
i-a fost îiiinînată înalta distincție
SIAfUfTA DE FILDEȘ SHIVA

de către Comitetul pentru unitate națională
pe întreaga Indie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri, 24 iunie, pe 
membrii delegației Comitetului 
pentru unitate națională pe În
treaga Indie, organizație negu- 
vernamentală avindu-I ca pre
ședinte de onoare pe Giani Zail 
Singb, președintele Indiei, so
siți în (ara noastră pentru a 
înmina șefului statului român o 
Înaltă distincție a acestei orga
nizații, in semn de profund 
omagiu și aleasă prețuire pen
tru contribuția deosebită adusă 
la împlinirea marilor aspirații 
ale lumii contemporane, la a- 
sigurarea păcii, progresului șl 
prosperității tuturor popoarelor, 
la înfăptuirea unei lumi mal 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră, Ia dezvoltarea conti
nuă a prieteniei româno-in- 
diene.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălcscu, 
Manea Mănescu, Gheorghe Ră- 
dulescu, Ștefan Andrei, Miu Do- 
brescu, Petru Enache, loan 
Totu, Ion Ursu, Ion M. Nicolae.

A fost de față Kanwar Ga- 
jendra Singh, ambasadorul In
diei la București,

Tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, a 
prezentat pe membrii delegației 
indiene sosiți Ia București 
pentru a inmina tovarășului 
Nicolae Ceaușescu inalia dis-

tincție — statueta de fildeș 
Shiva, conferită de prestigiosul 
Comitet pentru unitate națio
nală pe Întreaga Indie.

In continuarea ceremoniei an 
luat cuvintul Maulana Syed 
Asrarul Haque, membra al par
lamentului, fi D. N. Sinha.

S-a dat apoi eitire hotăririi 
Comitetului privind acordarea 
înaltei distincții președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Hotărirea este semnată
Giani Zail Singh, președintele 
Indiei, președinte de onoare al 
Comitetului pentru unitate na
țională pe întreaga Indie, de 
alti membri ai conducerii Co- 

_ miletului.
în aplauzele celor prezențl, 

conducătorul delegației indiene 
a inminat șefului statului ro
mân înalta distincție.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost înmînate, in semn de a- 
leasă prețuire, frumoase ghir
lande din lemn de santal.

Mulțumind pentru distincția 
primită, a luat apoi cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul șefului statului ro
mân a fost urmărit cu atenție 
și deosebit interes de cei pre- 
zenți, fiind subliniat cu inde- 
lungi aplauze.

în încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-an 
întreținut într-o atmosferă prie
tenească, dc cordialitate, cu oas
peții indieni.
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Clasamentul
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4. Continui
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SPORTIVII DIN ȚARA NOASTRA
ÎNCONJURAȚI cu interes

LA SOSIREA LA EDMONTON
EDMONTON, 24 (prin 

fon). Delegația studenților i 
tivi din România, care 
participa la cea de a XIT-a 
ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară, se află 
de joi după-amiază (vineri 
ora 1.30 la București) la Ed
monton. Călătoria cu avio-

tele- 
spor- 

• va

nul companiei TAROM, începu
tă la Otopeni la ora 9,43.

Cind aeronava TAROM a in
trat in spațiul aerian al Ca
nadei, comandantul aerona
vei a felicitat-o pe sărbătorita 
zilei — cea mal ...lungă zi 
aniversară — pe fioretista Csila 
Ruparesics, căreia Întregul grup

„LA BRISBANE VA FI GREU,
DAR NU NE CONSIDERAM

DINAINTE ÎNVINȘI"
Dialog cu Alcic Bardan, antrenor și căpitan ncjucâtor

i-a cintat tradiționalul „Mulți 
ani trăiască 1*.

La ora 16,30 (ora Edmonto- 
nului. cind la București tre
cuse cu un ceas și îumătate 
de miezul nopții), ne aflam la 
capătul călătoriei de 11 700 de 
kilometri, ajungînd în orașul 
gazdă al „Universiadei 83“. 
Primirea a fost călduroasă, de
legația română fiind așteptată 
de numeroși oficiali, ziariști, 
tele și fotoreporteri, numai 
...vremea făcind excepție : cer 
noros, temperatură de 15 gra
de. Reprezentanții mediilor de 
informare In masă ne-au soli
citat imediat amănunte supli
mentare despre sportivii noștri. 
Îndeosebi despre cel consaerați 
în importante competiții Inter
naționale. în centrul atenției

al echipei de „Cupa Davis" a țârii noastre
Hristache NAUM

Pînă la meciul cu 
Australiei (Brisbane, 
lie), con tind pentru 
de finală ale „Cupei Davis", 
echipei de tenia a tării noastre 
i-a mai rămas puțin timp la

formația
8—10 iu- 
sferturile

nejucător al 
— a acceptat

Florin Segărceanu și principalul său sfătui
tor, antrenorul Alexe Bardan

dispoziție. Antrenorul Alexe 
'Bardan, care se ocupă de re
prezentativa României, a pre
gătit această dificilă confrun
tare. alcătuind pentru fiecare 
Jucător, de comun acord, un 
plan de antrenamente și com
petiții. „Ilie Năstase — ne

spunea căpitanul 
formației noastre 
unele sugestii privind partici
parea sa la turneele din acest 
sezon, sincronizindu-le cu pla
nul de pregătire al celorlalți 

component ai e- 
chipei. astfel in
cit cu cel puțin 
10—12 zile 
tea intilnirii de la 
Brisbane să poată 
veni alături de 
Florin Segărceanu, 
Dumitru 
și Andrei 
în vederea 
namentelor 
mun".

Dialogul 
lexe Bardan (care 
a avut loc în mai 
multe „seturi". în 
funcție de plecă
rile și Înapoierile 
sale în Capitală, 
pentru a-i vedea 
acasă si în depla
sare pe Ilie Năs- 
tase si Florin Se
gărceanu) a decurs 
destul de lin.

— Faptul că e- 
chipa Australiei a- 
bordează partida 

de la Brisbane ca favorită vă 
îngrijorează 7

— în toate „bătăliile" pe ca
re le-am pregătit pentru „Cu-

lon GAVRILESCU

(Continuare In pag. a S-a)

înain-

Hărădău 
Dîrzu, 
antre- 
în co-

cu A-

(Continuare in pag. a 2-a)

La lași, un med intre doua echipe cu... garda des
chisă • La Rm. Vîlcea, o partidă de „a fi sau a nu fi" 
in „A” pentru gazde # La Craiova, Universitatea in 
fața unui adversar care i-a mai dat— bătăi de cap in 
Bănie # La Petroșani, după ce a invins echipa Iul 
Ștefânescu, Jiul pare a fi un solist sigur. Dar... ț La 
Bacău, in fața liderului, gazdele au o misiune dificilă 
• La Constanța, meciul din— adîncurile clasamentu
lui • La Pitești, partida celor doi atacanți, Dobrin și 
Mateianu, in care doar ploieșteanul tremură ® La 
Tg. Mureș, ASA, cindva la retrogradare, poate trece 
acum (și in clasament) de Corvinul O La București, 
Sportul studențesc luptă pentru ce i-a mai rămas, locul 3

^wwwwm'as» 

| lași : 
g Rm. Vîlcea :

Craiova : 
g. Petroșani : 
| Bacău : 
g Constanța :

Pitești s 
g Tg. Mureș :

București :

PROGRAMUL ETAPEI

POLITEHNICA 
CHIMIA 
UNIVERSITATEA 
JIUL 
SPORT CLUB 
FOTBAL CLUB 
F.C. ARGEȘ

SPORTUL STUD.
(Stadionul Sportul studențesc)

- F.C. BIHOR
- C.S. TIRGOVIȘTE
- STEAUA
- F.C.M. BRAȘOV
- DINAMO
- „POLI" TIMIȘOARA
- PETROLUL
- CORVINUL
- F.C. OLT

Toate meciurile vor începe la ora 18.

1

In semifinalele „Cupei României" la fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO

Șl „POLI" TIMIȘOARA-CORVINUL
Ieri la sediul F.R.F. a avut loc tragerea la sorti a semi

finalelor „Cupei României" la fotbal, competiție care se 
desfășoară sub genericul „Daciadei". Sortii au decis urmă
toarele două partide :

UNIVERSITATEA CRAIOVA DINAMO

POLITEHNICA TIMIȘOARA CORVINUL

După tragerea la sorți au fost stabilite, de comun a- 
cord orașele care vor găzdui meciurile, precum și brigă
zile de arbitri. Astfel, meciul Universitatea Craiova — Di
namo va avea loc la Sibiu și va fi arbitrat de o brigadă 
formată din D. Petrescu (București), la centru, iar la linie 
FL Popescu (Ploiești) șl M. Axente (Arad). Partida Poli
tehnica Timișoara — Corvinul Hunedoara va avea loc la 
Arad șl va fi condusă la centru de R. Petrescu (Brașov), 
iar la linie O. Ștreng (Oradea) și S, Necșulescu (Tîrgo- 
viște).

Semifinalele se vor disputa miercuri 29 iunie, de la 
ora 17.

După tragerea la sorți au fost

Mîine, la stadionul „Olimpia” din Capitală

SPORTIVI DIN ȘASE ȚĂRI IAU STARTUL

IN „CUPA EUROPEI" la pentatlon modern
Cîțiva dintre cei mai buni 

pentatloniști ai Europei sînt 
prezenți în Capitală, urmind 
să ia startul în cea de a 8-a 
ediție a unei competiții de ni
vel continental, menită să de
semneze cea mai bună echipă 
de club europeană. „Cupa Eu
ropei" la pentatlon modern 
debutează mîine dimineață la 
stadionul Olimpia, aici fiind 
programată prima probă a 
competiției — călăria. Detaliile 
tehnice ale întregului concurs 
vor fi stabilite la ședința de 
astăzi după-amiază, la care 
reprezentanții tuturor echipe
lor participante urmează a se 
pronunța și asupra componen
ței definitive a formațiilor pe 
care le vor alinia.

După cum mai aminteam, 
„Cupa Europei" reunește e- 
chipe campioane de țări și este, 
ca atare, o întrecere puternică, 
competitivă pe plan internațio
nal. In sprijinul acestei afir-

mâții, este suficientă, desigur, 
enunțarea țărilor participante : 
Ungaria, Uniunea I—. 
R. F. Germania, 
România.

Tara noastră 
zentată de noua 
pioană a tării. Steaua, o for
mație în care se împletesc bo
gata experiență 
a lui Dumitru 
ternica dorință 
foarte tînărului 
ghe, pentatlonist cu certe ca
lități și căruia multi dintre 
tehnicieni îi întrevăd o ascen
siune viguroasă. Mai fac parte 
din lot Eugen Pop, ~ 
Pairul. Lucian Țintea, 
rul Gheorghe Tomiuc urmind 
să decidă în ultimul 
formula de echipă. Fiind vorba 
de reprezentanta tării noastre

Constantin MACOVEi

Sovietică. 
Franța. Italia,

va fi repre- 
echipă eam-

competițională 
Spîrlca cu nu
de afirmare a 
Marian Gheor-

Dragoș 
antreno-

momont

DUMITRU SPtRLEA(Continuare In pag. a 6-a)



SPORTURI TEHNICO - APLICATIVE LA STRĂULEȘTI, UH FEST’VAL SPORTIV 
CU PESTE 5000 DE PARTiCiPĂHȚI

„CONDORII" ȘI-AU LUAT ZBORUL... 0 Interesantă inițiativă

Printre sporturile cele mal În
drăgite de către elevii Școlii de 
Ofițeri de aviație „Aurel Vlaicu*, 
In afară de cel pe care îl prac
tică zilnic, cu toată dăruirea — 
«borul — se numără și aeromo- 
dellsmul. „Ni se pare firesc să 
fie așa — ne spune elevul pilot 
caporal Ovidiu Mancea. La multi 
dintre noi modelismul ne-a că
lăuzit pașii spre aviație, iar alții 
au făcut cunoștință aici, în 
școală, cu acest minunat sport*. 
Tinerii zburători coboară din 
carlinga avionului, mîngîie cu 
palma aripa aparatului ca pe o 
ființă dragă, apoi își petrec o 
parte din ceasurile lfbere în 
cercul de aeromodele. Construiesc 
machetele aparatelor pe care 
zboară, ale altor aparate pe care 
visează să zboare și, construind 
cu migală și răbdare, dezleagă

S£ REIA ACTIVITATEA 
AlIO.'IODILISncA

O scurtă pauză după „Raliul 
Dunării-Dacia* și activitatea au
tomobilistică se reia cu două 
etape de campionat republican 
— de viteză pe circuit și viteză 
în coastă — ce se vor desfă
șura, ambele în județul Argeș. 
Etapa de viteză pe circuit, a 
doua, va avea loc în ziua de 
2 iulie pe un circuit din muni
cipiul Pitești, iar cea de viteză 
în coastă, în ziua de 1 iulie, pe 
serpentinele ce duc la barajul 
Vidraru. Fruntași în clasamentele 
celor două competiții^ la diferite 
grupe, sînt : C. Ciucă, V. Ni- 
coară, N. Grigoraș, Șt. Iancovid 
(toți de la I.A. Dacia Pitești) și 
E. Peteanu de la C.S.M. Reșița.

Prima „ieșire* internațională : 
„Raliul Poloniei*, etapă în „Cupa 
Păcii și Prieteniei*, rezervată 
piloților din țările socialiste.

„TEMERARI!**...
Daca aveți prilejul să t-eceți prin 

parcul ,,23 August" din Capitală, vă 
sfătuim să vă abateți pe Ic tumul 
parașutiștilor și veți putea urmări 
acolo un impresionant spectacol, 
puțin obișnuit : tinerii ce poartă uni
forma de culoarea cerului a forma
țiunilor de pregătire ,, Pentru apă
rarea patriei" execuță o secvență 
din pregătirea lor — fără îndoia’ă 
cea mai grea, dar și cea mai fru
moasă — salturile cu pa'așuta dn 
turnul ca un semn de exc’amare în
fipt în văzduh Totul se derulează 
într-o disciplină iiep'oșcîr'ă (pri
mul cuvint care se rostește acolo, 
fiind impus pentru toată cariera de 
aviator, este disciplina). Maestru! 
emerit al sportului Vasile Sebe ali
niază grupele și-i învață pe elevi 
mai întîi cadența ostășească. Apoi 
îi trece prin poligonul cp'ioativ și, 
iată, parașutele : ce s"nt ele. cum 
»e folosesc, ce înseamnă ocest mi
nunat sport ?

Aproape 2000 de tineri vor trece 
în această vară pe la tumul d n 
parcuk ,,23 August" pentru c tace 
primii pași în parașutism. Vor fi 
grei ?

— Totul este să ai curaj și să exe
cuți întocmai elementele in votate 
Iar de lipsă de curaj, la voi, m 
poate fi vorba — le spune Va*. <e 
Sebe elevilor săi.

La turn o surpriză p'âcutâ pentru 
reporter : instructoarei, seeundansa 
lui Sebe, este maestru sportului 
Maria lordănescu, multiplă campioană 
și recordmană.

— Cum merg copiii ?
- Urmăriți saltul acesta și vef 

vedea...
In hamul parașutei, gata să plece 

spre înalturi, Georg eta Ene, tehni
ciană la „Electrocparotaj".
- Atenție, pleacă I Și cwrojooeo 

sportivă zîmbește celor de jos. Sebe 
așteaptă să atingă punctul maxim, 
apoi, prin porta-voce, comandă :

- Declanșăm I Comandă stinge^. 
Bine așa... Jumătate dreapta.„

Parașutista zboară spre pămînt ți 
cade în iarba înaltă dm jurul tur
nului.
- Bine, Georgetc Ene I Nota... 10.
- A! cîtelea salt ? — o întrebam.
— Acesta-i primul... declanșat.
Și n-a fost râu...
Au făcut primii pași In ocest 

sport, la turn, cîteva sute de elevi 
din școlile și întreprinderile bucu
re ș ten e, iar pînă la sfirșttul anukri 
se vor executa peste 10 000 de sal
turi. O performanță mol mult decît 
lăudabilă.

V. T. 

tot mai mult și mal bine tainele 
unei meserii pe cit de grea pe 
atît de minunată. înțelegem 
aceasta și din mărturisirea unui 
alt modelist de aici, elevul pilot 
Marius Rusen : „Cînd lucrez la 
machetă mă gîndesc la felul cum 
se comportă avionul In timp ce-1 
pilotez. Iar in timpul pilotaju
lui nu o dată rememorez detalii 
tehnice pe care le-am transpus 
în machetă*.

Mentorul modeliștilor militari 
este It. av. Jan Gavrilă. El pri
vește această activitate ca pe un 
curs de aviație .suplimentar, un 
ceas-două de meditații pentru 
entuziaștii zburători. Le urmă
rește lucrările, le recomandă 
aparatele cele mai interesante, 
mai apropiate de specializarea 
lor. Și rezultatele acestor lecții 
în atelierul de mcdelism se pot 
vedea la clasă. în orele de aero
dinamică, de construcții aviatice, 
de motoare și se văd și la zbor, 
unde modeliștii își îndeplinesc 
misiunile cu succes, cu note bune 
și foarte bune.

Deși cercul de modelism de la 
Școala de aviație „Aurel Vlaicu* 
nu are o biografie prea lungă, 
constructorii de aici promit să se 
afirme curtnd și în arera spor
tului de performanță. De altfel, 
au șl făcut pași în acest sens. 
De pildă, la recentul concurs re
publican de machete „Memorii- 
lul Henri Coandă* de la Pu
cioasa, Marius Eu sen a ocupat 
un loc L Ion Lerin si Csaba La- 
rinrz cl:e un loc II, iar Ovidiu 
Mancea un loc HT.

Modeliștii m’l’tar! au dat cer
cului lor un nume frumos : 
„Condorii*. Le urâm zboruri la 
fel de frumoase !

Vîo'c’ TONCEANU

KARTIBGHL MJ MERCI... » PE ROUE!
dad alergi•—r. de kart=g d*a țara riiastră 

s-au afiat, recent. to RD Germaa*. la startul 
oaul coor.n laterrAposal rin rxlral com- 
p-t-e! .<•?. raci; ti rneterfet*. rezervau 
sportrriSoc <Ea țările aora'.rtr.

Coocurrul — pe eet:pe — a petejiit 4.'.7J4e
interesante, influențate Insă de ploaia eazutl pe »o« timpul Între
cerilor. Rezultatele obținute de reprezestanța ttoetri Met departe 
de a fi satisfăcătoare. Iată, tn ser. cui afirmație: dasanșe-tul 
final al întrecerii : — 1. CEHOSLOVACIA. 2. Bulgaria, 3. CX&A, 
4. Polonia, s. B.D. Germana, C Vngaria. 7. RemAala — efi M loc.- 
rile ocupate In clasamentul peseral iadividual de sport;-. - romi.-.: : 
32. Ion Bobocel, 23- Sergio Buda— IS- Ion reseam— V Laeian 
ștefan, ». Dorn Tirana (trebaie să se U=1 seama de faptul ei la 
startul Întrecerilor au fost 5> de eoaeurexți, dutxre care ucu au 
abandonat). __ ___

Dincolo de argumenie reieșipd eo-t țif> de concurs, expE-
cația comportării aub or.ee eritîeâ • sportivilor români se află, 
după părerea noastră, șt In taodul tfiscrrr/natori-u la care Fede
rația de A-utomobersa» șt Kartr.g privește această discipună. A 
ieșit clar tn evidență eu acest prile;. Epsa experienței de concurs 
a celor cine: alergâtorl. drtaren tamifirientă a karturflor eu anexele 

sa-- la-.*.rrierea .adureri: la f a acestora din pane*, de vedere 
tehnic.

Modesto FERRARIN1

DE LE MACHEEE H
O frumcasi inițiativă a Inspec

toratului școlar al Județului Bs- 
trița-Nisăud — • expoziție de
machete eu materiale sportive. 
Verr.aaju: e! a fost asigurat, la 
condiții excelente, de Clubul 
sportiv școlar din Bistrița. 
Aproape 144 de exponate cu ma
chete de aparate pentru pregă
tirea schiorilor de fond, nn ca
dran antropometrie. ua dispozitiv 
pentru prerira aruncării la ținti 
a mingii de oină, aparatură pen
tru măsurarea detentei, a forței, 
pentru propulsarea mingii de te
nis de masă etc- etc.

Totul a fost real* zat eu spri
jinul cadrelor didactice din ju
deț (printre ce! ce merită a fi 
evidenția*; te afiă Maria Moga, 
lean Zanea, Alina Tom^, Eu- 
ren Batiu și ton Maneleseu). 
profesori de educație fizică, dar 
șl de alte spedaEtâțl. Deocam
dată machete. Dar. tatr-tm viitor 
apropiat, materiale sportive care 
vor Intra tn Inventarul asocia
țiilor sportive din școli, al tu
turor unităților de tnvâțămtnt 
din acest Județ. Lucru posibil, 
dacă ținem seama că tot ee s-a 
proiecta* are tn vedere un preț 
de cost rft mal redus, folosin- 
du-se ta exclusivitate resurse lo
cale, Iar man opera efeetttlnd-o 
elevii și profesorii ta atellerele- 
școală.

„ȘTAFETA CABANELOR
FĂGĂRAȘULUP*

La Sibiu s-a dat startul lntr-un 
interesant șl instructiv concurs 
intitulat „Ștafeta cabanelor Fă
gărașului**. Organizatorii — cercul 
de turism „Venlțl cu no!*, oare 
activează pe Ungă întreprinde
rea mecanică SHrșa. eu sprijinul 
comisiei tehnice de profil a 
CJ.EJ.S. Sibiu — au indus In 
regulamentul concursului trei 
etape ce se vor desfășura pe tra
seele : Șura-Negoîu (11—2C iu
nie), Negoiu-Podragu (2—17 Iulie) 
și Podragu-Urtea (23 lui:.—14 
august). Participau ții vor trebui 
să atingă unde vlrfuri ale cres
tei sus-amintite ca : Ciortea H. 
Șerbota. Negoiu. Visătoarea lui 
Buteanu și Moldoveana, tar in 
zilele de 24—21 august, va avea 
loc tetCrirea tuturor participanți- 
lor la cabana Poiana Neamțului. 
ur.de urmează testarea cunoștin
țelor teorec.ce (pe bază de ches
tionar) șl a unor deprinderi 
practice eu caracter tehnieo- 
apleativ. Cele 3 cercuri care s-au 
înscris la acest concurs au pri
mit <tn partea organizatorilor 
fișele șl taloanele care vor fi 
depose In poșetele de control de 
pe trasee. După cum ne-a Infor
mat JCreea Simuleneiu, secreta
rul asociație* sportive Ca—paț* 
Ml-șa. princip aiul animator al 
ee.eoJul. acest concurs se va re- 
etfita anul viitor și cu participa
rea altor Județe Enutrofe. <Ee 
IONESCU- eoresp.).

MATERIALE SPORTIVE
„Aparatura proiectată — ținea 

sâ facă remarca prof. Leonida 
ștefănescu, inspector metodist de 
speciallîate la Inspectoratul șco
lar județean — odată transpusă 
in viață va veni nemijlocit în 
sprijinul profesorilor de sport, 
al lecțiilor de educație fizică, al 
activităților sportive extrașcolare. 
Prin utilizarea materialelor pro
iectate, lecția de educație fizică 
va putea 15 predată la un nivel 
calitativ mult mai ridicat, con
ținutul ei va fi mai bogat, gra
dul de tehnicitate al exercițiilor 
va crește. Consider că in acest 
fel clasa, în totalitatea ei, va fi 
mai interesată sâ participe Ia 
lecție, normele SUVA vor avea 
Indici valorici mai mari. Și de 
aid perspectiva ca o parte a 
elevilor — firește, cei mai dotați 
— aâ facă mal lesne trecea la 
activitatea sportivă de perfor
manță...*.

KECHA R1DTCANT Șl VALERIE CĂLINOIE PE... SCENĂ
La grădina Bcema a avut loc 

premiera comediei muzicale „Fot
bal la.„ Boema*, de George Ml- 
haJache țrt Nae Roman (parti
tura muzicală : Laurențiu Pro- 
feta și Dan Ardelean).

Baza sportivă și de agre
ment a tineretului de la. Strău- 
lești a fost din nou gazda unui 
eveniment deosebit — Festiva
lul cultural-spotriv al 
anul acesta la a III-a ediție. 
Organizată de Consiliul sindi
catelor întreprinderii, în cola
borare cu organizațiile sindi
cale din unități și asociația 
sportivă, această frumoasă ac
țiune s-a bucurat de participa
rea a aproape 5 000 de munci
tori și tehnicieni din 
care s-au întrecut la fotbal, 
volei, handbal, tenis de cîmp, 
tenis de masă și șah. La Festi
val au fost prezente, de ase
menea, echipele I.T.B. care ac
tivează in Divizia „B“ (volei 
fete), in categoriile „Onoare" 
(handbal băieți) și .Promoție" 
(fotbal) din campionatele mu
nicipiului București. In cazul 
întrecerii de șah, să menționăm 
faptul că sportivii de frunte ai 
asociației, printre care Mircea 
Pavlov și Emanuel Reicher, au 
dat un simultan la peste 50 de 
mest ceea ce a constituit o 
bună propagandă pentru acest 
sport.

Relevînd reușita Festivalului,

LA BRISBANE VA FI GREU"
(Urmare d.n pag. 1)

pa Davis" am luat in consi
derație valearea adversarului și 
am elaborat un plan strategie 
adecvat. Așa am făcut si in 
1952. in Mexic, eind am jucat 
ia deplasare si am câștigat, 
așa am precedat și in acest au. 
in partida de la Timișoara, 
en Oile, asapra căreia nc-am 
luat o doriră revanșă, cu 5—8— 
McNamara. McNamee. Mark 

dzr mai ales a- 
ceastă revelație de ultimă oră 
— s-o nemeșe — a tenisului 
australian, care este Patrick 
Cash, un foarte tinâr» dar deo
sebit de talentat jucător, au, 
fiecare, prestigioase „cărți de 
vizită". Trebuie, astfel, să se 
știe că in marile turnee indi
viduale ei au rezultate deose
bit de bune, fapt ee-i plasea
ză intre cei mai buni 25—30 
de tenismani >i lumii la a- 
eeastă orz- Se știe, insă, că in 
„Cupa Davis" se joacă altfel : 
contează valoarea de ansamblu 
a echipei, meciul al doilea al 
primei zile este puternic in
fluențat de primul și așa mai 
departe... Vreau să spun că. Ia 
Brisbane, va fi greu, dar nu 
ne considerăm dinainte în
vinși.

— Frumos spus. „Cupa Da
vis" este o competiție ce nu 
poate fi asemuită cu nici o 
alta. Sintem siguri că, discu- 
tînd despre partida cu noi. 
australienii spun cam aceleași 
lucruri. Do aceea vă întreb : 
acum, cînd a mai rămas atît 
de puțin timp pînă la „ora H“, 
care este stadiul pregătirii e- 
chipei României ?

— După opinia mea, am a- 
juns cu pregătirile exact unde 
ne-am propus : Florin Segăr- 
ceanu a avut o comportare ex
celentă in acest sezon, ajun- 
gind in semifinale Ia Tampa,

UN FRUMOS SUCCES
La invitația Uniunii nevăză

torilor din Republica Populară 
Bulgaria, un lot de atleți repre- 
zentlnd Asociația nevăzătorilor 
din țara noastră a participat,

Alături de un mănunchi de 
cunoscuți actori de revistă, în 
acest spectacol, pus în scenă de 
N. Dinescu, apar șl foștii inter
naționali Necula Răducanu și Va
leria Călinoiu.

tovar-"~ul Dumitru Oprea, pre
ședintele Consiliului sindicate
lor din I.T.B., a sublinat tot
odată „sprijinul pe care activi
tatea sportivă, de masă, desfă
șurată sub insemnele „Dacia- 
dei", il primește din partea 
conducerii întreprinderii, prin 
tovarășul Marin Bălteanu, și a 
comitetului de partid, prin to
varășul Dragotin Gheorghcvîci, 
prezenți, dealtfel, la această 
amplă acțiune".

Un sprijin, am adăuga noi, 
care determină un puternic 
flux spre activitățile sportive 
de masă. Dovadă : organizarea 
altei acțiune, cu caracter tu
ristic. Inițiatoare, unitatea de 
exploatare a transportului elec
tric (E.T.E.), care a deplasat la 
Cheia aproape 500 de oameni 
ai muncii, participanți la un 
concurs de orientare. „In ace
lași timp — așa cum a ținut 
să ne pună în temă Nicolae 
Aldea, președintele asociației 
sportive — angajații întreprin
derii iau parte Ia intreccri din 
cadrul ITEBIADEI, competiție 
desfășurată sub genericul ,,Da- 
ciadci" și care se află anul a- 
ccsta la a 20-a ediție, (t. st.).

in Florida, și în turneul dc Ia 
Veneția. Sigur, faptul in sine, 
acela de a fi ajuns în faze 
avansate ale întrecerii, contea
ză enorm de mult. Eu i-am 
urmărit, insă, jocul propriu-zis: 
tehnica loviturilor, puterea de 
luptă, starea de spirit. Fot spu
ne că sini mulțumit. Pe Ilie 
Năstase nu l-am văzut dccît 
la Roland Garros. El continuă 
să rămină unul din marii fa
vorit! ai organizatorilor de tur
nee din întreaga lume, parti
dele jucate dc el fiind urmă
rite eu același mare interes pe 
care il trezea în anii săi de glo
rie. Să nu uităm, apoi, că in 
turneul de la Bristol (n.n. dis
putat pe suprafață de iarbă, a- 
dicâ pe aceehși suprafață pe 
care se va disputa ..Cupa Da
vis" la Brisbane) Năstase a dis
pus in două seturi, 7—6, 6—3, 
dc Patrick Cash, jucătorul care 
ne așteptăm să fie „nr. 1“ al 
australienilor. Nu mă amăgesc, 
si nu voi afirma că această 
victorie înseamnă că tînărul 
Patrick nu mai are nici o șan
să. Dar, să recunoaștem, victo
ria asupra lui Cash este o vic
torie morală a Iui Năstase. Și 
ea nu trebuie minimalizată...

Meciul cu formația Australiei 
este deosebit de dificil. Știe lu
crul acesta și antrenorul, îl știu 
și componenții echipei, sînt ' 
convinși de dificultatea lui toți 
iubitorii tenisului. Dar se mai 
știe că echipa României este. 
Ia această oră. plasată prin
tre. cele mai bune, opt echipe 
ale lumii, deci în prima ju
mătate a GRUPEI MONDIALE, 
învingătoare sau învinsă, ori
cum se va întoarce de la Bris- 
'bane, reprezentativa noastră va 
trebui corect apreciată. Nu-i la 
indemina oricărei formații să 
ocupe o astfel de poziție ono
rantă in concertul mondial al- 
tenisului in „Cupa Davis".

Al ATLETILOR KEAIĂZĂTORI
între 11 și 16 iunie, la o întîl- 
nire amicală bilaterală, desfășu
rată la Varna.

Un număr de 15 din cele 24 
de probe au fost câștigate de 
atleții noștri, care au obținut șl 
5 locuri II și 3 locuri III. S-au 
remarcat : fete — Felicia Rădu- 
canu (Brașov) la săritura în 
lungime, Ileana Corona (Boto
șani) la greutate, Tudorița Chi
lian (Pitești) la 100 m plat ; bă
ieți : Adrian Neagu (Craiova) la 
100 m plat, Nicolae Porfire (Pi
tești) la săritura în lungime, Da
mian Morariu (București) la tri
plu salt. (O. GUȚU).

ADMINISTRÂÎIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
9 AST AZI — ULTIMA ZI DK 

PARTICIPARE I • De la agen
țiile Loto-Fronosport se mai pot 
procura numai astăzi bilete eu 
numerele alese de participanți 
pentru tragerea Loto 2 de du
minică 26 Iunie 1983, care w 
avea loc Inceplnd de la ora 1» 
tn sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stal- 
covicl nr. 42 ; numerele câști
gătoare vor fi transmise ta 
cursul serii la televiziune șl 
radio • De asemenea, astăzi

este ultima zi de depunere a 
buletinelor de participare la 
atractivul concurs Pronosport de 
mllne, care cuprinde meciuri din 
penultima etapă a campionatului 
diviziei naționale „B-. AȘADAR 
— NOI ȘANSE DE MARI SUC- 
CESE LA SISTEMUL DE JOC 
PREFERAT, BINEÎNȚELES CU 
CONDIȚIA DE A PARTICIPA.
• NVMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 24 
IUNIE 1981 Extragerea I : 
10 U 4 T 18 76 79 32 11 ; Ex
tragerea a n-a : 8 23 47 78 30 
41 73 6 88. Fond total de dș- 
tlguri : 1.005.972 lei, din care : 
166.225 lei, report la catego
ria 1.

MÎINE „PREMIU
Mîine dimineață, pe hipodromul 

din Ploiești, se va desfășura 
„Premiul de încercare" a derbyu- 
lul 1983, cu participarea celor 
mai autentic* reprezentanți ai 
generației de 4 ani, inclusiv 
campionul Trifoi. Fiind ultima 
verificare înaintea derbyului, 
alergarea suscită un interes ge
neral. Din program se mai re
marcă „Premiul Ghimpați*, în 
care vor concura, printre alții, 
Copist, Roditor, Manuc, pe dis
tanța de 2400 m, alergare de fond 
în care spectacolul hipic nu va 
lipsi.

Reuniunea de joi după-amiază 
a avut multe curse disputate, 
cu sosiri strlnse. în principala 
cursă a zilei, Istria, energic sus
ținută în lupta finală de talen
tatul D. Arsene, a învins într-o

DE ÎNCERCARE4
sosire cu 5 concurențl veniți pe 
10 m, deși a fost jenată pe pri
ma turnantă de către Supărata, 
tn această reuniune au reușit 
să clștlge doi cai maldenl : Pen
dula, care intr-un final puternic 
a dispus de Silicon, șl Iezura, 
care a beneficiat de galopul luat 
de Sincera, din zi in zi mal 
bună. In afară de Pendula, I. 
Oană a mai învins șl cu Mantu, 
care și-a Îmbunătățit recordul 
cu 4 sec. Formația G. Tănase a 
ciștlgat două alergări, cu Văleni 
șl Heroglit, ambii frumos con
duși de I. Crăciun. Surpriza zi
lei a produs-o Vrednic, oare a 
luptat toată cursa cu Frecvența 
șl Client.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I t 1. Văleni (Crăciun) 1:3«,9, 2. 
Anunț, 3. Fionia. Cota : eîșt. 2,

. HI PISM
ord. 6, oru. ... ^„«sa a
11-a : 1. Heroglit (Crăciun) 1:33,6,
2. Stația. Cota : cișt. 4, ord. În
chisă, ev. 12. Cursa a III-a : 1. 
Pendula (Oană) 1:34,3, 2. Silicon,
3. Tușan. Cota : cîșt. 1,40, ord.
5, ev. 8, ord. triplă 26. Cursa a 
IV-a : 1. Istria (D. Arsene) 1128,1, 
2. Rural, 3. Vidin. Cota : cîșt. 
11, ord. 5, ev. 3, ord. triplă 158. 
Cursa a V-a : 1. lezna (Chlș) 
1 «3,0, 2. Habitus, 3. Sincera.
Cota : cîșt. 3, ord. 28, ev. 6, ord. 
triplă 276. Cursa a Vl-a : 1. Vred
nic (G. Popescu) 1:30.1, 2. Frec
vența, 3. Somon. Cota : cîșt. 4, 
ord. 48, ev. 56, ord. triplă 237, 
triplu 2—4—6, 250. Cursa a VII-a :
1. Mantu (Oană) 1:40,6, 2. Sorin. 
Cota : cițt. 2, ord. 1° ev. 182.

A, MOSCU
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ȘCOALĂ A MUNCII Șl VIEȚII

MILIOANE DE PRIETENI Al SPORTULUI

ajuns la
1600 de

• Poate ne oferiți 
— Am amintit de

Neamț 
mulțt

și, deci
de tenis 
de prot.

generații se prezintă la acest moment festiv cu bucuria copilăriei fericite 
care o au în societatea noastră, asigurată cu părintească grijă de partid, 
satisfacția acumulărilor realizate tntr-un an de învățătură $1 ce mlndria 
a fi participat la multiple șl Instructive activități cultural-educative, patrio-

șl ctteva exemple.., 
profesorul VlrgU

primul rind, marea competiție 
naționali „Daciada", tn care 
din aceste unități sportive spe- 
semnează e prezență tot mal

Sub cetina bradu- 
Gudețul Argeș), 
Trei brazi" șl 
Șlrnea" (județul 

, .Schiul zbură-

tn muncd, reale 
de educatori.

„PITICII" DE AZI, PERFORMERII DE MÎINE!

Pentru purtătorii cravatelor roșii cu tricolor, cei mai destoinici dintre copiii 
patriei, miine e zi de sărbătoare, Ziua pionierilor. Marele detașament al tine
rei generații se prezintă la acest moment festiv cu bucuria copilăriei fericite

„TOT ÎNAINTE!“, PE
Pe 
cu 
de 
tice și sportive, care le fac copilăria tot mai frumoasă, mai luminoasă.

TRASEELE SPORTULU

Cercurile tehnice din cadrul Caid 
pionierilor și șoimilor patriei din Tir- 
govlște s-au făcut remarcate prin fru
moase succese obținute de micii con
structori de modele in diverse compe
tiții cu caracter județean sau național. 
In ultimii ani purtătorii cravatelor ro
șii cu tricolor din cele trei cercuri e- 
xistente aid — modellstn (aero, navo, 
racheto șl automodele), karting șl radio 
(construcție șl gonlometrle) — au cu
cerit de flecare dată 1—3 titluri de cam
pioni republicani. Firește, de aceste per
formante sint mlndrl nu numai lscu- 
sitil pionieri care le obțin, d și dască
lii lor. «Dealtfel, mal mari declt suc
cesele in concursuri — ne spunea prof. 
Ion A. Itadu, maistru instructor, con
ducător de cerc — sint satisfacțiile 
noastre că prin cercurile tehnice se pe
rindă sute de copii cărora ne străduim 
să le stirnlm interesul pentru aceste 
activități, să le Îmbogățim, prin rapor
tare directă la practică, cunoștințele 
teoretice căpătate la lecțiile de fizică, 
chimie, desen, să le dezvoltăm aptitu
dinile șl să le stimulăm dorința, vo
ința, de a munci, pasiunea pentru crea
ție".

In flecare cerc activează cite aproape 
două sute de pionieri, 
grupe. Și se 
mal buni Ia 
de tehnică și 
mele noțiuni 
ții simple de 
sene și 
sint mal 
jung să 
precizie

. _ ___ impărțiți peafirmă cel mal harnici, 
învățătură, mal pasionați 
mal prlcepuți*. De la prl- 
— care înseamnă opera- 
traforaj, copiere de ds- 

executil de aeromodele (care 
la indemînâ) — modefiștil a- 
construlască aparate de mare 
cu care intră tn concursuri.

în peisajul mișcării 
noastre sportive, prezența 
copiilor, a pionierilor a- 
pare tot mal convingătoa
re. Si e firesc, deoarece 
atracția pentru mișcare, 
exercițiu fizic și sport este 
specifică vîrstei fragede. 
Este firesc, totodată, pen
tru că formarea unor oa
meni sănătoși. puternld 
reprezintă unul din dezi
deratele esențiale ale so
cietății noastre.

Cifrele atestă că în pre
zent aproape Z,5 milioane 
de pionieri și școlari (ceea 
ce înseamnă circa M la 
sută dintre copiii patriei) 
sint cuprinși in activitățile 
sportive de masă care se 
desfășoară în aproape I 000 
de asociații sportive apar- 
ținînd școlilor generale. 
De asemenea, marea noas
tră competiție națională 
«Daciada- a constituit un 
puternic stimulent pentru 
dezvoltarea activităților 
sportive din cadrul fie
cărei asociații școlare la 
discipline deosebit de im
portante pentru dezvolta
rea fizică armonioasă a 
tuturor copiilor (atletism, 
gimnastică, Înot, jocuri 
sportive, sporturi de Iar
nă), contribuind astfel șl

la lărgirea bazei de masă 
a sportului nostru de per
formantă. Remarcabile 
rezultate pe coordonatele 
sportului de masă pionie
resc s-au înregistrat în 
județele Bacău, Bistrița- 
Năsăud. Brașov, Cluj. 
Harzhlia^ Prahova, Hune
doara, 
ceava. 
Argeș, 
ci piui 
care 
dragostea

Sibiu, Mureș, Su- 
Constanța, Dolj, 
Iași, in munl- 
București ș.a., In 

receptivitatea • șl 
de sport a 

copiilor sini susținute de 
preocupări deosebite pen
tru sporirea bazei mate
riale. atlt la nivelul șco
lilor, cit și al localităților. 
Este și urmarea entuzias
mului stlrnlt pretutindeni 
de inspirata inițiativă a 
concursurilor pentru cele 
mal frumoase baze spor
tive școlare.

Marea efervescentă ne 
care o Înregistrăm astăzi 
in rindul pionierilor sl 
celorlalți școlari de nivel 
gimnazial nu poate fi des
părțită de o serie de no
țiuni care stlmesc un 
deosebit interes sl atrag 
pe stadioane, la bazine de 
Înot, tn săB sau pe eă- 
rirl de munte atlt de 
multi copil. Este vorba de

Nu mat prejos se lasă pionierii în
drăgostiți de karting sau de, undele 
racu-, (instructor Mlhat Mltr eseu). 
.Chiar acum trei-patru zile — ne spu
nea directoarea Casei pionierilor si 
șoimilor patriei din Tlrgovlște, prof. 
Maria Stanică — Ia concursul de radio- 
gonlometrie pe județ primele 3 locuri 
au revenit reprezentanților noștri din 
cercul subingincrulul Tănase Brîndușolu 
de Ia Întreprinderea Bomlux, fost șl 
el membru al cercului pe vremea clnd 
era pionier*. Cu aceasta, directoarea 
voia de fapt să arate că activitatea cer
curilor 11 determină ne multi copil să 
Îmbrățișeze meserii deprinse mal tntn 
la atelierele pionierești, cum este cazul 
instructorului Brîndușolu. care nu a 
uitat că are datoria să Îndrume la rtn- 
du-1 copil, sau al Inginerului de „aero- 
spațlale* Gabriel Covrig, al Inginerului 
constructor de nave Daniel Frăteanu, 
al ofițerului de aviație Mihal Lcontes- 
cu, al maistrului militar „aero* Marin 
Tudorlcă etc. Si cum va 11 poate cazul 
unora dintre actualii Învățăcel, cum 
slnt pionierii Gabriel Sala (elev la Se. 
gen. 8), de doi ani campion județean 
si al optulea pe tară la aero si navo- 
modele radlocomandate, S&ndel Vrabie 
(de la aceeași școală), Cătălin Cristes- 
eu Sl Artur Nlcolae (ambii de la Șc. 
gen. 2), pasionați de aeromodele cap
tive sl pricepuți In construcția șl ma
nevrarea lor. Al multor altor pionieri 
care trec prin această ^școală a muncii 
șl vieții*.

acțiunile de inițiere in di
verse sporturi (In cele 
1769 de centre de inițiere 
in Înot, schi sl patinaj 
sint angrenați drea 230 000 
de copil), de uncie com
petiții cuprinzătoare, cum 
sint .Crosul pionierilor'* 
(care cuprinde nu mai pu- 
tit de două milioane de 
purtători al cravatelor ro
șii cu tricolor), festivalu
rile naționale pionierești 
de mini baschet, gimnasti
că sau judo, de compe
tiții tradiționala locale la 
schi : . 
Iul" 
-Cupa 
-Cupa 
Brașov).
tor" (județul Maramureș), 
-Cupa Scoroget" Uudețul 
Cluj) si la înot : -Cupa 
Delfin* (județul Constan
ta), -Cupa Mărțișor" (ju
dețul Bacău) etc, sau de 
campionatele școlare de 
fotbal In care sint angre
nați STS 900 de partid- 
pantL

Actlvitâtl ample prin 
care se dezvoltă armonios 
toți copiii patriei sl din 
care se ridică viitori per
formeri al sportului ro
manesc—

Aurelian BREBEANU

In viața a suta de mii da copil sportul este un tovarăș drag, care Ie umple 
timpul liber cu clipe de neuitat, contribuind la dezvoltarea lor armonioasă, 
la călirea fizică și recrearea lor. la formarea unor alese însușiri morale, cetă
țenești șl patriotice. Totodată, snfi șl mii de pionieri îmbrățișează sportul de 
peiformanță, se pregătesc ie secță specializate șl obțin rezultate deosebite in 
diverse discipline, constituind marea pepinieră a mișcării noastre sportive.

De ziua lor, redăm astăzi ctteva aspecte din preocupările ți activitatea 
sportivă desfășurată de purtătorii cravatelor roșii cu tricolor—

LA ÎNCEPUT - STILUL LIBER—

Soarele parcă știe clnd vine vacanța copiilor, strălucește mai puternic, 
spre bucuria celor mici, mari amatori de plajă, de apă. Sigur, la început se 
preferă „stilul liber" — joaca prin apă, cu sau firi colac (ca In imaginea sur
prinsă de fotoreporterul nostru Ion MIHAICA). Dar, pine instructorul de tnoA 
formează grupele, obișnuiește lumea mici cu apa pini la nivelul pieptului, iar 
dupi nici 10 zile — brevetul de inotător 1

• Tovarășe profesor Mihal Hoară 
sînteți unul dintre cel care se ocupă 
de organizarea cluburilor sportive șco
lare „Pionierul*. Ce se poate spune 
despre activitatea de pînă acum a aces
tor unități sportive T

— înființate în martie 197i, aceste m- 
nități de performanță la nivelul purtă
torilor cravatei roșii cu tricolor și-au 
justificat Intr-o apreciabilă măsură e- 
xistența. Dovadă, apariția unor copii 
talentați, cu aptitudini pentru sportul 
de performanță, cum este cazul schioa- 
rei Claudia Postolache, a colegelor ei 
x,- , Barna Bokor ți GyOngy

la C.SeȘc. Bălan, a înotă- 
un au- 

brasist, a tînărului judoka Silviu 
campion balcanic de juniori, 

la clubul sportiv Dinamo Bucu- 
a jucătorilor de tenis Romeo 
și Carmen Nacu, din Piatra

de „alpine",
Palffy, de ____________ ,
torului sibian Ciprian Streja, 
tentic ' " ” ' ' " ‘
Lazăr, 
acum 
rejti,
Stoica . __  ____ ,
Neamț, a gimnastelor din București, Ll- 
gia Dobrescu ți Corina Saicu 
gur, a garniturii de Jucători 
de masă din Craiova, pregătită 
VlrgU Bălan
• Aceste unități sportive au

cifra de 20...
— Da, în care activează peste___ ___

copii, cuprinși tn grupe de începători 
ți avansați, pregătiți de profesori-an- 
trenori care au dovedit pe Ungă pa
siune ți competență “ 
calități de pedagogi,

Bălan din Craiova, cadru didactic da 
excepție, specialitatea sa fUnd.„ istoria. 
Alături de el se afirmă cei din StMs 
(Samollă Popa — natație). Galați (Du
mitru Dumltrașcu — judo). Bălan — 
Harghita (Ion Hada — schi). Oradea (Ion 
Hălmăjan — judo). București (Gheorghe 
Grigore — gimnastică), Șimea — Bra
șov (Gheorghe Cioacă — schi), Bacdu 
(A, Cbelaru — judo). Piatra 
(Gheorghe Maftel — tenis) și 
alții,
• Am avut prilejul să-i vedem pe 

pîrtll pe mini schiorii clujeni, care dis
pun de o frumoasă șl bine dotată ba
ză de lucru la Băișoara...

— Așa este I Micii schiori din acest 
județ dispun de condiții excelente pen
tru perfecționare, ața cum li s-au creat 
fi altor reprezentanți ai acestor cluburi, 
de pildă celor de la Bacău, pentru ju
do, ei beneficiind de o sală proprie de 
pregătire, de la Craiova, pentru tenis 
de masă, cu sprijinul conducerii Uni
versității din localitate. Desigur, la 
acest capitol mai pot interveni îmbună
tățiri, ceea ce ar fi (n avantajul co
piilor, le-ar stimula ambițiile pentru a 
,se Înscria și mai convingător tn aria 
performanței. Posibilități există. La o- 
feri tn 
sportivă 
pionierii
etatizata
spectaculoasă i (t. st.)

De astăzi, pentru milioane de copii din patria noastră TRIMESTRUL ODIHNEI ACTIVE!

Tiberiu STAMA

SPORTULTIMA ORAînsemnări

cu 
dacă, 

ori

Elevii școlilor generale și co
piii din unele grădinițe intră 
in vacanță. Pentru milioa
ne de copii din aceste unități 
de învățăminte activitatea coti
diană se va muta din clase în 
parcuri de agrement, pe sta
dioane sau pe bazele sportive 
special amenajate pentru el. în 
cluburile de vacanță, pe plajele 
Litoralului sau oe cărările de 
munte...

Directorul Liceului eonitew 
din București este dr. Petre 
FI or eseu, clnd va rugbyst la 
„Viforul Dacia*. Mișcarea o 
recomandă oa leac. Spune 
câ ea, mișcarea, Înseamnă 50 
la sută din orice tratament. 
Mai spune că o indicată mal 
ales in maladii cardio-pulmo- 
nare și reumatice. Dar câ, 
mâ rog, n-ar fi rău să facem 
o plimbare către terenurile 
de sport, spre a vedea ce 
înseamnă mișcare la acest li
ceu de pe platforma, cu oa
meni In halate albe, Fundeni.

In curtea școlii, la ora de 
sport, poate ultima dinaintea 
vacanței mari, toată lumea 
exersează pasa la volei. Ca

tn imaginea de față. Mișca
rea e amplă, cursivă, lesni
cioasă, odică îndelung exer
sată In timpul trimestrelor. 
Ora de sport este condusă 
de prof. Comeliu ion iță, șeful 
catedrei do educație fizică. 
O lecție model f La „Sani
tar* toate lecțiile sint model I 
Din pas1 une, din respect pen
tru elevi, pentru meseria de
prinsă sus, la I.E.F.S. De aid 
șl cupele, diplomele do corn- 
Klonl - la volei* baschet, 

andbal, atletism — rlnduito 
frumos șl la vedere In vitri
na cu trofee a liceului. Rîn- 
dulto prin grija șl cu strâ- 
danfrle prof. Comeliu loniță, 
ale celorlalți doi dascăli do



DACIADA11 RAMPA DE LANSARE A TI
Tînărul performer, speranța de astăzi, nu va putea ajunge certitudinea de mîine 

în arena internațională decît printr-o pregătire atentă și minuțioasă, sub o îndrumare 
competentă, care să țină cont atît de personalitatea tînărului sportiv, cit și de exi
gențele pedagogice, bazate pe o reală responsabilitate, pe asumarea conștientă a 
marelui travaliu pe care îl presupune antrenamentul modern, marea performanță în 
zilele noastre.

Fără o lărgire puternică a bazei de masă, a tuturor disciplinelor sportive, nu se 
poate asigura însă fluxul permanent de valori la scară națională, din care să se alcă
tuiască loturi reprezentative competitive în marile întreceri și să se afirme cei mai buni

sportivi români în arena internațională. Aceasta este și una din rigide 
competiției sportive naționale „Daciada", care trebuie să cuprindă, pr< 
tineret al patriei, afirmîndu-se ca o uriașă mișcare de masă, din care să 
lumina performanței marile talente. Și iată că în urma primei ediții a 
anul 1978 au fost depistate în întrecerile de performanță și prin ocțiu&'le 
nizate cu acest prilej, asemenea mari performeri ca Sanda Toma și V 
(canotaj), Ștefan Negrișan (lupte greco-romane), Cristina Grigoraș și Ei 
(gimnastică), Mariana Oacă (handbal), Maria Aiboiu (tenis de masă), ca s 
cîteva exemple dintr-o listă mult mai mare.

SPERANȚELE DE AZI, DE LA (LUDEI SPORTIV
CERTITUDINILE DE MÎINE

La această oră, floreta feminină este arma de reală 
perspectivă în scrima românească. După ce a traversat o 
perioadă de stagnare, pe alocuri de recul pe planșele inter
naționale, datorată schimbului de generații (tradiția .flo
retelor de aur" Olga Szabo, Maria Vicol, Ana Pascu. Eca- 
terina Stahl, Ileana Jenei impunea o valoare înaltă) lată 
Că au apărut primele semne încurajatoare. Echipa noastră 
campioană, C. fi. Satu Mare, preluind. în sfîrșit, ștafeta 
multiplei laureate din ultimul deceniu. Steaua, s-a afir
mat în „Cupa Europei". Iar la ediția 1983 a „mondialelor" 
de tineret, doar România și Italia au avut cite două repre
zentante în finala feminină de floretă, Elisabeta Guzganu 
reușind după 18 ani să obțină o nouă medalie pentru scri
ma noastră juvenilă.

Semne care s-au conjugat recent, la întrecerile „Dacia
dei-, cu o finală inedită, dar pe deplin edificatoare pentru 
prezent șL mai ales, pentru perspectivă. Alăthri de tine
rele dar... consacratele — In sensul că au debutat deja în 
echipa națională — Elisabeta Guzganu (19 ani. Steaua), 
Csfl* Ruparcsies (20) și Monica Vebcr (17. ambele de la 
Satu Mare) — au evoluat, in finala de 8 a probei, Reka 
lazar (18, Tractorul Brașov). Cristina Mihăilă (17, CL sp. 
șc. Energi^ București) ți Alina Moțea (15, Steaua), ceea ce 
• dat o medie de vîrstă promițătoare, ultima amintită în 
enumerare fiind chiar cea mai tinără finalistă din ulti- 
mele două decenii. Si chiar dacă ultimul asalt al finalei a 
reunit pe reprezentantele „vechii gărzi". Marcela Zsak și

Aurora Dan. cel pentru medalia de bronz a adus pe planșă 
pe Cristina Mihăilă și pe Elisabeta Guzganu. Și să nu ui
tăm că pe parcursul concursului Moțea a învins-o pe Zsak. 
iar Lazar pe Dan !

Evident, o performanță poate să survină Intr-un moment 
fast, intr-o conjunctură anume, insuficient edificatoare in 
privința valorii reale a competitorului sau a perspectivei 
reale pe care acesta o are. Este insă la fel de evident fap
tul eă talentul și pregătirea actuală a acestor tinere fi 
foarte tinere fioretiste le plasează pe acestea In rindul 
marilor speranțe ale scrimei românești. Speranțe care se 
bazează. In primul rind, pe nucleele de la Satu Mare, 
București (Steaua. Clubul sportiv școlar Energia), Tracto
rul Brașov etc., unde candidatele la marea performantă re 
pregătesc sub îndrumarea competentă și pasionată a «nor 
antrenori și tehnicieni făcind parte, la rindul lor. din ti- 
năra generație de îndrumători.

Ceea ce vrem să subliniere in mod special eu acest pri
lej este grija eu care aceste mlădițe ale performanței In
ternationale trebuiese înconjurate, tinindu-se seamă de 
creșterea lor gradată, de armonizarea pregătirii lur la dub 
si la lotul reprezentativ, de lansarea lor eunseeveată ia 
concursuri internaționale, pentru ea speranțele de asiăui să 
devină certitudinile de tniine pe planșele marilor Întreceri, 
campionatele mondiale si Jocurile OHmplee.

'’oul SLÂVESCU

In tenisul de masă juvenil ÎNCEPUTUL ARE LOC IN ȘCOALA

Un scurt dar semnificativ episod ne 
îndeamnă să-l așezăm în fruntea În
semnărilor noastre privind calitatea 
.Daciadei" de a lansa tineri perfor
meri în arena performanței : la Arad 
se disputa turneul final de handbal 
al senioarelor și echipa județului Si
biu juca din ce in ce mai bine cu 
fiecare țoeci care o apropia de dis
puta pentru locurile I—ÎI. Printre 
tehnicienii prezenți la competiție se 
aflau și antrenorii echipei naționale, 
Simioo Pompiliu si Eugen Bartha. Ei 
le-aa văzut pe sibience, au fost en
tuziasmați de partida care le-a adus 
titlul de campioane ale „Daciadei" și 
aa hoiărit pe Ioc : Hajnal Palii, Gcor- 
geta Oncu și Renate Klein vor fi 
convocate la lot în vederea pregăti
rilor pentru C.M. de handbal ferni- 
nin, grapa „B“, din Polonia.

Ce semnificații se pot desprinde 
dintr-un asemenea episod 1 Este lim
ped. că întrecerile „Daciadei" — cu 
condiția ca acestea să fie privite și 
tratate cu toată seriozitatea — au a- 
vut șt vor avea darul să formeze 
sportivi bine pregătiți, capabili nu 
numai s& apere culorile județului res
pectiv dar șl — dacă corespund înal
telor exigențe — pe acelea ale țării, 
cum este cazul amintitelor handba
liste sibience (componente ale echipei 
CLS.M., provenite toate de la clubul 
sportiv școlar din localitate). în a- 
ceastă privință, antrenorul Lucian 
Alba ne spunea : „Știam că ne aș-

teaptă turneul 
atunci ne-am 
asupra acestei 
Rezultatul est 
locul I la senic 
ocupat un Ioc 
al junioarelor 
cu prof. Flori: 
C.J.E.F.S. Sibiu 
„secretului" afl 
telor de excepi 
in competițiile 
ciadei" : „încă 
nului competițj 
suri care să t 
toate meciurile! 
cătoare. Progrd 
eătuît, incit „II 
de contribuția 
tehnice".

Dar Sibiul ■ 
cu prilejul ad 
piade a spoEiu 
văluit forța dej 
rena 
puțin 
neul 
nlori 
județului Iași I 
majoritatea ca 
laureate prove 
Eminescu". Ai

sportului 
timp în 
final al 
II- Repr

In tenisul de masă, și cazul nu este 
Singular, vîrstă competitorilor a sca
nt foarte mult, marile performante 
fiind consemnate încă la vfrsta ju
niorilor fi eadeților. Dintre atît de 
numeroasele exemple, cel oferit de 
Jadtoarea noastră Olga Nemeș — lo
cul < fn Ierarhia europeană a senioa
relor, ciștigătoarea concursului euro-

recte asupra posibilităților mărite de 
selecție a celor mai buni pentru a 
fi incluși în loturile naționale- Dar 
aceasta este numai una din condi
ții, principala rămînînd, in fond, nu
mai munca desfășurată la nivelul 
cluburilor pentru cizelarea tinerelor 
talente. în momentul de fată, tocmai 
ca urmare a activității mai susținute

de masă. $< strădaniile au feri, de
seori. ineuaausSe de succes". In
tr-adevăr, bat la porțile afirmării fi 
alți copii care dovedesc frumoase ca
lități pentru tenisul de masă : Maria 
Begoslev, Aada Gfrblaă (C^Ș. Km. 
Vlleea). CristUa Ignat, ZU* Ferenezi 
(C.S.M. Cluj-Napoca), Bemulus Re
vin (C.S.Ș. 1 București), Călin ttcau
tă (C.S.Ș. Bistrița) dar pașii Jar 
trebuie Îndrumați 
a 11 se valorifica 
tățile-

în același timp, 
mențiunea că la ... _ „
cluburi există tendința de a se da 
prioritate cantității In locul calității. 
Este, de aceea, necesar ca atît selec
ția cit, mal ales, munca de îndrumare 
și pregătire să se desfășoare la co
tele maximei exigențe, pentru a putea 
promova In circuitul marii performan
țe jucători cu adevărat valoroși, cu 
atit mal mult cu rit în tenisul nos
tru de masă se simte imperioasă ne
voia unor sportivi capabili să răspun
dă cerințelor impuse 
acestui sport — care 
prezent și la Jocurile 
plan internațional.

Emanuel

TUIH FINAL AL „CUPEI

eu atenție, pentru 
la maximum eaM-

trebuie să facem 
anele asociații »•

de dezvoltarea 
din 1968 va fi 
Olimpice — pe

FANTANEANU

Punctul final al sezonului de hochei l-a consti
tuit turneul final al „Cupei României", competi- 
țU atractivă avind la start cele mai bune patru 
formații din țara noastră și contind ca un eve
niment sportiv major in finalele „DACIADEI" la 
fixorhd de performanță. întrecerea a fost găzduită 
eu succes de clubul sportiv „Dunărea" din Galați, 
frumosul patinoar artificial din această localitate 
fttad „martorul" unor partide interesante, echili- 
crate șl nu lipsite de valențe spectaculare.

Dincolo însă de aceste considerații și de fru
moasa surpriză oferită de formația bucureșteană 
Dinamo, care a cîștigat trofeul, reintrînd astfel 
în circuitul luptei pentru supremație in hocheiul 
nostru (în campionat — locul III...), ceea ce a 
făcut ca succesul competiției să fie deplin a fost 
faptul că cele patru echipe (Dinamo București, 
Steaua, S.C. Miercurea Ciuc și Dunărea Galați — 
enumerate în ordinea clasamentului final) au 
promovat cu curaj și, în cele mai multe cazuri, 
cu rezultate dintre cele mai promițătoare, noi 
șf talentate elemente tinere. Dacă ar fi să alcă
tuim un alt clasament, și anume cel al număr^^. 
Iul de tineri hocheiști folosiți, completat și 
cotă acordată valorii și perspectivelor acestui 
masiv de tineri, atunci nu ar trebui decît să... 
„întoarcem" clasamentul final. într-adevăr, și cu

ATENȚIE MAI MARE PENTRU COMPETIȚIA
Vasiie Florea (Universitatea Craiora), proaspăt campion _al 
speranță pentru campionatele europene 

pean „Top 12", plasarea între cele mal 
bune 16 sportive ale lumii —, aflată 
abia din această lună la categoria ju
nioarelor (!), este 
ce se poate realiza 
de selecție bine 
muncă neobosită.

Pornind de la acest exemplu, este 
de la sine înțeles că marea competi
ție națională „Daciada", prin înscrie
rea în calendar a tot mai multe con
cursuri, a permis depistarea de tim
puriu a elementelor talentate, a im
pus o mai atentă îndrumare a poten
țialilor jucători de perspectivă. Este 
ceea ce s-a observat și Ia recentele 
campionate ale juniorilor, desfășura
te sub egida „Daciadei". și la care, 
alături de cluburi consacrate (Univer
sitatea Craiova, înfrățirea Tg. Mu
reș, M.I.L-M.C.-C.P.L. București, Me
talurgistul Cugir, C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
ș.a.), au apărut în concurs și asociații 
mai puțin cunoscute (Automecanica 
Giurgiu, I.T.A. Prahova etc.) 
chiar dacă nu s-au „bătut" încă 
tru primele locuri, au arătat că 
ciada" constituie o platformă de 
sare pentru cei tineri.

Fără îndoială, numărul sporit de 
competiții la nivelul juniorilor este 
un fapt pozitiv, cu repercusiuni di-

edificator pentru 
printr-o activitate 
îndrumată, prin

care, 
pen- 
„Da- 
lan-

de juniori
»2 „Daciadei" și o 

Foto : L MIHAICA

care se depune în unele ciuturi și a 
influenței directe a „Daciadei", se 
află în prim-plan o serie de jucători 
șl jucătoare cu reale posibilități de 
a se număra, ca și In anii precedent, 
printre fruntașii campionatelor euro
pene dedicate acestor categorii de 
vîrstă, care vor avea loc peste o lună 
la Malmd (Suedia). Ne referim la 
Olga Nemeș, Kinga Lohr (înfrățirea 
Tg. Mureș), Carmen Găgeatu. Anca 
Chelar, Otilia Eâdescu (MILMC-CPL 
București). Rodica Urbanovici (Meta
lurgistul Cugir), Vasiie Horea. Cris
tian Tiugan, Călin Toma, Viorel Bă- 
descu (Universitatea Craiova), Cris
tian Dorcescu (C.S.Ș. 2 Constanța), 
FercCnand Fcrenczi, Radu Trandafir 
(C.S.M. Cluj-Napoca), toți aceștia 
fiind reprezentanții unor cluburi care 
de mai multă vreme se remarcă prin 
seriozitate, beneficiind de tehnicieni 
bine pregătiți și pasionați.

„Necesitatea asigurării permanente a 
schimbului de generații la nn nivel 
cit mai bun — ne spunea antrenoarea 
federală Ella Const* ntinescu — con
stituie, de fapt, unul dintre obiectivele 
aflate pe bogata agendă de lucru a 
„Daciadei". Aceste sarcini au dus la 
o continuă... scormonire prin școli, In 
căutarea nnor viitori Jucători de tenis

După cum s-au prezentat la turneele finale de perfor
manță ale competiției naționale .JDadada*. echipele parti
cipante — aproape toate compuse din obișnuitele loturi ale 
unor divizionare „A“ masculine fi feminine — nu s-au 
deosebit de cele prezente in campionat decît prin aceea că 
au fost muH mal slab pregătite pentru competiție. Si dacă 
„Daciada" in sporturile de performanță este concepută ca 
o Întrecere menită să lanseze noi valori, putem afirma că 
formațiile de volei au rămas la această ediție datoare din 
două puncte de vedere esențiale : eel al pregătirii, deci al 
seriozității cu care trebuie să fie privită competiția, și eel 
a] promovării tineretului.

în ceea ce privește pregătirea, care sl;a pus amprenta 
pe calitatea jocurilor finale, am notat două aspecte nega
tive : 1) mai mult de jumătate dintre cele 12 participante 
au apărut fără nici un fel de antrenament sau cu dteva șe
dințe formale, efectuate în ajun ; î) celelalte — în care 
s-au aflat mai multi component! al loturilor reprezenta
tive, avind o continuitate neștirbită în activitate — au ma
nifestat un interes foarte scăzut în timpul turneelor, finale, 
de unde și evoluții mult sub nivelul cerințelor. Această ati
tudine de dezinteres s-a reflectat — de pildă, la băieți — 
prin . randamentul scăzut al Internaționalilor care au com
pus echipa Bucureștiului (chiar dacă a câștigat titlul, pe 
muchie de cuțit. In fața singurei finaliste serioase. Univer
sitatea Craiova), precum și prin faptul că unele echipe s-au 
prezentat cu numai 6 jucători (Tulcea), orice accidentare 
sau eliminare din joc făcind imposibilă continuarea Între
cerii, sau cu jucători mal puțini decit numărul firesc (12). 
în plus, este de neînțeles ca Ia o asemenea competiție an
trenorii divizionarelor noastre să nu încerce cu mai mult 
curaj sportivi din rlndul rezervelor «au juniorilor. Doar la 
Tractorul Brașov am reținut o noutate (Răzvan Paul) și la 
C.S.M.U. Suceava (Paul Costiniuc), In timp ee In echipele 
de fete am consemnat palida prezență a junioarei gălă- 
țence Valeria Chira... Este, după părerea noastră, eonse-

-f-- 
cinta faptului că această finală < 
cu multă indiferență atit de către 
organele sportive Județene, care a 
mai atent pregătirile echipelor ce 

Desigur, există si o explicație a 
pelor pentru faza finală : aceea că 
mate intr-o perioadă in care foarti 
aflau In activitate Intensă de stafi 
au absolvit liceul sau la sesiunea” 
lor). Este drept, dar tot atit de ad 
trenorii puteau să pregătească îJ 
echipe compuse din jucători sau ] 
vîrf de activitate școlară. Si să la 
vînd poate și celălalt deziderat, pi 
mente. în orice caz, credem că trJ 
perioadă mai potrivită de desfăși 
del" $i mal ales a turneelor sale I 
trenoarea bucureșteană Doina Ivi 
marea finalelor ediției de acum 
înaintea începerii campionatului, J 
echipele găsindu-se atunci in plil 
pentru campionat, finalele stîrninl 
antrenorilor și sportivilor". Așa el 
un rost organizarea unor finale cil 
canță... De aceea, nici nu a fost d 
rilor reprezentative (care ar fi I 
mente) să-și poată da seama de I 
sportivi vizați. J

Iată citeva motive pentru «fte 1 
buie să propună unele îndreptări I 
a ,,Daciadei“ de performanță, ideel 
inferioare, după un sistem gen cl 
într-o perioadă realmente conveni 
rea unor obligativități in latura 
tinere fiind demne de luat în con
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ERILOR PERFORMERI
scoase la 
adei“ din 
cialt orga- 
ria Racilă 
in Nicula 
lăm numai

Iată de ce, așa cum se arată în Mesajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat Conferinței pe jar o a mișcării sportive din martie 1982, „este necesar să se 
acorde o atenție mult mai mare ridicării nivelului general al sportului de performanță, 
promovării și afirmării pe scară tot mai largă a noi și noi talente din rindul tinerilor 
care obțin rezultate de valoare in întrecerile sportive pe p'an național ți internațional. 
In legătură cu aceasta aș dori să subliniez necesitatea de a se acționa mai ferm pentru 
întronarea in toate organizații'e sportive a unui climat de muncă asiduă, de înaltă 
exigență și responsabilitate, de ordine ți disciplină*. *

Pe aceste coordonate ele unor sarcini esențiale, am alcătuit paginile de față.

(OLAR LA FINALELE DE HANDBAL, APOI,
TEL REPREZENTATIV

11 al „Daciadei" și 
pptat toată atenția 
briante întreceri”, 
unoscut : pe lingă 

sibiencele au mai 
ki in turneul final 
[O scurtă discuție 
raicu, secretar al 
l-a edificat asupra 
n spatele rezulta- 
Lle județului Sibiu 
handbal ale „Da
la începutul sezo- 

stabilit mă- 
ilă prezenta, Ia 
lelor mai bune ju- 
I a fost astfel al- 
Ha» să beneficieze 
r mai bune cadre

ste singurul care, 
adevărate Olim- 

pniâncsc, și-a dez- 
nnsa talente în a- 
performantă. Cu 

, s-a încheiat tur- 
iadei" pentru ju- 
ptiva de băieți a 
pupat primul loc, 
nențiior formației 
de la 

brul C.
pe

C.S.Ș. „M. 
irnel Bădu- 
• organizat.

nu cu mulți ani în urmă, o foarte 
bună acțiune de selecție printre elevii 
școlilor generale din municipiul Iași. 
El ne spunea : 
trecerilor 
constă, Printre 
pus pe tinerii 
a participa la 
incepind de la 
cipiu, județ și
Am putut astfel verifica stadiul acu
mulărilor, ca și posibilitatea ca hand- 
baliștii noștri să facă față condițiilor 
de concurs, cu totul altele decit cele 
de Ia antrenamente*. Din e- 
chipa județului Iași cîteva ele
mente oferă perspectiva devenirii u- 
nor jucători de valoare, la C.S.Ș. „M. 
Eminescu* fiindu-le oferite condiții 
da pregătire dintre cele mai bune. 
Iulian Copu (n. 1967. 1,92 m înălțime) 
a intrat de pe acum în vederile teh
nicienilor care se ocupă de echipele 
naționale de juniori și tineret. Alți 
cîțiva colegi ai acestuia, Dan Gavrilă 
(n. 1968), Constantin Gheorghiu
(1968), Cătălin Chitoroagă (1967). s-au 
remarcat cu prilejul turneului final 
al „Daciadei", primind din partea fe
derației de specialitate diverse cali
ficative : „cel mai tehnic jucător*, 
„cel mai bun portar*, „cel mai eficace 
handbalist* etc.

,Marele avantaj al în- 
prilejuite dc „Daciadă" 

altele, în faptul că i-a 
sportivi in situația de 
foarte multe meciuri, 

etapa pe școală, muni- 
pină Ia turneul final.

Desigur, turneele finale aie „Dacia- 
dei“ de performanță ne-au oferit 
mult mai multe exemple de unități 
și de tineri care ar putea fi incluși 
intr-un eventual „top* : sportivi din 
Maramureș, Constanta, Brașov, Bacău. 
Ni se pare, însă, mai important să 
relevăm faptul că marca competiție 
națională a demonstrat că nu ducem 
lipsă de element^ talentate, că tineri 
apti pentru marea performanță sînt 
aproape în fiecare unitate sportivă, 
că acestora li s-au creat excelente 
condiții de afirmare. „Pentru hand
bal, cum afirma și reputatul dascăl 
Dumitru Popescu Colibași — între
cerile „Daciadei* an pus aproape „pe 
tavă" tehnicienilor Ioturilor reprezen
tative destule clemente talentate- Sar
cina lor este acum de a ști, împreună 
cu cluburile și asociațiile din care 
fac parte tinerii, să-i îndrume de o 
asemenea manieră, incit să nu se 
piardă, cum din păcate s-a mai în- 
timplat. Nu este deloc ușor să crești 
un handbalist, pentru aceasta 
nevoie dc mnlți ani. Și dacă 
da», 
adus 
fete 
gația 
sabilitate pentru a fi utili echipelor 
de club dc mare performantă, ea și 
echipelor naționale».

Cuvinte frumoase, care ne scutesc 
de orice alt comentariu '

Ion GAVRILESCU

fiind 
„Dacia- 

intrecere atît de generoasă, a 
in prim-plan o serie de tineri, 
și băieți talentati, avem obli- 
morală să-i pregătim cu respon-

MANIEI» IA HOCHEI-O COMPETIȚIE A TINEREȚII!
prilej „campioana tinereții* in hocheiul nos- 
Sunărea Galați, nu s-a dezmințit. Alături 
li... vechii (la 20—21 de ani !) atacanți Cră- 
Demidov sau Zaharia, au apărut in între- 
finale ale „Cupei României*, doi fundași 

fte calități : Adrian Fulga (17 ani) și Nicu- 
lunteanu (17). în special primul se anunță 
speranță, cu frumoase posibilități de dez- 

k avînd la această vîrstă o talie corespun- 
le și o forță remarcabilă. De asemenea, tan- 
I .antrenori I. Tiron și O. Corduban a ■. 
komovat din „școala* acestui 
pfuitor de talente care este 

o „linie* de atac incisivă
cu Hrișcu (18), Caval (18) și, în special, 
a (17 !). Iată dar ce „recoltă* bogată a pre- 
în finalul unui sezon in care — repetăm — 

kpus tocmai prin tinerețea lotului său. acest 
ic centru hocheistic care este astăzi Ga

tăcut dar har- 
prof. S. Cio- 
și foarte tch-

lumoasă impresie a lăsat in această di.-. .'
fpa S.C. Miercurea 
dorit^L s<

htic/^Ks
apta a II-a a podiumului ierarhiei naționale, 
Iruncat în luptă trei tineri hocheiști : Carol

Ciuc. Antrenorul Ion 
să finalizeze productiv un sezon în 
‘,i a realizat mult așteptatul „salt* 
jă„.) trecînd de pe eternul loc III

VOLEI!
uadei" este tratată 
lori .cit și de către 
fi să supravegheze 
Intă județele.
1 pregătiri a echi- 
lle au fost progra- 
I dintre sportivi se 
gfreferim la cei ce 
jamene a studenți- 
le și faptul că an- 
Itionatele județene 
Lre neimplicate în 
Ițească bine, rezol- 
rea de noi ele- 
b se găsească o
I etapelor „Dacia-
II n acest 
larăta că 
ni către 
Iun efect 
Isadă de 
I interes 
larece nu are nici 
I care vin din va
na antrenorii lotu- 
It nevoie de elc- 
I real al diverșilor

sens. an- 
„progra- 
toamnă. 

superior, 
pregătire 
sporit al

[că^federatia tre- 
lui de desfășurare 
zării ei in etapele 
plasarea finalelor 

recum si impjne- 
Ivării elementelor

slian BREBEANU

Sofronie (18) și I.ajos Bedo 
încape nici o îndoială că ti-

Antal (17), Arpad
(18). Dintre ei, 
nărui C. Antal 
juniori apăruți 
viguros, cu o 
foarte bine, ca __ ___ . __ ___________ ___ ,
Carol Antal (fiul unui fost mare jucător de ho
chei !) va deveni, în mod cert, unul din „soliștii* 
echipei S.C. Miercurea Ciuc.

La Dinamo București întinerirea s-a produs, 
de fapt, la începutul sezonului, așa că nume noi 
nu au mai apărut. în schimb, la Steaua și-a 
găsit, in sfirșit. locul in echipă (ne place să cre- 

fundașul 
înalt și

nu
se înscrie pe lista celor mai buni 
in hochei în ultimii ani. Rapid, 
remarcabilă indeminare, patinînd 
orice copil din Miercurea Ciuc,

dem că nu a fost doar un... „accident") 
Marian Dospin (19), un tinăr hocheist 
foarte înzestrat tehnic.

In concluzie, repetăm ce am scris in 
rinduri ale acestor însemnări : Turneul____ ___
„Capei României*, organizat în cadrul „DACLA- 
DEI* la sportul de performanță, și-a „rotunjit* 
succesul general și printr-o masivă ți promiță
toare promovare a elementelor tinere. Ceea ce 
este foarte bine pentru hocheiul românesc, aflat 
intr-o perioadă de reîmprospătare a echipei re- 
ptezentative-

Ludmila Avramcscu, o certitudine a acro
bației aeriene Foto : M. ION

primele 
final al

Colin ANTONESCU

Sute de copii se angajează cu tot mai multă dăruire în pasionantele întreceri 
in jurul balonului oval. Dintre ei, vor răsări viitorii campioni...

Foto : Dragoș NEAGU

întrecerea juniorilor la rugby
II

21 DE JUDEȚE SI MUNICIPIUL BUCUREȘTI■> > i

„Schimbul de miine al rugbyului nostru este temeinic asigurat !“ — ne 
spunea, încrezător, prof. Ovidiu Marcu, secretarul F.R.R., după frumoasa du
minică a rugbyului juvenil. într-adevăr, cu puține zile în urmă. în tradițio
nalul fief al sportului cu balonul oval bucureștean. care poartă un nume (sta
dionul tineretului) predestinat cârcă să genereze optimism, am asistat la un 
reușit spectacol rugbystic. Primele patru echipe de juniori ale tării — Bucu
rești, Constanța, Iași, Arad (ordinea primelor trei reflectind, de fapt. însăși 
forța organizatorică a rugbyului de la noi) — in rindurile cărora figurează 
multe dintre speranțele autentice ale acestui sport, s-au întîlnit în cadrul eta
pei finale a „Daciadei".

Victoria a surîs finalmente unui „XV" deosebit de puternic, cel repre
zentind Municipiul București, în fapt, C.S.Ș. Locomotiva, care de-a lungul 
competiției a practicat un rugby deosebit de energic și de ridicat nivel tehnic, 
cu acțiuni purtate intr-un ritm cu adevărat sufocant, construite cu inteligență, 
cu măiestrie chiar, ceea ce a conferit jocului tinerilor rugbyști bucureșteni o 
notă de maturitate cu totul aparte. Echipa, aceeași care nu cu mult timp în 
urmă a devenit și campioană republicană la categoria juniorilor, manifestă de 
cîțiva ani buni o superioritate aproape dezarmantă (pentru adversari, se înțe
lege). „XV“-le C.S.Ș. Locomotiva demonstrează că in Capitală — la al treilea 
succes consecutiv în cadrul „Daciadei" 1 — există la ora de fată o generație 
tinărâ. de excepție, foarte dotată din punct de vedere fizic, dar totodată bine 
instruită pe plan tehnic de cei doi perseverenți antrenori. V. Constantin și 
G. Manolache. Subliniem că de aici s-au ridicat în ultimii ani L. Constantin 
(nepotul antrenorului principal), azi la Steaua și la porțile „naționalei". V. 
Cantoneru și M. Giugăl. ambii componenți ai aceluiași „XV" militar. Tot la 
Locomotiva joacă și iși vor lua. desigur. în curînd zborul spre divizionarele 
„A", G. Dumitrescu, C. Răducanu, D. Neaga și atîțja alții din formația cam
pioană a „Daciadei".

Construcția (și nu distrugerea jocului) a caracterizat si evoluția celor
lalte trei finaliste, chiar dacă pentru ele satisfacțiile au avut dimensiuni mai 
reduse. Echipa Constanței (antrenori : Tr. Doiciu si P. Ianusevici) i-a lansat 
pe centrii naționalei A. I.ungu (acesta a jucat un timp și sub culorile Locomo
tivei bucureștene) si Gh. Vărzaru, pe T. Coman, R. Bezușcu (toți azi în prima 
garnitură a Farului sau a Stelei, unde Vărzaru si Coman își satisfac serviciul 
militar), pe M. Stoica (joacă la proaspăta divizionară „A" T.C. Ind. Midia-Nă- 
vodari), Gh. Ion, talonerul, a cîștigat campionatul trecut cu echipa Dinamo, 
al cărei titular a devenit. O. Sugar (care a jucat si în națională în ultima 
partidă cu 
ciadei» de 
hor, lașul, 
timonă un 
I. Năstase 
nitură a puternicei divizionare „A" Politehnica. Ne 
piele ar putea continua...

Iată, așadar, deplinul temei al acestei mari și 
ționale care este „Daciada* !

„Daciada» — la a treia ediție, ne mărturisea

Italia), au fost lansați — putem spune — tot prin intermediul „Da- 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca. V. Man, de selecționata județului Bi- 
un centru deosebit de prolific în ceea ce privește juniorii, avînd la 
mare animator (E. Crișan) i-a lansat pe N. Doroftei, FI. Nistor, 

Si cîți alții care au luat azi_ loc cu depline. drepturi in prima gar- 
oprim aici, deși exem-

populare competiții na-

... _ ___  . antrenorul federal prof.
Valcriu Irimescu, și-a atins, in ceea ce privește rugbyul, pe deplin scopul. Ia 
ea participind echipe din 21 de județe plus municipiul București, cu alte cu
vinte au fost prezente la întrecere formații din toate județele unde avem 
rugby-juvenil. Tineri născuti în 1965 și mai mici, care vor rămine in categoria 
juniorilor și anul viitor, au avut prilejul să ia contact cu o mare întrecere. 
Iar noi. antrenorii, o ocazie in plus de a putea depista elemente talentate apte 
de a figura in lotul national de juniori care se pregătește să ia parte anul 
acesta (august-septembrie) la „Cupa Prietenia* (la Moscova) și. bineînțeles, 
capabile de a întări echipa reprezentativă care va participa in 1984 la cam
pionatul F.I.R.A. al juniorilor (16—22 aprilie la Varșovia)*.

Dimitrie CALLIMACHI

TRANSMITEREA ȘTAFETEI
ESTE ASIGURATĂ

ÎN PILOTAJUL SPORTIV
Ediția 1983 a campionatului național de acroba

ție aeriană, zbor cu motor, întrecere desfășurată 
la începutul acestei luni sub egida „Daciadei* de 
performanță, a oferit tinerilor piloți posibilitatea 
de a-și etala aptitudinile. Fapt deosebit de îm
bucurător, rezultatele au demonstrat substanțialul 
progres realizat de patru dintre participant, ei 
reprezentind schimbul de miine al actualilor cam
pioni. Acuratețea cu care au fost executate pro
gramele de acrobație ș-a reflectat convingător- în 
clasamente, distanțele mici față de consacrați fiind 
grăitoare. Pentru a pune mai bine în evidentă 
acumulările valorice ale celor patru „speranțe", 
mentionarea lor în ordinea rezultatelor se impune. 
Urcind pe treapta a treia a podiumului la progra
mul impus cunoscut si liber-ales. Ludmila Avra- 
mescu a intrat firesc în posesia'bronzului după al
cătuirea clasamentului final. A fost răsplata cuvenită 
pentru felul cum a reușit să-și fructifice - aptitudinile, 
evoluțiile sigure impunind-o drept componentă de 
bază a echipei naționale. Cum nu și-a epuizat 
resursele și are reale posibilități, creșterea valo
rică în continuare va fi, desigur, în raport cu 
experiența pe care o va dobîndi. Elisabeta Coca, 
locul 3 la programul impus-necunoscut, s-a do
vedit de pe acum deosebit de redutabilă. Și In 
privința ei. după cum apreciază antrenorul eme
rit Constantin Manolache, acumulările sînt nece

sare. Dotată pentru acrobația aeriană, ea ur
mează, să confirme această primă evoluție, cali
tățile lndreptățind-o să aspire la performanțe de 
valoare. loan Diaconii, deși nu în cea mai bună 
formă sportivă, a continuat cursa de urmărire 
demonstrind un vizibil progres. în imediata sa 
Apropiere, Valeriu Zamfir și-a făcut simțită pre
zența, debutul său în competițiile de acrobație 
fiind promițător, luînd în considerare perioada 

‘ ‘ a ’abordat această spc-de timp scurtă de cînd 
cialitate.

Transmiterea ștafetei 
zolvată printr-o 
campionatul a relevat, printre altele, prezența u- 
nui schimb pregătit să preia locul actualilor li
deri. Această realizare se datorează 
măsură existenței unor reale talente cit 
perii, pasiunii, cu care antrenorul lotului 
Constantin Manolache, și-a „prelucrat"

Astăzi, campionii naționali sînt Nina 
Marcel Mita, și așa se cuvine. Miine, un 
nu prea Îndepărtat, ei se vor numi, c 
Ludmila Avramescu sau Elisabeta Coca, loan 
Diaconu sau Valeriu Zamfir. Calitățile îmbinate 
cu munca serioasă le conferă dreptul să-și do
rească laurii, să lupte pentru ei.

Dinu COSTESCU

fost întotdeauna re
activitate de perspectivă, iar

a

in egală 
și price- 
național, 
elevii.
Ioniță și

1 miine 
credem.
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PRII [J DE RELEVARE A TALfflllOO

Șl CELE MAI TINERE GIMNASTE
POT OFERI SPECTACOLE FRUMOASE...
C.S.Ș. Petrolul, C.S.Ș. ,,Cetate“ și C.S.Ș. Sibiu - pe primele locuri

Tradiționalul „Festival natio
nal pionieresc de minibaschet", 
care se desfășoară sub egida 
„Daciadei". a ajuns la ediția 
a 17-a. Gazda acestei sărbători 
a celor mai mici practicanți ai 
jocului cu mingea la cos este 
de astă dată municipiul Rîm- 
nicu Vîlcea, care urmează se
ria altor nouă centre unde s-au 
desfășurat întrecerile, și anu
me București^ Suceava. JBacău. 
Constanța. 
Tîrgoviște.
Arad. Organizatorii (C.J.E.F.S., 
C.J.O.P.. C.S.Ș.. Inspectoratul
școlar județean și ~ 
sia centrală de 
chet din cadrul 
ției) au asigurat condiții opti
me de disputare a întrecerilor 
(găzduite de terenurile amena
jate pe platforma de la Sala 
sporturilor), la care iau parte 
1 500 de concurenți. Ca de o- 
bicei, clasamentele vor fi în
tocmite nu numai pe baza re
zultatelor înregistrate în cursul 
meciurilor, ci si prin acumu
larea punctajului obținut în 
concursurile pentru „Coșul de 
aur” (aruncări libere), de poezii 
și corale, precum și pentru ta
lia sportivilor prezenți.

Botoșani. Tulcea.
Tg. Mures $1

Comi- 
minibas- 

federa-

Festivalul se desfășoară pe 
două categorii de vârstă : cat
1 (născuți în 1970) și cat a 
H-a (născuți in 1972), pe par
cursul a două serii : 27 iunie —
2 iulie (băieți I și fete II) și 
3—9 iulie (fete I și băieți II).

întrecerile „Festivalului națio
nal pionieresc de minibaschet" 
reprezintă un prilej de atrac
tive dispute sportive, dar si o 
bună ocazie de trecere in re
vistă a elementelor din care 
vor fi selecționați viitori di
vizionari „A“ și chiar compo
nent ai loturilor naționale, așa 
cum s-a petrecut și pînă a- 
cum. în acest sens, este su
ficient să amintim că. de pildă, 
sase din cei șapte coșgeteri ai 
Festivalului premiati de zia
rul „Sportul" fac parte din se
lecționatele de tineret, juniori 
sau cădeți ale tării 
Popovici, Alexandru
Edith Mathe, Florin Hnat, Că
tălin Chioreanu și Aurora Dra
gos) și că multi alți foști ml- 
nibaschetbaliști (Magdalena PaH, 
Camelia Solovăstru-Hinda, Flo
rentin Ermurache, ca să amin
tim doar pe dțiva) sînt com
ponent! de bază ai echipelor 
naționale de seniori.

In rîndurile publicului iubi
tor de gimnastică s-a creat 
impresia că marile spectacole 
le oferă doar maestrele și ma
eștrii de reputație națională 
sau internațională și, ca atare, 
întrecerile sportivelor începă
toare nu merită prea mare a- 
tenție. Spre cinstea lor, tine
rele gimnaste de categoriile * 
IV-a, a III-a si a Il-a, parti
cipante la campionatul repu
blican desfășurat în această 
săptămînă în sala sporturilor 
„Victoria" din Ploiești, au do
rit — și au reușit in cea mai 
mare măsură — să dovedească 
că slnt capabile și ele să pre
zinte exerciții care să rețină

atenția spectatorilor. într-ade- 
văr, cele două zile de concurs 
in care au evoluat echipe și 
gimnaste individuale la cele 
mai mici categorii de clasifi
care. calificate in urma faze
lor zonale, au dat tuturor ce
lor prezenți — antrenori, teh
nicieni. spectatori — destule 
motive de reală satisfacție, de 
optimism pentru viitorul aces
tei discipline. Atît la categoria 
a IV-a, cit și la a III-a și, 
mai ales, la a Il-a am urmă
rit gimnaste cu evidente Și 
promițătoare calități. Și nu ne 
îndoim că. bine îndrumate și

la C.S.Ș. nr. 7 Dinamo Bucu
rești, pentru a le menționa 
doar pe primele trei clasate la 
individual compus, au de pe 
acum la activ și frumoase suc
cese obținute în concursuri in
ternaționale.

Ceea ce a plăcut cu deose
bire în concursul de la Ploiești 
a fost disputa pentru întîietate 
— adesea dramatică dar parcă 
cu atît mai frumoasă — si a 
fost emoționant gestul pe care 
antrenorul echipei favorite, 
C.S.Ș. „Cetate" Deva. Ion Căr- 
pinișan, l-a făcut in finalul 
competiției, felicitind-o pe Ana

(And)ei 
Takacs,

SELECȚ1E PENTRU GIMNASTICA
Clubul sportiv școlar „Triumf" 

selecționează, pentru gimnasti
că sportivă, fetițe născute tn 
anul 1977. Se asigură condiții 
bune de pregătire și școlari
zare cu internat în clasa I.

Prezentarea la sala de la 
Ștrandul tineretului din Capi
tală, zilnic intre orele 16—18.

Finalele săritorilor de la trambulină juniori

LA 10 m, ION PETRACHE A MERITAT NOTA 10!
Numeroase surprize, care de 

care mai plăcute, au furnizat 
ieri, la Ștrandul tineretului, 
juniorii participanți la finale
le „Daciadei", dar cea mai 
îmbucurătoare a fost cea pro
dusă de Ion Petrache, repre
zentant al Liceului industrial 
nr. 37 București, elev al an
trenorului Constantin Totan. 
După mai mulți ani în care 
problema juniorilor de mare 
perspectivă rămăsese o... pro
blemă, Ieri. Ion Petrache (năs
cut în 1969) s-a 
un element de 
care întrezărim __ _ . .
former, bineînțeles dacă va fi 
și de acum înainte modest, 
sîrguincios, ambițios. De fapt, 
Petrache se afirmase și în pri
mele două zile, cînd ciștigase 
la „1 m“ și la „3 m“, dar ieri, 
la platformă, a executat cele 
șapte salturi într-o manieră 
ireproșabilă, iar 1/2 salt îna
poi în echer și ll/i înainte cu 
un șurub le-a realizat la un 
înalt nivel tehnic și artistic, 
motiv pentru care a fost răs
plătit — pe merit — cu note 
de 10 și 9,50.

La junioare mici, la trambu
lină 3 m. Daniela Lovi, de la 
Lie. ind. 37 (antrenor Gavrilă

o...

manifestat ca 
excepție. in 
un mare per-

Daniela Lovi, campioană la 
junioare II, trambulină 3 m 

Foto : D. NEAGU

Rogge) a repurtat un surprin
zător succes, datorită ultimei 
sărituri (1 1/2 salt inainte eu 
dublu șurub) care a avut un 
coeficient de dificultate mai 
ridicat decit al principalei sa
le rivale. Arina Manta (2,5 fa
ță de 2,0), în vreme ce f avort-

Prezențe noi pe prima scena TolcibalisEica a țării

A. S A. ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
Echipa A.S.A. Electromureș 

Tg. Mureș s-a clasat pe primul 
loc după cele două turnee de 
baraj ale echipelor masculine 
și a promovat în Divizia „A". 
Bucuria reușitei mureșenilor 
are un dublu sens : primul — 
rezultatul în sine, iar cel de-al 
doilea — faptul că prin această 
performanță municipiul Tîrgu 
Mureș, o puternică citadelă 
sportivă a tării, se înscrie în 
premieră si în elita voleibalis- 
tică. încă din jocurile seriei 
a III-a a diviziei secunde, e- 
chipa mureșeană se anunța o 
candidată serioasă pentru pri
mul eșalon. Si aceasta cu atît 
mai mult, cu cît echipa s-a 
întărit substantial prin veni
rea — ca jucător și antrenor 
principal — a binecunoscutului 
internațional Nicu Pop Un cîș- 
tig pe multiple planuri această 
„achiziție" mureșeană : expe
riență. seriozitate și. mai ales, 
exemplu „viu" al dăruirii pen
tru echipă, pentru volei. Moto
rul și sufletul formației A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș a tras 
realmente după el întreaga e- 
chipă. care s-a format și s-a 
sudat din mers și care începe 
să aibă o personalitate dis
tinctă.

Laureata barajului de promo
vare s-a dovedit o echipă so-

lidă. echilibrată, cu exprimări 
tehnico-tactice — individuale si 
colective — remarcabile. Sigur, 
liantul principal, jucătorul Pop, 
este cu mult peste valoarea 
coechipierilor, dar s intern con
vinși că antrenorul Pop va 
găsi soluțiile optime pentru ca 
elevii săi să progreseze in rit
mul impus de prima divizie a 
tării. Dacă adăugăm sprijinul 
total al conducerii întreprinde
rii „Electromureș". in special 
al directorului ei, ing. loan Ol
tean. si a ing. Mircea loader, 
președintele secției de volei, 
avem convingerea că echipa 
mureșeană nu va fi doar o a- 
pariție meteorică pe prima sce
nă voleibalistică a țării.

Cine sînt artizanii acestei re
marcabile performanțe sporti
ve ? Iată-i : Neculae Pop (32 
de ani — 1,93 m. căpitanul și 
antrenorul principal). Vasile 
Racolța (27 — 1,80). George Di- 
nea (29 — 1,90). Istvan Szekely 
(24 — 1,93). Florin Borda (22 — 
1,90). Mircea Rad (22 — 1,93). 
Petre Frangu (29 — 1,90). Do
rin Baba (25 — 1,90). Daniel 
Simpetrean (22 — 1,98), Sandor 
Takacs (20 — 1.84), Sorin Șu- 
vagău (22 — 1,84), Otto Ilahn 
(21 — 1,85) și prof. Petru Bora 
— antrenor secund. în sfîrșit, 
dar nu în cele din urmă, nu 
putem să nu asociem succesul 
mureșenilor și de aportul per
manent al galeriei galben-al- 
bastre. entuziastă și decentă, a- 
dică, sportivă.

Mihail VESA

său 
de 
fi- 
re-

ta probei. Luana Pălae. ai-a 
anulat șansa pentru că a ra
tat 2 1/2 salt răsturnat

în disputa junioarelor mari 
la trambulina de 3 m> Andreea 
Dragomir a cucerit primul 
titlu la această categorie 
virstă, talentata săritoare 
ind urmată de alte două
prezentante ale C.S.Ș. Triumf: 
Ileana Pîrjol și Cristina Timar 
(antrenorii secției: Nieolae
Sparios și Elena Timar). în 
sfîrșit, la platformă juniori L 
Adrian Cherciu a manifestat 
mai multă siguranță ca in ul
tima vreme, ciștigînd oare
cum detașat

Clasamente: TRAMBULINA
3 m JUNIOARE I: 1. 
DREEA DRAGOMIR 
Triumf) 426,15 p, 2.
Pirjol (CSȘ Triumf) 410,55 p, 
X Cristina Timar (CSȘ Triumf)
403.20 p, Cristina 
(Crișul) 389,10 p, 5.
Răzloagă (Lie. ind. 
p, 6. Monica Baba 
353,35 p; JUNIOARE II: 
DANIELA LOVI (Lie. ind. 37) 
379,85 p, 2. Arina Manta (CSȘ 
Sibiu) 377,70 p, 3. Liliana Bă
nea (CSS Sibiu) 346.35 p; 
PLATFORMA JUNIORI I: 1. 
A. CHERCIU (CSȘ Triumf) 
425,90 p, 2. C. Hila (CSȘ Si
biu) 399 p. 3. C. Cherciu (CSȘ 
Triumf) 393.45 p. 4. M. Enea 
(Lie. ind. 37) 312,45 p, 5. L 
Lajesak (Crișul) 307,70 o; JU
NIORI n: 1. I.-----------------
(Iac. ind. 37) 355,15 p. 
Avasiloaie (Lie. ind. 37) 
p. X S. Fredel (CSȘ
261.20 p.

Titlurile de campioni
Iuți (acordate prin acumularea 
punctelor obținute in cele trei 
probe la campionatele desfășu
rate la bazin acoperit și la ba
zin descoperit) au fost cuceri
te de: Cătălin Cherciu 2504,90 
p, Cristina Szakacs 2311.65 p. 
Ion Petrache 2293,85 p și Lua
na Pătae (CSS Sibiu — CSM 
Cluj-Napoca) 1931,65 p.

AN- 
(CSȘ 

Ileana

Szakacs 
Adriana 

37) 379.60 
(Crișul) 

_ “ 1.

PETRACHE 
2. n. 
291,90 

Sibiu)

?bso-

Dumitru STANCULESCU

„Podiumul" de la categ. a Il-a, turprins de corespondentul nostru 
Liviu AXENTE

instruite de antrenorii lor, 
multe dintre „steluțele" de azi 
var putea face pașii decisivi 
spre afirmarea deplină.

De fapt, întrecerile la aceste 
categorii sînt binevenite și 
utile numai in măsura in care 
talentele depistate sint călău
zite 
Secțiile 
Deva și 
nice, cu 
cel mai 
Sibiu și 
nr. 2,

spre marea performanță, 
de gimnastică de la 
Onești, centre puter- 
tradiție și condiții de 
ridicat nivel, 

_ Ploiești._ ___
București, ca și multe 

altele, au prezentat in concurs 
fetite de incontestabil talent și 
nu ni 
gerată 
că de 
pildă, 
echipă 
competitivă pe plan 
țional Si e firesc să 
de vreme ce gimnaste 
Silivaș, de la C.S.Ș. 
Deva, Raluca Bugner,
C.S.Ș. Sibiu, Aurelia Dobre, de

de la 
de la C.S.Ș.

se pare cu nimic exa- 
afirmația unui tehnician 
la categoria a Il-a, de 

se poate alcătui o bună 
reprezentativă a țării, 

interna- 
fie așa, 
ca Dana 
„Cetate" 

. de la

Crihan, de la C.S.Ș. Sibiu, pen
tru succesul obținut, deși to
tul a fost decis de o neaștep
tată cădere la sol a unei foarte 
bune gimnaste din Deva. Ace
lași echilibru și aceeași fru
musețe a luptei sportive si la 
categoria a IV-a. în care e- 
chipa gazdă, C.S.Ș. Petrolul 
(antrenori Leana Sima și Au
rel Lazăr) a învins, in extre
mis, formațiile C.S.Ș .Onești 
și C.S.Ș. „Cetate" Deva. La 
categoria a III-a, o învingă
toare detașată — C.S.Ș. .Ce
tate" Deva. Rezultate tehnice : 
cat. a IV-a — C.S.Ș. PETRO
LUL 184, 35 p. C.S.Ș. Onești 
183,90 p. C.S.Ș. „Cetate" Deva 
182,75 p ; cat. a III-a — C.S.Ș. 
„CETATE" DEVA 184,30 p, 
C.S.Ș. Onești 180,70 p, C.S.Ș. 
nr. 2 București 180,60 p ; cat. a 
Il-a — C.S.Ș. SIBIU 150. 30 p, 
C.S.Ș. „Cetate" Deva 150,05 p, 
C.S.Ș. nr. 2 București 147.65 p.

Constantin MACOVE1

TURNEUL DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

A TRECUT iN A
TIMIȘOARA, 24 (prin tele

fon). Participanții la turneul 
internațional „Medicina ’83“ au 
avut o binemeritată zi de o- 
dihnă, în cursul căreia au fost 
oaspeții iubitorilor de șah din 
orașul Deta. unde au fost în- 
tlmpinați cu interes și simpa
tie. susținînd o serie de de
monstrații. întrecerea a fost 
reluată cu partidele din runda 
a 7-a, care au furnizat urmă
toarele rezultate : Iliiin — Un
gur eanu 0—1, Greenfeld — Go- 
vedarița 1—0, Ciocâltea — Dan
ner 1—0. Stoica — Hoelzl 1—0, 
Zarcula — Țvetkovici și Lech- 
tinsky — Ionescu remize. In 
runda a 8-a : Hoelzl — Zarcula

DOUA JUMĂTATE
1—0, 
0-1, 

Țvet- 
Grun-

0—1, Danner — Stoica 
Govedarița — Ciocâltea 
Ungureanu — Greenfeld, 
kovici — Lechtinsky și 
berg — Ilijln remize.

în fruntea clasamentului, îna
intea rundei a 9-a, Alon Green- 
feld (Israel) totalizează 6 punc
te, urmat de Sergiu Griinberg 
(România), cu 5 puncte, dar 
o partidă mai puțin jucată. Pe 
următoarele locuri : Jiri Lech
tinsky (Cehoslovacia). 
Ciocâltea (România) și 
Țvetkovici (Iugoslavia) 
puncte, Valentin Stoica 
stantin Ionescu (ambii 
nia) — 4 puncte.

C. CREȚU — coresp.

Victor
Strejan
— 4,5 

si Con-
Ro nâ-

MlINE, „CUPA EUROPEI" LA PENTATLON MODERN
(Urmare din pag Z)

în acest concurs, să amintim 
că dintre performantele ante
rioare cea mai bună aparține 
echipei Olimpia, clasată pe lo
cul III la ediția a 4-a a „Cu
pei Europei", după campioa
nele Ungariei (Csepel Buda
pesta) și Poloniei (Legia Var
șovia).

Iată și loturile celorlalte e- 
chipe care si-au anunțat pre
zența la a 8-a ediție a 
Europei" :

UNGARIA (Honved 
Club Budapesta) : Josef 
Attila Csaszari, Tamaș 
csal, Gabor Fekete ;

R. F. GERMANIA

„Cupei

Sport 
Biizgo.

Kan-

(Nord
rhein-Westfalen) : Jurgen Tes
ke. Ștefan Porr, Matthias Cis- 
hosz, Michael Scharf;

FRANTA (Selecționata Pa
ris) : Didier Dubii, Pascal Choi- 
sel. Andre Haverland, Thierry 
Bonhomme ;

U.R.S.S. (Dinamo Moscova) : 
Viktor Andreev, Andrei Belia
kov, Ildar Baianov, Askar Mu- 
sambaev ;

ITALIA (Fiamme d’oro) : 
Mauro Prosperi, Marco Cellini, 
Marco Quattrini, Paolo Masala.

Pentru cititorii noștri, câteva 
date despre edițiile anterioare 
ale „Cupei Europei", precum 
și cîștigătorii acestora : ediția 
I (1974, Warendorf) : Ungaria ; 
ediția a Il-a (1975. Waren
dorf) : Uniunea Sovietică ; e- 
diția a III-a (1977. Lvov) : U- 
niunea Sovietică ; ediția a IV-a 
(1978 București) : Ungaria ; e- 
diția a V-a (1979. Berlinul Oc-

cidental) : Ungaria ; ediția a 
VI-a (1980, Praga) : Uniunea 
Sovietică ; ediția a Vil-a (1931, 
Auch) : Ungaria.

Organizarea unei întreceri de 
asemenea anvergură 
cînd aniversează 30 de 
activitate pune în fața 
tlonului nostru modern 
siune de onoare, de mare res
ponsabilitate. Sportivii români 
au datoria de a face totul pen
tru a-și valorifica pregătirea si 
capacitatea lor 
de a evolua la 
al posibilităților

Reamintim că 
nică, la stadionul Olimpia, de 
la ora 9. se desfășoară primele 
două serii ale probei de călă
rie.,-Ultimele două sînt progra
mate luni dimineață, pe același 
traseu.

tocmai 
ani da 
penta- 
o ml-

competitională, 
nivelul maxim 
lor.
mîine. dumi-
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Balcaniada de tineret

ECHIPA NOASTRĂ ÎNTILNEȘTE 

ASTĂZI SELECȚIONATA TURCIEI
STARA ZAGORA, 24 tpria 

telefon). Așadar, la Stara Za- 
gora, in prima zi a Balcaniadei 
de tineret, reprezentativa Gre
ciei a întrecut la limită (1—1) 
o selecționată de tineret din 
țara noastră. Fotbaliștii greci, 
cu o mai bogată experiență, eu 
o mai bună pregătire fizică, cu 
un virf de atac (Batsimolas) fi 
cu un conducător de joc (Ko- 
kolakis), ambii cu deosebite 
calități tehnice, au știut să 
depășească momentele critice 
(înainte de deschiderea scoru
lui și, mai ales, dupfi restabi
lirea egalității de către Burdu- 
jan) printr-o apărare aglome
rată, inchizind astfel toate cu
loarele spre poarta lui Papa- 
mihail. Victoria a revenit, deci, 
echipei mai mature care a știut 
să-și apere minimul avantaj și, 
totodată, să profite de greșelile 
apărătorilor din formația noas
tră. Ca urmare a înfrângerii din 
întilnirea cu echipa Greciei, 
fotbaliștii noștri vor juca «îm
băta, la Sliven, cu selecționata 
de tineret a Turciei, meci pen
tru locurile 3—4.

Despre adversarii de simbătă

DIN AGENDA COLEGIULUI
Joi a avut loc o ședință a 

Colegiului central al antreno
rilor care a discutat o serie 
de probleme și a luat si unele 
decizii referitoare la activita
tea tehnicienilor fotbalului.

Amintim pe cele mai impor
tante dintre acestea. S-a dat 
formă definitivă programului 
de vară pentru echipele re
prezentative ..A” și olimpică, 
pentru formațiile participante 
la cupele europer' si pentru 
celelalte echipe de club.

S-au dat indicații cu privire 
la perioada de tranziție și pre
gătitoare, în vederea noului 
campionat. S-a hotărit modul 
de desfășurare a trecerii nor
melor de control, NORME O- 
BLIGATORII, prevăzute a avea 
loc în perioada 8—13 august.

SPERANȚELE CARE
Campionatul speranțelor a 

fost pasionant atîta timp cit 
C. S. Tirgoviște, Corvinul și 
F. C. Argeș au reușit să... țină 
pasul cu echipa craioveană, 
principala pretendentă la titlu. 
După ce, în retur. ,.ll“-le pre
gătit de tînărul antrenor Ni- 
colae Zamfir s-a detașat în 
câștigător, parcă și celelalte e- 
chipe au micșorat mult tem- 
poul. îndeosebi oea tîrgoviștea- 
nâ. care in prima parte a În
trecerii se dovedise a fi deose
bit de periculoasă.

Universitatea ciștigă, așadar, 
din nou întrecerea, o ciștigă 
DETAȘAT, dar nu acest lu
cru ni se pare a fi esențial, 
ci un cu totul altul, cel pentru 
care pfedăm de multă vreme : 
ciți dintre jucătorii folosiți In 
acest campionat sînt VERITA
BILE SPERANȚE, care să intre 
în vederile antrenorilor primei 
echipe și care, mîine-poimîiae. 
să-i poată înlocui cu succes pe 
Ștefănescu, ne Beldeanu și 
Ciupitu, pe Donose si Negrilă. 
Exact asa se pune problema 
Si in privința celorlalte 17 e- 
chipe, dar depre CINE a ju
cat în acest campionat, adică 
ce fel de... speranțe au evoluat 

ai formației noastre, arbitrul 
L Crăciunescu (care a oficiat 
la linie la jocul Bulgaria — 
Turcia) ne spunea că practică 
un joc combinativ, construiesc 
acțiuni rapide, iar punctul forte 
□ constituie linia de mijloc. 
Deci partida ae anunță ca 
foarte dificilă pentru tinerii 
noștri jucători. Dar sperăm că 
antrenorii N. Pantea și L. Săt- 
măreanu au reținut greșelile 
comise in meciul cu Grecia și, 
in discuțiile cu elevii lor, le-au 
dat Îndrumările necesare pen
tru a avea o comportare supe
rioară celei din prima zi a 
competiției

Partida de simbătă (n.r. as
tăzi), de la Sliven, in compania 
selecționatei Turciei, va înce
pe la ora 18 și va fi condusă 
de V. Toncev (Bulgaria). La 
aceeași oră, la Stara Zagora, 
se va desfășura Întilnirea din
tre echipele Bulgariei și Gre
ciei, meci care va desemna pe 
câștigătoarea competiției. Par
tida va fi condusă de compa
triotul nostru I. Crăciunescu.

Pompiliu VINTILA

CENTRAI Al ANTRENORILOR
In privința finalizării acțiu

nii de selecție la nivelul Di
viziei „C" «-a stabilit să se 
alcătuiască trei selecționate din 
seriile 1—4. 5—8 și 9—12 cane 
să susțină meciuri. In ziua de 
5 iulie, cu selecționate ale Di
viziei .,B“.

Colegiul central al antreno
rilor a apreciat materialul pre
zentat de antrenorul L Stoi- 
șoir, în urma schimbului de 
experiență efectuat in U.R.S.S., 
șl a recomandat ca el să fie 
prezentat în consfătuirea an
trenorilor.

De asemenea, s-a hotărit să 
se propună Biroului federal ea, 
in noul campionat, antrenorul 
principal angajat cu contract 
să nu mai aibă drept de joc.

NE INTERESEAZĂ■ ■■

in cele 34 de etape, ne vom 
ocupa după încheierea între
cerii. Acum vrem să mai subli
niem doar că S. C. Bacău, 
campioana de anul trecut, a e- 
voluat surprinzător de slab, 
cum de foarte multă vreme nu 
s-a mai comportat o echipă de 
juniori băcăuană. Ca și Dinamo 
București, care de rfteva etaipe 
fuge de... retrogradare, dar. se 
pare, fără șanse de izbîndă !

Campionatul speranțelor sus
cită însă o dezbatere mai am
plă. tocmai pentru că proble
mele Iui sînt deosebite. (L. D.).

CLASAMENTUL
1. UNTV. CV. 32 21 5 « #2-31 «7
2. Corvinul 32 20 0 12 49-31 40
1. F.C. Argeș 32
4. CJS. Tgv. 32
5. „Poli” Tim. 32
4. F.C. Bihor 32
T. F.C. C-ța 32
t. Sportul stud. 32
». F.C.M. Bv. 32

10. AJS.A. Tg.M. 32
11. Pollt. Iași 32
12. steaua 32
13. Petrolul 32
14. S.C. Bacău 32
15. Jiul
14. Dinamo 32
17. F.C. Olt 32
1#. Chimia 32

14 11 7 43-M 39
14 1 11 43-41 37
15 4 11 47-30 34
ÎS 4 11 50-47 36
17 1 14 71-55 35
14 5 13 39-51 33
15 2 15 55-47 31
14 3 15 52-45 31
13 5 14 44-55 31
14 2 14 45-53 30
12 5 15 59-49 29
13 3 17 42-52 24
11 5 14 42-53 27
* 4 17 43-54 M
4 4 1» 44-96 22
7 5 20 36-70 1»

Finalul sezonului fotbalistic cunoaște o 
mare densitate a programului. Etapelor de 
campionat li se adaugă si fazele finale ale 
„Cupei României". In acest mod. unele din
tre echipe, prezente atit în lupta pentru locu
rile fruntașe ale actualei ediții a Diviziei 
„A”, dar ajunse și în momentele de virf ale 
competiției k.o. (Dinamo și Universitatea 
Craiova), participă la un veritabil maraton 
fotbalistic, situație valabilă si pentru două 
dintre divizionarele „A" din alte zone ale 
clasamentului (Corvinul și Politehnica Timi
soara).

Asistăm, așadar, Ia o adevărată probă de 
rezistență a echipelor noastre in ritmul de
venit obligatoria astăzi pe plan internațional, 
adieă prin jocuri regulate miercurea și sâm
băta (sau duminica).

Constatăm cu satisfacție că — în ciuda 
faptului că divizionarele „A” (ca și cele din 
,.B“ și ..C“. dealtfel) se află în finalul sezo
nului cind. oricum, oboseala poate să-$î spu
nă cuvintul — s-au înregistrat unele partide 
frumoase, spectaculoase, aprig disputate. In
tr-un cuvînt acele spectacole fotbalistice pe 
care le doresc atit de mult iubitorii de sport 
din țara noastră. împotriva unor așteptări, 
a unor păreri care socoteau că — în special 
concurentele solicitate pe ambele planuri, 
campionat și cupă — vor face față cu greu 
Drogramului dens din finalul sezonului, ele 
dispun de resurse, și încă remarcabile, spre 
a parcurge un traseu de solicitări deosebite. 
Ultimele etape de campionat ne-au oferit o 
serie de întîlniri care au smuls ropote de 
aplauze spectatorilor și s-au bucurat de elo
giile comentariilor presei ; una dintre aces
tea a fost chiar derbyul campionatului. Di
namo — Universitatea Craiova. întreaga 
etapă a sferturilor de finală ale cupei a pri
mit frumoase ealificative, două dintre întâl
niri, eele de Ia Ploiești si Pitești, ridiein- 
du-se chiar la un nivel de mare spectaculo
zitate. Trebuie să subliniem aceste realități 
îmbucurătoare care dovedesc, eu puterea 
exemplului, eă, pregătindu-se eu seriozitatea

și deplina angajare pe care o Impune as
tăzi performanța fotbalistică, jucind eu toa
tă convingerea și concentrarea, tntrecindu-se 
in mod sportiv, corect, fruntașele fotbalului 
românesc pot atinge în competițiile interne 
ștacheta pretinsă lor in marile dispute inter
naționale 1 Condiția realizării unui progres 
ferm, real al jocului lor rămîne însă aceea 
ca NUMĂRUL DE JOCURI DE VALOARE 
RIDICATA SA FIE CIT MAI RIDICAT. SA 
REPREZINTE O LINIE CONSTANTĂ ȘI NU 
O EXCEPȚIE. Numai astfel și performan
tele celor care iau startul în atit de grelele 
competiții internaționale vor căpăta o con
stantă, vor reprezenta serii de reușite- (vezi 
cazul Universității Craiova).

Evidențiind grupul de partide bune și 
foarte bune reușite de divizionarele „A" în 
ultima vreme. AVEM DATORIA SĂ ATRA
GEM ATENȚIA. IN ZILELE ACESTUI FI
NAL DE SEZON. ASUPRA OBLIGAȚIILOR 
DE SPORTIVITATE. ASUPRA DISPUTĂRII 
ÎN SPIRITUL FAIR-PLAYULUI A TUTU
ROR MECIURILOR. Regretabil, la acest ca
pitol este faptul că s-au înregistrat o serie 
de grave abateri, ca cele din meciul divizio
nar „B“ Aurul Brad — Metalurgistul Cugir 
sau ca momentele de nervozitate, de nespor- 
tivitate soldate eu eliminări înregistrate in 
toate eșaloanele competiționale și in unele 
jocuri de Cupă.

PRIMELE SI MARILE OBLIGAȚII. ÎN 
PRIVINȚA RESPECTĂRII LEGILOR SPOR
TIVITĂȚII. REVIN SPORTIVILOR ÎNȘIȘI, 
ANTRENORILOR LOR : DUPĂ CUM ARBI
TRII. CEI CARE VEGHEAZĂ LA RESPEC
TAREA ACESTOR LEGI. AU DATORIA SĂ 
INTERVINĂ CU TOATĂ FERMITATEA SI 
OBIECTIVITATEA.

Forul de specialitate este decis să sancțio
neze cu toată fermitatea orice abatere de 
la corectitudine și sportivitate, adieă să a- 
pere ceea ee iubesc atit de mult, pe bună 
dreptate, miile și miile de prieteni ai fot
balului. spectacolul sportiv.

Miine, penultima etapă a Diviziei „B“

„SUBSOLUL" CLASAMENTELOR LA ORA CLARIFICĂRILOR...
Două etape au mai rămas 

de disputat și în eșalonul se
cund. Două etape cu destule 
implicații — încă — în sub
solul clasamentelor, pentru că 
acolo, sus, lucrurile s-au lămu
rit total din etapa precedentă. 
Pierzînd surprinzător pe teren 
propriu (0—1 cu C.S.M. Reșița), 
U.T.A. și-a văzut spulberate 
șansele de a mai candida la 
ptirnul loc, mai ales că rivala 
ei, F.C. Baia Mare, a reușit în 
aceeași zi o spectaculoasă vic
torie la Timișoara (2—0 cu 
U.M.T.). Așadar, Dunărea C.S.U. 
Galați, Rapid București și F.C. 
Bala Mare vor reapărea — spre 
satisfacția suporterilor lor — 
pe prima scenă a fotbalului 
nostru.

ȘTIRI... ȘTIRI.
• ULTIMA ETAPA A DIVI

ZIEI „B“, MIERCURI 25 IUNIE. 
F.R.F. a stabilit ca ultima etapă, 
a 34-a, a Diviziei „B” să se dis
pute miercuri 29 iunie. Toate 
partidele vor începe ia ora 18.

a FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI I 
dintre Chimica Tîrnăveni și Cor
vinul Hunedoara, care a fost a- 
mtnată din cauza timpului nefa
vorabil, se va disputa la 6 Iulie, 
In deschidere la finala • .Cupei 
României.

• U.EJ-.A. ’43 — t.EJA. ’44. 
Miercuri 29 iulie va avea loc un 
med între selecționatele de ju
niori u.E.F.A. ’33 (cane a parti
cipat la turneul final din Anglia) 
șl U.E.r.A. ’84 (care urmează «ă 
participe la următoarea ediție a 
preliminariilor C.E. pentru Ju
niori).

• TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI REPUBLICAN DE 
JUNIORI n. In perioada 29 ki- 
nie — 3 iulie va avea loc tur-

Se a mosc și cele mai multe 
dintrcySechipele retrogradate. 
Miine sînt programate, totuși, 
cîteva partide importante pen
tru soarta cîtorva formații care 
se zbat să ajungă cu bine la 
liman. Iată-le : Prahova Plo
iești — C.S.M. Sf. Ghcorghe, 
Minerul Gura Humorului — 
Viitorul Gheorgheni, Carpați 
Mîrșa — Autobuzul, Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Metalul Bucu
rești, Automatica București — 
Minerul Motru, Pandurii Tg. 
Jiu — Dinamo Victoria Bucu
rești, Someșul Satu Mare — 
C.F.R. Timișoara, Metalurgis
tul Cugir — F.C. Baia Mare.

Sigur că orice punct pierdut 
acum pe teren propriu duce la 
retrogradare ! Sigur că orice

. ȘTIRI... ȘTIRI...
neul final al campionatului re
publican de juniori II, faza de 
zonă. Cele 12 echipe, împărțite 
In trei grupe, Ișl vor disputa 
meciurile la Suceava, Slobozia 
șl Baia Mare. Ciștigâtoareie ce
lor trd serii vor partidoa la 
turneul final, Intre 16—20 iulie, la 
Piatra Neamț.
• „CUPA VIITORUL” PEN

TRU COPII. Intre 14—23 iulie 
ce va desfășura competiția „Cupa 
Viitorul”, care are un caracter 
de selecție. Astfel, copiii născuți 
după 1 august 1966 IM vor dis
puta Jocurile la Alba Iulia, Ti* 
mișoara, Bacău șl Brăila, iar cei 
născuțl după 1 august 1967. la 
Hunedoara, Suceava. Rm. VUcea 
șl Giurgiu.

• A APARUT BULETINUL IN
FORMATIV NR. 3 editat de co
misia de propagandă a F.R. Fot
bal Notăm din cuprins : Progra

mul și regulamentul „Cupei de
vară”, fn atenția viitoarelor can
didate la Divizia „C“, Desfășura
rea jocurilor de baraj. 

punct cîștigat acum în depla
sare înseamnă salvare ! Dincolo 
de aceste două „variante" po
sibile, deosebit de important 
este însă ca meciurile SĂ SE 
DISPUTE CORECT, ca jucă
torii să se comporte în spiri
tul fair-play-ului. Pentru a se 
evita situații ca cea de la 
Brad.

UN SUCCES DE SEZON 
LA ÎNDEMINA TUTU
ROR !
Oriunde vă aflați, la 
mnnte sau la mare.
NU OCOLIȚI PRILE
JUL DE A VA NU
MĂRA ȘI DV. PRIN
TRE CÎȘTIGĂTORII DE 
• autoturisme ..Dacia 
1300“
• mari sume de bani 
AGENȚIILE LOTO-PRO
NOSPORT ȘI VlNZĂ- 
TORII VOLANȚI DIN 
ÎNTREAGA ȚARA VĂ 
STAU ZILNIC LA DIS
POZIȚIE.

AZI, FINAlHf 
„CUPEI TIPOGRAFUL4*

Simbătă dimineața, de la 
ora 8, pe terenul Combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii", vor 
avea loc. în cadrul acțiunilor 
sportive ale Uniunii sindicate
lor din presă, poligrafie și edi
turi. finalele „Cupti Tipogra
ful" la care vor participa echi
pele întreprinderilor poligrafice 
Arata Grafică și Buletinul Ofi
cial din București și cele din 
Oradea și Bacău.

Tragerea la sorți a semifina
lelor va avea loc pe teren, fi
nala desfășurindu-se in jurul 
orei 12.

INVITAȚIE ÎN
EXCURSIE DE 4 ZILE IN DELTA PE PONTOANE DORMITOR

Se asigură : cazare ți ma
să pe ponton, transport cu 
trenul accelerat (cu locuri re
zervate) pînă la Tulcea.

Traseul : Tulcea — Brațul 
Sf. Gheorghe — Mahmudia — 
Lacul Roțu - Canalul Sulina 
— Mila 2 — orașul Sulina — 
Crișan - Marele M - Mila

23 — Lacul Fortuna - Maliuc 
— Tulcea.

Prețtrf : 900 lei. Zile de ple-
EXCURSIE DE 7 ZILE CU CAZARE LA HOTELUL „SALCIA" DIN 

MALIUC

Tarif : cazare 34 lei/zi/
persoana ; masa 90 lei/zi/per- 
soanâ ; transfer naval 110 leî^ 
persoana.

DELTĂ
care : 1, 5, 9. 13. 17. 21, 25, 
29 iulie; 2, 6, 10, 14, 18, 
22, 26, 30 august

Posibilități de închiriere a 
unor obiecte de pescuit.

Zile de plecare : 1, 7,
13, 19, 25, 31 -iulie; 6, 12.

18, 24, 31 august; 5. 11
septembrie.

Informații și înscrieri la o- 
qențiile de turism I T.H.R. 
București din : str. Luterană 
nr. 4 (telefon 14 21 77/2958), 
rtr. Tonitza nr. 13 (telefon
14 45 94), Calea Moșilor bloc 
55 bis (telefon 11 08 48), Bd. 
N. Bălcescu nr 35 (telefon
15 7411), Bd. 1848 nr. 4 (tele
fon 14 98 81), Bd. Republicii 
nr. 68 (telefon 14 08 00), str. 
Mendeleev nr 14 (telefon 
59 37 60).



„RALIUL DUNĂRII-DACIA"- 0 REUȘITĂ, Turneul de tenis de la Wimbledon

COMPORTAREA REPREZENTANȚILOR NOȘTRI, 
UN SEMN DE ÎNTREBARE

începem comentariul nostru 
referitor la desfășurarea celei 
de a 18-a ediții a „Raliului 
Dunării — Dacia" cu un cuvint 
bun la adresa organizatorilor 
din județul Sibiu (Filiala 
A.C.R.. Poșta, organele de mi
liție, Telefoanele. Centrul te
ritorial de calcul. întreprinde
rea ..13 Decembrie". Direcția 
comercială, C.J.E.F.S. si multe 
altele) care au pus umărul 
exemplar, oferindu-ne un mo
del de angajare in organizarea 
unei competiții sportive inter
naționale.

Raliul din tara noastră — 
etapă în Campionatul Europei 
gi „Cupa Păcii și Prieteniei" 
(rezervată piloților din țările 
socialiste) — a fost, așa cum 
ne-au spus-o concurenții. cum 
au afirmat cei doi observatori 
F.I.S.A. — Robert Tennant

în întrecere, cel mai bun a 
fost, fără Îndoială, cuplul care 
a si învins. A. Ferjanez — J. 
Tandari, pe o mașină „R. 9 
Turbo", dovedindu-și valoarea 
recunoscută pentru acest gen 
de curse în Europa. Acest er 
chipaj a urcat, prin victoria 
obținută la Sibiu, pe locul 9 
în Campionatul Europei si a 
triumfat pentru a doua oară 
în ..Raliul Dunării! — Da
cia". Cistigătorii ..n-au aler
gat singuri" — cum se spune 
— ci au avut de luptat cu par
teneri puternici. O dovadă în 
acest sens este faptul că intre 
primul și al cincilea clasat n-a 
fost decît o diferență de 14 
minute si aceasta după stră
baterea unui traseu dificil, de 
856 km. Frații gemeni N. și L 
Bolșich. din Uniunea Sovietică, 
pe „Lada 1600", polonezii M.

mai bune poziții (locurile 15— 
18) le-au ocupat cuplurile M. 
Costinean — G. Barbu, A. Mol
dovan — G. Marga, C. Cinei
— D. Necala, Cr. Ionescu — 
P. Pircălăboio. Cel prezenți. 
ca și iubitorii automobilismului 
din întreaga tară, s-au între
bat insă ce au făcut In această 
confruntare cuplurile L. Balint
— D. Amărică. campion abso
lut al tării. ȘL Vasile — L 
Mălăuț, Gh. Udrea — D. Ban
ca, „piloți prioritari LISA’ 
(valoare recunoscută pe plan 
internațional). Ei bine, de ne
crezut dar adevărat, toti aceș
tia, pentru Campionatul Euro
pei. au fost— în afara cursei, 
ba doi dintre ei (L. Balint, 
Șt. Vasile). deschizători de ra
liu. plecați cu 15 minute îna
intea concurențelor (!). din — 
rețineți — lipsă de mașini pre
gătite ! C udată optică în ce 
privește reprezentarea tării si 
a Întreprinderii -Dacia* Pi
tești Intr-o competiție de pres
tigiu european ! Toate între
prinderile producătoare din lu
me folosesc concursurile din 
țara lor pentru reclamă. ..Da
da* Pitești, nu ! A ..adunat* 
piloții amintiți (din Brașov și 
București) dar procedind ast
fel -d-a scos din cursă. Si a- 
ceasta din cauza lipsei de co
laborare dintre federația de 
specialitate si respectiva intre-

Modesto FESRAR1N1 I

Cu citeva ’ecunde înaintea 
cîștiga : A.

plecării. „Nr. 1“ — echipajul care va 
Ferjanez — J. Tandari

Foto : V. CIRDEI-Sibiu

Lin-- 
reu-

(Marea Britanic) și Peter 
zen (R. F. Germania) — o 
sită din toate punctele de ve
dere : organizatoric, al traseu
lui (bine ales, specific de ra
liu, care a pus la grea încer
care tehnica piloților), partici
pării (număr mare de concu- 
renți la start : 111 din 7 țâri ; 
mașini puternice. între care 
„vedetele" ultimelor concursuri 
Internaționale : „Renault 5
Turbo", „Lada 1 600*. „Porseha 
•11“).

R. Zyszkowski, 
„Cupa Păcii 

pe

Eulblewicz 
lideri actuali în 
și Prieteniei", 
2000", R, Petkov 
schev. Bulgaria.____
911“, și L Ciubrikov — 
zakov, de 47 și 57 de ani !. din 
Bulgaria, pe „R. 5 Turbo 
fost principalii animator 
cursei, ocupînd locurile 
Ultimii, favoriți, au avut, 
obișnuit... 3 explozii de 
duc.

Dintre sportivii români.

Pe

..Polonez 
N. Mont-
„Porsihe

N. Ka-

ne-
cau-

cele

CHRIS EVERT-LLOYD - ELIMINATĂ!
Vineri, întrecerile turneului de 

tenia de 1* Wimbledon au fost 
mal puține, din cauza ploii- To
tuși, în aceste jocuri, unul a-a 
soldat eu o mare surpriză : In 
turul 1 celebra Chris Evert 
Lloyd (S.U.A.) — de 3 eci În
vingătoare In acest turneu — a 
lost eliminată in două seturi de 
compatrioata ei Kathy Jordan (a 
24-a !n clasamentul mondial) cu 
1—*, 4—7, intr-o oră si 39 de mi
nute I In turul 1 : Budarova 
(CebosL) — Shriver (S.U-A.) 4—t, 
5—*, 6—3 ; Jausevec (Iug.) — 
Burgin (S.U.A.) t—L S—3. Pfaff 
(RJ.G.) — Garrison (S.U.A.)
*-«. T-a, 4—4.

Jac ta a patra zi a turneului, 
o desfășurare insolită a avut-o 
partida din turui al 2-lea, din
tre John Mctairve (favorit nr. 1) 
* tenismanul român Florio Se-

gărceanu. Jocul a fost Întrerupt 
de mai multe ori din cauza pro
testelor jucătorului american, a- 
dresate arbitrilor. care l-au 
sancționat repetate greșeli de pi
cior la serviciu. McEnroe a fost 
ta vădită dificultate In primul 
M* ai InttLnlril, pe care l-a «1 
cedat, neouperlnd insă in setu
rile următoare. Scor : McEnroe
— Segărceanu 4—4. 4—2. 6—J,
4-4.

le alte partide: la simplu 
măscuita : Tanner (S.U.A.) —
Alexander (Australia) 4—2, 7—4, 
4—4, 8—S ; McCurdy (Australia)
— Motta (Brazilia) 4—4. 4—4,
3—4, 4—1 ; La dublu temei, cu
plul Sandra Collina (SUA) — 
Hana Sukava (Cehosl.) a dispun 
de Virginia Rusiei (România) — 
Hana Mandlikova (Cehoslovacia) 
ta. scocul de 4—6. 7—5, 6—3.

SP8IÎRII BIMĂMI ÎNCONJURAȚI CU INTERES LA EDMONTON
(Urmare din pag 1) 

s-a situat — cum era și de 
așteptat — recordmana mon
dială a probei de săritură în 
lungime Anișoara Cușmir, con
siderată ca una dintre manie 
vedete ale apropiatelor între
ceri, ca și fosta dețintăoare a 
recordului lumii. Văii Ioneseu. 
Am constatat totodată cu bucu
rie că oamenii din țara Olim
piadei *76 nu au uitat-o nici 
pe aceea rare le-a incintat și 
ne-a încântat ochiul și sufle
tul in zilele și nopțile Mont- 
iriliilni Nadia Comăneet A- 
cum ea este prezentă aici ca 
invttată a Federației Interna
ționale a Spartului Universitar, 
răminind aceeași prezentă do
rită oriunde în lume. Și alți 
compooenți ai lotului român 
au răspuns interesului mani

festat de gazde sau au zîmbit 
obiectivelor foto.

După aceste momente plă
cute, au urmat însă lungi for
malități vamale și de acredi
tare la Universiadă, prelungite 
mult timp, pină intr-un ceas 
cînd acasă. în țară, se lumina 
de ziuă, iar aici intrasem în 
noapte. Se înțelege că antre
namentele planificate inițial să 
fie efectuate in după-amiaza 
sosirii au fost anulate. De fapt, 
acum, cînd transmit aceste rjn- 
durl. e miezul nopții aici șl 
sportivii nu au apucat încă 
să se culce. Să sperăm că o- 
dată cu prima dimineață pe
trecută de tinerii noștri la Ed
monton. lucrurile vor intra în 
normal și vom avea prilejul 
să vă prezentăm aspecte de la 
primele antrenamente pe ba
zele sportive de aici.

„TBIffll IICISLAIIA» LA IAIIIAE FEMININ
Jucătoarele noastre ao picr<ul acciul ca Iugoslava (18 2î)

tele :

SARAJEVO - IN AȘTEPTAREA „OLIMPIADEI ALBE“
Pentru prima oară de la inaugurarea lor', 

In 1924, la Chamonix, Jocurile Olimpice de 
iarnă se vor desfășura anul viitor in zona 
noastră geografică, a Balcanilor. Onoarea 
de a găzdui cea de a XIV-a ediție a acestei 
importante competiții a revenit, după cum 
bine se știe, orașului iugoslav Sarajevo, ca
pitala republicii Bosnia și Herțegovlna întru
nind condiții dintre cele mai bune pentru 
reușita „Olimpiadei albe".

Desigur, in zilele noastre, sarcina organi
zării unei întreceri sportive de asemenea pro
porții nu este deloc ușoară. îndeplinirea ei 
implici mari eforturi, pe multiple planuri. 
Dar cei care și-au asumat această răspun
dere s-au dovedit capabili de a face efortu
rile necesare. începute cu ani în urmi, pre
gătirile în vederea desfășurării Jocurilor 
Olimpice de iarnă din februarie 1984 sint — 
in cea mai mare parte a lor — încheiate, așa 
cum ne-am putut convinge cu prilejul unei 
recente călătorii la Sarajevo. Iar primarul a- 
cestui frumos oraș cu aproape 450 000 de lo
cuitori, Uglesa Uzelaț, ne-a confirmat — in 
timpul intilnirii avute cu el — ci pină la 
aprinderea flăcării olimpice pe stadionul 
„Kosevo" toate detaliile organizatorice vor fi 
puse la punct.

In covirșitoarea lor majoritate, construc
țiile aferente desfășurării întrecerilor olimpi
ce sînt terminate. Pirtiile de schi alpin de pe 
Jahorina și Bjelasnița, cele de schi fond la 
biatlon de pe Igman. cea de bob de la Tre- 
bevici, noul și impunătorul complex Zetra, 
unde vor avea loc competițiile de hochei și 
patinaj viteză, ca și vechea, dar nu mai pu
țin impunătoarea sală Skenderia, unde se va 
desfășura concursul de patina) artistic,
găzduit, dealtfel, în iarna trecută zece cam
pionate mondiale sau europene pentru 
niori și juniori. Filmul (care ne-a fost pre
zentat) cu aspecte de la aceste importante 
competiții ne-a dovedit că toate instalațiile 
și echipame-,.<.ele de telecomunicații — de 
cea mai modernă factură — au funcționat 
ireproșabil, și că — tn cazul pîrtiilor, de pil
dă — numai zăpada lipsește încă pentru ca 
Olimpiada albă să poată începe imediat.

Pentru un și mai lesnicios acces al con- 
curenților și spectatorilor spre pîrtii sînt în 
curs de realizare patru noi schi-lifturi si 
două telecabine. tn diferite faze de lucru, cele 
mai multe in etapa finisărilor, se afli și con-

au

se-

•TELEX•

UATICITILHA, CEA MAI BUNA 
PEIflRMANTÂ MONBIALĂ

A SE7INULUI LA 400 ■!

strucțUle destinate cazării celor 11 000 de par
ticipau# oficiali te competiții și a miilor de 
turiști care vor reni te Sarajevo ta perioada 
Jocurilor Olimpice de iarnă. Pe Ungi iotul 
olimpic propriu-zis, de te Sarajevo, ea • 
capacitate de 2 330 locuri, ra mai fi realizat 
u» sat olimpic ajutător pe muntele Igman, 
cu 500 locuri. Celor 12 hoteluri existente, cu 
un total de 12 275 locuri, li te vor adăuga tn 
cu riad modemele hoteluri .Sarajevo' (cu 
730 locuri) și „Bistrița* (cu 330 locuri), am
bele In construcție te Sarajevo. precum fi 
hotelurile J’tmot' și „Unit" (cu 120. respec
tiv 100 locuri) pe muntele Igman fi ..Kosuta* 
(cu 150 locuri) pe Jahorina. * 
brinia, din Sarajevo, tint in 
jare spații de cazare pentru 
ne, îndeosebi pentru ziariștii 
ditați la „Olimpiada albă'..

Tot in Sarajevo te lucrează de zor 
strucția noului și impunătorului edificiu

îa cartierul Do- 
cur» de 
«400 de
care tor

amena- 
persoa- 
fi acre-

la con-
_ _______ ____ _ _________________ _‘j al 

televiziunii, care va asigura transmisia des
fășurării Jocurilor Olimpice. Dealtfel. între
gul oraș pare cupmis de o febră construc
tivă. Pretutindeni se înalță noi clădiri, cu 
diverse destinații, sau se reface înfățișarea 
celor vechi, astfel ca în februarie anul vi
itor Sarajevo si se prezinte oaspeților săi in 
haine cit mai frumoase.

In paralel, s-au depus și se mai depun e- 
forturi susținute pentru selecționarea și pre
gătirea întregului personal care va fi anga
jat sd contribuie la buna desfășurare a com
petiției olimpice. Pentru a vi da seama de 
amploarea acestei operațiuni trebuie si spu
nem ci in perioada Jocurilor vor fi necesari 
peste 1600 de oficiali și arbitri, 200 transla
tori j ----- -
780 
800 
din 
tar.___ „ ______ _________ .. ______
ferite activitiți : la festivitățile de deschidere 
și închidere a Jocurilor, pentru transportul 
flăcării olimpice, decernarea medaliilor etc.

Prin datele culese, imaginile reținute și im
presiile formate la fața locului orice vizitator 
de azi al orașului Sarajevo rămine cu con
vingerea ci apropiata ediție a Jocurilor O- 
limpice de iarnă se va bucura de cele mai 
bune condiții de desfășurare.

Constantin FIRANESCU

și 600 ghizi, 500 specialiști în electronică, 
cadre medicale (dintre care 220 doctori), 
șoferi. Au fost, de asemenea, selecționați, 
marea masă a celor ce s-au oferit volun- 
6 000 de tineri care vor fi folosiți în di-

In cadrul „Memorialului Ro- 
sicky" desfășurat la Praga. 
atleta cehoslovacă Jar mila Kra- 
tockvilava a realizat cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului la proba de 400 m 
acoperind distanța tn 48,82. 
Printre celelalte rezultate : Fl- 
blngerava 21,19 m la greutate ; 
Steve Caldwell (Anglia) 1:47,81 
la 800 m; De Jestu (Portuga
lia) 13:52,82 la 5 000 m.

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
PIOTRKOW

VARȘOVIA, 24 (Agerprea). — 
După consumarea a trei runde, 
tn turneul Internațional feminin 
de șah de la Piotrkow Tribunals- 
c. conduc Gertrude __ 
(România), Elzblei* Sosnowska, 
Așneszka Brusztnun (ambele Po
lonia), cu ctte 2J p, urmate de 
Iașree Khabilkar (India), Marti
na Keller. (R.D. Germană) șl 
Johana Jagadztaska (Polonia) — 
eu ette 14 p. in runda a 3-a. 
Baumstark a învins-o eu piesele 
negre pe Iașree Khadtlkar. iar a 
două reprezentantă a țări: noas
tre tn întrecere. Eugenia Ghindă, 
a pierdut partida cu Marttna Ke-

Baums tark

box • Japonezul Jiro Wata
nabe și-a păstrat titlul de cam
pion mondial al categoriei super- 
muscă (versiunea W.B.A.) Învin
gând la puncte, ta orașul Sendai, 
pe mexicanul Roberto Ramirez. • 
„Turneul capitalelor prietene* 
s-a încheiat vineri ta sala Glu- 
lești. Câștigătorii ta ordinea ce
lor 11 categorii: Anghel Metodiev 
(Sofia), Iancu Nicolae, Asen Mi
hailov (Sofia), Mircea David, 
Relu Manole Rubel Obreja, Ca- 
rallu Doinov (Sofia), Cristian 
Dumitru, Dumitru Beșllu, Gheor- 
ghe Anghel și Dorin Răcani.

CICLISM • Cea de a 6-a eta
pă a „Turului Iugoslaviei*, dis
putată pe distanța Ljubljana-Bo- 
vee (136 km) a fost cîștigatâ d» 
iugoslavul Bojan Ropret ta 3 h 
20:25. In clasamentul 
conduce corn patriotul său 
Certa cu 19 h 12:55. • în 
Elveției* cea de a 10-a 
(Geneva — Bruegg, lăl _ . _ 
revenit francezului Eric Dall’Ar» 
melltaa ta 4 h 25:42. In clasa
mentul general conduce Irlande
zul Seen Kelly cu un total de 
44 h 07:57. • Sovieticul Vladimir 
Malakov este ciștigătorul celei de 
a 8-a etape a „Turului Italiei* 
rezervat amatorilor. El a acope
rit cei H2 de km ta 2 h 16:42. 
în clasamentul general pe primul 
loc se menține Italianul Renate 
Piccolo cu 28 h 20:09.

NATAȚIE • In cadrul campio
natelor R.F. Germania, ieri la 
Hanovra, Michael Gross și-a co
rectat recordul european pe 200 
tn fluture, realizând 1:53,37 (v.r. 
1:36,85).

PENTATLON MODERN a Con
cursul international de la Varna 
a fost dștigat de polonezul Ma
rek Bajan cu 5 239 de puncte. El 
este urmat ta clasamentul final 
de bulgarul Klinclarov 5 211- p si 
de polonezul Pavel Olaszewskl 
cu 5 189 p. Pe echipe primul loa 
a revenit Poloniei cu 15 648 p.

general
Primo® 
..Turul 

etapă 
km) a

• La Milano dispută
aceste zile un mare turneu inter
național la care iau parte presti
gioase echipe de club din Italia, 
Brazilia și Uruguay. Este vorba 
de turneul cunoscut sub numele 
de „Mundlallto* și la care tn 
acest an iau parte Internazionale 
șț A.C. Milan, ambele din Mi
lano, Juventus Torino, Flamengo 
Rio de Janeiro șl Penarol Mon
tevideo. Meciurile au loc pe sta
dionul „Giuseppe Meazza” (San 
Siro) din Milano.
• Cu toate că anunțase Inițial 

că își pune candidatura pentru 
organizarea C.M. din 1990, forul 
de specialitate englez renunțase 
ta un moment dat, preclztnd că 
un turneu final cu 24 de echipe 
este prea greu de organizat. Re
cent, s-a anunțat că totul este 
in ordine, candidatura engleză 
rămtntnd tn picioare. De data 
aceasta, purtătorul de cuvînt al 
Federației engleze a declarat că : 
„...24 de echipe la un turneu nu 
constituie o problemă pentru 
noi...*.

• Cel mai vechi Internațional
vest-german, Sepp Muller a fost recent - ■ - • •
vlrstei 
tat in 
1921...
• O _ _ .

France Press anunță că noul gu
vern spaniol a decis să suspende 
sprijinul financiar acordat fede
rației de fotbal pină în momen
tul ta care nu se vor clarifica 
ooncluziile unei anchete contabile.
• In finala Cupei Ligii spa

niole (a nu se confunda cu Cupa 
Spaniei) se vor inttlni, din nou. 
Real Madrid și F.C. Barcelona. 
Madrilenii, Învinși ta meciul tur 
de Real Zaragoza cu 5—3, au clști- 
gat pe teren propriu cu exact 
același scor și s-au calificat 
după executarea loviturilor de la 
11 m, tar F.C. Barcelona a dis- 
pue de Atletico Madrid eu 5—4 
(0—1 ta tur).
• In med amical la Buenos 

Aires : Argentina — Chile 1—0 
(0—0) prin golul marcat de Mo- 
rete (min. 70).

sărbătorlt la împlinirea 
de 90 de ani. El a debu- 
jocul cu Finlanda în anul
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