucovina Rădăuți, Timiș 
Izvm, C.S.M. Iași, C.S.M. Si
biu, C.S-M. Craiova ș.a. Com
petiția a fost precedată de o 
frumoasă defilare a sportivilor 
prin oraș, fapt care a consti
tuit o bună propagandă pentru 
acest sport, dovadă că tribune
le bazei hipice s-au dovedit 
neîncăpătoare. Iată rezultatele: 

DRESAJ — cat. ușoară : 1. 
Aurel Lăpădus (C.S.M. Sibiu) 
cu Hazard 555 p, 2. Mihai 
Stroici (Dumbrava) cu Sultan 
544 p, 3. Paul Mazilu (C-S.M. 
Iași) cu Razbeg 542 p.

OBSTACOLE — cat. semi- 
ușoară (23 concurenți — 11 In 
baraj) : L Romului Pașeovski 
(C.S.M. Craiova) cu Blaj • p 
(24,7 s), 2. Ion Ciobanu (Timiș) 
cu Efendi • p (28,7 s), 3. Ena- 
che Boiangiu (Olimpia) cu Mo
lid 0 p (29 s), cat. ușoară (70 
concurenți — 18 in baraj) : L 
Marian Fieraru (Petrolul) eu 
Gologan 0 p (30,1 s), 2- Cristian 
Grigore (Dinamo) cu Nemeș 0 
p (31,8 s), 3. Nicolae Zalonschi 
(Petrolul) cu Efes 0 p (322 s); 
semimijlocie (66 concurenți —

12 in baraj) : 1. Ion Popa 
(Steaua) eu Liniștea 0 p (39,4 
ti, 2. Teodor Pancă (Steaua) cu 
Vanadiu 8 p (40,8 s). 3. Ion 
Tincu (C.S.M. Sibiu) cu Balans 
0 p (44,2 s) ; echipe (8) S L 
C-S.M. Sibiu (Monica Zoller en 
Artist. Aurel Lăpădus eu Ha
zard. loan Țincu eu Balans, 
Gruia Deac eu Selim), 2. C.S.A. 
Steaua. 3. CA Petrolul. 4. 
A.S.A. Cluj-Napoca, 5. C.S. Di
namo. 8. AS. Izvin.

„Cupa cailor începători*  a 
venit lui Enache Boiangiu 
Milet

Simbătâ încep întrecerile 
cadrul „Cupei federației*.

Mihai GHICIOC, coresp.

returul turneului final, conducînd 
— nota bene — piuă la ultima 
bilă a concursului, dnd (fapt rar 
lattlnlt) schimbul 6 al principa
lelor lor adversare. Ana Szabo, 
a totalizat un rezultat de excep
ție — 439 p.d„ exact cit l-a tre
buit echipei sale. Voința Tg. Mu
reș, să-și mențină titlul, la o di
ferență de numai un singur 
punct : 4 861—1 863 I I Jucătoarele 
de la Voința Tg. Mureș, pregă
tite de maestre sportului Marga
reta Szemany, au ctștigat pentru 
a opta oară Invidiatul titlu de 
echipă campioană a țării, Insă 
Electromureș Tg. Mureș a cuce
rit sufragiile spectatorilor pentru 
ardoarea și combativitatea cu 
care șl-a apărat șansele. Se mal 
cuvine să subliniem comportarea 
formației Petrolul Băicoi (antre
nor — Cristian Păunescu) care, 
In pofida pretențiilor justificate 
ale unor adversare mal experi
mentate, a reușit să urce pe cea 
de-a treia treaptă a podiumului 
de premiere, grație unei evoluții 
superioare in partida-retur.

Bilanțul ar fi fost pozitiv șl 
pentru alte formații, dacă multe 
dintre jucătoare n-ar fl fost de
ficitare la manșele „Izolate". Im
precizia manifestată attt la dife
ritele figuri, cit mal alea la ,,sin
guratice" a scăzut substanțial 
rezultatele obținute de cele I 
echipe, scoțlnd la Iveală multe ca
rențe in pregătire. Dacă pentru

MIRCEA ROMAȘCANU
(Vrmart din pag. 1)

rezolvarea diferitelor figuri se
Impune o lansare perfectă, cea 
mal mică deviație influențînd ne

tagativ randamentul loviturii, 
schimb la „singuratice" există un 
coefident mal mare de reușită, 
întrudt bila poate fl acționată 
în lăcașul popicelor pe o rază de 
40 de centimetri. Șl, paradoxal, 
tocmai la ,.singuratice", unde
unei sportive de performanță II 
este permis să Irosească una, 
două sau trei aruncări, s-a ra
tat mai mult ca oricînd, existînd 
jucătoare care au tras în... gol 
de 8, 9 și chiar 10 ori I Cauza : 
fie poziția incorectă pe seîndura 
de lansare, fie Jocul numai din 
mină, fie imposibilitatea de a 
dirija efectul imprimat lovituri
lor. Urmarea : toate echipele au 
dublat șl chiar triplat numărul 
normal de ratări. Dar să lăsăm 
să vorbească, în graiul lor con
cis, cifrele înregistrate în turul 
competiției : Hidromecanica Bra
șov — 35 „bile goale", Electro
mureș — 34, Gloria București — 
31, Voința București — 28, C.S.M. 
Reșița — 27, Voința Tg. Mureș 
— 26, Petrolul Băicoi — 24, Vo
ința Galați — 24. Numărul rată
rilor nu s-a redus prea mult 
nici ta retur. Să recunoaștem, 
deci, că au fost cam multe „bila 
goale*  pentru echipele divizio
nare.

Troian IOANIȚESCU

(Oinamo) ÎNVINGĂTOR
re- 
cu

din

să clștige spectaculos sprintul 
al doilea, iar In continuare si 
sprinturile 4. 5, 8 și 7 (Gancea, 
Romașcanu, P. Mitu si Paras- 
chiv — toți de la Dinamo eva
daseră din pluton) . Cu un ba

AD'IIAIISIDATIA DE SI AI IOIO PRONOSPORT lAirowltAZA

1

Sportul

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 17 IU
NIE. Extragerea I : 5 51 59 43 41 
15 46 48 2 ; Extragerea a n-a : 
Bl 88 44 29 21 1 66 30 10. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI : 1.003.372 
lei, din care 147.867 lei report la 
categoria 1
• CfȘTIGURILE TRAGERII 

„LOTO 2“ din 12 IUNIE 1983. Cat. 
1 • 1 variantă 25% — autoturism 
„Dacia 1300“ ; cat. 2 : 12 variante 
25% a 7.656 lei ; cat. 3 : 9 va
riante 100% a 4.835 lei șl 40 va-

riante 25% a 1.209 lei ; cat. 
77.25 a 1.189 let ; oat. 5 : 23 
200 lei ; cat. 6 : 1.960,50 a 10 
REPORT CAT. I : 66.55<
AST AZI — ULTIMA ZI DE 1

TICIPARE
Autoturismul „Dada 

la cat. 1, a fost obținut de Gri
gore M. Radu, din Zimnlcea. jud. 
Teleorman
• Numai astăzi se mai pot pro

cura bilete cu numerele alese de 
dv pentru tragerea excepționa'ă 
Pronoexpres de duminică 19 lu-

4 : 
a 

lei. 
lei.

1300“, de

nie 1983, care va avea loc tnce- 
plnd de la ora 16 in sala Clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr “
numerele ____
transmise la televiziune șl radio 
In cursul serii • De asemenea, 
astăzi este ultima jH pentru de
punerea buletinelor de participare 
la atractivul concurs Pronosport 
al acestei săptămlni. care cuprin
de meciuri Interesante din ante- 
nenuit’ma etapă a campionatului 
dtvWretar B al țării noastre. ÎN- 
'-vwr'ATT SA OBȚINEȚI ȘI DV. 
MART «SUCCESE LA SISTEMUL 
DE JOC PREFERAT I

Staicovld nr. 42 ; 
dștigătoare vor fl

gaj de 30 p acumulate, Gancea 
avea victoria ca și asigurată 
cînd, ta turul 17, liderul între
cerii sparge. Primește bicicletă 
de schimb dar. inevitabil, ră- 
mfne să ruleze In pluton. A- 
flați în față cu un avans de 
20 s, Romașcanu și Paraschiv 
aleargă acum dezlănțuiți, pri
mului deschizîndu-i-se cale li
beră spre victorie. Și Romaș
canu a cîștigat, dar nu 
Paraschiv l-a talonat tot 
pul. cîștigînd, la rîndu-i, 
va bătălii la sprint.

Așadar, M. Romașcanu 
noul campion al „Daciadei*  
în probele de semifond (cu 66 
p). In clasamentul întrecerii a 
fost urmat : 2- C. Paraschiv 59 
p, 3. I. Gancea 32 p. 4. VI. 
Constantinescu 16 p, 5. P. Mitu 
16 p — toți de la Dinamo..

ușor, 
tim- 
cîte-

este



CORVINUL-CHIMICA, O ATRACTIVĂ
FINALA A JUNIORILOR

ANTRENORII Șl CĂPITĂNII MARELUI DERBY
PROMIT UN SPECTACOL DE GALA

Astăzi, pe stadionul din șos. Ștefan cel Mare, 
se va disputa al 38-lea meci dintre vechile ri
vale ale fotbalului românesc. Dinamo si Univer
sitatea Craiova. In actualul sezon, cele două 
puternice echipe au figurat ca protagoniste ale 
Diviziei „A". repetind. de fapt frumoasa lor 
dispută si din precedentele ediții. Marele derby.

cum pe bună dreptate îl numește toată lumea, 
găsește formația bucureșteană si pe cea din 
Bănie In luptă directă pentru titlu. Joc decisiv, 
deci, concentrare maximă in ambele tabere. O 
demonstrează si cele 
jos, solicitate de noi 
celor două echipe.

patru declarații de mai 
antrenorilor si căpitanilor

DUMITRU NICOLAE-NICU- 
ȘOR (antrenorul echipei Dina
mo) : ..Ne așteaptă un med 
foarte greu. Sintem constienti 
de faptul că avem în fată un 
adversar foarte puternic, recu
noscut pentru forța sa de ioc 
și care practică un fotbal de 
ridicată valoare. Ne-am pregă
tit în consecință și sperăm să 
obținem un rezultat favorabil 
care să ne asigure câștigarea 
titlului".

CONSTANTIN OȚET (an
trenorul echipei Universitatea 
Craiova) : ..Va fi un joc foarte 
dificil, pe care 11 vom aborda 
eu maximă responsabilitate. 
Ne vom strădui să oferim 
spectatorilor un ioc de ridica
tă valoare. Este un med des
chis oricărui rezultat. Gtndin- 
du-roă la titlul de campioană, 
cred că el se va dedde în ul
tima etapă de campionat. Bă
ieții mei sint hotăriti să lupte 
din răsputeri centru un rezul
tat care să ne avantajeze".

CORNEL DINU (căpitanul 
echipei Dinamo) : „Din disputa

dcuă echip» de
sînt

care angajează 
valoare apropiată, cum ___
Dinamo si Universitatea Craio
va. stat sigur că va rezulta un 
joc de calitate. Noi avem as
cendentul moral al ultimelor 
confruntări care ne-au fost fa
vorabile. Dinamo a condus In 
permanentă în acest campio
nat si cred că merită titlul. 
Țintim victoria pe care sînt 
convins că o vom obține prin 
totala dăruire a echipierilor 
mei. Va fi un meci frumos, 
care va onora derbyul ai va a- 
duce bucurie în rtnduiile su
porterilor noștri".

COSTICA ȘTEFANESCU (că
pitanul echipei Universita
tea Craiova) : „In duda dife
renței de puncte care ne des
parte fată de Dinamo. vom 
lupta pentru victorie si pentru 
titlu. Indiferent de locurile o- 
eucate în clasament. Universi
tatea Craiova si Dinamo au 
prilejuit, de fiecare dată, jocuri 
de calitate. Așa va fi și simbătă. 
Deși avem destule „probleme" 
de lot. putem alcătui totuși o 
echipă care să onoreze der-

Rezultatul este greu de 
acestea.

byul.
anticipat. Cu toate 
stat optimist, ca si toti colegii 
mei de echipă. Sper să cîști- 
găm".

♦
In privința celor două incer

titudini din loturile bucurește- 
nilor ți craiovenilor, ni s-a co
municat că atît L Marin rft si 
Stefineseu se află, in conti
nuare. sub tratament medical 

săzi sînt speranțe ca ambii 
fie apti de ioc.

Din declarațiile de mai 
înțelegem că ne așteaptă 
adevărat spectacol sportiv 1 
bineînțeles, ta varianta de toti 
dorită, a Îndeplinirii promisiu
nilor făcute. Acesta ar fi cel 
mai important succ« pe care 
marele derby n P4 4e 
fotbalul nostru. care, 
rent de învingătorul de 
arc nevoie de in treceri __
dicată calitate, de demonstrații 
pe viu ale realelor posibilități 
ale echipelor lui fruntașe. Ma
rele derby trebuie să fie, ma
late de orice, derbyol calității !

SUS 
un

•feri 
lndife- 
astăzi, 
de ri-

OBLIGAȚIILE DERDYULVI
CUSAMHTIl CAMPIIUimoi

BE SHRANK

(Urmare din pag B

ediție a Cupei U.E.F.A, dînd, 
totodată, jumătate din efectiv 
reprezentativei României care a 
rezistat în fața Italiei la Flo
rența, a învins pe campionii 
mondiali la București și a în
trecut recent Suedia la Stock
holm. Lipsește, este adevărat — 
din vina lui ! — un mare so
list. Bălăci, conducătorul de joc 
al craiovenilor dar Bălăci a 
lipsit și la Bordeaux și la Kai
serslautern și la Lisabona (tot 
din vina lui !). Mai lipsesc Cri- 
șan. Donose, Beldeanu din di
verse cauze. Este evident un 
avantaj pentru Dinamo, dar 
oltenii au știut nu o dată să 
convertească handicapul în al
cătuirea formației într-un atu 
moral, apelînd la puterea lor 
sufletească, dăruindii-se total, 
strins uniți, luptei pentru vic
torie. La rîndul lor, dinamoviș- 
tii au marea ambiție să dove
dească faptul că ei sînt în 
stare să-i învingă pe cei despre 
care s-a tot spus că „sînt cei 
mai buni din România", să do
vedească faptul că echipa poate 
întrece o sumă superioară a 
valorilor individuale.

Mari ambiții, de-o parte și de 
alta.

Mari ambiții, omenești, lesne 
de înțeles.

Dar cu toate aceste ambiții, 
ba chiar în virtutea acestor am
biții. pretențiile iubitorilor noș-

tri de fotbal sint la fel de 
mari, iar obligațiile jucătorilor 
celor două echipe, pe măsura 
pretențiilor.

Cute să onoreze astăzi mai 
reprezentativ si mai demn fot
balul nostru dacă nu liderele 
sale de fapt, Dinamo și Craio
va ?

Firește, simpatiile sint Îm
părțite, dar, indiferent de echi
pa cu care tiu. iubitorii fotba
lului nostru din întreaga tară 
pretind — pe drept — acestui 
mare derby fotbal adevărat, de 
un cit mai înalt nivel valoric, 
pretind spectacol, pretind fair- 
play, corectitudine, dorind ea 
CEL MAI BUN SĂ ÎNVINGĂ!

Toate aceste deziderate sint 
absolut legitime si perfect rea
lizabile de toți .actorii" marelui 
derby. Am văzut cu toții că te
leviziunea noastră ne prezintă, 
din cînd în cînd, filme sau 
piese de teatru românești de 
neuitat — cu actori renumiți 
— din „filmoteca de aur". „Ac
tori" renumiți ai fotbalului 
nostru vom vedea și noi azi, 
lncepînd cu... „mondialul" Rai- 
nea, conducătorul jocului (al 
„piesei") și continuînd cu apre- 
ciații noștri fotbaliști gtefănes- 
eu si Dina, Lung si Moraru, 
Ticleanu si Nlcolae, Cimătaru 
și Augustin etc.

De ce nu at intra, în fond, 
ți acest mare derby în filmote
ca de aur a fotbalului româ
nesc 1

De ei depinde ! Numai de ei!

Deși învinsă la Petroșani, 
Universitatea Craiova, echipă 
pregătită de Nicolae “ 
nu mai are emoții, 
virtual campioană.
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BALCANIADA PENTRU ECHIPELE DE TINERET
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Astăzi, se dispută și ultimul 
act al celei mai importante 
competiții rezervate eșalonului 
de juniori. Este vorba de Cam
pionatul republican I.

Dreptul de a juca finala și 
l-au cîștigat CORVINUL HU
NEDOARA și CHIMICA TIR- 
NAVENI formațiile care s-au 
impus la recentul turneu de la 
Bistrița și Năsăud.

Dar lată loturile din care an
trenorii Caro! Gali și Gheorghe 
Vrușa vor alcătui echipele fi
nalei :

CORVINUL : Dan Tușan, 
Marius Ioniceanu, Vaier Vir- 
lan, Sergiu Păsat, loan Chiro-

ced, Dan Ardeiean, 
lan, Uie Bardac, 
Dorin Mateuț, Dan 
nici Dănilă, Vasile Ardelean, 
Florin Mărioara, loan Bita și 
Constantin Popescu.

CHIMICA : Marcel Moldovan, 
Teofil Mărginean, Dorin Dcac, 
Gyula Palfi, Valentin Mure.șan, 
Cristian Degerat, Andrei Szasz, 
Daniel Dobrin, Andrei Oszvat, 
Florin Loga, Claudiu Bozeșan, 
Ion Oprea, Valentin Birsan, 
Gheorghe Isac, Dezideriu Racz 
și Petru Ghiurca.

Din cauza vremii nefavorabi
le, terenul va fi stabilit in 
cursul dimineții de azi.

Liviu Bur- 
Mihai îiaș, 
Anton, Da-

EPOCA ÎNAINTAȘILOR?
Dembrovsehi — Dobrin — 

Dumitrache — Lucescu...
Atacul „tricolor" de acum 

zece ani și mai bine. Atacul 
care s-a despărțit de mare
le public In neuitata noc
turnă ăe pe „23 August". !n 
meciul .70"—„SV-.

Dumitrache e cel care a 
refăcut acest-., atac, In ulti
mele zile. Prin faptul că • 
luat și el Ioc pe banca an
trenorilor principali.

Primul care s-a decis a 
fost Lucescu. H a privit 
dincolo de zare și a respins 
ideea că poți deveni antre
nor lncepînd doar clasic, 
precum preșcolarii. H a 
inaugurat, de fapt, si ideea 
funcției duble, antrenor-ju- 
cător, respinsă, fără temei, 
de antrenorii eu pălărie și 
cravată. A învățat jucînd, a 
antrenat jucînd, (-a privit 
Jucînd, s-a corectat in dru
mul de pe 
și invers.

Al doilea 
Uns peste 
„șerif" salvator, într-un mo
ment în care echipa din Tri- 
vale era „încercuită". Și-a 
pus insigna în piept, a ieșit 
în stradă, s-a uitat In jur, 
a făcut schimb de ...ostaleci, 

Turcu în 
jucători ne

pornit la 
sf îrșind pnn 
echipa, care

gazon pe bancă

a fost Dobrin. 
noapte, ca un

l-a cedat pe 
schimbul a trei 
cunoscuți și a 
drum, In galop, 
a-și despresura 
e la un pas de „Tîrgul cel 
mare“ al formațiilor euro
pene.

AI treilea a fost Dembrov-

zchi. A intiat curajos în 
„viesparul" timișorean, unde 
antrenorii trăiesc cit e- 
femeridele. încearcă să-și 
învingă p 'opria sfiiciune, 
care e sinonimă cu delicate
țea. Vrem să credem că 
jlembo*  va ști să transmită 
jucătorilor ceva din știința 
dobîndită de-a lungul anilor, 
în contact cu moderația bi
necunoscută a lui Angelo, 
cu ideile lui Dobrin, cu 
trăgaciul Iui Dumitrache, 
eu Încrucișările de atitea 
ori repetate cu Lucescu, în 
cadrai acelui inspirat 1—4—2.

Acum e rindul lui Dumi
trache. Unul dintre cei mai 
talentați jucători români a- 
junsese tocmai la Știința 
Petroșani, minat parcă de 
propria sa glorie. Dar Lu
cescu, mereu In admirația 
„roibului", l-a adus la Hu
nedoara, convins că mai 
poate stîrni focul din inima 
fostului său coechipier- In
tre timp, Lucescu a ajuns 
pe Rasunda Remus n-a re
zistat tempoului, refluxului, 
și mai ales conjuncturii, 
astfel îneît Corvinul s-a gîn- 
dit imediat la Dumitrache.

Așa s-a completat „careul 
înaintașilor". E un moment 
bun, care poate să anunțe 
un plus de idei în munca 
antrenorilor. Marele fotbal 
e, în primul rînd, opera 
înaintașilor, a căror inven
tivitate a învins mereu ob
stacolele mereu mai dure 
ale apărăriL

loan CHIRILÂ

CE FEL DE CRITICA? CUI SERVEȘTE?
cest abandon s-ar fi produs 
din cauza calificativelor date 
de redactorii ziarului nostru, 
,Jn flagrantă discordantă cu 
notele acordate de observatorii 
federali". Pentru a arăta fie 
ignoranta, fie reaua intenție 
din afirmația făcută, punem 
mai jos, la dispoziția cititorilor,

arbitri de fotbal

pasajul publicat de „Viața Stu
dențească". iar alături tabelul 
comparativ cu notele observa
torilor F. R. Fotbal si califi
cativele redactorilor ziarului 
■Astru acordate lui Mircea Ne
ta la meciurile divizionare 
„A*.  lăsind pe cititori să facă 
singuri comentariile de rigoare:

FJLF. SPORTUL

Săptămina viitoare, in zilele 
de 23 și 25 iunie, va avea loc, 
în Bulgaria, Balcaniada pentru 
reprezentativele de tineret. La 
această 
Turcia, 
mânia, 
ției se 
Stara 
tragerea la sorți pentru stabi
lirea celor două partide va a- 
vea loc în ziua de 22 iunie.

In vederea participării la 
Balcaniadă, antrenorii N. Pan- 
tea și L. Sătmăreanu au stabi
lit următorul lot : Cimpeanu 
(Politehnica Iași) și Iasko (Lu
ceafărul București) — portari ; 
Frincu, Popicu (Dinamo Vic
toria), Havan (Gloria Bistrița), 
Iliescu (Sportul studențesc). 
Balaur (F.C. Olt), Mănăilă 
(F.C. Constanța) — fundași ; 
Hanghiuc (Dunărea C.S.U. Ga
lați), Gafencu (C.S.M. Sucea
va), Dumitreasa (Corvinul Hu
nedoara),' Mesaros și Burchel 
(Sportul studențesc), Burdujan 
(Politehnica Iași) — mijlocași, 
Bolba (Olimpia Satu Mare), 
Damaschin (Rapid București), 

Sertov (Dinamo), M. Radu

ediție vor participa 
Grecia, Bulgaria și Ro- 
Primul tur al competi- 
va desfășura în orașele 
Zagora și Sliven, iar

(Politehnica Iași) și ^ojoearu 
(Corvinul) — înaintași. Lotul 
se va reuni duminică seara la 
sediu] federației.

ȘTIRI • MECIURI AMICALE
• VISCOFIL BUCUREȘTI — 

RAPID BUCUREȘTI 3—5 (0—2). 
Golurile au fost înscrise de Lică 
(min. 75), Pavel (min. 76), Roja 
(min. 60), respectiv Damaschin 
(min. 25), Cojocaru (min. 43), 
P. Petre (min. 55 , 70) și Paras- 
ehiv (min. 90). (D. Moraru-Slivna, 
coresp.).

FLACĂRA 
RIA BUZĂU 
cat : Dănilă 
Comănescu 
(min 58. 63) și Grigore (min. 89). 
(M. Tabarcea, coresp.).

O MtINE, IN CAPITALA — IN 
DIVIZIA „B“. In cadrul seriei a 
n-a a Diviziei „B“ se vor dis
puta următoarele partide : Di
namo Victoria — Unirea Alexan
dria (stadionul Dinamo), Metalul 
— Cr.rpați Mlrșa (stadionul Mc- 
tatul). Autobuzul — l.P. Alumi
niu Siatina (stadionul Autobu
zul).

vor începe la ora 11.

URZICENI — GLO- 
1—4 (1—1). Au mar
oniu. 43), respectiv 
(min. 36), Zahiu

In revista „VIAȚA STUDEN
ȚEASCĂ" nr. 23 din 8 iunie 
S.C., a apărui, la ..Cronica Mi
crobistului". semnată de G. Mi- 
troi. un pasaj care se referă 
la renunțarea de către arbitru] 
Mircca Neșu Ia conducerea 
partidelor divizionare de fot
bal și din care rezultă că a-

„Unul dintre cei mai dotati
din „noul val", medicul Mircea Neșu de la 
Oradea, și-a anunțat retragerea din arbitraj. 
Cunosc motivul adevărat. Știindu-se corect pînă 
in măduva oaselor si cinstit pînă in cele mai 
mid intenții, nu poate suporta nedreptatea de 
a fi calificat astfel de către spectatori lnrăiti. 
de către jucători, antrenori și conducători de 
echipă care au mintea Încețoșată din pricina ți
nui rezultat ce nu le convine. Aceasta este cau
za — explicată, dealtfel, și in ziarul „Sportul" de 
cineva, vizavi de ceea ce a pățit doctorul Neșu 
recent la Tg. Jiu. Dar ziarul „Sportul*  n-a 
scris (poate nici n-a știut) si de o altă cauză, 
de fapt aceea care i-a declanșat hotărârea de re
tragere arbitrului respectiv: anume că ta re
dacția acestui ziar există cineva care ta mod 
sistematic și diabolic scade calificativele ce i se 
dau arbitrului Neșu. astfel că acestea apar In 
flagrantă discordantă cu notele Gn general bune 
si foarte bune) acordate de observatorii federali. 
Dar calificativele ..’nedrepte" ale „Sportului*  
sint publice, văzute de o tară întreagă, pe câtă 
vreme celelalte (care constituie, de fapt, apre
cierea oficială a calității sale de arbitru) rămin 
încopciate în dosare, departe de ochii mulțimilor 
de oameni. Omul a suportat o dată, de trei ori. 
de cinci ori, dar n-a mai putut și, iată, se re
trage. Mă rog, poate cineva îl va sfătui de bine 
și va reveni. Dar tot rămine în picioare pro
blema. care a mai apărut șl în alte cazuri. 
Tocmai de aceea nu înțelg de ce ține „Sportul1! 
atît de mult să dea calificativul personal al 
redactorului șl nu publică nota oficială dată de 
observatorul federal. Ori să renunțe experimen
tal la a mșd aprecia arbitrajul după această me- 

otodă școlărească (supusă subiectivității). E 
propunere pentru campionatul următor !“

(„VIAȚA STUDENȚEASCĂ")

bineSp. studențesc — C.S. T-vîște 
Corvinul — F.C. Olt 
F.C. Argeș — Jiul- 
Univ. Craiova — Poli. Iași 
F.C.M. Brașov — Petrolul 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. C-ța 
Dinamo — „Poli" Timișoara 
F.C. Olt — Sp. studențesc 
Petrolul — Dinamo 
F.C.M. Brasov — Chimia 
AS.A Tg. M. — Univ. Craiova 
„Poli*  Timișoara — Sp. Stud. 
F.C. Argeș — F.C. Constanța 
F.C. Olt — A^ A Tg. Mureș 
CLS. T-viște —-------------
F.C Constanta

PA : Totuși.
L — In cele

există două diferențe in care cronicarii ziarului 
•a acordat calificative mai mici decit notele ob
servatorilor federali : Corvinul — F. C. Olt : 6 
— slab d F. C. Constanta — Universitatea Cra
iova : 8 — satisfăcător. In ambele jocuri, tele
vizate dealtfel, a fost vorba de cite un penalty 
neacordat oaspeților, greșeală recunoscuta de 
Mircea Neșu numai in primnl caz. De remarcat 
faptul eă in alte două partide. Sp. studențesc — 
CS. Tirgoviște și Chimia Rm. Vîlcea — F. C. 
Constanta, calificativele ziarului sint mai mari.

2. — Arbitrul Mircea Neșn a anunțat Ia F.R.F. 
botărirea de a nu mai arbitra după cele pățite 
la meciul de Divizia -B“ Pandurii — Gaz metan 
Mediaș, disputat la 18 mai 1983 la Tg. Jiu. cînd 
jucătorul Croitoru. de la Pandurii, l-a lovit cu 
piciorul in spate, iar unii spectatori l-au înju
rat, l-au scuipat si i-au aruncat nisip în ochi. 
Suspendarea jucătorului Croitoru pe timp de 2 
ani. depistarea a 7 spectatori huligani si amen
darea echipei Pandurii cu 15 000 Iei au fost con
siderate, probabil, de arbitrul Mircea Neșu ca 
nesatisfăcătoare.

3. — Iată cit de „diabolic" I-a prezentat zia
rul „Sportul" cititorilor săi pe arbitrul Neșu în 
numărul din 5 aprilie 1082 : „Vrem să atragem 
atenția asupra unui iînăr arbitru care are o 
frumoasă alură și se anunță croit _ parcă din 
stofa marilor noștri cavaleri ai fluierului din 
trecut, fost jucător al lui „U“, medicul de azi 
Mircea Neșu".
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S-C. Bacău
— Univ. Craiova 
eiteva precizări :
16 notări din tabelul

foarte 
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de mai sus



S-A DAT STARTUL IN „RALIUL DUNĂRII DACIA
SIBIU. 17 (prin telefon). în 

cursul dimineții de vineri au 
fost definitivate pregătirile în 
vederea startului în cea de a 
18-a ediție a ..Raliului Dunării 
— Dacia". în fata hotelului 
„Bulevard" a fost instalată o 
platformă specială de pe care, 
din minut în minut, s-a dat 
plecarea mașinilor si a f03t 
montat un panou cu numele 
participanților, pe care se 
poate urmări situația in cursă 
concomitent cu desfășurarea 
ei.

După revizia tehnică, opera
țiune deosebit de importantă

RlIGDYȘTI ROMÂNI
Două dintre fruntașele rugbyu- 

lui nostru au susținut întîlniri 
peste hotare.

• Rugbyștii c-onstănțeni de la 
Farul au jucat tn Italia, unde au 
învins pe rtad pe A.S. Milano cu 
32—12, selecționata Lombardiei cu 
«—13 și o combinată internațio
nală (alcătuită din cunoscuți 
rugbyști irlandezi șl italieni) eu 
36—15. In fine. In cel mal Impor
tant meci, ei au clștigat în fața 
Italiei B (echipă cu rugbyști pini 
la 25 de ani, care se pregătea In 
vederea unui turneu în U.R.S.S.), 
cu 24—11 (!) Au marcat pentru 
constățenl : Lungu — 2 eseuri,

NOIOCICLISM ÎN IUGOSLAVIA
BELGRAD, 17 (Agerpres). — La

Rijeka s-au desfășurat întrecerile 
„Marelui Premiu" al Iugoslaviei 
la motoclclism, contînd pentru 
Campionatul mondial. La clasa 
250 cmc, victoria a revenit spor
tivului venezuelean Carlos La- 
vado, urmat de francezul Chris
tian Sarron (ambii pe motoci
clete „Yamaha"). La clasa 590 
cmc a terminat învingător ameri
canul Freddie Spencer („Honda* *),  
Iar la 125 cmc pe primul loc s-a 
situat elvețianul Bruno Kneubuh- 
ler („MBA")

la» joc energic, rapid și efi
cient. Au marcat : Ermurache 
16, Nieulescu 15, Carpen 12, 
Ardelean 16, Netolițchi 16, Cer
eai 6, Pogonaru 6, David 6, 
Vinereana 6, Ioneseu 6 — pen
tru echipa României, respectiv 
Matyas 12, Chatmon It, Seifert 
9, Painhart 8, Payer 9. Kara- 
sek 6, Zderadieka 6, Doppez 
4. Haid 4. Au arbitrat bine 
T. View (Bulgaria) si I. Hai
nise (Ungaria).

în deschidere reprezentati-

• In campionatul Poloniei, 
Înaintea ultimei etape, tn clasa
ment conduce echipa Lech Poz
nan eu 37 p. urmată de Widzew 
Lodz 36 p șl Rueh Chorzow 34 p. 
tn penultima etapă s-au Înregis
trat următoarele rezultate : Gwar- 
dle Varșovia — Widzew 0—2, 
Stal Mlelee — Slask Wroclaw 
>—«, Lech Poznan
— Szombierkl By
tom 4—L LKS Lodz
— GKS Katowice 
9—6. Wlsta Craco
via — Legla Varșo
via 4—3. Ruch Chor- 
zow — Cracovia
4—4
• In finala Cupei 

RD. Germane, vic
toria a revenit echi
pei F.C. Magdeburg, 
care a învins pe 
F.C. Kart Marx
Stack cu 4—6 (2—•). 
tn acest fel. acum 
slnt cunoscute toate 
echipele din R.D.G. 
care iau parte la 
cupele europene : 
F.C. Dynamo Ber
lin, campioana, tn 
C.C.E.. F.C. Magde
burg tn Cupa cu
pelor, F.C. Vor- 
waerts Frankfurt 
pe Oder, F.C. Cari 
zeiss Jena și F.C. 
Lokomotive Leipzig 
tn Cupa U.E.F.A.
• După cum am anunțat, tra

gerea ta sorți a jocurilor din 
primul tur al ediției 1983/34 din 
cupele europene va avea loc la 
6 iulie la Geneva. Azi, o altă in
formație : jocurile acestui prim 
tur stat programate ta zilele de 
1* și 26 septembrie, iar turul al 
doilea ta 19 octombrie șl 2 no
iembrie.
• S-a încheiat sezonul și în

RECORDUL 
MONTGOLFIERELOR

Cu 200 de ani în urmă, ta 
Annonay, frații Montgolfier 
s-au înălțat în văzduh la bor
dul unul balon. In amintirea 
acestei isprăvi legendare, anul 
acesta vor avea loc mai mul
te competiții de zbor cu 
„montgolfiere*.  tn acest sens, 
in Franța a fost construit un 
balon gigant, înalt de 51 m, 
larg de 35 m, capabil să pri
mească 26 006 m gubi de gaz 
și cîntărind 9 tone. Acest ba
lon, denumit „Flesselles“, este 
cel mal mare „montgolfier" 
care a fost construit vreodată 
în lume. Receno el a fost 
prezentat presei, la La Val- 
bonne. de față fiind șl unul 
dintre descendențll (a șasea 
generație, cum precizează zia
rul parizian l’Equlpe) fraților 
Montgolfier.

Dar lată că, săntămîna tre
cută, un austriac, Josef stark- 
baum, pilot de linie la com
pania AUA („Austrian Al-11- 
nes“), ln vîrstă de 49 de ani, 
a devenit recordman mondial 
de Înălțime la montgolfiere . 
La bordul unul astfel de ba
lon, cu aer cald, el a decolat 
de la Eferdlng, s-a Înălțat la 
13 900 m și a aterizat, după 
două ore și jumătate, la circa 
100 km. ta provincia Styria. 
Această performanță consti
tuie un nou record mondial 
de altitudine, cu 1 600 m su
perioară veehlulul record, din 
iulie 1980. al francezului Mi
chel Arnouly. Să așteptăm 
acum repl'ca lui „Flesselles”...

LA ViNĂTOARE DE... TALERE
Trăgătorul Italian Bruno 

Rosetti este campion european 
la skeet, ln care, precum bi
ne se știe, se foloseso arme 
de vînătoare. De aceea, șl nu 
doar din acest motiv, specia
liștii talerelor aruncate din 
șanț sau Ia acelea din turn, 
stat șl buni vtaătorl. Dar vl- 
nătoarea nu este Îngăduită 
nicăieri ta lume, deci nici ta 
Italia, fără un anume permis, 
special. Deci, iată-1 șl pe 
Bruno Rosetti prezenttadu-se 
autorităților competente să 
ceară permis de vlnâtoare. 
Chiar dacă el este campion a 
fost supus unul test și cum 
la întrebarea „asupra căror a- 
nimale aveți voie să trageți 7*,  
Rosetti a răspuns simplu: „a- 
supra oricărui animal !•, ce
rerea i-a fost respinsă. șl 
astfel, ptaă la un nou exa
men. el n-a avut voie să vi
pere altceva decît... talere !

RETRAGEREA SUBVENȚIILOR
Din Santiago de Chile s-a 

anunțat că guvernul chilian a 
retras subvenția pe care o a- 
cordase comitetului oîlmplo 

s-a comunicat numărul exact 
al mașinilor apte de concurs ; 
la raliul nostru, etapă în Cam
pionatul european din acest an. 
iau parte 111 echipaje din 7 
țări — Bulgaria. R.D. Germa
nă. R.F. Germania. Polonia. 
Ungaria. U.R.S.S. si România. 
20 de reprezentative de cluburi 
si 4 de uzine (între care si 
I.A.P. ..Dacia*).  De notat că 
la Sibiu au sosit 25 de ziariști 
si comentatori de televiziune 
din țările participante. De ta 
conducătorul lotului. M. Safta. 
si antrenorul D. Teleseu. am 
aflat si numele sportivilor ee

PISTE DOTARE
PllotscM și Na eh. ctte — 1 enee. 
Bezușcu — 1 drop-goal-uri. V.
ion — tr.

• Juclnd ta Moscova, eu echipa 
Academiei da aviație ^luri Ga
garin*,  rugbyștii de ta Steaua an 
obținut victoria cu 12—11.

START IN TURNEUL INTERNATIONAL 
DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 17 (prin tele
fon). De ta finele săptăminii 
trecute, aula Facultății de Me
dicină din localitate găzduiește 
puternicul turneu internațional 
de șah organizat de secția da 
specialitate a asociației spor- 
t ve Medicina Timișoara. Parti
cipă 13 reputaH competitori din 
5 țări : Austria, Cehoslovacia, 
Israel, Iugoslavia și România 
întrecerile slnt dotate cu tro
feul „Medicina ’83*.

Cel mai bun start l-a avut 
maestrul internațional austriac 
Franz Holzl, care a ciștigat am
bele partide disputata ta pri
mele două runde. H urmează —

național pentru organizarea, 
ta 1967, a celei de a X-a ora
ții a Jocurilor pan-amer.cua, 
lnvoctadu-»e gravele problema 
ridicate de aciuata eofilunero- 
ră economică ta care se află 
această țară.

In aceasta situație, e-er pu
tea ca Ecuadorul aâ .i - ~u 
gazda Întrecerilor jubiliare a 
acestei mart competiții poli
sportive.

O REVENIRE 
SENZABONALA

Alfred Oerter, discobolul a- 
merican considerat ca o verita
bilă figură de legendă a Jocu
rilor Olimpice, ln urma celor 
patru victorii ale sale ln 1»S6 
(56,36 tn), 1960 (39.13 tn). 1964 
(61,00 m) șl 1963 (64.71 m). și-a 
făcut publică Intenția de a 
concura anul viitor ta Jocuri
le Olimpice de la Los Ange
les, unde speră... „No merg 
pini acolo tacit să declar eâ 
slnt capabil sâ cuceresc ea 
al cincilea titlu olimpie, dar 
o medalie de argint saa 
de bronz m-ar satisface foar
te mult"— Trebuie să preci
zăm că Oerter, un apreciat 
inginer oonstructor de avioa
ne, In vtrstă de 67 ani (a-a 
născut la 19.1.1936) a obținut 
anul trecut un rezultat de 
peste 61 m, oare-1 dă tot drep
tul. firește, să spere. Ar fl. 
pe drept cuvtnt, o revenire 
senzaționala ..

ATENTAT ÎMPOTRIVA 
LUI SARONNI

Ciclistul Giuseppe Saronnl. 
recentul clștlgător al celui de 
al 66-lea Tur al italiei, a scă
pat. cuta se spune, ca prin e- 
rechlle acului de ta un... a- 
tentat I Un oarecare Industriaș 
Giovanni Arrigoni, mare iu
bitor al ciclismului dar duș
man declarat al lut Saronnl. 
văztad că nimic nu mal poe
te Împiedica succestri aces
tuia (el dorea cu tot dinadin
sul victoria Iul Bruno Vlsen- 
tini), Înaintea ultimei etape, 
la Gorizia, a deda, pur și 
simplu, să atenteze ta_  să
nătatea lui Saronnl. Ia acest 
scop a angajat, contra cost, 
doi ospătari al hotelului ta 
care locuia liderul turului, 
care să-l toarne ln mtacare 
un... purgativ foarte puternic. 
Denunțat de cel doi, Arrigoni 
a tost arestat de poliție, dar 
a fost eliberat deoarece „a- 
tentatul cu purgativul*  nu fi
gurează ta codul penal ita
lian... Arrigoni a declarat pre
sei că toată această poveste 
n-a avut altă „intenție*  deeft 
un scop publicitar pentru În
treprinderea aa, producătoare 
de roți pentru bicicletele de 
curse. Oare T._

Rubrici realizați de 
Romeo VILARA 

compun echipajele noastre : 
Balea — Dicoi. Costinean — 
Barbu. Bucur — Simeanu. Mu- 
resan — Popovici. Mateescu — 
Panaite si Urdea — Banca.

Ora 20. Plouă torențial. Pe 
platforma de plecare urcă ma
șina nr. 1 (Ferjancz — Tandari, 
din Ungaria). Vizează carnetul 
de bord și la 20,01 pleacă in 
concurs. Ora 21, pe monitoare 
citim rezultatele din primele 3 
probe speciale, pe asfalt. Echi
pajul cu nr. 1, favorit, dealtfel, 
pe Renault-5 Turbo, le ciștigă 
pe toate, cu viteze de 118, 111, 
respectiv 123 km/h. Al doilea 
favorit. Ciubrikov — Kazakov 
(Bulgaria) pierde timp prețios 
in primele două, revine puter
nic in cea de a treia, clasin- 
du-se pe locul doi, cu 107 
km/h. Dintre concurenții ro
mâni cele mai bune poziții Ln 
toate probele le ocupă Balea — 
Dicoi (media ocară 94—97 
km/h).

Modesto FERR ARINI 

cu 1,5 p — marh maeștri Vic
tor Cloeăllea (România). Jiri 
Leehtinsky (Cehoslovacia) și 
maestrul internațional A Ion 
Greenfeld (Israel). Rezultatele 
Înregistrate în runda 1 au fost 
următoarele : Greenfeld — Zar- 
eula 1—0. Ilijia — Leehtinskjr 
0—1. Govedarici — Holzl 0—1, 
Ungureanu — Țvetkovici. Grun- 
berg — Ioneseu si Ciocâltea — 
Stoica remize : in runda a 2-a: 
Zareula — Ciocâile*  0—1. Holzl
— Ungureanu 1—0. Lechtinsky
— Greenfeld, Ioneseu — Ilijia, 
Tvetkoviei — Granberg si Da
nner — Goredariei remize.

Turneul urmează si ia sflrșit 
ta 29 iunie.

C. CRETE — coresp.

[MU K IĂSCBET A
(Urmare din pag. 1)

FOTBAL meriți

La turneul international de handbal masculin

ROMÂNIA - B. S. S. GRUZINĂ 35-17
TIMIȘOARA, 17 (prin tele

fon). In sala „Olimpia" a în
ceput turneul internațional de 
handbal masculin dotat cu 
„Cupa Politehnica", la startul 
căruia participă reprezentative
le României și R.S.S. Gruzină, 
precum și formațiile de club

ML8IȘTII NOȘTRI - 
NEÎNVINȘI LA NEAPOLE
Selecționata noastră universitară 

de polo, care se pregătește ln 
vederea apropiatei întreceri mon
diale de la Edmonton, a avut o 
comportare foarte bună ta in
teresantul turneu care a avut 
loc zilele trecute ta Neapole. Ti
nerii poloiștl români — antrenați 
de A. Grințescu, I. Capșa, C. 
Rose — au terminat nelnvlnșl 
competiția, dar au trebuit să se 
mulțumească cu locul secund, la 
golaveraj. El au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 10—10 cu
Italia, 6—5 cu Olanda (ambele, 
viitoare adversare și la C.E. din 
august), 11—10 cu Bulgaria, 11—9 
cu Sel. univ. a Italiei și 11—6 
cu Australia.

Clasamentul : 1. Italia 9 p (63— 
36). 2. România univ. 9 p (49— 
49). 3- Italia univ. 6 p, 4. Aus
tralia 4 p. 5. Olanda 2 p, 6. Bul
garia l p.

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• La Los Angeles, pe traseul 

viitorului concurs olimpic de 
maraton, a avut lcc recent o 
cursă feminină la care au par
ticipat 1200 de alergătoare din 
31 de țări- Julie Brown, din 
San Diego, a învins net (cu 
aproape 7 minute !) o probă pe 
care a condus-o din cap în 
cap, realizind cu 2 h 26:21. cea 
mai bună performanță mondia
lă Intr-un maraton exclusiv fe
minin, căci celelalte „recor
duri" au fost obținute In curse 
mirte. „Singurătatea din timpul

B8MĂN1EI ÎNVINGĂTOARE
vele Ungariei și Bulgariei au 
furnizat o întrecere aprig dis
putată, cu evoluție a scorului 
captivantă și cu final pe mu
chie de cuțit*  A învins echipa 
Ungariei eu 63—61 (32—26), da
torită în special foarte bunel 
comportări a veteranului Lo- 
sonezy (21 p. înscrise). Au ar
bitrat bine G. Dutka (România) 
și G. Huber (Austria).

Programul ultimelor două 
zile. Sîmbătă : Ungaria — Aus
tria și România — Bulgaria 
(de la ora 15), iar duminică 
Bulgaria — Austria si Româ 
nia — Ungaria (de Ia ora 10).

Cipru unde, ta finala cupei, 
Omonia Nicosia a învins pe Pa- 
ralimni Famagusta cu 2—1 (1—0). 
Cum Omonia este și campioana 
țârii, tavingătoarea va evolua în 
C.C.E., iar formația din Fama
gusta ta Cupa cupelor.
• In continuarea turneului său 

în Extremul Orient, echipa Ba- 

Aspect din meciul Cosmos New York — 
Hamburger S.V. (7—2) in care se vede un 
dublu fault provocat de înaintașul Chinaglia 
(stingă) și portarul vest-german Stein.

Telefoto : AP — AGERPRES 

yem Munchen a întîlnit, Ia Hong 
Kong, o selecționată locală de 
care a dispus cu 3—0 (3—0).
• tn prima manșă a dublului 

joo de baraj pentru promovarea 
In Bundesliga (Divizia „A*  a 
campionatului R.F. Germania), 
Bayer Uerdingen (Divizia ,.B*)  a 

Învins pe Schalke 04 Gelsenkir
chen (Divizia ,,A*)  eu 3—1 (3—0). 
Medul a avut loc ta Krefeld.

Politehnica din - localitate și 
Fercncvaros Budapesta.

în deschiderea primei zile a 
competiției s-au întîlnit Poli
tehnica Timișoara și Fercncva
ros Budapesta. La capătul 
unei partide care a întrunit 
toate atributele unui handbal 
de calitate Politehnica a cîștl- 
țal eu 30—26 (15—18). Studenții 
s-au impus ln repriza secundă, 
datorită unui joc combinativ 
în atac și a unei apărări bune. 
Marcatori : Folker 8, Ianto 6, 
Feher 4, Bucățea 3, Knuff 3, 
Giurgea 3, Cioroianu, Voieu și 
Iancovici cite 1 — pentru P<li- 
tehnica respectiv Csmadia 6, 
Meri C, Fabian 5, Kovacs 4, 
Klemen 2, Fritz 2, Molnar 1.

în meci vedetă s-au lntilnit 
reprezentativele României și 
R.S.S. Gruzină. Handbaliștii 
români au ciștigat cu 35—17 
(19—8) la capătul unei partide 
în care ai fost superiori în 
toate compartimentele. Au în
scris : Marian 7, Roșea 6, Jia- 
nu 4, Petre 4, M. Voinea 4, 
Durău 3, Oprea 3, Vasilca 3, 
Bedivan 1, respectiv Bcriașvlli 
10, Tabidze 3, Navrazasvili 2. 
Dolidze 1, Kakiani 1

C. CRETU — coresp.

cursei este mal grea dccit cursa 
însăși. La șapte săptâmîni de 
campionatul mondial, am prefe
rat să nu forțez pentru a nu-mi 
compromite șansele la Helsinki" 
a declarat Julie Brown.

• Celebrul atlet finlandez 
Lasse Viren, medaliat cu aur 
în probele de fond (5 000 m ;i 
10 000 m), la Jocurile Olimpice 
de la Munchen și Montreal, a 
început antrenamentele in ve
derea Olimpiadei de la Los An
geles. „încă nu m-am decis 
dacă voi concura la Jocurile
Olimpice de anui viitor, dar, 
dacă rezultatele ce le voi ob
ține mă vor duce la concluzia 
că este posibil să cuceresc o 
nouă medalie olimpică, alunei 
voi fi prezent (a startul între
cerilor din metropola califor- 
niană" — a spus Lasse Viren.
• Cu prilejul unui concurs 

desfășurat la Recke, atletul 
vest-german P. Frohmayer a 
ciștigat proba de săritura în 
Înălțime cu rezultatul de 2.34 m 
— cea mai bună performanță 
europeană a sezonului.

•TELEX»
ATLETISM • Campionatele 

R. D. Germane, la Karl Marx 
Stadt-: 100 m : Schroder 10,25, 

110 mg : Munkelt 13,48, triplu. : 
Gross 16,84 m, prăjină : Kasten 
5,30 m ; femei : 100 m : oelsner 
10,90, 400 mg : Fiedler 54,52, greu
tate : Slupianek 21,54 m.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Sao Paulo : Iugoslavia — 
Marathon OU (S.U.A.) 103—91,
Italia — Argentina 67—62.

BOX fl La Madison Square 
Garden din New York, 21000 
spectatori, Roberto Duran (Pa
nama) a devenit campion mon
dial (WBA) la cat. mijlocie In- 
vingtadu-1 prin abandon, rep. 6, 
pe americanul Davey Moore.

CICLISM • Etapa a doua (Bo
reas— Skoewde, 189 km) din Tu
rul Suediei a fost clștigată de 
italianul Alessandro Paganesi in 
4.38:56, urmat, ln același timp, de 
sovieticul Aleksandr Krasnov. Li
derul — Paganesi — este succe
dat de olandezul Wekema la 2 e 
• La Szeged cursa de 100 km 
pe echipe a revenit formației El
veției 2.10:03. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Austria 2.11:23, 
Cehoslovacia 2.12:44, Ungari*  
2.14:09.

ȘAH • Cu trei runde Înainte 
de Încheierea turneului Interna
țional feminin de 1*  Plovdiv, tn 
clasament se menține lideră Ka- 
sosvtu (U.R.S.S.) — cu 6.5 p (1), 
urmată de Savova (Bulgaria) 
— 6,5 p, Llgla Jlcman (România) 
șl Măriei (Iugoslavia) — cite 
5,5 p și o partidă întreruptă fle
care. • în turneul balcanic de 
șah „Cupa Prietenia*  ce se des
fășoară la Pernik, după runda a 
7-a conduce Blrkovici (Iugosla
via) — cu 5 p. urmat de compa
triotul său Vimlci — 4,5 p (1), 
Grigorov (Bulgaria) — 4,5 p Tu- 
llu Armaș (România) se află pe 
locul 7, cu 3 p (1).

TIR • Proba de armă liberă ca
libru redus, poziția culcat, re
zervată juniorilor, ta cadrul con
cursului de la Plsen, a fost cls- 
tigată de sportivul român I. Jol- 
dea, eu 595 p, urmat de Bakes 
(Cehoslovacia) — 594 p și Niko- 
lov (Bulgaria) — 594 p. în probe 
feminină de armă standard pe 
primul loc s-a situat Kalna (Ce
hoslovacia) — 386 puncte, armată 
de Matei (România) — 383 p șl 
AJmos (Ungaria) — 382 p.
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