
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.B.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri, W aprilie, a 
avut loe ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat raportul cu privire la 
Îndeplinirea normelor de con
sum pe anul 1983. Comitetul 
Politic Executiv a hotărit ea, 
in cursul lunii mai, să se faeă 
a analiză amănunțită pe fie
care minister și ramură econo
mică a felului cum se reali
zează normele de consum fi
xate, a măsurilor stabilite pen
tru încadrarea riguroasă in 
aceste norme.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat și 
aprobat propunerile de îmbună
tățire a Programului de valori
ficare superioară șl creștere a 
bazei de materii prime minerale 
și energetice primare, pentru 
perioada 1984—1990. Elaborate 
pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aceste pro
puneri au în vedere mărirea 
progresivă a fondului național 
de rezerve la toate substanțe
le minerale utile, îndeosebi la 
petrol, gaze și cărbuni.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat, de aseme
nea, o serie de măsuri privind 
perfecționarea activității in in
dustria prefabricatelor folosite 
in construcția de locuințe, în 
vederea ridicării calității aees- 
tora.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, apoi, un raport pri
vind activitatea pe eare au 
desfășurat-o anul trecut Co
misia centrală $1 comisiile ju
dețene pentru îndrumarea și 
controlul unitar al aplicării le
gii privind controlul provenien
ței unor bunuri ale persoanelor 
fizice eare nu au fost dobîndi- 
te în mod licit.

In continuare, in cadrul șe
dinței. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o in
formare cu privire la vizita 
oficială de prietenie efectuată 
fn România, în perioada 8—9 
aprilie, de tovarășul Jose E- 
duardo dos Santos, președintele 
M..P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Popu
lare Angola.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat rezultatele dialogului 
la nivel înalt româno-angolez, 
apreciind eă el deschide noi 
perspective dezvoltării relațiilor 

dintre țările noastre, in inte
resul ambelor popoare, al cau
zei păcii și colaborării inter
naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat, de asemenea, conclu
ziile celor doi președinți eu 
privire la evoluția vieții in
ternaționale, eare au reafirmat, 
și eu aeest prilej, hotărirea 
României și Angolei de a con
lucra activ pe arena mondială. 
Aprobînd in unanimitate înțe
legerile convenite in timpul vi
zitei, Comitetul Politie Execu
tiv a stabilit măsuri pentru 
transpunerea lor în viață.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat, 
de asemenea, despre vizita de 
prietenie pe care a făcut-o, 
împreună en tovarășa Elena 
Ceaușescu, in zilele de 12—13 
aprilie, în Republics Socialis
tă Federativă Iugoslavia, la 
invitația Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și a Prezidiului 
Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor vizitei, care a mar
cat un nou șl important mo
ment in evoluția ascendentă și 
rodnică a relațiilor dintre Ro
mânia și Iugoslavia, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia. S-a subliniat eu satis
facție eă întîlnlrile și convor
birile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl conducătorii de 
partid și de stat ai Iugoslaviei 
— eare s-au înscris In cadrul 
dialogului tradițional la nivel 
înalt — au dat expresie dorin
ței comune de a dezvolta și 
mai larg colaborarea și con
lucrarea dintre țările, partidele 
și popoarele noastre, în opera 
de construcție socialistă, în 
soluționarea marilor probleme 
ale vieții internaționale.

Aprobînd, in unanimitate, re
zultatele vizitei, Comitetul Po
litie Executiv a stabilit măsuri 
pentru Înfăptuirea, in cele mai 
bune condiții, a înțelegerilor 
convenite privind dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor tradi
ționale româno-iugoslave, a co
laborării dintre țările, partidele 
Și popoarele noastre, vecine și 
prietene.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.
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Patru decenii de viața noua, liberă și prosperă

CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID -CHEZĂȘIA 
FUNDAMENTALĂ A TUTUROR SUCCESELOR
MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

lui. a secretarului său general, tn-Poporul nostru trăiește, cu 
puternică vibrație patrio
tică, cel de-al 40-lea an 

al libertății sale, ani in care 
strălucita Istorie de fundamen
tale prefaceri social-politice șt 
economice a patriei, inaugurată 
de Revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă 
șl antiimperialistă de ta 23 Au
gust 1944, sub conducerea 
partidului comunist, s-a scris 
cu eroismul a milioane de oa
meni ai muncii, in frunte cu 
comuniștii, pe magistralele con
strucției socialiste. Au fost 
străbătute patru decenii de 
vibrantă energie a muncit 
libere, creatoare. Întreaga țară 
s-a transformat Intr-un vast 
șantier, căpătind relieful preg
nant al marilor obiective eco
nomice și soci al-culturale cu
prinse in grandiosul Program 
de luptă al comuniștilor. în
deosebi ultimele două decenii 
ale Istoriei noastre noi, prin 
mărețe și cutezătoare edificări 
socialiste, rod strălucit al gîn- 
dlrii clarvăzătoare s partidu-

SPORTUL - ÎN PAS CU ÎMPUNIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI
Patru decenii in care, sub 

conducerea și îndrumarea par
tidului, s-a scris noua is
torie a sportului românesc, 
devenit cu adevărat un bun al 
întregului popor, un Important 
mijloc de întărire a sănătății; 
de creștere a vigorii și capaci
tății de muncă, de educație 
patriotică, revoluționară a ti
neretului, a tuturor cetățenilor 
patriei.

In pas cu Împlinirile socia
liste din toate domeniile de 
activitate, educația fizică și 
sportul — de masă, ca și de 
performanță — au cunoscut o 
dezvoltare multilaterală și un 

varășzl NI CO UAM CEAUȘESCU, 
na aa egal ta întreaga istorie 
a patriei neaatre.

Mișcare» sportivă din Româ
nia, condusă ta permanență 
de partid, a Înregistrat ta a- 
cești ani mari transformări, e- 
ducațta fizică și sportul deve
nind activități de interes na
țional, componente importante 
ale procesului de educare co
munistă a tineretului, a mase
lor largi de oameni ăi muncii, 
factori de bază tn menținerea 
șt Întărirea sănătății și puterii 
de munci, pentru petrecerea 
in mod plăcut și util a timpu
lui liber. In curgerea anilor, 
de la crearea, in anul 1944, ta 
ÎS septembrie, a Organizației 
Sportului Popular, prima orga
nizație cu caracter democratic 
din istoria sportului românesc, 
mișcare* noastră sportivă a de
venit eu fiecare an mal vi
guroasă, cu o mereu mal mare 
audiență ta rindorile tinere
tului, ale maselor largi de oa

avint impetuos in toate jude
țele țării. Este o realitate care 
subliniază semnificativ preocu
parea și sprijinul permanent 
pe care partidul șt statul nos
tru le au pentru ca, pretutin
deni, din marile centre pînă in 
cele mai depărtate așezări de 
munte, peste tot acolo unde 
trăiesc șl muncesc tinerii, oa
menii muncii, sportul si con
tribuie. cu toate virtuțile lui, 
la formarea omului nou a! so
cietății socialiste.

„SPORTUL — IN PAS CU

MilNf, îl CAPITALI ETAPA DE VARĂ A ,,DACIADEI“

meni al muncii, cu tot mal 
mulți performeri de valoare 
olimpică, mondială și europea
nă. Conducerea mișcării spor
tive de către partid, grija per
manentă ca această activitate 
să devină un bun al maselor 
largi populare s-au materiali
zat, de-a lungul anilor, in ho- 
tărîri de importanță Istorică 
elaborate de partidul și statul 
nostru, care au asigurat ca
drul organizatoric și au impul
sionat în permanență avîntul 
Și afirmarea mișcării noastre 
sportive. Hotărirea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. asupra 
dezvoltării continue a culturii 
fizice și sportului (iunie 1949). 
Hotărirea C.C. al P.M.R. și

(Continuare In pag a 2-a)

ÎMPLINIRILE SOCIALISTE 
ALE PATRIEI" — este gene
ricul sub care ziarul „Sportul" 
Iși începe, cu acest număr, se
rialul prezentării celor mai im
portante realizări sportive în 
județe în cele patru decenii a 
căror aniversare, țara întreagă 
Se pregătește să o sărbătoreas
că la 23 August 1984.

In paginile 4—5 : Pe noile 
magistrale ale sportului în ju
dețele BACĂU. SATU MAH 
și TELEORMAN.

Astăzi ți mi ine, etapa a 29-a a Diviziei „A" de fotbal

0 „RUNDĂ** CU JOCURI-CHEIE LA ORADEA Șl RM. VÎLCEA

Miine, de ta ora 19. pe Sta
dionul tineretului dla Capi
tală, in organizarea Consiliului 
municipal pentru educație fi
zici și sport, se va desfășura 
o amplă manifestare polispor

tivă prilejuită de deschiderea 
oficială, in București, a etapei 
de vară a „Daciadei". In pro
gram, numeroase întreceri și 
demonstrații sportive. (amă
nunte în pag. a 2-a).

• Examen dificil, la Rm. Vil cea, 
pentru lidera campionatului • 
Semifinalista Cupei campionilor, 
Dinamo, joacă astăzi cu lan
terna, C.S. Tirgoviște • „Sportul* 
vrea să-și ia revanșa, la Ba
cău, pentru punctul pierdut, 
astă-toamnă, la București • 
Neînvinsă în retur, pe teren pro
priu, Dunărea C.S.U. va rezista 
— oare — și celui de-al șaselea 
val (F.C. Argeș) I • La lași, 
două echipe („Poli* și F.C. 
Baia Mare) care in ultimele 
două etape au primit... 14 go
luri I • Rapid — A.S.A., în
trecere pentru un loc sub... 
soarele Diviziei „A* • In cam
pionatul trecut. Universitatea 
Craiova ciștiga la Oradea. Dar 
miine I • Pe drumul său spre 
salvare. Petrolul intilnește in 

Corvinul un obstacol dificil

Cîmpeanu, unul dintre cei mai eficace atacanti ai liderului, reia 
balonul cu capul spre poarta vilcenilor. Fazi din partida tur 

dintre Steaua și Chimia (3—1)
PROGRAMUL ETAPEI tăva\\\\VĂ\ViWX\\\\\\\^

â ____
București :

Mliie, la Mdila, altiaul mea al rugbyștilor In „Cupa F I.R.A. — 84‘*

ITALIA-ROMÂNIA, 0 PARTIDĂ 
A MARILOR AMBIȚII...

CLASAMENTUL

1. STEAUA 27 17 4 6 51-19 38
2. Dinamo 23 13 9 3 46-25 35
3. Univ. Craiova 28 15 4 9 47-23 34
4. Sportul stud. 28 14 8 8 43-30 34
5. F.C. Argeș 27 15 3 9 34-25 33
6. S.C. Bacâu 28 13 4 11 29-37 30
7. F.C. Bihor 28 12 5 11 43-36 29
8. Jiul 28 11 7 10 25-28 29
9. Chimia 28 11 8 11 34-42 28

10. F.C. Olt 27 8 11 8 26-20 27
11. Corvinul 28 10 7 11 38-34 27
12. Rapid 28 9 8 11 25-27 26
13. Polii, lași 28 8 10 10 25-31 26
14. F.C. Baia Mare 28 10 5 13 33-51 25
15 A.S.A. Tg. M. 28 10 4 14 26-38 24
16. Dunărea C.S.U. 28 6 9 13 22-32 21
17. Petrolul PI. 28 7 6 15 22-40 20
18. C.S. Tîrgoviște 28 3 t 14 20-51 12

3

I

Slatina : 
Oradea 
Bacău : 
lași : 
Rm.Vilcea 
Ploiești : 
Galați : 
București :

ASTĂZI
DINAMO - C.S. TIRGOVIȘTE

(Stadionul „23 August")
MIINE

F.C. OLT 
F.C. BIHOR 
SPORT CLUB 
POLITEHNICA 
CHIMIA 
PETROLUL 
DUNĂREA 
RAPID

(Stadionul Steaua) 
Toate partidele vor începe la ora 17.

- JIUL
- UNIV. CRAIOVA
- SPORTUL STUD.
- F.C. BAIA MARE
- STEAUA
- CORVINUL
- F.C. ARGEȘ
- A.S.A. TG. MUREȘ

$

Miine, ta Aquiia (Italia), echi
pa de rugby a României iși 
încheie seria partidelor interna
ționale, prevăzute în cadrul ac
tualei ediții a „Cupei F.I.R.A.", 
printr-un meci dificil, așa cum 
sint toate cele disputate cu 
„squadra azSUrra* pe terenul 
acesteia. Deși, tn ultimul timp, 
s-au prezentat bine, rugbyștii 
tricolori — campioni europeni și 
neinvinși în trecuta ediție a 
întrecerii continentale — nu 
vor reedita, din păcate, succesul 
din anul precedent, ei inregis- 
trind la 4 decembrie, la Tou
louse, o înfrîngere (15—26) ca
re va permite, probabil, Fran
ței să termine în acest 
an pe primul loc. Si asta în
tru cit cele trei succese româ
nești (31—0 cu Polonia, 19—3 
cu U.R.S.S. și 8—0, In urma 
neprezentării echipei Marocului) 
— chiar tn situația cîștigăril 
meciului cu Italia 1 — nu vor 
fi suficiente pentru „adjudeca
rea* Cupel F.I.R.A. decît îa

ipoteza (improbabilă) a unui 
succes al ,,XV“-lul sovietic, la 
16 mai, la Moscova, asupra 
team-ului francez.

Oricum, meciul rugbyștilor 
noștri în Italia este important 
nu numai pentru obținerea lo
cului II în clasamentul euro
pean, ci și pentru că el re
prezintă o ultimă repetiție ge
nerală. la nivel inter-țări, îna
intea partidei oficiale cu re
dutabila echipă a Scoției (mai, 
la București), recenta cîștigă- 
toare a Turneului celor 5 
națiuni.

Echipa României a plecat ieri 
în Italia, lotul celor 21 de ju
cători fiind condus de vicepre
ședintele F.R.R. Jean Oncescu. 
Antrenorii Valeriu Irimescu și 
Theodor Rădulescu vor trimite 
— probabil — pe teren urmă
torul „XV" : Codoi (Steaua, 2

(Continuare in pap a 5-a)
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Duminică dimineața, fie Stadionul tineretului din Capitală

FUNDAMENTALĂ A TUTUROR
MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE
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(Urmare din pag. 1)

Consiliului de Miniștri cu pri
vire la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport (iu
lie 1957). flotărirea Comitetului 
Executiv ai C.C. al P.C.R. cu 
privire la reorganizarea activi
tății de educație fizică și spori 
(iulie 1967), Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului (28 fe
bruarie—2 martie 1973) — iată 
etape de însemnătate istorică 
pentru drumul parcurs de miș
carea noastră sportivă in ulti
mele patru decenii.

In istoria contemporană a 
patriei noastre, anii de tind 
in fruntea partidului și a țării 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se disting ca o e- 
pocă puternic marcată de gin- 
direa și fapta secretarului ge
neral al partidului, de minuna
tul său exemplu de revoluțio
nar, patriot și umanist. In toa
te domeniile vieții economico- 
sociale, concepțiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și-au pus 
amprenta în mod creator, de- 
terminînd cele mai de seamă 
realizări din istoria României 
și profilind viitorul luminos al 
patriei noastre socialiste. în a- 
cest larg context, și mișcarea 
sportivă a beneficiat, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu**, de preocu
parea și grija părintească ale 
secretarului general al parti
dului, de prețioasele sale în
drumări, de gîndirea sa cu
prinzătoare și mereu Înnoitoa
re, de sprijinul său larg. în
drumările secretarului general 
al partidului, îndrumări care 
au dat contururi noi conceptu
lui de educație fizică și sport, 
conferind acestui domeniu 
înalte valențe social-educative, 
se deslușesc — limpede și pu
ternic fundamentate — în nu
meroasele și valoroasele docu
mente ce au rezultat din Inter
vențiile tovarășului Nicolae

Ceaușescu, în alte documente 
de partid care s-au constituit 
ca adevărate cărți de căpâtii, 
ca prețioase instrumente de 
lucru pentru întregul activ al 
mișcării sportive. Mesajele a- 
dresate de secretarul general 
al partidului conferințelor pe 
țară ale mișcării sportive, Cu- 
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la festivitatea de 
premiere a sportivilor români 
medaliați la J.O. de la Mont
real, referirile la activitatea de 
educație fizică și sport în cu- 
vîntări, o serie de legi, regle
mentări și acte normative ela
borate în baza indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă orientări de o inesti
mabilă valoare teoretică și 
practică care au direcționat 
dezvoltarea sportului românesc 
in concordanță cu marile răs
punderi încredințate de partid 
în măreața operă de construire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul 
României.

Rolul important care este a- 
tribuit In aceste documente 
exercițiului fizic și sportului 
corespunde unei viziuni nova
toare, prin identificarea legă
turilor existente între realită
țile și necesitățile vieții omu
lui în epoca modernă. Intre la
turile activității fizice și spi
rituale, Intre aspectele forma
tive și instructiv-educative. 
Este vorba, In fapt, de o viziu
ne Înalt umanistă exprimînd 
grija față de om, de sănătatea 
sa fizică, Intelectuală și mora
lă, față de viitorul națiunii 
noastre socialiste. „Cerințele 
dezvoltării actuale și de per
spectivă a societății noastre 
socialiste — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Mesajul 
adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive din martie 
1982 — fac in mod obiectiv 
necesară ereșterea rolului cul
turii fizice și sportului in pro
cesul edueației socialiste și for
mării omului nou, în întărirea

SUCCESELOR
sănătății și vitalității națiunii 
noastre. în asigurarea condi
țiilor ca poporul român, tine
retul patriei să crească viguros 
și sănătos".

Sarcinile și obiectivele miș
cării sportive, așa cum au fost 
stabilite de conducerea parti
dului și statului, iși găsesc o 
deplină materializare în cea 
mai mare competiție națională 
din istoria sportului nostru, 
..DACIADA", inițiată și orga
nizată din indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, această 
minunată olimpiadă a sportului 
românesc care, pentru prima 
oară, creează o punte trainică 
între activitatea de masă și de 
performanță, întrecere care-și 
propune cuprinderea întregu
lui tineret, a maselor largi de 
oameni ai muncii în practica
rea organizată și sistematică 
a exercițiilor fizice, sportului 
și turismului, legarea culturii 
fizice și sportului de activita
tea de producție, de procesul 
de învățămînt, de viața și o- 
dihna cetățenilor, ale diferite
lor colectivități din mediul ru
ral și urban, ridicarea nivelu
lui general al sportului de per
formanță prin întronarea unui 
climat de muncă asiduă, de 
înaltă exigență și responsabili
tate, prin cultivarea în rîndul 
sportivilor, tehnicienilor și ce
lorlalți activiști a unor alese 
trăsături morale și de caracter, 
a unei înalte conștiințe patrio
tice.

Ințelegînd pe deplin impor
tantele sarcini ce le revin din 
Hotărîrile și Documentele de 
partid, din prețioasele Indicații 
ale secretarului general al 
partidului, sportivii patriei, 
tehnicienii și activiștii mișcării 
sportive sînt hotărîți ca, în a- 
cest an, pășind în cel de-al 
5-lea deceniu al vieții libere, 
luminoase, să-și înzecească e- 
forturile, să facă totul pentru 
a dezvolta și mai mult baza de 
masă a sportului nostru, pen
tru a obține noi și strălucite 
afirmări internaționale, care 
să contribuie la creșterea con
tinuă a prestigiului cucerit In 
lume de România socialistă.

START IN ETAPA DE VARA
A „DACIADEI»

Un bogat program de întreceri și demonstrații sportive
Stadionul tineretului din Ca

pitală va cunoaște duminică 
un eveniment deosebit. 11 pri
lejuiește deschiderea etapei de 
vară a marii competiții sporti
ve naționale „Daciada". Acest 
moment de start va fi marcat, 
de la orele 10, de o suită de 
acțiuni sportive de masă pre
gătite cu multă atenție și care, 
sîntem convinși, vor trezi un 
larg interes din partea spec
tatorilor.

După festivitatea die deschi
dere (ocazie cu care vor fi 
premiate cluburile șl asociații
le sportive bucureștene șl con
siliile de educație fizică și 
sport ale sectoarelor cu o acti
vitate rodnică la ediția prece
dentă a „Daciadei"), pe stadio
nul central se vor desfășura 
reprize de gimnastică sportivă 
și ritmică, alegorii de lupte, 
scrimă, judo și box, probe at
letice, de ștafetă și semifond,

La sfirșitul acestei săptă- 
mini — o singură finală pe țară, 
programată la Cluj-Napoca, cu 
participarea a numeroși copii, 
practicanți ai kartingului. cei 
mai buni dintre ei reuniți acum 
In întrecerile din cadrul „Cupei 
Primăverii", organizată de 
C.N.O.P. Astăzi și mîine vor 
avea însă loc numeroase alte 
competiții și acțiuni sportive de 
amploare desfășurate sub ge- 

O viată închinată sportului

TINEREȚE FĂRĂ BÂTRÎNEȚE

o cursă ciclistă cu adițiune de 
puncte, alergări de cros — ca
tegoriile 6—8 ani, 15—17 ani, 
17—19 ani și peste 19 ani — 
demonstrații de aero și rache- 
tomodele, precum și un joc de 
popularizare a sportului nostru 
național, oină. Le vor susține 
tineri și tinere din cluburile 
sportive școlare, din celelalte 
asociații și cluburi bucureștene, 
elevi din comunele Mogoșoaia 
șl Chitila.

Paralel, pe terenurile de bas
chet, handbal și volei ale sta; 
dionului vor avea loc jocuri 
în cadrul campionatelor muni
cipale ale școlilor generale, iar 
la sediul Clubului sportiv șco
lar „Triumf", un simultan la 
200 de mese, cu participarea 
celor mai buni șahiști elevi. 
Pe poligonul de tir, un concurs 
original de glonț la care vor 
luă parte elevi din liceele Ca
pitalei ya completa acest bo
gat program sportiv.

* *

nericul „Daciadei" — etapa de 
vară. Asemenea manifestări 
ne-au fost anunțate șl de la 
Galați, Craiova, Arad, Constan
ța, Sibiu, Este vorba de crosuri 
de masă si acțiuni turistice, de 
turnee de volei, baschet și 
handbal, de întreceri de popice, 
tir, fotbal etc., inițiate de or
ganele sportive județene, din 
municipii, localități și de la 
sate.

S port-producf ie-}tiinfă

ZBORUL ÎN COSMOS A ÎNCEPUT. . . . ÎN CERCUL DE MODELISM
Faptul că sporturile tehnico- 

aplicative se constituie ca im
portant factor de educație pa
triotică a tineretului, de pre
gătirea multilaterală pentru 
muncă și viață nu mai tre
buie, desigur, demonstrat. Tot 
mai mulți copii trec pragul 
secțiilor de modelism, de kar
ting, de radioamatorism, moto- 
ciclism, atrași de frumusețea

SORIN CONSTANTIN 
CÎSTiGĂTOR LA TURNEUL 
DE JUDO DE LA PRAGA

In concursul Internațional de 
judo pentru tineret de la Fra
ga. sportivul român Sorin Con
stantin s-a clasat pe primul loc 
la categoria 60 kg, iar Daniel 
Ioniță (65 kg) și Corneliu Lun- 
gu (86 kg) au ocupat locul se
cund. La întreceri au participat 
sportivi reprezentînd orașele 
București, Sofia. Moscova, Var
șovia, Budapesta și Praga.

GALĂ DE BOX

LA CLUBUL TITAN
Iubitorii sportului cu mănuși 

din Capitală vor • avea prilejul 
să asiste mîine, incepînd de 
la ora 10, la o interesantă gală 
de box organizată de clubul 
Metalul, în sala clubului Ti
tan, din str. Turturele. In pro
gram, o atractivă întîlnire în
tre boxerii cluburilor bucureș
tene Metalul și Voința. Iată cî- 
teva partide din program : 
N. Crăciun (Metalul) — I. Băr- 
culeț (Voința), V. Stavăr (Me
talul) — I. Văcălie (Voința), 
V. Mihăilă (Metalul) — Fi. 
Zamfir (Voința), M. Popa (Me
talul) — T. Panait (Voința), 
I. Dobre (Metalul) — T. Pîr- 
jol (Voința).

Sportul 

acestor sporturi și de miraco
lul tehnicii. Ce se recoltează 
din aceste pepiniere ? Vom da 
doar cîteva exemple din mul
tiplele întîlnite și notate in 
carnetul de reporter. Cel mai 
semnificativ este, fără îndoia
lă, cel pe care ni-1 oferă pri
mul nostru cosmonaut, cpt. 
ing. Dumitru Prunariu. Zborul 
său în cosmos a început, după 
cum ne spunea „în cercul de 
aeromodelism de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din 
Brașov. Am început să îndră
gesc aviația construind mici 
modele zburătoare". Plin de 
semnificații este și faptul că 
marea majoritate a specialiș
tilor în electronică, această 
tehnică de vîrf, din Combina
tul siderurgic de la Galați sînt, 
după cite am aflat „absolvenți" 
ai... radioclubului județean, 
unde și-au făcut primele stu
dii în radiotehnică. La Giur
giu, pe șantierul naval lucrea
ză mulți proiectanți care au fă
cut cunoștință cu... vapoarele 
— miniaturale — pe cînd pur
tau cravate pionerești, în cer
cul de navomodelism condus de 
un om care și-a închinat în
treaga viață acestui sport, prof. 
Mircea Busuioc. In București 
la I.T.B., secția U.R.A.C. un 
colectiv de specialiști, în frun
te cu • ing. Constantin Bageac, 
pasionați pentru karting, nu 
numai că practică acest sport, 
dar construiesc în serie mici 
bolizi pe patru upți, destinați 
cercurilor de karting din țară. 
Cîțl anume ? Peste 200 ! Prîn-

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI, tn meciul Chimia Rîmnlcu Vîlcea — A.S.A. Tirgu Mureș, gazdele au deschis scorul în secunda a zecea !Printr-o pornire ca din tun Șî-un șut rapid, perfect plasat. S-a stabilit acuma un Record de-o... sută metri plat !
MANOLE PLESA, BUCUREȘTI. Chiar zilele trecute, stind de vorbă cu Mircea Vlădoianu, din serviciul de presă șl propagandă al clubului Universitatea Craiova, am aflat că, in cursul anului trecut, Clubul din Bănie 

a primit circa 25 000 de scrisori 

tre proiectanții principali ai 
întreprinderii de avioane din 
Bacău se numără și ing. Mircea 
Radu. L-am întrebat de cînd 
lucrează în aviație și ne-a răs
puns cu seriozitate : „De cînd 
eram copil. Numai că atunci 
proiectam aeromodele". In ul
tima vreme, ing. Mircea Radu 
a proiectat și pus la punct un 
motoraș pentru modelism de 
mare valoare (2,5 cmc, capaci
tate), care se construiește in 
serie. Și exemplele ar putea 
continua.

Este firească, ținînd seamă 
de acestea, preocuparea care 
există în multe județe ale ță
rii, din partea C.J.E.F.S. și a 
factorilor cu atribuții, pentru 
sprijinirea și dezvoltarea acti
vităților tehnico-aplicative. Din
tre numeroasele exemple rețin 
atenția județele Suceava, Mu
reș, Dîmbovița, Galați, Brașov, 
Bihor, Argeș, pentru modelism; 
București, Prahova, Galați, 
Constanța, Hunedoara, Mara
mureș — pentru radioamato
rism ; Caraș-Severin, Sibiu, 
Timiș, Bistrița Năsăud — moto- 
ciclism. Ne întrebăm însă de 
ce nu se întîmplă același lu
cru — ci dimpotrivă — în ju
dețele Gorj, Călărași, Brăila, 
Teleorman (modelism), Vran- 
cea, Covasna, Mehedinți (ra
dioamatorism), Brăila, Bacău, 
Neamț (motociclism). Am vrea 
ca aceste rînduri să constituie 
un semnal și pentru alte con
silii județene care nu au fost 
amintite aici.

Viorel TONCEANU

cu cereri de insigne, fotografii, fanioane etc., oferindu-i-se pentru acestea simple... mulțumiri. Sînt bune si ele ! Dar, gîndlți-vă, dacă un club are posibilitățile materiale de a trimite GRATUIT suporterilor atîtea lucruri care n-ar încăpea, poate, nici într-un magazin... Pentru a nu deveni cel de-al 25 001 solicitant de a-

Sediul Consiliului Jude
țean pentru Educație Fizică și 
Sport Mureș se află intr-o 
clădire mare din centrul mu
nicipiului Tg. Mureș. Cine le-a 
repartizat „sportivilor" eta
jul al treilea s-a gîndit desi
gur că... au condiția fizică ne
cesară. Și nu au greșit. Ac
tiviștii consiliului, ca și cei 
ce vin cu treburi acolo, nu 
au... probleme cu lunga 
scară de marmură. Nu are nici 
Martin Korch care, în pofida 
celor 84 de ani — cu care se 
mîndrește — vine zilnic la... 
serviciu, chiar dacă pe ușa 
sa, din capul scării, scrie că 
joia nu... lucrează.

Iată-1 Ia biroul său. între 
fișe și dosare, rezolvînd toate 
treburile fotbalului mureșan, 
nici puține și nici prea sim
ple. Legitimări. transferări 
și evidența campionatelor ju
dețului, pentru toate cele 245 
de secții active de fotbal, in
clusiv cele divizionare, edita
rea „buletinului săptărnînal" 
al campionatelor județene, 
pe care-i expediază miercu
rea (neapărat miercurea !) a- 
sociațiilor — circa 70 000 de lei 
pe an venituri la bugetul 
C.J.E.F.S. — iată sarcinile lui 
Martin-baci, care ne vorbeș
te stind musai în picioare 
și soarbe în răstimpuri din 
cafeaua adusă în termos. Ochi 
vioi, fața numai zîmbet, sta
tură dreaptă, vorbă cum
pătată, de om înțelept, trecut 
prin multe și care e el însuși 
un exemplu de integrare acti
vă în viața sportivă, ca om 
care a trăit multi ani prin și 
pentru sport. A jucat fotbal în 
echipa Uniunii Muncitorești 
Tg. Mureș pînă în anul 1929, 
cînd a devenit arbitru. A fost 
primul arbitru de Divizia „A" 
din Tg. Mureș și a făcut par
te din „comisia centrală" de 
fotbal și din colegiul central

cest gen, luați contact printr-0 scrisoare cu clubul craiovean (a- nexînd și timbre pentru răspuns) și interesați-vă de costul obiectelor pe care doriți să le obțineți. E logic, nu e așa ?
VIOREL TOBOC, BRAȘOV. Este imposibil să se iacă comparații șl să se stabilească ierarhii 

al arbitrilor. Pînă în 1960 ■ 
fost și arbitru de hochei pe 
gheață, ca unul care a pus a- 
colo bazele acestui sport. în 
1945 a fost primul președinte 
al O.S.P. orășenesc, iar în 
1948 a devenit secretar jude
țean, pentru ca în 1950 să fie 
ales președinte. Om cu o 
pregătire solidă, a fost nu
mit apoi directorul direcției 
locale de statistică.

Pensionat în 1960. Martin 
Korch s-a dedicat în exclusi
vitate sportului. pe care 
nu a încetat să-1 sprijine cu 
pasiune, cu dăruire, cinstind, 
ca și în activitatea profesiona
lă, înaltul tjtlu de membru, 
al partidului, cu care se mîn
drește. „Ca om care am cunos
cut dinăuntru activitatea 
sportivă șî înainte și după 
23 August — ne mărturisea — 
pot să atest că tot ce am rea
lizat, aici, ea și pretutindeni 
în patria noastră, o datorăm 
Partidului Comunist Român, 
care a fundamentat științific 
activitatea sportivă de masă 
și de performantă și a asigurat 
mijloacele și cadrele nece
sare. Iar în ultimele două 
decenii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eu marea sa dra
goste da țară, cu înțelepciune 
și vigoare, a dinamizat totul, 
inclusiv mișcarea sportivă".

Gîndindu-mă la cei 84 de 
ani ai săi. Ia despărțire am 
fost tentat să-i sărut mina. 
Dar omul din fața mea nu a-
râta vîrsta. Ne-a poftit să-l
așteptăm cîteva clipe, să
dea o fugă pînă la parter, să 
facă poza pe care i-am ceru
t-o. Cum poza nu a ieșit bine, 
am rămas în minte cu imaginea 
— emoționantă — a unui bă- 
trîn-tînăr exemplar, un om cu 
suflet de aur.

Mircea COSTEA

între doi jucători de tenis, sau mal mulți, care au evoluat în e- pocl diferite, neîntilnlndu-se măcar unii cu alții ! Și-apoi, este o mare deosebire între tenisul, să-1 spunem așa, „blind", de acum cîteva decenii și tenisul aspru de astăzi, cînd talentul TREBUIE să fie dublat de o pregătire fizică excepțională, cînd schimburile de mingi seamănă aproape cu loviturile pe care le schimbă boxerii în ring. Tlnînd seama de toate acestea, cred că suedezul Borg este cel care a dominat mal mult ca oricare altul scena tenisului mondial.
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Printre mijloacele eficiente de pregăti
re și testare se află — este știut — com
petițiile, atît cele interne cit și cele in
ternaționale, atît cele oficiale cît și cele, 
amicale. întrecerile cu arbitri și spectatori 
evidențiază nivelul preparativeior proprii 
- în comparație cu cel al viitorilor ad
versari la medalii, scot în relief direcțiile 
spre care se îndreaptă elita, îndeosebi 
din punct de vedere tactic, la jocuri, și

al compoziției exercițiilor la unele spor
turi individuale, dau posibilitatea „luării 
pulsului* partenerilor. Important este ca 
toate competițiile să fie folosite pentru 
formularea unor concluzii pertinenta, pe 
baza cărora să se alcătuiască planurile 
pentru următoarele etape de lucra. Am 
spune că rostul acestor întreceri este șl 
acela de „barometru* al situației proprii 
și a aceleia din sportul respectiv.

Acesta este motivul pentru care ne-am 
propus să urmărim eficienta participării 
la întreceri sub multiplele posibilități pe 
care le oferă, să vedem ce evidențiază 
ele pînâ în momentul de față. Vom con
tinua această analiză, înfățițind citito
rilor modul în care sînt folosite compe
tițiile pentru asigurarea formei sportive 
maxime, necesara obținerii unor cit mol 
înalte performanțe.

Primul „decar" atins Gimnastica ritmică in premieră

UN START

ÎN CAMPANIA
O etapă importantă din pre

gătirea generală a trăgătorilor 
noștri în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles s-a 
încheiat. Acum, la sfîrșitul pe
rioadei de tir redus, în sală, 
specifică iernii, pot fi trasa 
unele concluzii privind măsura 
în care concursurile interne și 
in special confruntările inter
naționale au pus acele nece
sare cărămizi la construcția 
pregătirii formei sportive, la 
realizarea saltului valoric pe 
care-1 așteptăm din partea țin- 
tașilor noștri olimpici în ve- 

al 
acestei veri. Cu atît mai muK 
cu cit, în ultimele două Iun», 
componenții loturilor pe arme 
s-au confruntat cu reale valori 
ale tirului mondial in cadrul a 
două Balcaniade (tir redus, la 
București j talere, la Atena), a 
unei competiții europene (Cam
pionatele de tir redus de la 
Budapesta), și a două con
cursuri internaționale puternice, 
cele de la Plsen și Sofia, în 
programul cărora au figurat 
chiar probe cu glonț.

Trebuie evidențiat, în primă 
instanță, că pregătire» majori
tății trăgătorilor noștri olimpiei 
se desfășoară conform grafice
lor de rezultate, alcătuite dta 
vreme, și la capătul cărora este 
prevăzut acel vîrf de formă ca
pabil să ne aducă medaliile și 
punctele atît de mult dorite și 
așteptate. Acesta a și fost, de 
altfel, scopul principal urmărit 
de tehnicienii loturilor pe arme, 
din experiențe trecute demon- 
strindu-se că intrarea prema
tură in formă este un mare 
pericol, puțind submina reali
zarea obiectivelor în marile 
concursuri.

Un start bun pentru îndepli
nirea obiectivelor de perspecti
vă ale acestei veri a fost luat 
de către mai mulți trăgători 
olimpici. Marin Stan a câștigat 
două concursuri, la Sofia șl la 
Plsen, cu rezultate relativ bu
ne — de două ori 595 p —, ele 
constituind o bază bună de ple
care pentru trăgătorul stelist și 
generând un optimism de care 
acest țintaș bun al nostru are 
nevoie la fiecare Început de 
sezon. Eugen Antonescu a ctș- 
tigat 4 competiții interne și 
internaționale cu rezultate no
tabile și astfel trăgătorul <H- 
namovist se anunță ca princi
pal pretendent la postul de M-

derea marelui eveniment

DE

BUN

PREGĂTIRE
probelor de pușcă, ră-der al _ . ______

mas vacant ta ultimele două- 
trei sezoane. NI se pare lnsi ci 
resorturile psihice ale lui K. 
Antonescu nu funcționează Încă 
bine in marile competiții, cele 
cu miză, de genul Campiona
telor europene de la Budapes
ta, la care el a rimas dator, 
în același termeni poate fl 
abordați discuția despre tinira 
Daniela leader, cu corecția că, 
după insuccesul de la Buda
pesta, ta recenta confruntare 
de la Sofia, focșeneanca a ega
lat recordul național la pușcă 
ÎS metri și a câștigat „la pas* 
o confruntare in care s-n 
aflat la ele acasi bulgiroalcele 
Vesela Leteeva și Ana 
precum și țintașe da 
din Uniunea Sovietici 
f.jrranl

O situație aparte ne 
trăgătoarele de pistol standard. 
Dupi ce, bunăoară, „Cupa F.R. 
Tir* ne arătase ei 3—4 dintre 
ele sînt .in grafic*, pe stan
durile de la Sofia rezultatei* 
au scăzut Îngrijorător, pini In 
jur de 573 p, iar toate cele 4 
trăgătoare românce s-au situat 
departe de podium, eedlnd pri
mele locuri sportivelor din Un
garia. Desigur, o anumită mar
jă poate fi admisă, mal cu sea
mă In tir — sport mal lesne 
aflat la discreția factorilor 
aleatorii — dar inconsecvențele 
de cite lt—U puncte de la na 
concurs la altul pot fi semnul 
unor minusuri deloc neglijabi
le in pregătire.

în ceea ce-i privește pe ta- 
leriști. loan Temea a clștigat 
Balcaniada de la Atena, victo
ria Iul având darul si satisfa
că, dar rezultatul său — 1ST t-d. 
— e cam.- prea mare pentru ■» 
Început de sezon. Dupi ua ase
menea start, e grea de presu
pus ci linia rezultatelor ta- 
leristului timișorean va rămina 
stabilă la un asemenea nivel 
rar tntfinit tntr-rm concurs da 
talere, Însăși victoria sa, obți
nuți la ( puncte ( 1) tați da 
al doilea clasat, fiind un ar
gument Ua „amănunt* ea 
trebuia si stea tn atenția spe
cialiștilor ca care Ioan Toman 
lucrează, pentru ei s-a mai ta- 
timplat și ia alți ani ca rea
lizările timișoreanului din cob- 
cursurila ea mare miri »ă an 
mal fie pe măsura celor foarte 
Înalte care le-au precedat-.

Klrova, 
renume 
# R-D.

oferi

Radu T1MOFTE

ANTRENAMENTE CU MAXIMA EXIGENTA
După cum se știe, gimnasti

ca ritmică va debuta tn acest 
an la Jocurile Olimpice. Un 
motiv în piue ca pregătirile să 
fie pretutindeni intense, să se 
caute mișcări și combinații cît 
mai spectaculoase, mai expre
sive, de înaltă virtuozitate, pe 
măsura frumuseții acestui sport. 
Aceste preocupări sînt specifi
ce si celor mal bune sportive 
din tara noastră care, pe baza 
bunelor rezultate realizate la
Campionatele mondiale de la
Strasbourg, din noiembrie 1983, 
au obținut dreptul de a fi pre
zente la marea întrecere de la 
Los Angeles. Antrenoarele Ma
ria Glrbi și Vietarița Buruiană 
au avut la dispoziție, in ultima 
perioadă, un lot de cinci gim
naste : De! na Stăiculescu, Alina 
Drăgaa. 
Daniela 
Bntarn. 
sportive, .
sezonului s-au desfășurat in ul
timele zile : Doina și Alina an 
evotuat în puternicul turneu 
internațional de la Wiesbaden, 
în R. F. Germania, iar Petruța, 
Daniela Șl Florentina au fost 
prezente la \ilnius, Sn U.R.S.S. 
Prilej de verificare a nivelu
lui pregătirii, de obținere a 
unor prețioase informații pri
vind directive în care trebuie 
insistat tn perioada următoare.

Aaîrenoarea coordonatoare

Petrele Dumitrescu. 
Sanies si Florentina 
Pentru toate aceste 

primele concursuri ale

Maria Girbă este mulțumită de 
prestațiile Doinei Stăiculescu și 
Alinei Drăgan la Wiesbaden, 
în ce privește pregătirea teh
nică, dificultatea exercițiilor — 
ne spune antrenoarea — sîn- 
tem pe o linie bună. Noile e- 
zezciții pe care le-am pregătit 
la toate obiectele, cu combina
ții mal dificile, în conformitate 
cu cele mai exigente cerințe 
internaționale, au fost execu
tate cu multă precizie și sigu
ranță, înregistrlnd doar o sin
gură ezitare la panglici (Alina 
Drăgan). Acompaniamentul mu
zical al exercițiilor (pe motive 
folclorice românești, pe elemen
te ale muzicii clasice sau pe 
variațiuni ale unor șlagăre la 
modă) a fost și el bine cotat 
de specialiști. Bineînțeles, pre
cizează cunoscuta tehniciană, 
ne-am dat seama și de aspecte 
asupra cărora va trebui să in
sistăm ta perioada următoare, 
pentru ca rezultatele de la O- 
limpiadă si fie cit mai bune. 
Va trebui si lucrăm foarte 
mult pentru o expresivitate ma
ximă în timpul execuției, pen
tru marcarea mal pregnantă a 
momentelor de vîrf ale tuturor 
exercițiilor. Fetele noastre e- 
xecuti lucruri de mare valoa
re. dar nu întotdeauna știu să 
arate brigăzilor de arbitre ade
văratul nivel al elementelor ar
tistice pe care le prezintă. O

AUNA DRAGAN
atenție mai mare va trebui să 
acordăm îmbunătățirii siguran
ței, vitezei de execuție și — 
nu în ultimul rînd — compozi
ției tuturor exercițiilor. La 
Wiesbaden, de pildă. Doina 
Stăiculescu a pierdut locul al 
ni-lea la individual compus ca 
urmare a faptului că în exer
cițiul său cu mingea a fost in
trodusă o combinație de mare 
originalitate 
care — s-a 
sit limitele 
mentul nou 
cotit acrobatic și nu artistic, 
astfel că gimnasta noastră ■ 
fost penalizată cu un punct. A 
fost o situație neplăcută, dar 
ea ne va face să acordăm mai 
multă atenție alcătuirii exercl- 
țiilor în forma lor finală pen
tru Jocurile Olimpice.

și spectaculozitate 
apreciat — a depă- 
regulamentare, ele- 
prezentat fiind so-

Constantin MACOVB

IMPORTANȚA STĂRII DE SĂNĂTATE
In ansamblul pregătirilor sportivilor de 

mare performanță, medicina are un rol 
Important, prevenirea îmbolnăvirilor și tra
tamentul operativ și eficace al afecțiunilor 
intervenite pe durata antrenar-entel^r fiind 
hotărâtoare pentru obținerea formei sporti
ve, și, implicit, a performanțelor Înalte.

Ne-am adresat directorului Centrului da 
medtrină sportivă, dr. Ieaa Drăgaa, pentru 
a afla cum se implică medicina sportivi ta 
perioada de pregătire rămasă pini la în
ceputul Jocurilor Olimpice de vară :

— fa cele IM da zile cita ae atoi despart 
de festivitatea de' deschidere ■ Olimpiadei 
de vară de ia Loi Anpeles, preacuparaa 
permanentă a medicilor vportivi, a celor 
atașați lofarilor olimpice, cit ți a celorlalți 
dia unitățile noastre, constă ta ridicarea 
rtandardului de sănătate s sportivilor, creș
terea capacității de efort a acestora prta- 
tr-sa antrenament științific dozat, pregăti
rea psihologică fi a condițiilor de aclima
tizare. Ssntem conștiesți de faptul ei mal 
dispunem de rezerve ce ns tint bici folo
site, In aceri scop, este necesar să creased 
răspunderea personală a tuturor cadrelor 
medicale sportive, trebuie întărită ordinea, 
disciplina fi realizată e mobilizară totală 
pentru o eficiență marimă a contribuției 
medicale la marea performanți sportivă.

etapă— Cum ați abordat această ultimă 
de pregătire a loturilor olimpice 7

— Am raliat întregul nostru corp 
cal la colectivele tehnice ale loturilor 
pice ți am procedat la investigații 
cale multiple care ne dau posibilitatea si 
cunoaștem foarte bine sportivii in pregăti
re ți astfel putem interveni operativ. Ls 
sflrțitul anului 1983, cei mai buni specialiști 
au dezbătut la Iași un plan de măsuri pen
tru valorificarea a tot ceea ce este nou ta 
materie de pregătire biologici, susținere 
de efort, refacere și cercetări în domeniul 
farmacologie. Un sprijin deosebit am primit 
de la colectivul condus de prof. dr. 
Cornel Baloescu. directorul Institutului de 
stat pentru controlul medicamentelor, la 
care o contribuție importantă ți-au adus și 
specialiștii de la Centrul universitar Iași, 
prta dr. Ian Apostol, medicul șef al dispen
sarului policlinic pentru sportivii din lăți, 
care ost pus la dispoziția loturilor olimpice 
mijloace capabile >4 contribuie la refacerea 
organismului dupi efort.

— Ca vă propuneți in continuare ?
— Să sa pierdem nici o zi, nici o ori, ta 

acțiunea de a ajuta pe sportivi si fie pe 
deplin epți da întrecere și cu forma sportivi 
de vîrf la marile competiții internaționale.

Rep.

medi- 
olim- 
medi-

Caiaciștii și canoiștii lucrează „cu toate motoarele**

CAMPIONATUL DE FOND, UN TEST EDIFICATOR
Programat, ca de obicei, pri

măvara, campionatul de fond, 
desfășurat săptămîna trecută pe 
lacul Snagov, a marcat star
tul caiaciștilor și canoiștilor 
în sezonul competițional olim
pic. Deși probele de fond 
(10 000 m băieții, 5 000 m fe
tele) nu figurează în progra
mul Jocurilor Olimpice, șl deci 
rezultatele campionatului nu 
pot oferi, acum, concluzii in 

f privința potențialului compo- 
v nenților lotului olimpic pe dis- 
. tanțele specifice (500 șl 1000 

m), primul test al anului își 
are importanța lui, delimitlnd 
două etape ale pregătirii pe 
apă. După perioada de antre
namente de iarnă, ta munte 
și la bac, și prima etapă de 
lucru specific, pe apă, în care 
accentul în pregătire a fost 
pus pe acumularea unui volum 
cît mal mare de kilometri 
parcurși, campionatul de fond 
a reprezentat o verificare a 
nivelului rezistenței generale

și specifice, examenul puțind 
fi comparat cu crosurile seml- 
fondiștilor și fondiștilor Înain
tea sezonului atletic de pistă. 
Acest nivel constituie baza 
de plecare cantitativi a pregă
tirii specifice din viitoarea eta
pă (aspectul calitativ al pre
gătirii), in care, pe măsura 
Înaintării în miezul sezonului 
competițional, se va ajunge 
la forma sportivă. Tocmai de 
aceea, la coacurs aa participat 
toți componenții lotului, chiar 
cei recunoscu# ea specialiști 
al probelor de viteză (Costică 
Olani, Vasile Dîba, Dumitru Ba 
țiu-Feodor Gutei etc.), să con
semnăm și faptul ei tehnicie
nii lotului au hotărât, cu avi
zul federației, să se concureze 
ta echipajele clasice, de la a- 
chipa națională, dincolo de a- 
partenența de club — ta cazul 
unor echipaje naționale com
binate —, pentru păstrarea o- 
mogenității.

Ce se poate spune după pri-

la Început de sezon
ma ieșire oficială pe apă a 
fruntașilor caiacului și canoeiî 
Am remarcat, în primul rînd, 
buna dispoziție de concurs (în 
duda condițiilor grele, vînt, 
valuri), ca șt seriozitatea cu 
care a fo6t privită verificarea, 
dorința de a concura la nive
lul maxim al posibilităților de 
moment. Sugestivă ni se pare, 
din acest punct de vedere, a- 
titudlnea campionilor noștri o- 
limpid Ivan Patzaichin — To
ma Simionov. Deși Patzaichin 
știe că, la 34 de ani, trebuie 
să-și drămuiască eforturile, a- 
vînd ta față doar marele țel 
al Olimpiadei, deși nimeni nu 
l-a obligat si vâslească cu 
toată vigoarea — așa cum se 
Știa că o vor face cei tineri 
din Iot, dornici de afirmare —, 
# deși nimeni nu l-ar fi pre
tins să cîștige acum, „amiralul* 
flotilei noastre șl partenerul 
său au făcut o cursă „cu toate 
motoarele în plin*, fără să se

Ciobanu — Diba — Mocanu — Dimofte, echipajul dinamovist 
învingător la caiac 4 Foto: Dragoș NEAGU

menajeze la nld o lovituri de 
pagaie...

Privite de afară, prin prisma 
amintită, rezultatele campio
natului de fond nu sînt reve
latorii nespecialistulul prin ele 
însele. Coroborate cu alți pa
rametri al pregătirii, de devin 
însă edificatoare pentru tehni
cienii lotului. După concurs, 
Manoilă Milicin, antrenorul 
principal al colectivului, ne 
spunea : „Sintem mulțumiți de

nivelul de pregătire dovedit da 
majoritatea componențiior lo
tului, de acumulările obținute 
pini acum. începem o nouă e- 
tapă, mai grea, pentru că lu
crul specific înseamnă finețe. 
Dar, așa cum ne-au arătat în
trecerile de fond, există un 
nivel ridicat ai pregătirii da 
bază de rezistență, un suport 
solid pentru antrenamentele da 
viteză**.

Vladimir MORARU
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SPORTUL ÎN PAS CU IMPLI
DE LA SERBĂRILE CÎMPENEȘTI LA... NADIA COMĂNECI I

Bacăul — județ străjuit 
de Carpati. brăzdat de ape
le Șiretului și Trotușului, 
nu se poate lăuda (ne-au 
spus-o multi) cu un trecut 
sportiv de mare faimă. Erau 
Înainte de 1944 cîteva nu
clee sportive pe lingă în
treprinderi : la Letea și Co- 
mănești. Ia Buhuși și Moi- 
nești, la C.F.R. Bacău, unde 
se organizau întreceri de 
fotbal, popice, șah, dar cu 
participări reduse, pe 
sportive adesea lipsite 
dotările și instalațiile

baze 
de 

ne-
cesare...

O dată cu viața nouă a 
tării. sportul băcăuan a

Știința. Clubul sportiv O- 
nesti, cluburile sportive 
școlare ș.a„ astfel că jude
țul Bacău capătă ..persona
litate sportivă".

„Mișcarea sportivă
județul nostru — ne preci
za D. Dumitriu, secretar al 
C.J.E.F.S. Bacău — a cu
noscut cel mai mare avint, 
progrese remarcabile în 
toate domeniile, in perioa
da ultimelor două decenii". 
Incercînd să susținem afir
mația de mai sus. trebuie 
să amintim, mai întîi. pri
ma „sclipire a Oneștiului" 
care a dat impuls întregii 
activități sportive. în
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Cuibul cu pui de aur...
demult — prin anul 1965 
Trotușului. „Pentru copiii 

intre ei aflindu-se atunci și 
ani mai tirziu, „cuibul" — 
de sport a Clubului sportiv
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SIMBOLURI SPORTIVE D
fesori de educație fizică 
7 antrenori__

Sportul sătmărean are t 
gate tradiții, locuitorii 
plăcîndu-le mereu să 
dispute tatîietatea, dova 
că, printre altele, Victo 
Cărei a pășit peste prai 
a șase decenii de la înfii 
țâre, ca și F.C. Olimpia Sa 
Mare, dar la care principi 
activitate se reducea dl 
la una-două discipline. ] 
tre aceste prime asocia 
sportive și „Oașul* J 
Negrești Oas, activi 
chiar în inima „țării de p| 
tră“, adică pînă la q 
330 de cluburi și asocij 
cite se află astăzi, a a

Pe stema județului se 
află patru simboluri: o sa
bie, un buzdugan, un scut 
și un steag de luptă — eloc
ventă ilustrare a vitejiei oa
menilor de pe aceste pla
iuri, care au stat mereu de 
strajă ta cetatea „Sătmaru- 
lui* împotriva năvălitorilor; 
un eioean, o suveică, un ac 
S< o roată — dovadă că pe 
plaiurile Someșului există 
o industrie în plină dezvol
tare ; trei spice de grîu — 
mărturie a bogăției și rod
niciei pămîntului și o pă
lărie de oșean — imagine a 
acestei vetre folclorice cu 
milenare tradiții în isto
ria poporului român. Aceste,

din
1

> •

talente
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„Școala de tcrlmă" sătmăreană, • permanentă 
zoare de
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1944 1965 1984

• Cluburi sportive * 2 4
• Asociații (grupări) 4 134 526
• Cluburi sportive școlare — 2 6
• Secții afiliate — 297 322
• Sportivi legitimați - 1 065 7 841
• Sportivi clasificați - 227 2 749

- maeștri emeriți - — 6
- maeștri ai sportului - 5 15
— candidați maestru • — 23
— categoria 1 - 17 164
— categoria a H-a — 205 312

• Profesori de educație fizică 6 117 411
• Antrenori 4 89 75
• Campioni naționali — 11 33
• Instructori sportivi — 285 729
• Baze sportive > 76 425
• Centre inițiere copii 12 32
• Centre inițiere juniori — 14 36
• Arbitri — 299 561

A fost „clădit" mai 
undeva pe malurile 
cartierului", se zicea. 
Anca Grigoraș. Patru 
de fapt o modernă sală 
școlar Onești — a început să fie cunoscut ca „ceva 
nou, cu totul deosebit". O mare entuziastă — an- 
trenoarea Maria Simionescu. din București, venită 
aici „să desțelenească", intr-a zonă unde nu prea 
se pomenea de gimnastică — a început să mun
cească cu sirg, in timp ce alți localnici au prins a 
ajuta „idea", 
cesta se vor

Cam pe atunci a fost văzută in sală o fetiță care 
se juca — fără să aibă probleme de echilibru — 
pe bimi. Era Nadia ! Marea noastră campioană 
Nadia Comăneci. Apoi, Teodora Ungureanu, Geor- 
geta Gabor, Luminița Milea, Iuliana Mareu. Pri
ma generație de aur. Apoi a doua, a treia, in 
care au apărut pe rind Lavinia Agache. Dumitrița 
Turner. Ecaterina Szabo, Cristina Grigoraș. Mirela 
Barbălată. Mihaela Riciu — „puf* cu strălucire 
de aur. La Skien sau la Montreal, la Braga sau 
Moscova, la „oriunde ar fi ajuns.

Au trecut anii și numele unor dascăli „intru 
gimnastică" — Florica si Florin Dobre. Mihai Ipati, 
Maria Cosma. Mihal Agoșton — stat rostite și a- 
cum cu mare respect. In ultima perioadă Elena 
Si Mihai Săndulescu «• pomii la drum ca o altă 
generație selectată de prin grădinițele orașului, ale 
comunelor (Viișoara, Vilcele. Lucăcești). După trei 
ani de muncă, un rezultat foarte bun obținut re
cent la Cluj-Napoca : echipa „Oneștiului* a deve
nit campioană națională la categoria a IV-a. Iu- 
liana fi Lăcrămioara Filip. Cristina Bontoș. Iu
liana Rață, Violeta Damian, slut cele care dau noi 
speranțe marilor susținători de prin aceste locuri 
ale gimnasticii românești. „Veți vedea — ne-au 
spus cei ce lucrează acum — centrul nostru, reor
ganizat. rămine puternic. Alte fete, rețineți nume
le Simonei Bortoloti, al Gabrielei Potorac vor 
duce faima județului...*.

în „Onești" — un cuib al gimnasticii românești 
— cresc noi pui. Tot „de aur", sperăm, pentru toți 
cei ce ti ocrotesc și cresc cu călduri părintească.

intuind parcă minunea : in cuibul a- 
naște pui de aur !
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Îmbrăcat haine noi. deve
nind din ce în ce mai vi
guros. In orașe, pe lingă 
întreprinderi, iau naștere a- 
sociații sportive mari : Pro
letarul, Confecția, Metalul, 
C.P.L. Comăncști, Energia, 
Chimistul, Minerul ; de a- 
semenea ia sate: Avtatul 
Răcăciuni, Recolta Bogdă- 
nești. Flamura Roșie SaseuL.. 
Care își încep activitatea 
cu ceea ce place mai mult 
oamenilor : fotbalul și ac
țiunile turistice, popicele și 
serbările cîmpenești, in care 
sportul este nelipsit, crosu
rile. Cu timpul apar și clu
burile : C. 8. Teritorial Ba
cău (S. C. Bacău, de azi), 
Clubul sportiv universitar

1970 gimnastele clubului spor
tiv Onești (înființat doar cu 
un an ta urmă) cucereau la 
concursul „Prietenia* de la 
Sofia — prin Nadia Comă- 
neci — cinci medalii, intre 
care două de aur ; se afir
mă, ta continuare — ta afa
ra gimnasticii, care iși În
cepe drumul triumfal — 
luptele libere (C. S. Onești), 
luptele greco-romane (S. C. 
Bacău), boxul (S. C. Bacău 
Si C.S.M. Borzești) 
(C. S.
(S. c. 
(între 
cucerit 
natul si tot de atltea 
„Cupa 
mul (ambele

haltere
Onești), eanotajul 

Bacău), handbalul 
care cel feminin a 
de trei ori eampio- 

ori 
României**), atletis- 

prin Știința

Bacău) ș a. Numele spor
tivilor plecați de pe plaiu
rile băcăuane strălucesc pe 
frontispiciul sportului de 
performanță românesc si 
international : Nadia Comă
neci. Teodora Ungureanu, 
Cristina Grigoraș, Lavinia 
Agache, Ecaterina Szabo 
(gimnastică), frații Votaea 
(handbal). Doina Melinte, 
Cristieana Cojocaru. Gh. 
Ghipu (atletism). Iordache 
Ciupercă (lupte). Benone 
Olar dudo). Manuela Ailta- 
eăi (radio-amatorism). 
Maftei (haltere). N.
ta. C. Solomon. V. v—, 
AL Cărpuci (fotbal). Mari-

Gh.
VAta-
Sosn,

rile olimpice se află și opt 
sportivi băcăuani (Doina 
Melinte, Cristieana Cojocaru, 
Flori ca La vrie, S oi man Va- 
s Lie. Mir el a Barbălată, Cris
tina Grigoraș, Gh. Maftei, 
Nicolae Vasil ca).

La loc de mare cinste — 
pe plaiurile județului Ba
cău se află si sportul de 
masă. Pornind, cum spu
neam. de la fotbal si de la 
serbările cîmpenesti. orga
nizate in urmă eu ani. s-a 
ajuns azi la competiții de 
amploare Cîteva dovezi, 
tot numai din anul 1983. se 
referă la numărul de parti
cipant! : aproape 180 000 la

aleă Ouaiu (box). Margare
ta Fescaru, V. Moșescu (vo-, 
tei). Greu să amintești toa
te rezultatele de excepție 
ale sportivilor din județ. 
Interesant de arătat este 
faptul că numai in 1983 
aceștia au obținut 18 me
dalii (de aur, argint, bronz 
— seniori și juniori — la 
C.M.. la C.E.. campionatele 
balcanice. J.M.U.). au cuce
rit 33 titluri de campioni' 
naționali, stabilind 13 re
corduri republicane, contri
buind la formarea loturilor 
naționale (18 sportivi — 
seniori. 15 — tineret. 38 — 
juniori). în prezent, în Iotu-
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crosuri ; 127 850 — la cele 
1 604 duminici cultural-spor
tive ; 170 400 — la campio
natele asociațiilor sportive ; 
87 000 — la cupele pe ra
muri de producție.

Nu putem încheia această 
prezentare sportivă a jude
țului fără a aminti de ceea 
ce constituie mîndria celor 
de pe aid și anume : baza 
materială, care s-a dezvol
tat uimitor, taoepînd din 
anul 196o. Astăzi județul 
are baze sportive atit de 
frumoase și moderne tacit 
aid vin pentru a se docu
menta delegații din alte ju
dețe Me tării. Bacăul. de 
pUdă, ca reședință de ju
deț. dispune astăzi de baze 
dintre cele mai moderne : 
două săli polivalente, dnci 
ba rine de taot descoperite 
etc. Referitor la celelalte 
localități din județ nu știi 
despre ce să amintești mal 
tatii. De cele 10 stadioane 
(cu 5 000—30 000 locuri fier 
care) T De complexele 
sportive „23 August*, Le- 
tea. IRAV. Partizanul (Ba
cău). Carom (Gh. Gheor
ghiu-Dej). Petrolul (Mol- 
Bești). Minerul (Comănestf), 
Textila (Buhuși). Tg. Ocna. 
Slănic-Moldova T De bazele 
Mutice T De faptul ei toa
te școlile al liceele au baze 
ta aer liber sau săli de edu
cație fizică 7 De numărul 
tamreslonant da teasusl 
bitumtaate (împrejmirfte) de 
vdtei. tenta, handbal T

Krt tadotaM, ta multe, 
toarte mte privințe, mie- 
ennui wfîri An fuâetul 

iraAn fi 
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simboluri argumentează sin- 
tetfe dezvoltarea pe toate 
planurile a județului Satu 
Mare, cărora ta prezent lo- 
•uttorii acestor minunate 
meleaguri transilvane le a- 
daagă noi și noi embleme 
heraldice, subliniind noble
țea muncii și hărniciei.

Printre acestea se pot ta
taie, fără Îndoială, și cele 
aparținind sportului și edu
cației fizice, un domeniu ta 
care succesele Înregistrate 
tac acum să se vorbească 
de o „școală de scrimă", de 
campioni mondiali și bal
canici, de maeștri șl maeș
tri «meriți ai sportului, de 
campioni naționali, acolo 
unde ta urmă cu patru de- 
eenfi existau doar • pro-

un drum lung, pe 
le* căruia a stat 
una scrii slrguință, 
severență, muncă. Iar 
ar fi să ne referim do: 
ultimul an, unul dintre 
mai bogați ta succese, 
constata eă ta vitrini 
trofee se află și med: 
celor 20 de campioni al 
rli, dar și cele obținut 
Jocurile Mondiale Uni 
sitare, la Balcaniade dl 
C.C.E. Drumul parccre 
sportul sătmărean a 
mereu ascendent, fie 
este vorba de eei de i 
sau de marea pSlorm

O sumară statistică 8 
rată că fiecare locuitor 
județului a luat parte U 
puțin a competiție si

In to ti
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Tradiția scrimei la ea aca^

„Fără Îndoială, la noi. la Satu Mare, orice dis 
euție pe teme sportive pleacă de la scrimă și s^ 
termină la fotbal...*. Si interlocutorul 
mul din miile de 
orașul și muncesc 
pe toate planurile, 
enumere, rind pe 
mai este nevoie ?

O vizită la sala _
juterie pe care sătmărenii nu uită si o includ] 
pa itinerarul turistic al municipiului — constjl 
tuie o pledoarie in care nu mai este nevoie de] 
cuvinte. Ceea ce se poate vedea aici, zi de zi 
ceas de ceas, este imaginea unui „cuptor incinrj 
is care se pregătește „șarja de oțel" a pezfoil 
manței. Și urmărindu-i la lucru, pe cei mari J 
pe cei mici, nu ne mai mirăm ci la intrări 
mtr-o mare vitrină, trofeele cucerite la compa 
tițiile scrimei vorbesc, la rindul lor, despre muîi 
eă, pasiune, dragoste pentru sport și neobosite cătl 
țări spre mai bine. I

Dar nu aceste succese am vrea să le readuc J 
fa prim-plan — ele sint prea bine cunoscute^B 
d un fenomen care reține atenția in mod deosa 
bit : tradiția. Au urcat, intr-o vreme, treptele plJ 
riei Elena Șamșudeanu. Ileana Gyulai. Ecaterirl 
Iencic-Stahl, Ștefan Haukler, Ștefan și SuzaJ 
Ardeleanu. Și nu s-au stins încă ecourile «Umil 
de medaliile obținute la Budapesta sau Viena, I 
Rotterdam sau Londra, adică la marile compefl 
fH, pentru ci in scenă au intrat alți performel 
de valoare, preluînd schimbul și ducînd ștafel 
mai departe : Petru Kuki. Rozalia Orosz, Marcel 
Moldovan-Zsak. Otilia Hochdorfer, Csilla Kw 
parcsics. Attila File. Vasile Costa, Monica VebJ 
Mihaela Tomuț, in ei punindu-se încă sperant 
unor mari victorii. Iar pentru ca circuitul să I 
tntregească, bat acum la porțile marii afirmăR 
alți tineri talentați 1 Ștefan Sepper, Zsolt Till 
Sebastian Bențe. Iuditha Gyurkan. formați și erei 
cuți aid, ta Satu 
formerilor de ieri, 
continuare la sala 
„pantaloni scurți", 
este de fapt un permanent schimb de ștafetă, 
care generații după generații preiau „floreta* p< 
tru a duce, tot mai sus, spre vtrful ierarhii 
continentale și mondiale SCRIMA ^.OM
NKASCA.

șsostr 
oameni care iubesc cu pasiva 
neobosit pentru edificarea 1 
ing. Cornel Burcea. începe 

rind, argumentele. Dar, oat

de scrimă — o veritabili

Mare. Mîinile dibace ale p< 
antrenorii de azi, modelează 
de scrimă alte generații 
pentru că scrima riitmărd?

*AAAAA*AA*A**AAAAnAAAAAAAAAAAAAAAA



noua,

OAȘ PINA LA SOMEȘ

liberă, prosperă

ERAU, LA ÎNCEPUT, DOAR PATRU
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Te-
nu uită. însă, 

altor

IRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI
PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICĂ

^detulSATU/MARC

sătmăreni. Au fost 
stadioanele F. C. O- 
Someșul, Victoria 

a fost modernizat

per- 
saltul 
decît 
grija 

pentru

Plutesc caiacele pe Some}...

k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

1944 1965 1984
I • Asociații sportive 80 98 330
| • Secții afiliate 120 145 172
I • Secții la C.S.Ș. — 3 9
| * Sportivi legitimați 1 200 1 573 11 505
I • Sportivi clasificați

— maeștri emeriți — — 2
- maeștri ai sportului —* 3 6
— candidați olimpici ț- — 25
- categoria I - 26 73

I — categoria a ll-a — 142 394
- juniori — 305 458

| • Campioni naționali — 6 20
| • Echipe divizionare 5 22 35
| • Sportivi in loturile naționale 4 17 35
| • Sportivi in loturile olimpice — 1 33
| • Profesori de educație fizică 6 56 206
I • Antrenori 7 56 66
I • Instructori sportivi 320 592 1 750

100 246 610
I «Baze sportive 100 152 500

ce reprezenta Teleorma
nul. pe plan sportiv, după 
Eliberare 7 întrebarea a- 
dresată unuia din veteranii 
mișcării sportive din acest 
județ, profesorul de educa
ție fizică Daniel 
cu (acum pensionar, dar 
continuare activ — 
ședințele comisiei de 
tism), a fost primită 
zîmbete. iar răspunsul 
lăsat o vreme așteptat... Ni 
s-a precizat că prin 1944— 
’48. sport în Teleorman în
semna ceva gimnastică și 
alergări de cros la serbările 
organizate de o asociație 
din Alexandria-Victoria — 
de pe lingă sindicate, la Ro
șiorii de Vede pasionați ai 
tenisului de masă înjgheba
seră o echipă de tenis de 
masă în cadrul căilor fe- 

locale. iar la Turnu

rin Ferecatu, Mihai Gră
madă sau Ștefan Biolan, 
mai aproape de zilele noas
tre al lui Mihai Cioc, apre
ciatul judoka, fruntaș pe 
plan european și chiar mon
dial. al fotbaliștilor Pană 
(acum la Sportul studen
țesc). Zamfir (Steaua). Ef- 
timie (F. C. Olt) etc. “

Nicoles-
• în
pre-
atle-

cu. leormănenii 
s-a să amintească numele 

sportivi, de pildă voleiba
listul Davila Plocon, luptă
torul de „clasice" Ion Tă- 
ranu, atleta Vali Ionescu 
etc. care au descifrat a.b.c.-ul 
performantei pe meleaguri
le lor.

Este de la sine înțeles că 
se dorește mai mult, efor
tul statornic al factorilor de 
răspundere din sportul aces
tui județ se polarizează în 
jurul ideii „ca și Teleor-

Festivaluri de real succes ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

1944 1965 1984

• Asociații sportive 8 124 360
• Secții afiliate 14 82 297
• Sportivi legitimați 380 1 370 8 200
• Sportivi clasificați

— maeștri ai sportului 1 5
— candidați maestru — - 2
— categoria 1 — 2 43
— categoria a ll-a — 142 324

• Profesori de educație fizică 4 121 265
• Antrenori — 23 73
• Campioni naționali - 1 4
• Instructori sportivi 25 316 1 312
• Baze sportive 42 219 554
• Centre de inițiere copii - 4 18
• Centre de inițiere juniori - 9 11
• Sportivi in loturile naționale — — 5
• Echipe divizionare — 1 19
• Arbitri - 107 440

să, marea întrecere „Dacia- 
Ba" oferind saltul calitativ 
Hit de dorit „Amicii dru- 
ajeției", „Cupa Tineretului*, 
LTrofsad Oașului", „Spicul 
le aur*, „Cupa Castrum Zot- 
nar“, „Cupa Navetiștilor*, 
LCtate Femina* sînt doar 

exemple din zecile de 
OtaKlestări menite să con
tribuie activ ta menține
rea sănătății, ta creșterea 
opacității de muncă, ta dez
voltarea fizică armonioasă 
p populației.

De la atletul Francise Ne
meș din Cărei, campion 
balcanic în 1930, la 
Eormerli de astăzi, 
tehnic este mai mult 
evident, el llustrînd 
partidului și statului _ 
asigurarea unei cit mai bu
ne baze materiale și a u- 
por cadre tehnice bine pre- 
Siite, elemente Indispen- 

bile pentru ca întreaga ac
tivitate sportivă să ie ri
dice la cotele impuse de
bxigcnțele înaltei performan

tabloul sportului sătmă- 
rean capătă și mai multă 
consistență. Iar maeștrii și 
maeștri emeriți ai sportu
lui Ștefan Haukler, Ecate- 
rina Stahl, Suzana Ardelea- 

Mareeia Moldovan- 
— scrimă. Gheorghe 
Attila Balogh — lupte, 
Szabo, Francise Len- 
— șah, argumentează 
' ' ' munca și

eforturile sînt răsplătite cu 
neasemuite bucurii__

Rezultatele obținute sînt, 
așa cum spuneam, și ur
marea continuei dezvoltări 
a bazei materiale. Au fost 
construite sau reamenaja- 
te săli și terenuri, în ma
joritate cu forțe locale, 
prin munca patriotică a ti
nerilor 
extinse 
Ilmpia, 
Cărei, _ 
complexul Clubului sportiv 
șeolar (stadion de atletism, 
teren de fotbal, terenuri de 
baschet, volei

nu, 
Zsak 
Stan, 
Iuliu 
gyel . . 
la rîndu-le, că

Județ fără tradiție in performanță, Teleormanul 
iți dorește — totuși — si aibă sportivi de elită. 
De aceea, inițiativele s-au făcut simțite chiar de 
la apariția acestui județ pe harta țării. Una dintre 
acestea — FESTIVALURILE.

Primul intre festivalurile teleormănene a fost 
cel inițiat pentru sportivii satelor, ajuns anul 
acesta la a 12-a ediție. Datează din 1973. Chiar 
din start, succes de participare ; peste 2 000 de 
tineri și tinere din mediul rural. In scurt timp, la 
Frăsinet și Izvoarele, la Vrînceni ji Vîrtoapele, 
ta Olteni și Măgura, la Ștorobăneasa și Stejaru, 
ta Drăgănești, Poeni sau Buzescu s-a declanșat, sub 
impulsul acestei acțiuni, un puternic flux spre 
exercițiu fizic. Aceasta a determinat, intr-o pri
mi etapă, multă preocupare pentru crearea bazei 
materiale a sportului, și apoi, condiționată de 
existența acesteia, apariția unor tineri care să se 
facă cunoscuți in arena sportului. Așa au apărut 
pe harta Teleormanului primele complexe sporti
ve sătești, iar din întrecerile organizate — valori 
autentice, Elena Surdu. atletă sulițașă care a 
ajuns in lotul republican, Mirela Stoicea și Geor- 
geta Ruță. fruntașe pe județ la șah și, de eițiva 
ani, și tn competițiile naționale ale junioarelor. 
Adrian Cărămidă, Gheorghe Sică, Victor Ionete și 
Emil Pene, luptători de greco-romane cu fru
moase perspective de progres.

Concepute ca o formă de întrecere în perioa
dele în care competițiile oficiale sînt întrerupte, 
aceste festivaluri, cu etape pe localități și finale 
pe județ, la care participă sportivi din aproape 
toate așezările rurale teleormănene (S3), au re
prezentat un veritabil model și pentru alte acțiuni 
de masă rezervate tineretului din întreprinderi (la 
a 6-a ediție), fetelor (a 4-a ediție), elevilor.

Este o inițiativă lăudabilă, o acțiune sportivă 
de masă care, an de an, capătă dimensiuni noi, 
Jn perspectiva — așa cum ținea să sublinieze 
praf. Horia Cioabă, președintele CJ.E.F.S. Te
leorman — ca și județul nostru să se mîndrească 
cu tineri care ajung sportivi consacrați...".
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Da, au fost create condi
ții minunate pentru dezvol
tarea sportului si în acest 
Județ- Cîteva exemple. Creș
terea continuă a numărului 
asociațiilor sportive, secțiilor 
afiliate, sportivilor legiti
mați. a amenajărilor pentru 
practicarea exercițiului fizic 
si. în aceeași măsură, a nu
mărului de cadre calificate. 
Un singur element de refe
rință : de la 4 profesori de 
educație fizică în 1944—*47,

Braiu 
(atle- 
doar

Vasile Toporan, Ion 
și George Scobici 
tism); am amintit 
sporturile prioritare în Te
leorman.

„Munca plină de dăruire a 
acestor artizani (n.n. cei 
mai multi aproape ano
nimi...), precum și condițiile 
deosebite ee le-au fost crea
te pentru a descoperi _ și 
forma noi talente, începînd 
cu copii de virstă preșcola
ră, reprezintă certitudinea

« 
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■ K
■ c

Sport prioritar în județul Teleorman, atletismul are 
prin alergătorii de cros — multi }i pasionați practtvanți
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dmp, sală de atletism și, 
de curînd, o frumoasă sală 
pentru baschet și volei), săt
mărenii mîndrindu-se, de a- 
semenea, și cu sala de scri
mă (unică In felul ei), și 
cu cea de popice de Ia „So
meșul", și cu hangarul nau
tic și complexul de la „U- 
nio“, și cu terenurile de 
tenis de hi „Sănătatea*, și 
cu sălile de educație fizică 
de ta Liceele industriale nr. 
«, M.I.U., de ta Școlile ge
nerale L 4, (, 14 din Satu 
Mare și cea din Odoreu. De- 
altfel, în județ nu este lo
calitate unde să nu existe 
cel puțin un teren sau o 
bază simplă, la Livada, O- 
doreu, Tășnad, Negrești Ar- 
dud, Sanislău ș.a. — locuri 
unde sportul era altădată 
o mare necunoscută.

Cronica sportului sătmă- 
rean este bogată. Ea desă- 
vîrșindu-se mai cu seamă 
în acești ultimi ani, tn care 
Satu Mare a urcat treptele 
împlinirilor. Pe emblema ju
dețului se află simbolurile 
hărniciei și bogățiilor ținu
tului. Simboluri pe care, 
astăzi, tineri și vîrstnici, 
români și maghiari, într-o 
singură, caldă și înflăcăra
tă inimă, le fae mai bogate, 
mai pline de sensuri. In pas 
ca țara...

Emanuel FANTANEANU

Măgurele luase ființă. între 
altele, o echipă de fotbal, 
viitoarea Unirea, din care 
avea să se lanseze peste 
„hotarele* teleormănene re
gretatul jucător Fusulan, 
mal cunoscut în perioada 
activității sale în orașul de 
sub Tîmpa decît în așeza
rea de pe malul Dunării...

Simple „petarde" în efor
tul de a intra In aria per
formantei, așa cum au fost 
Si alte apariții în sportul 
teleormănean, deși ambiții
le n-au lipsit. Unul dintre 
pasionalii atleti 
vremuri de acum 
cenii, dr. Gh. 
acum medic în 
Poroschia. s-a arătat a 
un vrednic alergător 
1500 de metri. Lipseau însă 
condițiile de astăzi și n-a 
putut termina... cursa afir
mării. Cu vremea, a cunos
cut mari împliniri în dome
niul muncii profesionale, 
dar trăiește și acum reve
ria anilor dăruiti sportului.

Despre adevărata dina
mică a mișcării sportive din 
județul Teleorman se poate 
vorbi abia după 1965, cînd 
apar modificări Radicale în 
organizarea acestei impor
tante activități social-educa
tive. Asociațiile sportive, 
mai multe și mai puternice, 
capătă o structură mai sta
bilă. baza materială a spor
tului cunoaște o dezvoltare 
tot mai convingătoare, ceea 
ce favorizează prezenta în 
prim-plan a unor tineri des
pre care se va vorbi elogios, 
cazul 
Toma 
national și balcanic, al tră
gătorilor Paul Gruia, Ma

mânu! să aibă laureat! •- 
iimpiel, mondiali și euro
peni. Condițiile create ne 
Îndreptățesc să avem o ase
menea aspirație**, cum 
trezărea nu de mult 
Nae Bobe din Turnu 
gurele, dascălul de 
— încă viguros la 70 
ani — de care 
multe din împlinirile 
zente ale mișcării 
din Teleorman.

în- 
pref. 
Mă- 

sport 
de 

sînt legate 
pre- 

sportive

acum Teleormanul are 265 1 
Toți, oameni de nădejde, 
dăruiti trup si suflet pro
fesiei, mai în vîrstă, ca 
Andrei Ursu din Crîngu, 
Matei Nedelea din Crîngeni 
sau Ion Albu din Olteni, 
sau tineri, ca soții Boboc 
din Alexandria. Alături de 
ei, antrenori cu o apreciată 
capacitate de muncă, exce
lent pedagogi, in frunte 
cu îng. Florica Enciu-Rota- 
ru (cea care l-a descoperit 
și modelat pe judoka Mihai 
Choc). Virgil Mirea (tir). 
Ristea Ungureanu (fotbal),

unor mult așteptate și dori
te împliniri." Este un gînd 
exprimat cu toată convin
gerea de prof. Iulian Stan- 
cu, secretar al C.J.E.F.S. 
Teleorman. Un deziderat 
care poate deveni realita
te. punînd în ecuație dis
ponibilitățile existente si. 
mai ales, creativitatea tine
retului de aici fată de sport, 
ca nevoie imperioasă de 
a-și menține vigoarea, să
nătatea fizică și spirituală !

Tiberiu STAMA

atletului 
Petrescu,

ai acelor 
patru de- 
Tutunaru, 
județ la 

fi 
pe

sprinter 
campion

Judo-ul a căpătat noi și spectaculoase dimensiuni, îndeosebi după ce unul din fiii 
Teleormanului, Mihai Cioc, a ajuns in lotul republican. 7« imagine, o demonstrație de 
judo la Frăsinet, eu prilejul ediției I9W a Festfoalvlui sportului sătesc al Județului 

Foto : Gheorghe NEAGOE — Alexandria



Turneu! de calificare pentru C.E. de baschet cadete Campionatele europene de tenis de masă

UN PRIM PAS AL ECHIPEI ROMÂNIEI: 86-59 CU ISRAEL
FOCȘANI, 20 (prin telefon), 

în sala „Vrancea" din localita
te, în prezența unui numeros 
public, a început turneul de 
calificare pentru campionatul 
european de cadete. In primul 
joc oficial al turneului s-au 
întîlnit reprezentativele Româ
niei și Israelului. De la în
ceput trebuie să menționăm că 
echipa Israelului se pre
zintă într-un impresionant pro
gres, ea practicînd un joc în 
viteză, tehnic și cu o apărare 
agresivă. Formația noastră a 
fost surprinsă de riposta ne
așteptată a adversarelor (min. 
5 : 13—8 pentru Israel), dar 
treptat fetele noastre au pus 
stăpînire pe joc datorită fap
tului că la rîndul lor s-au apă
rat mai bine și au imprimat 
acțiunilor ofensive un ritm tot 
mai alert. Selecțioanata țării 
noastre a început să se des

Turneele finale ale campionatului masculi# de volei

SURPRIZE IN ETAPA INAUGURALA..
La Craiova și Baia Mare au 

început ieri turneele finale ale 
celui de al 35-lea campionat 
masculin de volei. De la jocu
rile programate in prima zi, 
corespondenții noștri au relatat:

CRAIOVA, 20 (prin telefon). 
Turneul final pentru locurile 
1—6 a fost deschis de partida 
dintre Steaua și Explorări Baia 
Mare, în care bucureștenii au 
cîștigat cu 3—0 (13, 12, 4). Pri
mele două seturi au fost ex
trem de disputate, băimârenil 
conducînd, în ambele, cu 13—10 
și respectiv 12—11, dar n-au 
finalizat. Șteliștii au dominat 
net setul al treilea. S-au re
marcat de la învingători Ma- 
cavei, Bădiță Și Ioneseu, iar 
de la învinși Corcheș și Mițu. 
In partida următoare, surpri
ză : Tractorul Brașov a invin* 
pe Elcood-Dinamo Zalău cu 
3—1 (7, 6, —9, 8). Brașovenii 
și-au anunțat intenția de a lup
ta pentru victorie încă de la 
început, desprinzîndu-se de la
6—6 în primul set și domi- 
nînd autoritar pe al doilea. 
In următorul, însă, citeva com
binații reușite Mășcășan — Tu- 
tovan au descumpănit echipa 
brașoveană, care și-a revenit, 

prindă în ultimele 5 minute ale 
primei reprize, dar diferența 
hotărâtoare a . obținut-o între 
minutele 30 si 40, când inter
cepțiile Și contraatacurile 
s-au succedat. Scor fi
nal : 88—59 (41—31) pentru e- 
chipa României. Au marcat : 
Cristian 18, Petre 15, Ștefan 15, 
Coca 8, Pandrea 8, G. Nagy 8, 
Dragoș 7, Enyedj 4 și Ger» 3 
pentru învingătoare, respectiv 
Grosman 26. Wolf 13, Goren 12. 
Moskovikz 4, Klein 2 și Shlu- 
sa 2.

Au arbitrat bine : M. Sno
binski (Polonia) și A. Kapaul 
(Turcia).

în deschidere echipa de ju
nioare a României (participan
tă în afară de concurs) a în
trecut selecționata de cadete * 
Olandei cu 69—53 (37—22).

Dumitru STANCULESCU

totuși, și n-a mai putut fi sto
pată. Cei mai buni : Bujili, 
Sterea și Zamfir, respectiv 
Mâșcășaa și Tutovan. în fi
nalul reuniunii s-au intHnit 
Dinama și Universitatea Craio
va. Au cîștigat dinamoviștii 
(în numai 45 de minute!) cu 
3—0 (3, 8, 4), gazdele fiind 
de-a dreptul speriate de adver
sar. S-a remarcat întreaga e- 
chipă aliniată de Dinamo : Pa», 
Dumănaia (Gheorghe), Girlea- 
nu, Vrincaț, Câia-Chițiga și 
Enesea, tar de la studenți, 
parțial, Pasca și Daha. Meciuri
le au foot conduse de I. Nl- 
culescu — A. Dinicu, N. Gă- 
leșeanu — V. Tilcă, D. Negro
id — A. Dinicu. In clasament : 
1, Dinama 45 p, 2. Steaua 43 p,
3. Elcond 35 p, 4. Explorări 
35 p, 5. Tractorul 34 p, 0. U- 
niversitatea 34 p.

Șiefaa GURGUI
BAIA MARE, 26 (pria tela- 

fon). — Turneul pentru locu
rile 7—13 și pentru stabilirea 
celor două echipe care vor lua 
drumul „B“-ulul a debutat la 
sala „Dada" cu o ^v* sur
priză : A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș, ultima clasată, a dis

• Turneu feminin la Szolnok : 
U.R.S.S. tineret — Cehoslovacia 
67—64, Italia — România tZ—35 
(44—29). Cele mal eficace: Pol- 
linni 24, respectiv Pali 47 șl Mă- 
ringuț 15, Ungaria — Cehoslova
cia 94—69, Italia — Franța 55—50, 
U.R.S.S. tineret — România 66—50 
(29—24). Cele mal eficace: Kuz- 
nețova 15, Levșenko 12, respectiv 
PaU 24 șl Măringuț 14.
• „Cupa Havana" pentru echi

pe masculine a fost cîștlgată de 
Cuba „A" cu 4 p. Au urmat-o:
2. Brazilia 7 p, 3. Franța < p,
4. Cuba ,,B“ 5 p, 5. Porto Rico 
4 p. în ultima zi: Cuba „A" — 
Brazilia 71—65, Cuba ,,B“ — Por
to Rico 92—37.
• Campionatele de juniori ale 

Asiei, desfășurate la Seul, au 
fost cîștigate de Coreea de Sud 
la băieți și de R.P. Chineză la 
fete.

pus cu 3—1 (—12, 8, 12, 9) de 
C.s.U. Alumina Oradea, cîre 
pornea favorită! A fost un 
meci aprig disputat. Mureșe
nii au jucat peste așteptări, ei 
conducînd și in primul set cu
7—1 și 10—6 (pierdut in fi
nal) și le-au dominat, grație 
atacului și blocajului, pe ce
lelalte, in care orădenii au co
mis multe greșeli la preluare. 
Remarcați : N. Pop, Szekely, 
Racolța și Sanislav, respec
tiv Manele, Ridați și Năsăn- 
dean.

Surpriză si în meciul urmă
tor : Calculatorul București a 
dispus de formația locală Știin- 
țaMotorul cu 3—2 (—12, —13, 
10. ÎL 11), într-un joc cu gre
șeli de ambele părți. Remarcați: 
Iacob (cel mai bun), Ion și 
Sebipoesca de la învingători, 
Ștreang Mart și Ronczik, In 
ultimul meci : C.S.M.U. Sucea
va — Relonul Săvinești 0—3 
(—12, -12, —5).

Andrei CRIȘAN

PROGRAMUL DE AZI ȘI MH- 
NE. Craiova, azi (ora 15): stea
ua — Tractorul, Universitatea 
CF.R. — Elcond Dinamo, Explo
rări — Dinamo; mline (ora 9): 
Explorări — Tractorul, Dinamo — 
Elcond Dinamo șl Steaua — U- 
nlversitatea: Baia Mare (azi, ara 
IM*): știința Motorul — Relo
nul, CS.U. Alumina — C.S.M U.. 
Calculatorul — A-S.A. Hectromu- 
reș; mitne (ora 153»): Relonul 
— C.S.U. Alumina. A5..C Elec- 
tromuxeș — Știința Motorul șl 
C.S.M.U. — Calculatorul.

ANDRAS FEJER, MARIA ALBOIU - 
CALIFICAȚI IN OPTIMI LA DUBLU MIXT
• Duminica vor ii cunoscuțl noii campioni

MOSCOVA, 20 (prin telefon). 
Rînd pe rând, probele indivi
duale din cadrul Campionatelor 
europene de tenis de masă se 
apropie de faza finală, noii de
ținători ai titlurilor urmind să 
fie cunoscuți duminică.

în ceea ce-i privește pe spor
tivii români angrenați în com
petiție, o evoluție bună pînă 
acum a avut-o perechea Andras 
Fejer, Maria Alboiu la dublu 
mixt, cei doi sportivi reușind, 
deocamdată, să urce în optimi, 
ceea ce reprezintă oricum un 
frumos succes. Ei vor întîlnî 
sîmbătă, în încercarea de a pă
trunde în „sferturi", un cuplu 
foarte puternic, Jindrich Panski, 
Marie Hrachova (Cehoslovacia). 
Pentru a ajunge în optimi, 
Andras Fejer, Maria Alboiu au 
depășit, mai intîi, pe Ivan 
Minkevici, Anita Zaharian 
(U.R.S.S.) cu 2—1 (16, -18, 18), 
la capătul unui joc echilibrat 
și foarte spectaculos. Apoi, au 
întrecut cu 2—1 (18, -17, 14) pe 
Michael Daugaard, Dorte Hauth 
(Danemarca), un cuplu tenace, 
care s-a lăsat cu greu învins. 
In sfîrșit, în partida din 16- 
zeciml, au întîlnit perechea 
Ulf Carlsson, Sonja Grefberg 
(Finlanda), care depășise, în 
prealabil, pe Zoran Kalinici, 
Gordana Pekucin (Iugoslavia) 
cu 2—0. Meciul a fost însă do
minat net de sportivii noștri, 
ei cîștigînd în numai 26 mi
nute cu 2—0 (13, 13). Cum 
spuneam, acum urmează o în- 
tilnire extrem de dificilă cu 
cuplul cehoslovac. Celelalte 
două perechi, însă, au fost în
vinse : Vasile Flore*, Oiilta 
Bădescu — Tom Johansen, 
Tone Folkeson (Norvegia) 0—2 
(-18, -20), după o dispută, to
tuși. echilibrată, și Simian Cri- 
șan, Liana Urzici — Patrick 
Renverse, Nadine Daviand 
(Franța) 6—2 (-16, -18), fran
cezii alcătuind un cuplu bine 
cunoscut

La simplu, Maria Albeia a 
trecut de Maiou Toussaint (Lu
xemburg) cu 3—1 (-18, 14, 12, 
13) intr-un joc in care, după 
ce s-a acomodat cu stilul ad
versarei. l-a dominat net La 
rândul său. Andras Fejer l-a 
întîlnit pe luxemburghezul Val 
L*hfehefermann, un jucător da

(R.F.GJQ
-8. -12).^

47 ani, foarte bun apărător, pa 
care l-a întrecut cu 3—2 (-17,’ 
17, 18, -13), urmind să-l întîl-d 
nească pe francezul P. Biro-, 
cheau. Liana Urzică, In schimb^ 
n-a rezistat puternicei jucătoa-. 
re Kirsten Krilger (R.F.GJJ 
plerzind cu 0—3 (-15. -8. -12)."

Cu ocazia C.E. s-au desfft~J 
surat și lucrările Federației etta 
ropene de tenis de maskj 
(U.E.T.M.), în cadrul cărora GȘ! 
Yates (Anglia) a fost ale3 se-j 
cretar general. Iar Ella Cna-j 
stantlnescu a fost realeasâ te] 
Comitetul director și președinți 
a Comisiei de clasificări.

Mircea COSTEA

(Olan 
(Polo

ALTE REZULTATE : simpla, 
feminin : Grundy (Anglia) 
Urban (Ungaria) 3—1, Szabo
(Ungaria) — Osterjek (Iugtatî 
slavia) 3—1, Hrachova (C< 
slovacia) — Zampini (It: 
3—0, Vecerok (U.R.SJS.) — 
tinicl (Iugoslavia) 3—2, Bulatov* 
(U.R.S.S.) — Fernandes (Por< 
tugalia) 3—0, Maier (Austria) — 
Kasalova (Cehoslovacia) 3—
Popova (U.R.S.S.) — Masarikoț 
va (Cehoslovacia) 3—1, Jansh* 
(Olanda) — Germain (Franța)? 
3—1, Wenzel (R.F.G.) — Lt- 
pens (Belgia) 3—0| măscuite 
Kalinici (Iugoslavia) — 
(Italia) 3—6, Renverse ( 
ța) — Jonyer (Ungaria) 
Persson (Suedia) — Sto 
(Bulgaria) 3—2, Pansky ( 
hoslovacia) — Kucharskl 
lonla) 3—2, Waldner (Su
— Rozenberg . (U.R.SJ3.)
Gergely (Ungaria) — 
(Luxemburg) ‘ 3—0, 
(Ungaria) — Secretin 
3—2 ; dubla mixt ;
(Polonia), Vriesekoop
— Dryszel, Szatko 
2—0, Mezarof (Iugoslavia), Thî 
riet (Franța) — Mazunov, 
tonian (U.R.S.S.) 2—0, 
Hrachova (Cehoslovacia) 
Persson, Eliasson (Suedia) 
Secretin (Franța), 
(U.R.3J1.) — Stoianov, 
guelceva (Bulgaria) 2—6 
Undblad (Suedia) — 
Godee (Spania) 3—4, M 
Olah (Ungaria) — Solopov, 
latova (U.&&S.) 0—1 
BaHnid (Iugoslavia) 
Grflger (R.F.G.) 2—0.

(Fran

CAMPIONATE- COMPETIȚII
Mîine, in „Marele Premiu al Bucureștiului"

la automobilism

SÎNT DE AȘTEPTAT ÎNTRECERI DE MARE ATRACflE

DUMINICA, O ETAPA INTERESANTA IN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL;

încă de la început, o veste bu
nă. Spre deosebire de anul tre
cut, cind „Marele Premiu ăl 
Bucureștiulul". s-a desfășura* 
toamna, ca ultimă etapă a cam
pionatului republican de viteză 
pe circuit la automobilism, adi
că atunci rând la unele grupe 
„conturile" erau deja încheiate 
(și de aici o participare redusă 
a concurenților la startul compe
tiției), acum organizatorii l-an 
programat la început de sezon, 
întrecerile urmind să aibă loa 
mline. Datorită acestei devansări, 
aproape de la toate cluburile șl 
asociațiile sportive ou secții auto 
din țară au sosit înscrieri, ast
fel că vineri, pînă la ora U, 
numărul concurenților anunțați 
era de peste 70. Intre aceștia, 
nume foarte cunoscute: Grigor**, 
Zărnescu, Nicoară, lancovid (fe
licitări I — Ia 50 de ani, prezent 
tacă în concursuri 1), Ciucă, O- 
brejan (toți de Ia I.A. Dacia Pi
tești), Hrischvogel, GhergheL Go- 
ileon, Peteanu, Clurciu (C.S.M. 
Reșița), Geantă, Urau (I.N.M.TJ 
0-a.

Traseul, așa după cum am a- 
nunțat, va fi în incinta Com
plexului Expozlțional de ta ,,Ca-

La Moreni

DOUA CONCURSURI FINALE DE MOTOCICLISM
• Tradiționala competiție da 

motooros dotată ou „Cupa 
F.B.M." a ajuns Ia etapa finală 
(a patra), programată mîine pe 
traseul de pe Dealul Stngeriș de 
la marginea orașului Moreni, ta 
organizarea asociației sportive 
Flacăra-Automecanloa din lo
calitate. In program figurează 
clase pentru seniori, tineret șt 
juniori. Primai start se va da 
la ora I.

sa Sdntrii* unde, pe șoselele da 
aid, a fost alea un airoutt au 
• lățim* minima de 9 m șl 
maximă de U a. Organizatorii 
— Filiala ACJL Buourești și AUS. 
Unirea Tricolor Buourești — s-au 
străduit să pregătească totul, ast
fel tactt să existe condiții opti
me de concura (între altele, re
pararea asfaltului) pentru aler- 

. gători, dar șl de vizionare, ta 
securitate, pentru spectatori. 
Circuitul da viteză ara lungimea 
da 1,< km * ei va fl străbătut 
de 10 ori de Începători șt de 
M da ori de avansa#.

Astăzi, concurențll vor sosi la 
Capitală șl, tncepînd de la ora 
I4.M, mașinile lor vor intra în 
revizia tehnică, după care vor 
rămîne ta „parcul Închis* pînă 
mîine, Ia ora startului.

Programul de mîine al „Ma
relui Premiu al Bucureștiulul", 
concurs de, viteză pe circuit — 
prima etapă a eampionatuluL 
este următorul: între orele 9 șt 
10, încercări; 10—11, concursul 
începătorilor; de la ora 11, Între
ceri la 4 categorii pentru *- 
vansațL

Modesto FERRARINI

și Brăila

• Campionatul republican de 
dirt-tnak pe anal 1IM, rezerva* 
juniorilor, ae va tacheta mîine 
pe pista Stadionului Municipal 
dta Brăila, unde ae vor desfășu
ra, au taoepere de la ora 19, În
trecerile etapei finale fa patra). 
Printre favori# ae numără aler
gătorii slblenl g. Ghîbu, N. Pu- 
ravef, BL Șoaltă, D. Bogdan, cars 
s-au impas in oancursurile ante
rioare, el avtod ca principali ad
versari pe reprezentanții alubu- 
rUoe Metalul Buourești șt CA.' 
Brăila. Ultimele curse vor avea 
Ioc in formula Clasică de U a- 
tergători eu 50 de manșe.

Mîine se dispută o noul eta
pă. cea de a doua a returului 
celei de a doua păr# a campio
natului Diviziei „A* la handbal 
feminin. Este vorba da o rundă 
ia care stat programate jocuri 
interesante, unele dintre ele deo
sebit de importante în lupta pen
tru ierarhia primelor locuri alo 
clasamentului sau pentru evi
tare* zonei ultimelor poziții.

Vorbind de prim* parte a ota- 
samentulul, de turneul pentru 
locurile 1—4, este cazul să pre
cizăm că, prin victoria echipei 
Chimistul Rm. Vîicea asupra 
formaței brașovene Rulmentul 
Intr-un meci restanță, poziția 
fruntașă deținută de Știința Ba
cău s-a consolidat. Cu alte cu
vinte, din lupta celor două echi
pe a cîștigat... cea de a treia. Aceasta din urmă, Știința Ba
cău. are în etapa de mline o 
misiune ceva mal ușoară, deoa
rece evoluează pe teren proprio. 
In schimb, adversarul el nu este 
deloc comod, fiind vorba de e- 
chlpa Hidrotehnica Constanța, a- 
flată pe locul m în clasament. 
In cazul unei victorii a Științei 
Bacău, ceea ce este de așteptat, 
șl al victoriei pe teren propriu 
a formațiilor Rulmentul Brașov 
(ta meciul cu A.E.M. Timișoara)

In finala campionatului național de șah pe echipe 
CÎTEVA „RETUȘURI* ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE, DECISIVA

EFORIE NORD, 29 (prin tele
fon). Mal tatii un rezultat res
tanță din runda a 7-a, ta care 
Stanciu a remizat cu Armaș, de- 
ftaitivînd victoria Universității 
București asupra I.T.B.-ulul la 
scorul de 6—4. In continuare, 
virtuala campioană a acumula* 
noi puncte, risipind orice spe
ranțe ale urmăritoarelor. Reuniu
nea de joi le-a prilejuit univer
sitarilor bucureștenl o victorie la 
scor obținută ta fața formației 
timișorene Electromotor: 7—2
(4—*, 1,5—0,5, 1,5—0,5).

Problema campioanei fiind, 
practic, lămurită, atenția se con
centrează acum, la finiș, asupra 
luptei ce se dă pentru celelalte 
două locuri de pe podium, cit șt 
pentru acelea pentru evitarea re
trogradării. Penultima rundă a 
programat o confruntare directă, 
decisivă pentru locul 4, Intre Po
litehnica București și C.S.M. 
Cluj-Napoca. In formația bucu- 
reșteană a apărut proaspăta vl- 

șl Chimistul Rm. VRoea (ta fața 
tal Rapid București) atunci lupta 
ta fruntea ctasamentulid devine 
toarte echilibrată și interesantă 
prin apropierea pozițiilor a pe
tra echipe ce luptă pentru... trei 
locuri pe podium.Un adevărat derby, die gone 
retrogradării, are too ia Bucu
rești, nade se tatitaeaa Progreate 
șl Mureșta Tg. Mureș. Foarte 
importau* este și jocul de le Ti
mișoara dintre Caastructocta șt 
TEROM lași. In situația ta oaze 
formațiile gazdă taring, tapta 
devine șl în această porte ■ cla
samentului extrem de-, ..strtnsă*.
• înainte* jocurilor de mH ne. 

riasamentul campionatutal Dlri- 
ziei ,.A" la handbal feminin, o- 
rată. In cele două grupe valortce, 
astfel: 
1. Știința Bacău 17 11 5 1 304- Ml 44
2. Rulmentul Bv. 17 12 2 3 410-«7 a
3. Hidroteh. C-W 77 14 1 4 345-334 30
4. Ch ha tout 14 10 1 S 373-M3 37
5. Rapid Buc. Î7 4 2 9 301-323 31
4. A.E.M. Tub. 14 5 4 7 337-360 3B
7. Cont. Buc. ir 7 1 2 366-364 32
s. TEROM ic|l 17 4 2 9 377-383 31

Prog. Buc. 17 6 2 9 296-304 M
w. Conrtr. Tim. 17 5 3 9 359-366 30
îl. Mureșul Tg.M. 17 4 4 9 337-369 29
12. Textila BuhujI 17 4 3 10 313-343 20

cecampioană mondială de ju
nioare Mădălina Stroe și poate 
că nu numai victoria, dar și 
prezența el a insuflat coechipie
rilor, atit de periclitați pini 
acum, revirimentul necesar spre 
a ieși din „zona periculoasă". 
„Poli" cîștlgă confortabil cu
4,5—3,5 (3,5—3,5, 1—1, 3—0) șl M 
salvează.

Cealaltă Politehnică, aceea ie
șeană, a învins Petrolul oa
4.5— 3,5 (4—3, 1,5—0,5, 1—1), dar 
locul său pe a treia treaptă a 
podiumului este tacă serios a- 
menlnțat de cele două formații 
timișorene care o tatonează. 
A.E.M. — in ascensiune — a fă
cut scor eu Vulcan București
7.5— 2,5 (4,5—1,5, 3—4, 1—1). In
sfîrșit, tatr-un meci destul de 
echilibrat la primele mese I.T.B. 
învinge Calculatorul eu 6,5—3.3 
(3,S—3,5, 1—1, 2—0).

In clasamentul general pentru 
titlul de campioană absolută con
tinuă să conducă, înaintea ulti-

j

(14,5), Vulcan •
tacă deschis*! -------- . slaMe-

mei runde, ou soor maxim, UN*<4 VEILSITATEA BUCUREȘTI — M 
p da med (57,1 P de partidta^ 
urmați de I.T.B. n țSL9>, Fo^ 
tehnica Iași 14 (45,5). A.EJM. SB 
(45,5), Electromotor 13 (42,5), Caf<S 
calatorul 13 (30,5), Politehnic*
București 7 (30), Petrolul LP.taJ? 
4 (30), C.S.M. I----------------  *
(24).

Interesantă, și ___ ___
rămîne lupta pentru celelaîtaj 
titluri. Numai Ia masculin, Ual«j 
veraltatea București este practte, 
învingătoare eu M p, față de, 
cele 30,5 ale I.T.B. La feminiv 
Electromotor se mal află tacă ta 
frunte, cu 13 p, departajată doax. 
de o jumătate de punct de Uni-; 
versitatea București; situație > 
dentică șl la Junlori-juatoare, uete 
I.T.B. acumulează 1* p. iar Vto- 
versltatea București H.5 p 1 »■ 
dar, totul în ultima ruril •



Caravana Diviziei ,,A“ se repune în marș

EURO ’84
După amicalul de la Strasbourg

JUPP DERWALL - ÎNGRIJORAT
„CEI 20 PENTRU PARIS11 Șl ALȚII...

Campionatul intră in zona 
«sprintului final". Ultimele eta
pe vor avea, in adevăr, • frec
ventă tipică alegătorului pe dkt- 
tanțe scurte. Cu etapa de astăzi 
fi mîine >e declanșează și al- 
Urna operație de leleețio 
„Euro ’84" eare se va întinde 
pina la finalul sezonului. Pen
tru eă, totuși, Divizia „A" tre
buie să rămînă marele criteriu 
al alcătuirii lotului. Și, deși nu 
p-a îndeplinit mereu acest 
rost, credem că va furniza 
conducerii tehnice a reprezen
tativei ultimele puncte de re
per pentru stabilirea celor M 
din „caravana Paris".

F. C. Olt — Jiul. Daci va 
Juca, Bumbescu se va afla in 
centrul atenției, alături de ti
nerii lui coechipieri care au 
fost sau pot fi în viitoarele lo
turi de speranțe, afirmație va
labilă și pentru unii talentațl 
fotbaliști ai Jiului.

F. C. Bihor — Universitatea 
Craiova. Masivul grup de in
ternaționali craioveni (aproape 
Întreaga formație, dacă ne gln- 
dim și la Adrian Popescu, 
proaspătul titularizat Ia „olim
pici"), plus Zare (o revelație 
ca fundaș dreapta !), apar pe 
gazonul stadionului orădean.

S. C. Bacău — Sportul «iu- 
dențesc. Șoiman are ambiția de 
■ reveni în atenție, Iorgulescu, 
Hagi și Coraș vor să demon
streze o formă bună.

Politehnica Iași — F. C. Baia 
Mare. Grupul „speranțelor* le- 
pene (Burdujan, Gheorghiu, M. 
Radu, Paveliuc, Sertov) luptă 
pentru recuperarea terenului 
pierdut ; Ia băimăreni, interes 
pentru un vîrf de atac care se 
afirmă impetuos : Tulba.

SANCTIONAREA»

• Un adevărat record al... 
nesportivității l-a stabilit jucă
torul Volaru, de la Unirea 
Tomnatic. Incheindu-se cele 
4 etape de suspendare pe care 
le primise pentru lovirea unui 
adversar, duminica trecută a 
reapărut pe teren, în meciul 
cu Unirea Sinnicolau-Mare. 
Dar. din nou, a avut ce a avut 
cu un adversar și nu cu min
gea, cum ar fi trebuit, fiind, 
firește, iarăși eliminat de pe 
teren și SUSPENDAT, DE DA
TA ACEASTA, PE 8 ETAPE. 
Este sigur, deci, că 8 etape, 
Volaru nu-și va mai lovi nici 
un adversar.

Hârlab, de la Pretezi * 
Prejmer, a comis un gest cit 
se poate de urît : și-a scuipat

y

liN SUCCES DE SEZON LA iNDEMlNA TETGROB!
Cn suma

LOZUL 
PRIMĂVERII r

ac numai
10 ici,

CtSTIGURi 
SUPLIMENTARI 
DIN
FONO SPECIAL 
ACORDATE DE 
A S. LOTO- 
PRONOSPOR1

L

•ricine
Joaca
poate

obfinc:
• AUTOTURISME

• MARI
cișiitiini

Agențiile Loto-Pronosport și vlnzătorii volanți vă oferă 
zilnic șansa de a vă număra și dv. printre marii clștîgători!

Chimia — Steaua. La gazde, 
Lazăr — apărut ta total de ti
neret i te oaspeți «n grup 
ai tinereții (lovaa, Sduard, Be
tel, Uctaug, Beloded id) ta 
eare a-ar putea aă ae afle in- 
teraațloaallt pentru „Mondial 

plus mereu ttaărxM Ioc- 
teehe.

Petrolul — Corvia «L La pio- 
iepteni așteptăm „țlșniri" din 
grupul masiv de talente pro
movai de P. Dragoste | bune- 
docenii ai-i prezintă pe Gabor, 
Klein, Vietu» și pe atit de- 
grăbitul Mateuț.

Dunărea — F. C. Argeș. Pe 
lista sdecționațter de tineret, 
la gălățeni, Soare, Honghlne, 
Borali ; la piteșteni, Stan cu — 
cel care dovedește • constanță 
de metronom pe un pota eu 
specialiști puțini (fundaș de a- 
coperir e).

Rapid — A. &. A. Tg. Mureș. 
Mânu mărșăluiește foarte a- 
proape de „trio*-ol eocsaera- 
ților Lung — Macara — Ior- 
dache. Stimulent pentru Rade, 
ea aă cităm doar cm sume din 
grupul „anonimilor* promovați 
de giuleșteni. Oaspeții — ea 
BolSnl ta prim-plan.

Dinamo — C. S. Tîrgoviște. 
Bucureștenii aliniază un pu
ternic grup de internaționali 
„A" șl olimpici, recomandați 
suplimentar de performanțele 
din C.C.E. (Moraru, Rodnic, 
Nicolae, Stănescu, Mulțeecu, 
Custov, Țălnar, Augustin). I. 
Marin și Orac sînt candidaturi 
demne de luat ta seamă. TTrgo- 
viștenii — eare au ridicat și 
ei ta ultima vreme pe cel nai 
talentațl elevi al antrenorului 
E. Popescu — solicita ta con
tinuare atenție pentru dotatul 
Jucător care este O. Popeara.

UNOR JUCĂTORI
adversarul. Un' gest greu eali- 
ficabil, pentru care a fost sus
pendat pe 4 etape.

• Fodor (înfrățirea Oradea), 
eu toate insistențele arbitrului, 
n-a vrut să respecte distanța 
de 8,15 m, la executarea unei 
lovituri libere de către un ad
versar. Arbitrul, enervat, l-a 
arătat cartonașul roșu, cînd 
s-er fi impus un cartonaș gal
ben. Oricum, să la aminte Ju
cătorii — și nu sînt puțini — 
eare procedează ca Fodor. Co
misia de disciplină L« dat un 
avertisment lui Fodor, care a- 
vea pini acum carnetul alb. 
Iată urmările unui gest negta- 
cUt, ale unei încăpățlnări, ale 
unui act de indisciplină, in ul
timă instanță. (J. B.)

*

IN BANI
V
V

„Franța — favorită a
Meciul amical Franța — R.F. 

Germania, de la Strasbourg, • 
suscitat un mare interes. Reve
nim eu amănunte—

Astfel, cei doi antrenori au 
făcut următoarele declarații co
respondentului sportiv al Agen
ției France Presse :

MICHEL HIDALGO (Franța) : 
„Ca toată lipsa de experiență 
a unor* dintre Jucătorii noștri, 
am arătat, ea aeest prilej, eă 
patern faee față ta toate si- 
tuațiile. Această echipă a Fran
ței ■ făcut -bloc-, ueupind 
foarte rațional fiecare colț de 
teren, în fața unui adversar de 
calitate. Vom savura în această 
seară bucuria care se adaugă 
celei înregistrate marți prin cali
ficarea olimpicilor noștri pentru 
Los Angeles. Această victorie 
este de foarte bun augur îna
intea stagiului de antrenament 
de la Font-Romeu și a ultimei 
faze de pregătire pentru cam
pionatul european pe eare-1 
vom găzdui*.

JUPP DERWALL : „Franța a 
obținut o foarte frumoasă vic

Partarul vest-german Schumacher s salvat echipa sa de la o 
infringere categorici în partida cu selecționata Franței

torie colectivă, rezultat logic ai 
presiunii constante exercitate de 
liniile sale din defensivă și de 
la mijlocul terenului, eare uu 
ne-au permis că Inițiem atacuri 
periculoase. Jueători! noștri 
u-au evoluat eu toții la eel 
mai bun uivel, ta afara hri 
Schumacher — remarcabil — și 
a lui Brehme, eare m-a sur
prins plăcut Cu această vic
torie, Franța și-a dovedit po
ziția de favorită a campionatu
lui european*.

Postul de radio din Frankfurt 
pe Main, eare a transmis ta 
direct partida, a reprodus alte 
amănunte din declarațiile hil 
Derwall : ,J)e mal mult timp 
nu sint mulțumit de comporta
rea tebnieă și tactică a unor 
jucători. Tocmai acum, înainte*

PROGRAMUL 
ETAPEI DE MÎINE

SERIA I : Ceahlăul P. Neamț
— Oțelul Galați : D. Avrigeanu 
(București), Dunărea Călărași
— C.S.M. Borzești : M. Gheor
ghiu (Giurgiu), Olimpia Rm. 
Sărat — Chimia Fălticeni : Gh. 
Silion (Iași), Unirea Slobozia — 
Partizanul Bacău : C. Manda 
(Reșița), C.S.M. Suceava — 
Delta Tulcea : M. Lăzărcșcu 
(București), Metalul Plopeni — 
Gloria Buzău : M. Constantines- 
cu (București), C.S. Botoșani — 
F.C. Constanța : V. Alexandru 
(București), Unirea Dinamo Foc
șani — Prahova Ploiești : M. 
Lică (București). Gloria Bistri
ța — F.C.M. Progresul Brăila : 
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea).

SERIA A II-A : Constructo
rul Craiova — Carpați Mîrșa : 
I. Pătruț (Timișoara), Metalul 
București — Nitramonia Făgă
raș : M. Feciorescu (Bacău), 
Chimia Tr. Măgurele — Pro- 
gresul-Vulcan București : Șt.
Rotărescu (Iași), Unirea Ale
xandria — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe : I. Neagu (Buzău), 
Chimica Tîrnăveni — Autobuzul 

turneului european ?“
turneului final, trecem printr-o 
perioadă de tranziție, eu unii 
jucători mai puțin experimen
tați, eare trebuie încă rodați. 
Mă refer la Rolff, Meier, Her- 
get, oameni de bază la mijlo
cul terenului. In asemenea con
diții, virfurile de atae K. H. 
Rummenigge și Voller trebuie 
să joace mult retrași, să-și 
aducă mingile de la centru, să 
treacă de apărătorii adverși și 
să ajungă în poziții favorabile 
de șut Un asemenea efort este 
foarte greu de realizat. De 
fapt, am jucat fără trei jucă
tori de bază — Stielike, Fischer 
și Klaus Allots — dar și de la 
francezi au lipsit vedetele, in 
frunte eu Platini, Giresse șî 
Țigana...".

In continuare, comentatorul 
postului de radio vest-german 
spunea că la ora actuală re
prezentativa R.F.G. este mai 
slabă decît cea de la C.M. din 
Spania, „unde, trebuie să re
cunoaștem, am intrat in finală 
eu mult noroc. Nn mai avem 
jueători de talia celor care, eu 
un deceniu in urmă, au fost o 

revelație in fotbalul mondial ; 
nu mai avem un Beckenbauer, 
Gerd Muller, Overath, Netzer, 
Breitner, Bonhof, majoritatea 
exeelenți jueători de mijlocul 
terenului... In orice caz, la ora 
actuală, numai eu o apărare 
relativ bună — îndeosebi Schu
macher — și un atacant de 
valoarea lui K. H. Rummenigge 
nu putem emite mari preten
ții— Echipa Franței a jucat 
foarte bine, îndeosebi in repri
za secundă, cînd ne-a dominat 
net șl numai forma excepțio
nală a lui Schumacher a fă
cut ca scorul să fie doar 1—#. 
Față de aspectul jocului a fost 
o infringere onorabilă, ta fața 
unui adversar eare țintește eu 
justificare eîștigarea titlului de 
campioană a Europei **4*.

Șl ARBITRII
A DIVIZIEI „B"

București : D. Vătran (Arad), 
F.C.M. Brașov — Avintul Re- 
ghin„: Ș. Necșuleseu (Tîrgoviș- 
te), Automatica București — 
Aluminiu Slatina : AL Ganea 
(Slobozia), Gaz metan Mediaș
— Șoimii I.P.A Sibiu : S. Pan- 
telimonescu (Boldești), R.O.V.A. 
Roșiori — Dinamo Victoria 
București : G. Maeavel (Deva).

SERIA A III-A : Gloria Re
șița — U.T.A. : M. Ludoșan 
(Sibiu), C.F.R. Victoria Caran
sebeș — C.S.M. Reșița : C.
Gheorghe (Suceava), Olimpia 
Satu Mare — „U“ Cluj-Napo- 
ca : V. Antohi (Iași), Steaua
C. F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Cavnic : E. Pătrașcu (Bucu
rești), Minerul Lupeni — Aurul 
Brad : C. Olteanu (Drobeta Tr. 
Severin), Minerul Motru — Me
talurgistul Cugir : I. Floricel 
(Brașov), Politehnica Timișoara
— Industria sîrmei C. Turzii : 
Al. Mustățea (Pitești), Rapid 
Arad — Someșul Satu Mare :
D. Busuioc (Craiova), Armătura 
Zalău — C.F.R. Timișoara : M. 
Bădici (Caracal).

Campionatul speranțelor

SCORURI
ȘI OPINII
CURIOASE

Citeva rezultate cel puțin cu
rioase s-au înregistrat în etapa 
trecută a campionatului spe
ranțelor. Mai întîi de toate 
surprinde scorul ds la Tg. Mu
reș. unde jucătorii ieșeni au . 
fost întrecuți eu 10—1 1 Scor 
inadmisibil, care a cam dispă
rut pînă și din campionatele 
republicane de juniori. Iată însă 
cum arată un... clasament al 
celor mai mari scoruri Înre
gistrate pînă acum ta campio
natul speranțelor : 1. Steaua — 
C. S. Tîrgoviște 13—0 ; 2. A.S.A. 
— “Politehnica 10—1 ț 3. F. C. 
Baia Mare — Chimia 8—0.

Urmează 6—0, înregistrat de 
patru ori !

Ce au, oare, de spus antre
norii și conducătorii echipelor 
învinse Ia asemenea diferențe 
de scor, care pun sub semnul 
întrebării activitatea lor și ta
lentul jucătorilor pe care-i con
sideră... speranțe ?

Liderul, Rapid, a pierdut la 
Galați și Universitatea s-a 
apropiat la numai un punct. 
Apropo de lider și de urmări- 
toarea sa : cineva din conduce
rea clubului craiovean a avan
sat îdeea ca echipa de speran
țe Universitatea să nu mai 
joace restanțele, să le cedeze 
cu 0—3, pentru că, chipurile, 
tot cîștigă campionatul ! Oare 
chiar așa să fie ? Se uită că 
derbyul se joacă la București 1

CLASAMENTUL

•) Echipe penalizate ea 2 puncte.

1. RAPID 28 16 5 7 45-24 37
2. Universitatea 25 15 6 4 43-16 36
3. F.C. Baia Mare 27 12 9 6 46-20 33
4. F.C. Argeș 26 13 6 7 29-20 32
5. Dinamo 25 12 7 6 44-25 31
6. Steaua 27 13 5 9 59-44 31
7. F.C. Bihor 28 13 3 12 50-34 29
e. A.S.A. Tg. M. 27 12 5 10 51-45 29
9. CorvinuT 28 11 6 11 48-44 28

10. Jiul* 26 13 4 11 36-34 28
11. Petrolul 28 12 4 12 40-44 28
1B. Sportul stud. 28 6 11 11 23-33 23
13. Dunârea C.S.U. 28 9 5 14 34-47 23
14. Chimia* 26 10 4 14 34-46 22
15. C.S. Tîrgoviște 28 9 3 16 42-69 21
16. Polît. lași 26 9 2 17 41-80 20
17. S.C. Bacâu 28 7 5 16 28-44 19
K F.C. Olt 27 6 6 15 37-59 18

După 2* de etape, configurația 
„clasamentului adevărului* (între

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI*

paranteze — diferența de gola-
veraj) este următoarea *

1. Dinamo +13
2. Steaua +12
3. Univ. Craiova + 6
4. F.C. Argeș + 5
5. Sportul stud. + 4
9. S.C. Bacău + 2
T. F.C. Bihor + 1
1. Politehnica Iași 0 (- 6)
9. Chimia 0 (- 8)

10. F.C. Olt - 1 (+ 6)
11. Jiul — 1 (- 3)
12. Rapid — 2
13. Corvinul - 3 (+ 4)
14. F.C. Bala Mare — 3 (-13)
15. A.S.A. Tg. Mureș — 4
K. Petrolul — 6
17. Dunărea C.S.U. — 7
19. C.S. Tîrgoviște —16

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• TRAGEREA LOTO 2 de inli

ne, a aprilie, va avea loc în sa
la Clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Stalcovici nr. 
e, începînd de la ora 16. Nu
merele cîștigătoare vor fi radio
difuzate în’jurul orei 20,10. Așa
dar, astăzi este ultima zi In care 
vă mal puteți procura bilete cu 
numerele preferate. De aseme
nea, este ultima zi cînd mai pu
teți depune buletinele pentru a- 
tractivul concurs PRONOSPORT 
al acestei săptămîni.
• UN MIJLOC SIMPLU ȘI O- 

PERAȚIV de participare la orice 
tragere PRONOEXPRES, LOTO șl 
LOTO 2: BILETELE GATA COM
PLETATE, care vă sînt oferite 
atit de agențiile Loto-Pronosport, 
cit și de vlnzătoril volanți. țn 
orice bilet gata completat poate 
sta un Important cîștig !
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN
20 APRILIE 1984 :

Extragerea I : 69 74 11 53 16 
13 32 59 43 ; Extragerea a n-a : 
7 38 68 37 3 24 14 25 26.

Fond total de cîștiguri : 
1.036.323 lei, din care 171.8S1 lei, 
report la categoria 1.
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România — Iugoslavia 17-0 și... An început C.M. de scrima pentru tineret Azi și mîine, la Plovdiv

...RUGBYȘTII JUNIORI VOR JUCA
IN GRUPA DE ELITA a VIITOAREI EDIȚII F.I.R.A.

VARȘOVIA, 20 (prin telefon).
Rugbyștii noștri juniori și-au 
reciștigat locul în plutonul de 

jelită al competiției continenta
le organizată de F.I.R.A. El au 
trecut și de cel de al doilea 
obstacol în cursa pentru reveni
rea în grupa A, învingînd echi
pa Iugoslaviei cu 17—0 (11—0). 
O victorie la diferență confor
tabila, de necontestat, superio
ritatea de ansamblu a echipei 
noastre neputînd fi pusă în 
discuție, în ciuda unei replici 
dîrze a partenerului. A fost un 
joc controlat în bună măsură 
de selecționata română, care a 
început partida cu decizie, 
frîngînd destul de repede opo
ziția partenerilor. Astfel, în 13 
minute se înscriseseră două 
eseuri (Semen și Năstase), alte 
trei puncte fiind realizate la 
scurt interval de Năstase, din 
(lovitură de pedeapsă. Asisten
ța se gindea în acel moment 
la un nou scor fluviu după acel 
«2—6 cu Suedia. Numai că a 
Intervenit o prematură deco
nectare de care a profitat 
prompt XV-le iugoslav, aflat 
intr-un remarcabil progres. Dis
puta a început să stea sub 
semnul unui anume echilibru, 
baloanele adjudecate de înain
tare nefiind purtate pînă la ca
păt, atît datorită replicii bune 
a adversarilor, cit și inexacti
tăților proprii în atac, în pri
mul rînd la nivelul „uverturii".

ITALIA - ROMÂNIA, 0 PARTIDĂ A MARILOR AMBIȚII
(Urmare din pag. 1)

selecții) — Aldea (Dinamo, 28), 
Lungii (Farul, 22), Capmare 
(Rapid Buzău, 1). Fuicu (Steaua, 
19) — Alexandru (Steaua, 34) 
sau Podărescu (Dinamo, 12), 
Paraschiv (Dinamo, 44) — Ra
dulescu (Steaua, 16), Borș (Di
namo, 19), Murariu (Steaua, 39) 
— Dumitru (Farul, 55), L. 
Constantin (Steaua, 2) — Pașcu 
(Grivița Roșie 5), Munteanu 
(Steaua. 45). Bucan (Știința

FRANCESCO MOSER LIDER IN TURUL SPANIEI
ELCHE. cea de a treia etapă 

a Turului ciclist ai Spaniei, dis
putată de-a lungul a 204 km în
tre Mojacar și Elche, în sud-es- 
tul țării, și-a „rezolvat* câștigă
torul, iarăși, la sprint. Dintr-un 
pluton numeros de rutieri ca- 
re-și disputau victoria, mai bine 
plasat a fost belgianul Joseph

Efortul deosebit al jucătorilor 
din grămadă s-a irosit prea 
adesea datorită unor greșeli de 
tehnică individuală sau pripeli, 
doar o singură fază concreti- 
zîndu-se după pauză prin eseu 
(Doja, min. 61), transformat de 
Androne (acesta din urmă reu
șise să culce balonul în butul 
advers, la o acțiune preceden
tă, încercare valabilă, anulată 
însă datorită semnalizării ero
nate de la margine).

Formația întrebuințată : Ne
chita — N. Popescu (Manda), 
Alexandrescu, Ținea, Androne 
— Năstase, Tutunea — Semen, 
Doja, Iacob — S. Ciorăscu, C. 
Ciorăscu — Soare, Tufă, Du
mitrescu.

A condus Richard Senssac 
(Franța).

Avînd asigurat locul in grupa 
de frunte pentru viitoarea edi
ție, selecționata României ur
mează să susțină simbătă un 
med al ambițiilor, pentru de
semnarea câștigătoarei grupei 
B, in compania reprezentativei 
Uniunii Sovietice. Aceasta ■ 
întrecut echipa Cehoslovaciei cu 
13—3 (9—3).

Alte rezultate : grupa A : 
Franța — R.F. Germania 27—12, 
Italia — Spania 17—3 ; grupa 
B ; Polonia — Belgia 4—13, 
Suedia — Elveția 13—0.

Geo RAEȚCHI

Petroșani, 29). Rezerve vor fi : 
Csoma (Știința Baia Mare, 1). 
Moț (Steaua, 4) T. Coman 
(Steaua — debutant), H. Dumi
tra? (C.S.M. Suceava, debutant), 
Marghescu (Dinamo, 5). Cara- 
gea (Dinamo, 22) este bolnav 
și nu va face deplasarea.

Reamintim că la Aquila rug
byștii noștri au mai jucat in 
1966 și 1980, pierzînd ambele 
meciuri (0—3 și, respectiv, 
17—24).

Arbitrul meciului : W. D. Be
van, din Țara Galilor.

Lieckens, care a câștigat la Urniți 
în fața conaționalului său Noel 
Dejonckheere în în timp
ce destul au căzut ta tavălmA- 
șeala sosirii...

Purtătorul tricoului galben erte, 
ta continuare, fondlstul Italian 
Francesco Maser, unul dintre £a- voriții tradiționalei competiții.

ITALIANUL CERIONI, CAMPION LA FLORETĂ
Reprezentantul tării noastre, File, a rămas In recalificări.

Start bus ai sabrerului Szabo

LENINGRAD, 2# (prin tele
fon). — După ce joi diminea
ța, Campionatele mondiale da 
scrimă pentru tineret (pînă la 
20 de ani) au debutat cu pre
liminariile probei masculine de 
floretă (62 de concurenți din 
32 de țări), astăzi întrecerea 
a continuat cu eliminările di
recte și finala de 8. Proba ■ 
revenit medaliatului cu argint 
de la ediția precedentă,' ita
lianul Cerioni, care l-a Între
cut, în ultimul asalt, pe fran
cezul Lothellier, cu 10—5. Pen
tru locurile 3—4 Ibrahimov 
(U.R.S.S.) a dispus de Ersei 
(Ungaria) cu 10—6.

Cel mai activ dintre concu- 
renții noștri a fost File. Ini
țial, el trecuse destul de ușor 
de primele tururi preliminarii 
(in cel de-al treilea și ulti
mul obținuse 4 victorii, fapt 
care i-a asigurat poziția de 
„cap de grupă"), intrind in e- 
liminările directe. De notat că 
in preliminarii File reușise 
să-i întreacă, printre alții, 
chiar pe. .. actualul campion 
mondial, Cerioni, cu 5—31 In 
eliminările directe. File l-a *- 
vut adversar pe suedezul 
Strand, de care s-a detașat, 
după o dispută foarte strinsă 
(10—7). Apoi a urcat pe plan
șă, în compania lui Ibrahlmev. 
Comițind unele erori tactice. 
File a pierdut cu 10—3. A in
trat, însă, in recalificări, sus
ținând un asalt decisiv pentru 
obținerea unui loc în finala de 
8. Adversar, francezul Bel. A- 
salt în care File a început bi
ne, a condus cu 2—0, dar, din 
păcate, el s-a lăsat păcălit de 
cîteva ori de incomodul său

OPINIA CAMPIOANEI...
MOSC-OVA. — Intr-un recent 

interviu, Olga Bicerova, cam
pioană mondială în 1981, a de
clarat că „în prezent, întrece
re* pentru intiietatea mondială 
in gimnastica feminină se dues 
între sportivele din România, 
R.P. Chineză, S.U.A., R.D. Ger
mani și U.R.S.S., iar la unele 
aparate au șanse și gimnastele 

adversar, care a reușit să e- 
galeze și să preia conducerea 
și in final să cîștige cu 10—5... 
în ciuda acestei nereușite, File 
are meritul de a fi evoluat la 
o valoare destul de apropiată 
de fruntașii acestei probe.

Ceilalți Qoretiști români 
înscriși în competiție, Costa și 
Moîea, au rămas în tururile 
3 șl, respectiv, 2 ale prelimi
nariilor.

A început și întrecerea sa- 
brerilor (48 de concurenți), din 
rindul cărora fac parte și re
prezentanții noștri Wilmos Sza
bo, Walter Sultan și Mărim 
Florea. Start bun pentru Szabo 
(4 victorii) și Sultan (3 v). Doar 
Florea se califică mai greu, cu 
două victorii. In turul următor, 
Szabo repetă cele 4 victorii 
(cap de grupă), Sultan reali
zează și el 3 victorii și trece 
mai departe, in timp ce Florea, 
cu două victorii, rămîne la 
tușaveraj. In turul III va fi e- 
IIminat și Sultan, tot Ia tu
șaveraj (cele 2 v i-au fost in
suficiente. ..). In schimb, Sza
bo obține 4 victorii, este din 
nou cap de grupă și promite 
o comportare bună, mai de
parte, în eliminările directe, 
care au loc simbătă după-amia- 
ză. Tot simbătă, de la oca 18,30 
(ora locală), este programată 
finala probei de sabie — In 
care nădăjduim si concureze 
șl reprezentantul nostru. Tot
odată, Lși vor Începe Întrece
rea și floret is iele. Duminică, 
start la spadă, eliminarea di
rectă la floretă fete șl fina
la in aceeași probă

Paul SLAVESCU

din Bulgaria, Cehoslovacia, Ja
ponia și Cuba".

„La individual, a continuat 
Bicerova, consider că în afara 
gimnastelor sovietice cele mal 
mari șanse Ie an sportivele 
românce Lavlnia Agache șl 
Eeaterina Szabo, precum și 
Maxi Gnanck (R.D. Germană)".

CAMPIONATELE BALCANICE
DE CAIAC-CANOE

Astăzi și mîine, la Plovdiv; 
se desfășoară cea de-a 10-a edi-, 
ție a campionatelor balcanic* 
de caiac-canoe. la care particip 
pă sportivi și sportive din 
Bulgaria, Iugoslavia și Romă-- 
nia. Pentru caiaciștii și canoișr 
tii noștri, învingători la toata 
edițiile precedente ale Balca-; 
niadei, întrecerile de la Plov
div reprezintă primul concura 
internațional al sezonului și,’ 
totodată, prima competiție ofi-' 
clală pe distanțele olimpica 
(500 și 1 000 m). Antrenorii 
noștri vor prezenta cea maâ 
puternică garnitură : caiac fe~ 
te : Maria Ștefan, Agafia Con-; 
stantin, Tecla Marinescu, Nas-. 
tasia Ioneseu ; caiac băieți t 
Ion Birlădeanu, Vasile Diba, 
Angelin Velea, Ionel I.ețcaie, 
Ionel Constantin, Nicolae Fe-, 
dosei. Alexandru Giura, Nico
lae Ticu ; canoe : Ivan Pat- 
zaichin, Toma Simionov, Coa- 
tică Olaru, Petre Zgurschi, Du
mitru Bețiu, Feodor Gurel, Leoa 
Anane, Ignat Feodorov.

TELEX • TELEX
CÂLABIB • La Goteborg ara 

loo „Cupa mondială“. Proba do 
obstacole a revenit austriacului 
Hugo Simon 0 p penalizare, 36,18 
s (3. Harvey Smith — Anglia • 
p, 43,94, 3. Thomas FrUhman — 
Austria 9 p, 47,94) iar cea de ob
stacole (1,40 m), barema „A", en
glezului John Whitaker 0 p, 48,19.

GIMNASTICA • La Donețk. 
campionatele unionale femininei 
1. Natalia Ilienko 77,60 p, 2. Olga 
Mostepanova 77,35 p, 3. Irina Ba- 
raksanova 77,275 p.„, 9. Olga Bi
cerova 74,825 p I

HANDBAL • Turneu de juniori 
Ia Reims: Danemarca — Italia 
29—13, R.F.G. — Franța 22—sa.

TENIS • Monte Carlo, optimi 
de finală: Lendl — Purcell t—0, 
6—3, Arias — Gottfried 6—3, 6—3, 
Noah — Perez 4—6, 6—2, 6—4.

VOLEI • Meci feminin la Mos
cova: U.R.S.S. — Peru 2—3 (—*,■* 
—12, 7, 7, 9) • Palma de Mallor
ca, „Cupa primăverii" juniori;- 
turneul final: Spania — Norve
gia 3—0, Olanda — R. F.G. 3—% 
Sitarii* — Belgia 3—1, Grecia — 
Luxemburg 3—0.

PHENIAN, 29 (Agerpres). — A- 
gențla A.C.T.C. informează c* 
președintele Comitetului Olimpia 
al R.P.D. Coreene, Intr-o scrisoare 
trimisă președintelui Comitetului 
Olimpic din Coreea de Sud, dup* 
ce reamintește atitudinea ne just* 
adoptată de reprezentanții părții 
sud-ooreene la Inttlnlrea prece
dentă de la Panmunjon, propun* 
organizarea unei noi înttlnlri bl» 
partite la. 26 aprilie, pentru • 
discuta despre posibilitatea con
stituirii unei echipe unitare co
reene la Jocurile Olimpice.

SOȚIA CEA MILOASA... DE DOUA OR! MAI RAPID DECTT ADVER
SARII SAJ

TURNEUL PREOLÎMPIC DE POLO

O întâmplare extraordinară s-a petrecut re
cent la o gală de box in Guyana. Michael 
Parris îșl pusese In joc titlul de campion na
țional, Ia categoria cocoș, în fața unui adversar 
extrem de ambițios șl foarte bătăios. La ua 
moment dat, prins într-un colț al ringului. 
Parris a fost supus unei serioase rafale de lo
vituri. Campionul s-a „blocat" insă bine șl 
aștepta doar momentul prielnlo pentru a scăpa 
din această situație puțin plăcută. Dar acest 
moment n-a mai venit !... Impresionată de 
pumnii pe care-1 incasa, chiar șl in blocaj, 
soția campionului a profitat de neatenția oa
menilor de colț al soțului său, a smuls unul* 
un prosop de pe umăr șl, fără să ezite, l-a 
aruncat în mijlocul ringului. Fără să caute să 
vadă cine-1 aruncase, arbitrul din ring n-» avut 
altceva de făcut decît să consemneze... abando
nul campionului !

Cel mal bun patina
tor artistic al ultimilor 
ani. Scett Hamilton, 
campion olimpic și 
mondial, lși datorește, 
în bună măsură, evo
luția sa la cote ridi
cate și faptului că de
ține o viteză naturală 
neobișnuită. Specialiștii 
au înregistrat, la J.Q. 
de la Sarajevo, eă

Scott se rotește in aer 
de două ort mai repede 
decit oricare altul din
tre adversara slL Iar 
piruetele le execută o* 
o viteză de 7* de ba
ruri pe mîr.rt.
patinatori reușind, ba 
același taterral de 
timp, doar « de to
ruri. ceea ce. evident, 
este na important art.

O EXPOZIȚIE INTERESANTA

TRADIȚIA FAMILIEI : RECORDURILE I
Există în Anglia o 

familie, pe nume Camp
bell, devenită faimoa
să in urma rezultate
lor cu totul remarca
bile Înregistrate la vo- Ionul mașinii „Blue
bird*. Malcolm, buni- 
cui, a fost un automo
bilist celebru, ca șl 
Donald, fiul său șl ta
tăl Ginet CampbelL 
Aoeasta din urmă și-a 
propus o*. în luna oo- 
tombrie, pe laoul Win
dermere, din sortul 
Angliei ii încerce sâ 
doboare recordul mon

dial feminin de .vite
ză la bărcile eu mo
tor, logodnicul său Mike Standring urmă
rind să devină șt el 
recordman mondial, e- vi fiere. la bărbați.

Dar apropo de „Blnr 
bird", dla krt. da 1* 
prtrr.nl vriiloni o* a- 
ee*S ezue. toate orie-

UN JUBILEU AL HANDBALULUI
S-au împlinit rf.rie ir acuta w de ani de la 

desfășurarea primului meet tatertupoaal d* 
handbal tn sail. Este vorba de „handbalul tn 
7", oare abia scosese, orna se spune, capul )a 
lumini, intr-o epocă ta oara se juca doar 
handbalul ta ÎL Acest meri Inaugural, despre 
care amintim, • avut loe Ia 8 martie 1931 1* 
Copenhaga, tatre reprezentativele Danemarcei șl 
Suediei. Oaspeții an atștigat ou scorul de 13—ti 
De atunci multe a-au schimbat, însă, tn lume* 
mare ■ handbalului, jocul in 11, încetul eu În
cetul, rămînînd de acum, tn multe țări, de domeniul amintirilor.

la Palatul eolturti -S- M. Kirov" d_a Lenin
grad a avut taa rece.it o interes*--A expoziție 
cu tema : „Dezvoltarea aporturilor de iarnă ta 
anșel de pa Neva*. Au fost prezentate peste 
TM de exponate, fotografii, insigne, medalii, 
Șan ioane em. Expcrfițla s-a bucurat de mult 
succes, acttvtiasea sportivă lenîngrădeană avînd 
realmente a bună valoare, pe plan unional dar

ISTORIA SPORTIVILOR NEGRI

Arthat take a £ds* 
prunul tealsman de 
uuloact care a riștigat 
• -rarul de la Wlmble- 
don șl -laerloe ei a 
devenit căpitan nejucâ- 
aoe al erhtpri ameri
cane de -Cup* Daria*. 
Asbe este un om cult, 
Mae instruit, avînd o 
preocupare deosebită 
pentru Istoria negrilor 
americană, ba prezent

el lucrează la o isto
rie a sportivilor negri, 
care se Întinde pe o 
îndelungată perioadă 
de timp, de la sfirșitul 
sclavagismului, în ur
ma războiului Nord- 
Sud, și pînă astăzi, șl 
trebuie arătat că foar
te multe dintre marile 
vedete, de ieri șl de 
astăzi, ale sportului a- 
merican au fost negri I

UN ADEVARAT RECORD MONDIAL L.

Ua record extraordinar a fost înregistrat la 
ediția 12*334 a campionatului de fotbal argen
tinian. Arbitrii au fost obligați să arate da 
1S6 ori cartonașul roșu, ceea ce înseamnă, In 
fond, 156 de jucători eliminați de pe teren I 
De un număr atit de mare de eliminări, nu 
s-a mal auzit pînă acum...

Rubrică realizată de Romeo VILARA

ROMA. O mare surpriză ■ 
fost Înregistrată joi tn turneul 
preolimpic de polo din capitala 
Italiei, prin victoria echipei 
R.P. Chineze asupra liderei 
competiției, formația Australiei, 
principala favorită a Întreceri- 
Lor. Iată rezultatele : R.P. Chi
neză — Australia 7—6 (2—1, 
3—1, 1—1. 1—3). Spania — 
Franța 18—8, italia — Grecia

10—5. FTanța — Canada 10—t. 
Clasamentul : 1. Australia S st
2. Italia 8 p, S. Spania I p, t 
Franța 2 p, 5. R.P. Chineză S 
p. 6. Grecia 8 P, 7. Canada 9 p.

Rezultate din turneul pentru 
locurile 8—13 : Mexic — Bulga
ria T—6, Japonia — Columbia 
14—8, Brazilia — Zimbabwe 
18—6.

PRELIMINARIILE OLIMPICE
• Echipele Costa Bica șl Ca

nada s-au calificat pentru tur
neul olimpic de la Los Angeles. 
In competiția preliminară de la 
Victoria (Canada) Înaintea ulti
mului meri. Canada — Costa Bir 
ca. pe primul loo al clasamen
tului se află Costa Rica — 5 p, 
urmată de Canada — 4 p și Cu
ba — 1 p. Partida dintre selec
ționatele Canadei șl Costa Mc* 
s-a terminat la egalitate 0—9. 
Astfel Costa Rlca a totalizat 6 p, 
iar Canada 5 p.
• La Singapore a continuat 

turneul de calificare (zona Asia 
— Oceania) pentru Los Angeles. 
Echipa Kuwaitului a întrecut pe 
cea a Noii Zeeîande cu 3—0, iar 
Coreea de Sud a dispus de Ba
hrein cu 1—0. Clasamentele ce
lor două grupe se prezintă astfel: 
„A*: 1. Kuwait 5 p (3 J), 2—3. 
Arabia Saudită șl Coreea de Sud 
cîte 3 p (3 j), 4. Bahrein 1 p (3 
J), 5. Noua Zeelandă 0 p (2 j). 
,,B“: 1. Thailanda 2 p (1 j), 2. 
Qatar 2 p (1 j), 3. Irak 2 p (11), 
4. Malayesia I p (2 j), 5. Japonia 
t P (2 j).

CAMPIONATE • ȘTIR)
• In etapa a 21-a a campio

natului Bulgariei: Sumeiî — 
Levski Spartak 2—2, Slavia — 
T-S.K.A. 0—1, Lokomotiv Sofia — 
Botev 2—1, Beroe — Lokomotiv 
Plovdiv 3—2, Cernomoreț — Be- 
lașlța 2—0, Haskovo — J.S.K. 
Spartak 3—1, Cerno More — Etar 
0—1, Sliven — Trakla 2—0. Pe

primele locuri: Levski Spartak 
33 p, T-S.K.A. 32 p, Botev și SI1- 
ven cite 23 p. Pe ultimele: 16. 
Cerno More 16 p, IS. Haskovo 
14 p.
• La Cannes se desfășoară ua 

turneu pentru juniori la caro 
participă opt selecționate, împăr
țite în două grupe. „A“: Ceho
slovacia, Franța, Olanda și Por
tugalia; „B“: Italia, Anglia, Al
geria și Mexic. Cîteva rezultata 
din grupa „A": Franța — Portu
galia 2—0, Olanda — Cehoslova
cia 1—2, Cehoslovacia — Portuga
lia 2—0, Franța — Olanda 2—2.
• Se curioso semiflnallstele 

„Cupei Luxemburgului": U.S. Ru- 
melange, Union Luxemburg, Arii 
Bonnevoie, Avenir Beggen.
• tn septembrie, eebipa Argen

tinei va afectua un turneu în 
Europa jucînd, printre altele, cu 
reprezentativele B.F. Germania 
șl Belgiei. Antrenorul selecționa
tei Argentinei, Carlos Bilardo, a 
anunțat că în lot vor fi incluși 
șl doi jucători care activează în 
Europa. Este vorba de Diego 
Maradona (C.F. Barcelona) și Da
niel Passarella (Florentina), tn 
luna mal, lotul îșl va începe 
pregătirile în vederea viitorului 
sezon internațional.
• Cîteva rezultate din etapa 

a 3-a din campionatul Argentinei 
(la care participă 19 echipe): 
FerrocarrU — Platense 1—0, Es- 
tudiantes — San Lorenzo I—9, 
Independlente — Talleres 3—3. 
Huracan — Santa Fe 2—0. Pe 
primele locuri: Huracan 6 p &- 
tudiantes 5 p.
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