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Tovarășul Nieolae Ceaușesca, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei* 
Republicii Socialiste România, 
și Hafez AI-Assad, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab

tele Republicii Arabe SlrteM. 
fi a doamnei Anisse Al- â va*<l 

Președinții Nieolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad, tovarăș* 
Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse Al-Assad au sosit împre-

STEAUA - DINAMO, In FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, au continuat, vi
neri dimineața, convorbirile *- 
ficlale.

în cadrul noii runde de con
vorbiri, reprezentanții celor do
uă părți in Comisia mixtă gu
vernamentali de cooperare *- 
eonomlci și tehnico-știintlfleâ 
româno-siriană aa informat pe 
președinții Nieolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad despre discuțiile 
purtate și Înțelegerile convenite 
in acest* zile in vederea solu
ționării problemelor legate de 
dezvoltarea in continuare a co
laborării si cooperării economi
ce, precum și in legătură eu Ini
țierea a noi acțiuni privind am
plificarea cooperării și creșterii 
Volumului schimburilor comer
ciale.

In cadrul convorbirilor a ce» 
tinuat schimbul de păreri in lo- 
gătură cu unele probleme actua
le ale vieții Internationale.

Cei doi președinți au hotârtt 
«ă continue consultările și 
schimbul de vederi asupra În
tăririi continue a bunelor re
lații româno-sirlene, in Interesul 
celor două țări și popoare, al 
cauzei destinderii, colaborării și 
păcii in Orientul Mijlociu șl ba 
întreaga lume.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, a primit, la Damasc, 
pe Khaled AI-Fahhoutn, pre
ședintele Consiliului National 
Palestinian.

Convorbirea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

★
Vineri la amiază s-a încheiat 

vizita de prietenie pe care to
varășul Nicola* Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o in Siria, 
la invitația secretarului general 
al Partidului Baas Arab Socia
list, Hafez âl-Assad, președin-

ună la aeroport, unde au fost ! 
intimpinati de • mare mulțime ’ 
de cetățeni care fluturau stegu- 
lete românești și sirienei ■ 
icandai Insafletire 
«Ceaușescu — Assad!", .Trăiae- 
că prietenia român o-siriană r-

In această atmosferă pHaă de 
entuziasm a avut loe eeremonla 
oficiali a plecării taaititer șeii 
ai poporului român.
Președintele Nieolae Ceanșcoea 

și-au luat apoi un eăldure* și 
cordial rămas bun de la pre
ședintele Halei Al-Assad M 
doamna Anisse Al-Assad.

La 1(45, ora locală, aeronava 
prezidențială a decolat, indrop- 
tlndu-se spre patria

★
Tovarășul Nieolae C-easșese*. 

secretar general al PartidaM 
Comunist Român, președintei* 
Republicii Socialist* România, 
și tovarășa Elena Ceaașeeea a* 
revenit, vineri după-amlazâ. ta 
Capitală, după vizitei* efectuat* 
in Republic* Islamică Paktataa 
șt In RepubBea .Arabă Siriană.

La sosire, p* aeroportul Oto- 
penl, tovarășul Nleoia*
Ceaușescu și tovarășa Bena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Constantin Dișeălesen, 
Iosif Bane. Una Cioban*, Nt- 
eolae Constantin, Ion Dinei, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Măneseu, Paul 
Nieuleseu, Constantin Olteana, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Răda- 
lescu. Iile Verdeț, Ștefan Btrlea, 
MI* Dobrescu. Marin Enache, 
Petru Enache, Mihai Gere. NV 
eolae Glosan, Snzana Gftdea, 
Ana Mureșaa, Elena Na*. I*a 
Radu, Ioan Tote, Ion Ursa. Ri
chard Winter, Nicu Ceaușesca, 
Silvio Curtleeanu, Constantin 
Rada. Gheorghe Stoica si Ieae 
Avram, viceprim-mtnHtra si 
guvernului

Pe aeroport se aflau numeroși 
bucureșteni, eare au aclamat 
îndelung pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Ieri s-au disputat semifina
lele .Cupei României» ta fot
bal, competiție de mar* popu
laritate ear* a* desfășoară *uh 
genartcol «Dadadef.

Iată rezultatei* :
Bucureștii
SPORTUL STUDENȚESC •
STEAUA 2 «
FSgfiraț i
DINAMO 2 M
CORVTNUL •

Citiți ta pagina a T-a eronlcâ- 
1* senator două meciuri.
f-----------------------------------------

Cursa impetuoasă apr* got 
a M Ballot. Poză dta au
riși Sportul studențesc — 

I Steaua. Foto: N. DRAGOȘ

Miine, ultima etapă a campionatului Diviziei „A** de fotbal

IN PRIM-PLAN, MECIURILE PENTRU PODIUM
• La Ploiațti, Steaua țintește victoria, ca să rămînă in lupta pentru titlu • La Tg. 
Mureț, tacă un meci cu emoții pentru gazde • La Petroșani, Sportul studențesc 
are nevoie de o remiză pentru o posibilă participare la „Cupa U.E.F.A.» • La Hu
nedoara, craiovenii fac și ei aceleași calcule, să nu piardă contactul cu fotbalul 
european -f Ga.,ati’ Sadele încă speră și joacă ai gindul la meciul de la Tg.

i șanse^ reale ta fața „lanternei” # La Slatina, F. C. 
_ J La București, Rapid nu mai are emoții și 

j de ta Bata Mare, iar Dinamo 
e favorită nu numai pentru că vizează titlul de campioană

Mureș • La Tirgoviște, orâdenn au ț
Oh joacă pentru o victorie de orgoliu • I 
vrea să se revanșeze după severa rnfrlngere din tur,

CLASAMENT
t. STEAUA 22 » 4 • 57-22 44
1 Dtaoaa* 2B 17 9 4 M-33 43
X Mate. CMtor* 33 T7 7 • 41
4. Sportwi atrad. 13 17 • 14 5S-4S 4B
C FX. A^ș 32 17 4 11 41^9 M
C S-C 13 ÎS S 13 5WJ 3B
7. F.C. Btaw 33 14 • 13 54-a >4
C FWK tașl 33 12 14 11 32-34 M
X Oumq 33 14 4 13 37-47 34

IC COTfaMrf 33 12 1 13 4M 31
îl. F.C. O* 33 11 11 12 34 27 31
12. Ji* 33 12 7 14 31-4S >1
IX F.G Baia M. 13 12 4 ÎS 3CS7 34
14. Rapid 13 • 11 13 28-33 29
15. A-SJL Tp. M. 32 11 S 14 32-44 27
IC Darsârea 13 • 14 ÎS 29 40 24
17. Patrohd FL 33 9 7 17 33-48 25
IC OS. nrporifte 33 4 4 23 24-70 14

PROGRAMUL
Ploiești :

Petroșani : 
Hunedoara i 
Gala# i
Tirgoviște : 
Slatina :
București :

1
Miine, pe stadionul „Parcul copilului'4 din Capitală

I Bueureșd :

ETAPEI
- STEAUA l

- F. G ARGEȘ
- SPORTUL STUD.
- UNIV. CRAIOVA
- CHIMIA RM. V.
- F. G BIHOR
- POUT. IAȘI
- F. G BAIA MARE

(Stodloa Stoaua|

DINAMO - S. G BACAU
(Stocftoa Dinamoț

rar iracepa la ama 97,30.

PETROLUL
AiA.
JIUL
COR VINUL
DU NAREA GS.U, 
CLUBUL SPORTIV 
F. G OLT
RAPID

i

De luni, la poligonul Tunari

SELECȚIONATA DIVIZIONARA> •
Capitala va găzdui

17, primul 
turneului pe care

miine, 
meci

SCOTIA RUGBY
de la ora 
din cadrul 
reprezentativa Scoției ii 
treprinde in țara noastră, in- 
tîlnind Selecționata divizionară, 
pe stadionul din Parcul copi
lului.

în-

Oaspeții - ciștigâtorli
,Turneului celor cinci

națiunr'
in 
De

Șirul de premiere 
byul nostru continuă, 
după-amiază, ’n Capitală se 
află o altă echipă din elita 
sportului cu balonul oval, re
prezentativa Scoției, nu alta 
decit cîștigătoarea autoritară 
a „Turneului celor cinci na
țiuni», ediția 1984, de fapt a 
tuturor trofeelor puse in joc 
în prestigioasa competiție. O" 
selecționată astfel aureolată, 
practic cea mai bună forma
ție scoțiană a ultimelor de
cenii, nu poate fi așteptată 
decît cu deosebit interes, vi
zibil încă de ieri, la aeropor
tul Otopeni, 
tele următoare, de pildă 
hotelul ,Flora", unde
găzduită. La rîndu-le. oaspeții 
se arată curioși să afle /. 
multe lucruri despre tugbyul 
nostru despre România, unde

JOHN RUTHERFORD ION STROE

Bâicțil noștri - pregătiți pentru o replică dlrză

DOUA MARI CONCURSURI

INTERNAȚIONALE DE TIR
• Pc standuri. 510 (Intași din 16 (ârl

sau in momen
ta 

a fost

cit mai

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 8-a)

Antrenorii care 
nat pregătirile 
noastre, V. 
mi an, 
letul uneia dintre cele 
reprezentative 
club ale rugbyului 
și anume Grivița 
ceasta, în ideea de 
internaționali cu 
experiență (Pașcu, 
căneață, Stroe, Marin), precum 
și altor 
tivă (O. 
Dinescu, 
lejul de 
nor rugbyști celebri, 
este de așteptat ca Selecțio-

au coordo- 
selecționatei 

Moraru și R. De- 
au alcătuit-o pe sche

ma!
deformații 

românesc 
Roșie. ■ A- 
a oferi unor 
mai puțină 
Bălan, Mă-

jucători de perspec- 
Moraru, Pongracz, 

Antou, Ilcă etc.) pri- 
a evolua în fața u- 

Oricum,

nata divizionară să dea o repli
că dîrză echipei Scoției, pe 
fondul unui joc constructiv, cit 
mai judicios orientat tactic, cu o 
abundență de faze spectaculoase

Tiberiu STAMA

(Continuare in oao a,8-a)

Animația specifică marilor 
competiții Internaționale de tir 
cuprinde din nou poligonul 
bucureștean Tunari. Pe standu
rile Înconjurate de pădurea Bă- 
neasa aa și Început antrena
mentele de acomodare ale ■- 
nora dintre oaspeții de peste 
hotare sosiți la București pen
tru a participa la cele două 
mari competiții organizate con
comitent _ _ _ 2 
Si Greciei", ediția a 28-a. 
Campionatele Internationale 
tir ale țârii noastre, aflate 
a 25-a ediție. Primii oaspeți 
iunși la București sint trăgă
torii de pușcă din S.V.A. (care 
au aterizat joi seara la Oto- 
peni) si tintașii din R. P. Chi
neză, Franța și San Marino. Pe 
listele de inseriere ale „Cupei 
țărilor latine și Greciei» se află 
234 de trăgători din 19 țări 
(Belgia. Cuba. Elveția, Franța, 
Grecia, Italia, Portugalia. San 
Marino. Spania si România), la

,Capa țărilor latine 
șl 

de 
la

în paginile 4 — 5

76 de perfor- 
(Bulgaria, R. P.

Irak,
care se adaugă 
meri din 6 țări 
Chineză, Cehoslovacia, 
S.U.A. și Ungaria), participant! 
la Campionatele internaționala, 
în total, deci, se vor intrec* 
p* standurile poligonului Tu
nari 310 
țări din 
ropa. O 
monstrat 
re-1 produc în lumea tirului in
ternational cele două competi
ții, unele dintre cele mai vechi 
și mai importante din calenda
rul International.

în programul întrecerilor sint 
cuprinse probe pentru arme cu 
glonț, mistret alergător, talere 
și arme cu aer comprimat, ul
timele desfășurîndu-se pe cele 
40 de linii ale poligonului aco
perit Dinamo. în total figurea
ză 10 probe (9 masculine și T

liniași reprezentînd 1( 
America, Asia și Eu- 
dată in plus este de- 
largul interes pe ca-

(Continuare in pag. a 8-a)

SPORTUL-IN PAS CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI
Astăzi, județele Argeș, Mureș și Vrancea



NOI Șl însuflețite întreceri
SPORTIVE DE MASĂ

Car fi noi

AFIINIIttiLE
Construcții. Competiția a scos in relief 
buna pregătire a studenților de la Fa
cultățile de Căi Ferate, Drumuri și Po
duri (cîștigători la baschet și șah), Con
strucții Civile (locul I la fotbal și tenis 
de cîmp) și Hidrotehnică (care au domi
nat Întrecerea de volei). Iată și laureații 
probelor atletice : 100 m — Daniela Io- 
nescu și C. Bucur ; 500 m — Dana lo- 
nescu ; 1 #00 m — FI. Botiță ; lungime 
— Cristina Băjenaru și 6. Petrică.

O competiție tradițională reușită, pen
tru care colectivul catedrei de speciali
tate (responsabilă, eonf. Mioara gerban) 
merită felicitări. La fel Asociația studen
ților comuniști pe institut, care a asigu
rat popularizarea, la nivelul tuturor fa
cultăților, a acestei frumoase întreceri 
sportive de masă.

La Cluj-Napoca a fost programat Con
cursul republican al Facultăților de 
Drept, anul acesta la cea de a 14-a edi
ție. Printre dștigători, viitorii juriști din 
București — ta fotbal. Sibiu — la volei 
și Cluj-Napoca — la atletism (dteva re
zultate tehnice : fete, Melania Vășcan — 
Cluj-Napoca cu 14,0 sec. pe 100 m și 
137,0 pe 500 m, Klara Bukdssi, din ace
lași centru universitar, cu 4.26 m la lun
gime ; băieți : D. Botez — Iași cu 12,0 
sec pe 180 m, A. Vartolomei-Sibiu
4:464 pe 1 500 m și Em. Popescu — Si
biu eu 5,74 m la lungime). în clasamen
tul general, Facultatea de Drept din 
Cluj-Napoca a ocupat locul I, urmată 
fiind de cele din București, Sibiu și lașL

La sfirșitul acestei săptămîni, Capitala 
va fi gazda altor competiții sportive de 
masă care se vor desfășura sub generi
cul „Daciadei**.

La stadionul Metalul din zona Panteli- 
mon va avea Ioc (miine, de la ora 9), 
o mare acțiune cultural-sportivă intitu
lată „Primăvara 1984“, cu participarea 
unor oameni ai muncii din întreprinde
rea „23 August", precum yi invitați din 
alte unități economice de pe cuprinsul 
sectorului 3.

O acțiune similară va avea loc și in 
parcul de agrement al U.T.C. de la 
Stihuiești, inițiată de asociația sportivă 
LT.B. (miine, de la ora 9,30), cu care 
prilej vor fi stabilite formațiile fruntașe 
pe asociație la fotbal, volei, handbal, 
popice, șah etc.

O „Sărbătoare a sportului studențesc" 
va fl inițiată — tot miine, de la ora 9 
— la Complexul cultural-sportiv de la 
Lacul Tei de către Consiliul UJ4.S.C. 
București cu partieparea reprezentanților 
tuturor institutelor de tavățămtat supe
rior din Capitală. în program, finalele 
„universitare", faza pe București, la atle
tism, volei, baschet, tenis, fotbal, spor
turi nautice etc.

în fine, Capitala va fi și gazda primei 
ediții a „triunghiularului" Facultăților 
de Istorie și Filozofie din București, 
Cluj-Napoca și Iași la atletism (stadio
nul Tineretului), fotbal, volei, tenis de 
masă ți șah (baza sportivă de 
„Drept").

in „CAVALERînsuflețită, 
continuat între- 
din cadrul „Da-

in aceeași 
Capitală și în 
cerile sportive 
dadei*.

In Capitală, 
I.M.F. au luat parte la finala 
Dr, Carol Davila", anul acesta la a 28-a 
ediție, competiție de masă-model pe
țară la nivelul institutelor de lnvăță- 
mînt superior, inițiată de catedra de
specialitate (responsabil — cont. O. Bă- 
nățan). Ultimul act al competiției a re
unit 26 de echipe (din cele 70, cu pes
te 1500 de sportivi, care au fost pre
zente la etapa pe facultăți), care și-au 
disputat întîietatea la volei (b), fotbal, 
baschet (b), handbal <f), în total ta 11 
ramuri de sport. Actuala ediție a fost 
dominată de reprezentanții Facultății de 
Medicină Generală (112 p), care, în cla
samentul general, au fost urmați de cei 
de ta Pediatrie, Stomatologie (cu dte 
28 p.) Și Farmacie (2 p.). In prezența 
conducerii I.M F. (a prorectorului, prof. 
Șt. Tămășdan), echipelor clasate pe pri
mele locuri li s-au oferit diplome și 
premii în material sportiv, iar studenți
lor care timp de 6 ani au activat in re
prezentativele Institutului diplome de 
onoare oferite de Consiliul U.A.S.C. 
București, ai cănii reprezentanți au ți
nut să sublinieze .jeușit* acestei între
ceri, cea mai veche dintre competițiile 
studenților din țara noastră".

Tot ta Capitală a avut loc finala „Ca
pei Anghel Saligny". ediția a îl-a. țu 
participarea studenților Institutului de

atmosferă 
țară au 

de masă

de pildă, studenții de la 
„Cupei

AL FLUIERULUI”
Unul dintre puținii arbitri 

din lume care au oficiat la 
trei campionate mondiale și 
la alte mari competiții euro
pene, reputatul Nlcolae Hai
nea, șl-a făcut debutul edito
rial, scoțlnd sub egida editu
rii .Junimea* din Iași volu
mul intitulat «Fotbalul și ca
valerii fluierului*.

Cartea reușește să capteze 
de Ia primele pagini .desco
perind* atractive amintiri le
gate de începutul carierei, 
precum șl interesante comen
tarii pe marginea partidelor 
de fotbal pe care N. Ralnea 
le-a eondus de-a lungul ani
lor. El se confesează direct.

eu

„VOINȚIADA FETELOR“
ȘI-A DESEMNAT ClȘTIGÂTOARELE

La Ploiești — mai precis pe 
aleile parcului Buoov — a avut 
loe o frumoasă manifestare a 
■portului de masă ri anume „Vo- 
ințtada fetelor", etapa finală la 
cros. întrecerile — organizate de 
către U.C.E.C.O.M.. A S. Voința 
Ploiești șl CJ.E.F.S. Prahova — 
s-au desfășurat In cadrul unei 
serbări cultural-sportive din Par
cul Bucov, intitulată .Flori de 
mal".

Din rlndu] concurentelor afla
te la start, câștigătoare ale eta
pelor pe Județ (nu știm de ce 
au lipsit reprezentantele județe
lor Călărași, Mureș, Caraș-Seve- 
rin. Bacău, Argeș, Blstrița-Nă- 
■ăud, VIleea) oele mal bune s-au 
dovedit următoarele 3 categoria 
aub 1» ani <800 m) — 1. Mariana 
Pătraycu (Buzău), 1. Doina Gu- 
țanu (Vaslui), Ș. Lăcrămioara O- 
Mru (Botoșani), 4. Liliana Enes- 
#n (Brașov), I. Violeta Mânu 
(Garj). S. Nlcoleta Crtdunescu 
(Suceava); categoria peate ÎS ani 
(1000 m) — L Viorica • Ghlcan 
(GorJ), Z. Jenl Caraman (Buzău), 
8. Doina ichlm (Suceava), 4. Eva 
Alfaldy (Bihor), 5. Marta Mlnea 
(Alba), 0. Viorica Turtfean (Cluj- 
Napoca).

„TOATE SPORTURILE SINT FRUMOASE Șl UTILE
DAR NOI IUBIM AVIAȚIA"

— ne mărturisește mr. dr. VASILE MARIN, medicul
Un tinăr sportiv din aviație, 

sectorul parașutismului de per
formanță, a înțeles, cu ani ta 
urmă, că, în complexitatea lor, 
aceste discipline — fascinante 
pentru tineret — Implică o 
riguroasă supraveghere medi
cală. Și a încercat să fie pro
priul său medic. Dar... se cerea 
știință. Așa a îndrăgit Marin 
Vasile medicina, a studiat-o, 
numărindu-se printre puținii 
sportivi de performanță deve- 
niți medici pentru disciplinele 
pe care le-au practicat. Maiorul 
dr. Vasile Marin este astăzi 
— practicînd încă sportul — 
medicul șef al aviației 
tive. Așadar...

— Care considerați că 
principalele valențe «le . 
tulul, stimate tovarășe doctor 7

spor-

sint 
spor-

— Vd mărturisesc că de cind 
eram copil iubeam sportul, 
pentru cd este atit de frumos 
si reconfortant, iar acum a- 
daug și util, aceasta pe baza 
experienței mele medicale In 
cercetarea fenomenului sportiv. 
Toate sporturile sint frumoase 
și utile. Dar noi iubim la pri
mul rtnd aviația.

— Referi ți-vă la prima parte 
a convingerilor dv....

— Pentru marea masă a ti
neretului, a oamenilor de toate 
viratele, practicarea sportului 
trebuie id însemne in primul 
riad mișcare ta aer liber, atle
tism, 
Cind 
liber, 
merd 
dical

jocuri sportive, drumeții, 
nu este posibil ht aer 
se poate face ri in ca- 
sport. Eu îndrum, mi
tt sportiv, ctteva centre

0 CALDA PLEDOARIE
PENTRU SPORT

$cl al aviației sportive

La cea de a patra 
expoziție personală, co
legul Ion " —
tteuă să 
talent și 
tate, alte 
minunate 
lui căruia li este cre
dincios de o viață — 
■portul. Ca șl In imagi
nea plasată discret In 
salonul de la „Infor
mația*, fotoreporterul 
stă cuminte după un 
stup al nu știm cărei 
porțl de fotbal, biciuit 
de ploaie. El nu-și stri
gă harul cu care ml- 
nuiește creionul de 
lumină pitit In apara
tul string la piept, pe 
timp frumos sau pe 
furtună, pe arșiță sau 
pe ger, dimineața sau 
seara tirzlu, după cum 
■e desfășoară întrece
rile. Prin imaginile pe 
care le scoate din cu
tia aa fermecată el 
vrea yi caută cu ardoa
re să arate yi să con
vingă ctt de frumoasă, 
de viguroasă, de Înăl
țătoare, dar yi ctt de 
grea yi de încordată 
este lupta sportivă, In
diferent de ramură sau 
probă. Prin fotografi
ile sale, Ion Mlhălcă 
dorește să atragă cft 
mal nruilțl semeni, mal

Mlhăleă con- 
ne arate, cu 

profeslonall- 
și alte fațete 
ale domenlu-

ales pe copil șl pe ti
neri, In arena sportivă 
șl in tribune.

Privind sulta de ima
gini expuse la salonul 
A.A.F. din strada Bro- 
zoianu, revedem mo
mente de neuitat din 
zborul grațios ri ade
sea incredibil eu oare 
Nadla Comăned a de
venit steaua gimnasti
cii mondiale, clipe ire- 
petabile ri ou atjt mal 
prețioase din fotbal, 
atletism, rugby, hand
bal, scrimă sau moto- 
clcHsm. gingășia jocu
lui copiiaor, figuri de 
sportivi care au dus 
ptaâ departe faima 
■portului românesc, 
oonstituindu-ee totr-o 
veritabilă cronici a 
acestor ani minunați. 
Ochiul ager al fotore
porterului ■ „prins* 
pe peliculă sportivi, 
antrenori, spectatori ri 
cronicari de sport in 
atitudini caractertrtice, 
toate aspecte sugestive 
ale actului sportiv. Cea 
mal mare parte dintre 
exponate fl rețin șt fl* 
recheamă pe privitor, 
care părăsește salonul 
cu încărcătura emoțio
nală cu care l-au încăl
zit Imaginile din viata 
tumultoasă a sportului.

Bucuria .olului I
imagină pentru care 
Consiliul Național pen- -----------------------------

de 
_ . ri

cluburi sportive, ea yi

de gimnastici de intreținere și 
pot >d vă spun cd vei ce le 
urmează întineresc, realmente, 
păzind eu ochii. Convingătoare 
pe deplin 
cercarea, 
domeniul 
viația — 
activității 
ți eu — prin sport, in general. 
$i in special prin exerciții la 
aparate, la complexele de a- 
parate specifice aeronauticii. 
La prima vedere se pare cd 
a sta la manșa avionului sau 
planorului, ori a sări cu pa
rașuta, presupune a avea doar 
cunoștințe de specialitate. Nu
mai cei neavizați pot gindi 
astfel. Aș vrea să le amintesc 
faptul ei marii noștri aviatori 
— și România se mindrește. 
pe drept euvint, cu o întreagă 
pleiadă — au fost și recunos- 
cuți polisportivi.

— Spuneați, cu privire la 
frumusețea și utilitatea spor
turilor : „Dar noi iubim avia
ția". De ce ?

— în aviație, tinărul devine 
un Icar, dar un Icar care nu 
se prăbușește, ei învinge văz
duhul. E un sentiment sublim 
care dă, In primul rind. per
sonalitate și încredere. Pentru 
acest sentiment se muncește 
enorm, intelectual și fizic, iar 
munca formează oameni ade- 
vărați.

— Vă mulțumim pentru a- 
ceastă interesantă si convingă
toare pledoarie în favoarea 
sportului.

poate fi, desigur, ta- 
Din acest motiv, bi 
în care lucrez 
preconizez inceperea
— nm am ficut-o

•-

Viorel TONCEANU

tru Educație Fizică 
Sport, publicații 
prestigiu, asociații

Asociația Artiștilor Fo
tograf! l-ou tnmlnat lui 
Ion Mlhăică la verni
saj frumoase cupe. 
<M.a>

un succrs nr sezon la

A.9-M7TO 
HKJWOSPOR1

__ << $
I Litoral -S4 TREN SPECIAL LA MAMAIA

Serii de 6 zile. Plecări : 4 și 10 iunie.
Serii de 12 zile. Plecări : 4 și 17 iunie.
Servicii asigurate : Transport cu trenul spe

cial, transfer autogară — hotel și retur, ca
zare In hoteluri de categ. I, masă la res
taurant.

TARIFE REDUSE CU 40%

In luna mai și prima jumătate a lunii iu
nie : cazare + masă “ 79 lei/zi.

în lunile iulie și august : cazare + masă 
- 123 lei/zi.

Inscrieri și informații la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. București din : 
str. Luterani ar. 4 (toi. 14.21.77(2958). Ed. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81), «tr. Tonitza nr. 13 
(tel. 14.95.94), Calea Moșilor bloc 55 bis (tel. : 11.08.48), Bd. N. Bălceseu nr 35 (tel. 
15.74.11), Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14.C8.00).

dovedlndu-se, totodată, sl un 
fin observator al fenomenului 
sportiv, făctnd pertinente șl 
competente notații despre fot
balul indigen și cel interna
țional. Evident, la loc de 
cinste se află meciurile arbi
trate la ultimele trei ediții ale 
campionatului mondial, 
campionatul european, 
mai importante partide 
cupelor europene 
Cupa cupelor, Cupa U.E.F.A.), 
precum și unele derbvuri din 
campionatul nostru.

.Fotbalul șl cavalerii fluie
rului'" 
tie 
cu 
din 
un 
tru_____ ______
sportivi, iar pentru numeroșii 
iubitori ari sportului balonului 
rotund Încă un volum care 
nu trebuie să lipsească din 
bibliotecă.

la 
cele 
ale 

(C.C.E.,

este așadar o aparl- 
editorială care se citește 
multă plăcere, constitute ! 
multe puncte de vedere 

stimulent In activitate pen- 
ttoeril noștri arbitri ri

Telemac SIRIOPOL

DE AZI. ȘTRANDUL
TINERETULUI ESTE

DESCHIS PENTRU PUBLIC
din Ca- 
incepind 
Ștrandul

Amatorii de inot 
pitală au acces, 
de astăzi, la 
Tineretului, unde le stau la 
dispoziție bazine, terenuri 

tenis (există si un cen- 
de inițiere), mese pen- 
tenis, bază pentru jocuri 
mingea efe.

Ștrandul Tineretului este 
deschis zilnic între orele 8 
și 18.30.

de 
tru 
tru 
cu

INDEM1NA
suma

LOZUL numai

•ricine
Joaca
poate

OBJinC :

• AUlOTIRISMr

• MARI
Daria 1300"

C1STIGIRI
IN BANI

TUTUROR!

Agențiile Lote-Pronosport șl vlnzăterll folznți sferă

zilnic șansa de a vă număra și s». printre marii clșfigătorl'



CUM SlNT PREGĂTIT! „TRICOLORII" DE MllNE?
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..VIITORUL ' APROPIAT AL PERTORMANJEI
O 640 de candidați la glorie se pregătesc asiduu 0 
Spre piscul performanței cu Aurel Vernescu, Alina Go- 
reac și Sorin loan 9 Campioni de seniori la virsta 

junioratului I
Intr-o cămăruță de lingă 

sala de gimnastică a comple
xului „23 August" se află te
zaurizată o parte din istoria 
sportului nostru. Cupele, pla
chetele, diplomele și documen
tarea strînse în mai bine de 
20 de ani vorbesc convingător 
despre aportul clubului sportiv 
„Viitorul" la succesele obți
nute de mișcarea noastră spor
tivă în marile întreceri inter
naționale. Aici și-au făcut uce
nicia Dan Grecu, Bedros Be- 
drosian, Constantin Militarii, 
Marin Mustață, Cornel Marin, 
Irina Petculet, Ovidiu Ghiz-
davu, foști sau actuali „trico
lori", cărora nu mai este ne
voie să le amintim sportul 
practicat, cititorii noștri cu- 
noscîndu-i din isprăvile reali
zate în marea arenă a perfor
manței. De altfel, și în acest 
sens „caseta statistică" este 
edificatoare : 130 de campioni 
ai țării, dintre care 25 la se
niori, deși clubul este exclusiv 
pentru juniori... Poate părea 
paradoxal, dar președintele 
clubului „Viitorul", prof. Ma
ria Simion, ne spunea — ca 
un lucru firesc, de la sine 
înțeles — că „noi avem ea 
principal obiectiv de lucra 
promovarea tinerilor în echi
pele divizionare și — mai ales 
— in reprezentativele națio
nale, dobindirca titlurilor na
ționale aflîndu-se in secundar*. 
„Viitorul" se străduie, deci, si 
fie „viitorul apropiat" al spor
tului de performantă si no • 
.’„carte de vizită" aurită la ju
niori, nu se transformă — mal 
bine spus — intr-un scop in 
sine, d își asumă rolul de 
nesecat izvor de talente, de 
unitate pregătitoare de viitori 
„tricolori".

Fiind in incinta marelui 
complex sportiv „23 August", 
clubul beneficiază de întreaga 
„împărăție" de baze de aid. 
Beneficiază este, desigur, un 
fel de a spune, pentru ci tre
buie să-si planifice antrena
mentele astfel incit să nu 
stînjenească pregătirea loturi
lor naționale, iar la sfîrșit de 
an să plătească chirii vreo 250 
de mii. Oricum, insă, să al 
totul împrejur este un avan
taj. Poate că beneficiul ade
vărat este acela al unor cadre 
tehnice cunoscute și recunos
cute pentru valoarea lor. An
trenorii de la gimnastică — 
Georgeta Dumitrescu, Alina 
Goreae, Cristina Ioan și Pătra 
Ioan, adăugînd-o tot aici șl pe 
Ana Motet de la „ritmică", de 
la caiac-canoe — Aurel Ver-

0 VERITABILĂ ȘCOALĂ DE CAMPIONI
C.S.Ș. 2 CONSTANTA

Anul inființâril: 1969; secții: 
atletism, caicc-conoa, cano
taj, lupte greco-romane, lupte 
libere, judo, rugby, tenis de 
cimp, tenis de masa; cadre 
tehnice: 31 profesori ți 4 an
trenori; 1000 elevi ta acest 
an de învățămint, încadrați 
în 77 do grupe (16 de nivel
I — performanță, 19 de nivel
II — avansați ți 42 de nivel
III — începători); in perioada 
1973—19*3: 212 titluri națio 
nota, 17 balcanice, S europe
ne, * mondiale șl 3 mondiale 
universitare; $1 recorduri ra
ționate; 406 sportivi tn loturi
le republicane; sportivi clari
ficați: 4 maeștri internați», 
noii, 9 maeștri «4 sportuiri. 
12 candidați olimpici, 600 de 
categoria I.

1 Profila* pe sparturi Individualei, 
iffin anul 194*, Clubul sportiv șco
lar nr. 1 Constanta se prezint* 
ca o unitate solidă, bine orga
nizată. in care disciplina si munca 
de calitate, pe treptele ei firești, 
selecție — inițiere — instruire — 
concurs — promovare ta mari 
unități de performantă din muni
cipiul Constanta sau dta aht» 
•rațe mari ale tării, se desfă
șoară ritmio, fără sinuozități ac
centuate. Sprijinul putersdo acor
dat de organele locale de partid 
șl de stat, de cele cu atribuții 
ta domeniul educației fizice si 
sportului, munca devotată șl pri
ceput* a profesorilor, au făcut 
din acest club școlar o unitate 
productivă. Cîteva date sint eloc
vente : 500 de sportivi promovați, 
ta ultimii 14 ani, in cluburile de 
performanță, 32 de prezențe In 
loturile naționale numai ta anul 
1983 șl M ta cel curent. Chiar 
dacă — nu din falsă modestie, 
ei dLn pllduitoarea._ nemulțumire 
•1 tn fața succeselor — ttnăruil 

nescu si Octavian Mercurean. 
de la atletism — Sorin loan. 
Aurelia Sârba, Georgeta Mu
sai, Traian Nieolau, Constantia 
Mușat, da pildă, ca și colegii 
lor de la alte discipline, re
prezintă, de fapt, garanția rea
lizării dorinței de a face din 
.Viitorul*' o dt mal largă plat
form* de lansare a vedetelor 
autentice ale sportului nostru.

Si mai este un lucra evr-p- 
tial in activitatea clubului vii
torilor campioni l manea âa 
Înalt* calitate. Științei tehni
cienilor, experienței lor <Sa 

Altaa Goceac M tuia talentate

arenă *( dta activitatea peda
gogici 1 «a adaug* di ari plini 
muncii, înțelegerea deplin* a 
rigorilor eL Pentru c* nu este 
ușor a* realizes! cu spcrttvt- 
copH an volum da 800 ptn* 
la 1 008 de ora di pregătire. la 
parametri tot mal tnalțl de 
calitate. Este nevoie de accep
țiunea sportivului al a părin
telui, de oUgooirea copfinhd 
cu Îmbinarea orator da lnvi- 
tătur* cu eele da spart, de 
Invitarea științei refaceri! eu 
mijloacele cela mal simple, de 
fapt d cele mal eficiente (ali
mentația. odihna ui, de a- 
tltea li atltea altele. Răsplata 
acestor eforturi este însă pe 
măsuri. Ite ora actuali, ciad 
Inc* nu a-au format toate lo
turile, „Vii terori are — ta re
prezentativele de seniori I — 
U sportivi.

Cuvintele președinte! ai clu
bului eu. așadar, acoperire. 
Ele «tn* evidente ta modul

profesor Nicota» Botam. iSreckc 
tocul, (tectacA că as pute* scai 
mult, reaHaărfle aiat notabile 
deapre aceste* vorttnd șl 0*1 4 
maeștri taternattana* «4 aportu
lui. * maestri al apucluhA. ■ ean- 
dMațl olimpiei șl *9* de cate
goria I care aparpa clubului, ru
găm rețineți, ta aporturi indivi
duale, tatre car* d atletic* grea, 
ea rezultata care aa obște eu 
trudă, după ani tndiriunfați de 
muncă asidui și delec apeetacu-

Blne plasat intr-o zonă den* 
populată, tectastv cu șccii. e*o- 
bta ara • bogat* bază da a^: 
teoțte, dar nu a* Umiteaz* la 
ea, nici la nttmtatolu ri Județ. 
Ctun e can* ta caiac-canoe. se
lecția e-a făcut ta întreaga tar*, 
profesorii amud Cojocar, șt lan 
Wață testtad ta arta dte urmă 

- peste M.40* de elevi, din care au 
reținut 32 de fete șl bătetl. avi
zați de federație, ta oentrul na
țional de pregătire, care ftxicțto- 
neaz* ta cadrul ctubutai st care 
merit* statutul de centru obroplc. 
Pa baza propria de pe îacta Tâ- 
băeărle. cn bac de ternă șl gara] 
de ambarcațiuni, au crescut Teri* 
Marlnescu-Boreănea. promovat* 
la C.S. Farul șl apat ta Steaua, 
campioană mondială In eatactM de 
dublu. In ioturile naționale de M- 
neret cănbnt ana ( sportivi, cam
pioni naționali sau cu bune pre
stat* la europene: Valentina 
Cornea, Qh. Murat, G. Badea, C.

Badea, Ani Buelumeață șt Mari
nele Corneaaa. Vta „tare* cala- 
dstll Noriea Seneiilziaa șl Ionel 
Rață. Antreaoarea Maria Aftehle, 
campioană europeană *1 vlce- 
eampioană menrtîaU, a abordat 
eanoea, a șt da* del tineri, pe 
Ltvla Coatacha *i Alexe Demit, 
la Dinamo București.

De ta canotaj, praf. Vlrgfi Ste- 
făneeeu șl Mircea Popa au pri
mit conducerea pregătirii loturi
lor naitonata da perspectivă de 
fete și, respectiv, de juniori, 
acasă rămtatad să lucreze Scu

Clubul sportiv „Viitorul" — 
tub diferita denumiri și for
me organizatorice — ființează 
die amd 1962; secții: atletism, 
boc, gimnastică ritmică, gim
nastică sportivă, lupte, hal
tere, canotaj, caiac canoe, 
scrimă, voLei (secțiile de gim
nastică sportivă și ca iac-canoe 
au luat ființă in 1933); cadre 
tehnice: 28 de profesori de 
educație fizică; număr de 
sportivi: 640: grupe pe niveluri: 
ț-a, g_n, in perioa
da 1973-1H3: titluri de caar 
pM republicani - 25 de
seniori și 105 de juniori; re
corduri naționale - 5« d« }e- 
Mari și B de copii; sportiv! 
le loturile republicane: se
niori — 165, tineret — 27, ju
niori - 336; sportivi elasifrcotiî 
ir-aeșin «se-rrxjț >ooa'. i și hm^ 

ai sportului - SC. ipor- 
M *• dre* Internațională - 

aa*. I - cat. o lir

cum ae muncește, in rezulta
tele obținute prin promovarea 
sportivilor In loturile naționale 
d ta cele ale echipelor divi
zionara (peste 120 In ultimii 
aol), ta căutările neîntrerupte 
pentru aflarea noului. în ex
perimentarea si in punerea Iul 
ta practic*. Puțin cunoscut in 
rtndurile spectatorilor — spor
tiva sil devin .mari" cînd pă
trund ta echipele de primi 
divizie d. mal ales, când intră 
intre .tricolori*. adică atunci 
când nn ae mai știe ci pro
vin da ta .Viitorul* — acest 
dub reprezint* — si el —. • 
garanție a menținerii ștache
tei succeselor sportului româ
nesc la un nivel înalt repre
zint*. de fapt si de drept 
viitorul performin', oi sportive 
românești Sâ nu-1 uităm, deci. 
Ia nid • mare sărbătoare a 
victoriei sportive I

Hristacbe NAUM

la antrenament, pe lacul Tăbieirie

» Kuau și Valentin Sarchi- 
ztaa. pentru a da loturilor alb 
elevi b-mt pe lingă cete U fese 
și * băieți. Toți campionii pe ’M 
ta fond al clubului Steaua pro
vin, de anul trecut, de ta C.S.Ș. 
2 Constanta (S. Mondoe, I. Minea, 
L. Tompa si Ionel Nieolae). 
Pentru ,.mondialele" din 1985 afet 
pregăuti Veronica Neeula, Dănu; 
Dobre, poate si Ion Crăciun.

La lupte greco-romane. prorf- 
Marian Rada șl antrenorul Cons
tantin Ofițereseu, cu care colabo
rează. au deja un frumos pal
mares. Aici au crescut cam
pionii mondiali Constantin Ale
xandru șl Ion Dralca, ștefan Ne- 
grișaa, medaliat cu bronz la mon
diale — 1942, vicecamplon european 
in 1962 șl, recent la Jdnkoplng, Ion 
Hanu. medaliat cu bronz la C.E. 
Se află pe urmele lor Sorin Her
ta*. In lotul național, Nieolae Ne- 
grișan (fratele lui ștefan) — cam- 
pion balcanic de cădeți, Ender 
Memet, Adrian Peltea șl Ion Ruse 
— toți ta lotul de juniori. Ta
lente au crescut și ta secția de 
lupte libere.

O altă catedră bună este eea 
de rugby (prefesori. — Peter Ia- 
nusevlci. Dumitru Bucur si Pe
trie* Motrescu). tn Kîypa națio
nală — via C.S, Farul — ăl! pro
movat Vărzaru, Florea, LtH^u, 
Leonte, Ion Vasile, Pllotschi, iar 
mal recent Tufă, Iacob, Popescu, 
Năstaae. Tlnca, Alexandrescu, 
Tutnnea, care au contribuit la

PEPINIERA BĂCĂUANĂ 
VA LANSA ALȚI TINERI 
DE MARE PERSPECTIVĂ

Clubul sportiv școlar din 
Bacău se Înscrie printre unt- 
tățlle-pepinieră de valori in 
performanță. Mărturie stat 
faptele : Măricel Voinea aid 
a debutat In handbal, exem
plul său fiind urmat de mulțl 
alți tineri care s-au specia
lizat in aceeași disciplină spor
tivă și au ajuns ta divizionare 
.A* (Irina Călin, Adriana 
Hrișeu. Victor Neaga. Elena 
Văcar», Ioana Beligan și Ma
rius Caras), ta atletism (Rada 
Ababel, Mihai Bran, Greta 
Magirescu, Teodora Paloșanu 
d Gabriela Șenchea). ta volei 
(Marilena Grigoraș, Doina Za- 
haria si Daniela Buhlea), ta 
baschet (Constanta Foteseo, 
Gabriela Fordea si Lucia Rusu) 
Si ta lupte (Iordache Ciupercă. 
Vasile Ciocan și Nieolae Cio
can). Este o veritabilă galerie 
de sportivi care s-au dedicat 
activității de performanță. SI 
care, chiar dacă n-au rămas 
decât pentru un stagiu de for
mare ta „clubul tinereții* din 
orașul de pe Bistrița, ei se 
consider* legați de anii entu
ziasmului d acum, cînd acti
vează in alte unitâti din țară, 
la Dinamo și Steaua, C.S.U. 
I.E.F.S. d Politehnica Bucu
rești. H.C. Baia Mare. Textila 
Buhuși. Rulmentul Birlad sau 
din aceeași localitate. Știința 
Si Viitorul Bacău.

„In fond, aceasta este și 
menirea noastră", ține să re
marca prof. Maria Ghenade. 
inimoasa directoare a clubului, 
de numele căreia s!nt legate 
cele mal multe Împliniri, fosta 
baschetbalist* conduclnd de a- 
proape un deceniu și jumă
tate destinele C.S.S. Bacău. Da, 
acesta este și trebuie să fie 
rostul cluburilor snortive șco
lare, si descopere șl să mo
deleze, intr-o primă etapă, 
viitoare valori pentru marea 
performanți.

Are această unitate sportivă 
condiții pentru a-si îndeplini 
un asemenea rol important î 
De bun* seamă că da ! Fac
torii locali, apreciind rostul, 
semnificația unui asemenea 
club, s-au îngrijit să asigure 
tuturor secțiilor posibilități de 
pregătire și întrecere. De aici, 
o stare de lucruri care nu 
poate decât să ofere o mare 
satisfacție : ta incinta clubului 
— o sal* de gimnastic* (pre
văzut* cu întreaga dotare ne-

intrarea in grupa de elite * 
campionatului european.

De clLăva vreme, clubul a-a 
lansat ta tenisul de masă. Ini
mosul antrenor Viorel Fillmon a 
luat-o acum 4 ani de la „a* si, 
puternic sprijinit de duh. ee 
anunță un so-ioe concurent pen
tru colegii din țar*. Cri. 600 de 
copii — bine aleși — slnt pre
gătiți ta două săli, pe 17 mese. 
Eugen Simion candldind pentru 
lotul de cădeți la „europenele" 
din iulie. E greu să pornești fără 
sparring-partneri de la care aă 
Învețe copiii, cu care să joace, 
dar Fillmon șl — de o vreme — 
Alex. Cslki vor să facă o treab 
bună, într-ua sport ta care am 
fost cineva ta lume.

Ar mal fi de spus multe des
pre tenisul de clmp (cu un com
plex de * terenuri), despre re
cea* înființata catedră de 
judo, sau despre atletism, despre 
sprijinul acordat de directorii 
Ucerier industriale 1, 3. 4. 5, I *1 
Școlii generale 34, despre Între
prinderile industriale șt de pre
stări de servicii care privesc 
clubul ca pe propriul lor copil.

În loc ds concluzie, mentlenăas 
oă, de pe lecui 52 pe țară între 
cluburile cu juniori, C.S.Ș. 2 Con
stanta a ajuns pe 6. la diferențe 
mid de puncte iată de Steaua. 
Dinamo, Triumf, C.S.Ș. I *1 2 
București.

Mircea COSTEA

CJMI. BACAV
Aaoi tefllnțărU ■ W9S ; eae- 

f» ■ cttettem. boectert. rotai, 
tenia. handbal, lupte, «r d 
gimnastica ritmica ; cadra tete 
nice s S7 profesori al anUte 
nori, 957 oieri ta aceri aa ia 
Inrâț&nlnt. tncodroțf la • 
grope V de nfvotal I - per
formanță, W de nlvris* ■— 
oromoțl ș< 48 de nhwtri B— 
IncopOtarn, Intre 1973—531 9* 
U*at de aaaplota republi
cani. W recorduri repubtlcte 
na, 90 de sportivi ta loturtte 
republicane de tineret. Juniori 
Șl copil. 35 sportivi de „3o- 
•* Internațională', 4 candi
dați oHsnpIcl, OS sportivi de 
categorie L 170 sporitri da 
categoric e l-a.

cesară) și două săli pentru 
lupte (Începători si avansați). 
O alt* sală, polivalentă, apar- 
țintad de asemenea acestui 
club, dar amplasată In zona 
Institutului de invătămînt su
perior. C.S.S. Bacău dispune
— ta același timp — de o sal* 
de volei si baschet în cadrul 
Liceului „Vasile Alecsandri", 
de un poligon la întreprinde
rea de htrtie Letea, de spații 
adecvate pentru atletism la 
stadionul „23 August", precum 
și de alte spații pentru „jocuri 
sportive" fie la Liceul „Lu- 
crețiu Pătrășcanu". fie la șco
lile generale 5, 6, MJ, 20, 11, 
29, iar pentru tenis la „gene
rală 10“ și pentru lupte la 
„general* 3".

.In atari condiții — făcea o 
nou* subliniere prof. Ghenade
— este lesne să realizezi tot 
ceea ee 1*1 propui, adică si 
aduei și s* păstrezi in club, 
realmente, ee este mai bun. 
mai valoros, copiii cei mai do
tat! pentru performantă". Tes
tările au însemnat- aici trece
rea prin filtrul selecției a peste 
20 000 de elevi si eleve, pe 
municipiu și județ, dintre care, 
inițial, rămta ta atenția pro- 
fesorilor-antrenori circa 500, 
iar dup* alte succesive testări 
trimestriale, pin* la 200. Pre
cum se vede, este aspră in 
acest club intrarea în „atelie
rele* performantei.

Ceea ce asigură consistența 
sL mai ales. continuitatea 
muncii de instruire și de e- 
ducație (pornind de la exi
gența față de modul cum elevii 
sportivi se exprimă la înv*-
tături, în relațiile sociale. In 
familie) este și sudura colecti
vului cadrelor tehnice, format 
din pedagogi autentici, pasio
nați dup* meserie, dăruiți a- 
cesteia. unii foști, pin* mai 
ieri, elevi ai clubului, cazul 
fraților Petru si Pavel Ciupercă 
— atletism. Liliana Stan — 
volei. Să mai notăm si rodnica 
conlucrare cu organele spor
tive municipale si județene 
(prof. D. Dumltriu, secretar al 
C.J.E.F.S. Bacău : „Clubul spor
tiv școlar din Bacău reprezintă 
un model in această privință"), 
sprijinul larg al Inspectoratu
lui școlar, prin profesorii Lu
cian Agachl si Vasile Baltă, si 
vom avea o imagine mai cu
prinzătoare nu numai a cau
zelor reușitelor acestui club, 
ci și o viziune a perspectivei, 
obiectivul de referință fiind 
acela de a propulsa în marea 
performanță, ptnă In 1988. cel 
puțin 5 sportivi. Pe Gabriela 
Șenchea șl Geanina Băbăi la 
atletism (probe de sprint), pe 
Lidia Butnărașu la handbal, 
pe Daniela Buhlea la volei si 
pe Anca Avram la gimnastică 
ritmică.

Față de tot ce am văzut la 
Bacău, tn raport cu disponi
bilitățile existente si preocu
parea care se acordă viitoru
lui I al performantei, nu în
cape nici un dubiu că obiec
tivele preconizate se vor si 
realiza.

Tiberiu STAMA

SportullPațMnȚi
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SPORTUL-IN PAS CU IMPUN
DE LA FOTBALUL PE TĂPȘAN, LA... A VIAȚIA SPORTIVA!

Sportul argețean antebe
lic ae limita, practic, la trei 
echipe de fotbal (două In 
Pitești, una In CSmpulung 
Muscel). dintre care mai

Turcu și inegalabilul Do- 
brin, simbolul fotbalului din 
Trivale), a mai însemnat șl 
primul club specializat din 
țară (1968). Atletismul i-a

3“ciefu‘ARGBS

Asociații sportiva 
Cluburi sportive
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
- maeștri emeriți
- moeștri ai sportului
- categoria I
- categoria a ll-a 
Profesori de educație 
Fizică
Antrenori
Instructori sportivi 
Campioni național: 
Arbitri

■AtWWWWfe

1944 1965 1904

CE ȘTIU COPIII DESPRE SPa

2
1
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>5

30
2

10

10

Haul dis rutele de meciuri ale echipei F.C. Argeș (tri
couri ta duapi) ia Divizia -A'. Purtătorul de 
argeșenilor este Tulpan, «upr-.ru ia anul 1981 
reporterul nostru L Mihăică, într-o

Constanța
tntilnire

balon al 
de foto- 
e» F.C.

curești. Constanta. Galați 
sau Craiova. Numele lor 7 
Ion Marea. Ion Manole, 
frații Pițigoi. Die Viși-

Pi- 
„B”. 
fost 

•cti- 
tn

Maria Dil 
Olimpia C 
Tlbolsehj, 
Constantin 

Cristndor.

170
3

250
4000
435

4
54

112

150
35 

1500
14

180

răsărită era Sporting 
teștl. ajunsă în Divizia 
Rrlstaebe Papaiaaî. 
echipier al ei, astăzi 
vist sportiv voluntar
ciuda virstei. lși amintește 
de condițiile precare, învin
se pină La urmă doar cu 

si pasiunea 
colectele pentru 

bănești, deplasările 
camion care nu 
decît ..împins”. Sta- 

avea tribune de

entuziasmul 
tinereții : 
fonduri 
Intr-un 
pornea 
dionul 
lemn, de cabină nu benefi
ciau decît oaspeții. Intr-un 
elan de curtoazie al gaz
delor care se echipau ..sub 
vișini". Acest Sporting 

mai avea ți o secție de ci
clism. la fel de romantică, 
care se străduia să trimi
tă în „Turul României" ce
le trei glorii locale. Condor, 
Vișoescu ți Traian Gheor
ghe. Baza materială era o

dat pe 
nescu, 
Virșil 
Corba. 
Dare!
Spin u.An lan, Nienlina Lu- 
ga-Lazarciae. Aportul Li
ceului cu program special 
din Cimpulung Muscel ca 
și al antrenorului de arun
cări Emil Drăon, din a- 
ceeași localitate. In aria 
atletismului românesc. re
prezintă de mult două ja
loane distincte, 
greco-romane au 
medaliați mondiali.
peni și olimpia : Ion Pă
un, Mihai Botilă, Ion Du
liei, Nicolae Zamfir, Con
stantin Vtă. BoxuL care a 
Înflorit la Cîmpulung, la 
căldura pasiunii unui meș
ter vestit. Cristian Panai
tescu, a dat si el un bu-

Luptele 
semănat 

euro-

475
0

548 
15022 
1483

2
10

105
377

343
41 

1750
55

642

După ce s-a implintat cu 
rădăcini solide in solul 
sportului românesc, prin 
aceste citeva discipline de

Modernul bazin olimpic de inot de pe malul Argeșului, 
din Pitești. Foto : Liviu Radu — Pitești

Badiu.Gheorghe
Anghel, Gheorghe

nescu, 
Iancu 
Ivan, Aurel Simion, Ghcor-
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Antrenorul emerit Cristian Panaites
cu concretizează dictonul celebru „o- 
mul potrivit la locul potrivit'. A venit 
in Argeș cu amintirile sale de nevoiaș 
boxer profesionist, cind era obligat, du
pă propria-i mărturisire, să facă naveta 
inghesuindu-se in tramvaiul cu cai, 

, tre Dudești si sala de antrenament 
la Șosea. A venit, deci, acum, 30 
ani. cu o foame teribili de a crește 
xeri vajnici, așa cum visase si el
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fie. Nimerise, insd, pe un teren virgin. 
Flăcăii cimpulungeni nu văzuseră in 
viața lor un ring de box. aveau doar 
vinjoșenia și sprinteneala oamenilor de 
la munte. Primele antrenamente, intr-o 
sală improvizată, primele gale in ate
lierul de reparații ale Uzinei mecanice, 
ivb privirile citorva zeci de spectatori 
(14, numărați, la prima gală, in septem
brie 1953). Cristian Panaitescu a găsit 
nu numai Materie primă excelentă in 
cadrul grupului școlar I.M.M., a găsit și 
sprijinul factorilor locali. Treptat, trep
tat. dintr-un centru pugilistic improvi
zai, Cimpulungul devine un nucleu de 
bard al boxului nostru, apt să produci 
nu mai puțin de 17 campioni naționali.

rezervor permanent pentru loturile re
prezentative. De la galele timide, s-a a- 
juns la intilniri internaționale cu 7—8000 
de spectatori care 
stadionului municipal. De 
inadecvate, s-a ajuns la 
complex de atletică grea, 
are 78 de ani. cind nu 
mai vină la sală, ca să-l asiste pe noul 
antrenor, fostul său elev, cindva cam
pion național. Gheorghe Vlad. bătrinul 
maestru se poate mindri cu un bilanț 
frumos. De lăudat nu se laudă, _ ~
modest și reținut, ll laudă alții „Cris
tian Panaitescu — ni se spune - 
truchipează perfecta sudură intre 
trenor-sportiv-familie. S-a bucurat 
succesele elevilor săi. a suferit la ori
ce eșec al lor. înainte de a fi un desă- 
virșit tehnician este un OM desăvîr- 
șit Poate de aceea, a scos din mina sa 
numai OAMENI, toți boxerii cimpulun
geni. fără excepție, fiind astăzi antre
nori. tehnicieni, muncitori cu înaltă ca
lificare".

Maestre Panaitescu aproape octogenar, 
borul românesc te salută cu respect 1

înțesau tribunele 
la silitele 

un modem 
Astăzi, cind 
pregetă să

fiind

în- 
an- 

de

♦i
>

I 
î|

I
»

noțiune necunoscută pentru 
argeșeni, care Ieșeau la Iar
bă verde dnd voiau să 
bată mingea sau se aruncau 
in apele cristaline ale Ar
geșului, dnd voiau să 
înoate...

Impetuoasă a fost dezvolta
rea economică a județului 
In ultimele două decenii, In
tr-o cadență In care și
sportul 1 Pa alăturat. A
țintit și el‘"parametri Inalți. 
pedalirid pe ctțeva ramuri 
priqritare (fotbal, atletism, 
lupte, box) în al căror cla
sament național s-a aflat, 
mal tot timpul, pe podium. 
Fotbalul, care si-a tras se
va din propriul centru de 
copil ș! juniori, a thsemnat 
două titluri naționale (1972, 
1979), a însemnat o pleiadă 
de Internaționali (amintim 
pe Coman, Barbu, R. Vlad, 
Radu I si n, 
Stancu, Dorn

chet de campioni care au ghe Preda, Jlheorghe Vlad, 
făcut să „tremure" rin- Mircea
guri mai vestite, din Bu- Ioana.

Cristian, 
Nicolae,

Fulger. Viorel

Luptătorul Mihai Boțilă obține o nouă victorie prin tuș

frunte, sportul argeșean a 
început „să bată" și spre 
zone excentrice, distlngin- 
du-se In aviația sportivă 
(campioni ca Aurel Iana și 
Valeria Zamfir) si auto
mobilism (cine nu a auzit 
de campionii absoluti Nieu 
Grigoraș și Ștefan Ianeo- 
vici, de la „Dacia" Pitești?). 
Sfidînd antitradiția, s-a 
lansat acum și in caiac- 
canoc. valorificînd lacurile 
de acumulare de pe Argeș, 
de la Bascov si 
draru.

Ca să ajungă 
șui a trebuit să 
la tăpșan și uscatul maieu- 
rilor pe gard la o bază 
materială solidă, modernă. 
Secretarul C.J.E.F.S. Nicolae 
Mihăilescu enumeră ce
le mai importante objecti
ve : Stadionul _ 1 Mai”. 
Sala sporturilof^Bazinul o- 
llmpic acoperit (inaugurat 
recent, va deschide, neîn
doios, o eră In natația ar-. 
geșeană pină acum inexis
tentă). Stadionul de atle
tism din Cimpulung, Com
plexul 
același 
pic de 
Bascov 
jare).
olexe sint dublate de mi- 
nfcompleXele de sport și 
agrement (tenis, handbal, 
locuri pentru copii) care 
smăltuiesc noile cartiere de 
blocuri. După cum. «portul 
de performantă este „du
blat" de cel de masă, cu 
zed de mii de Darii cipanti 
In „Daciadă". în competiții 
devenite tradiționale: 
saltul 
cetina 
pentru 
tivalal
tul Argeș este, dealtfel, 1- 
nițiatorul-„Duminicilor cul
tural-sportive la sate".

De la fotbhl ■ps tăpșan 
la... aYÎațîă sportivă, tre- 
clrifi prin titluri național^, 
medalii 
diale, 
atit de 
atît de

în răcoarea dimineții, pe 
bulevardul central din Tîr- 

gu Mureș grupuri voioase 
de copil ei tineri in trenin
guri zoresc spre Sala spor
turilor, spre patinoarul arti
ficial. Mă fac a nu cunoaște 
drumul șl-1 rog pe un pici 
zdravăn să mă îndrume. „La 
Polivalentă ? Spre stingă (1 
ia capătul străzii I..." Dar 
ee a fost acolo înainte vre
asc T — mai Întreb. »Cc să 
fie 7! — răspunde mirat. 
Polivalenta !" O știi de 
mult 7 .De cînd eram mic".. 
Si citi ani ai 7 „Zece 1- — 
răspunde cu mindrie și fuge 
să-și ajungă prietenii. Feri
cită copilărie ! Sala a fost 
dată In folosință' acum cinci 
ani. patinoarul artificial ce
va mai de curînd. iar copiii 
le cred acolo de cînd lu
mea. Povestesc întîmplarea 
președintelui consiliului ju
dețean al sportului, prof. 
Koșa Geza, care păstrează 

suplețea baschetbalistului de 
altădată. Zîmbește și. tre- 
cîndu-și degetele lungi prin 
părul Încărunțit, spune ca 
pentru sine : „Cc știu copiii 
de azi ?! Pe vremea noas
tră.-"

într-adevăr. cum era pe 
vremea noastră 1 Ce făcea 
profesorul Koșa acum 40 de 
ani 7 Era elev intr-a IX-a, 
cum ar veni azi, șl avind 
norocul să-i fie profesor de 
educație fizică la Gheor- 
gheni Tiber iu Bazilides. un 
împătimit de profesia sa a 
invătat de la el baschet, ca 
și alte discipline. în gene
ral. insă, activitatea spor
tivă de masă și mai ales de 
performanță erau foarte sla
be In județ, ca în toată tara, 
înainte de 23 August 1944 
sport făceau cei cu bani. Ci
tim lntr-o sinteză care va fi 
cindva monografia sportului 
muresan — întocmită de 
președintele C.J.E.F.S. și de 
secretar, prof. Tiberiu Bi- 
diga — cu cite eforturi se 
înființau, din inițiativa par
tidului comuniștilor, asocia
țiile sportive muncitorești, 
cu multe piedici, cu șicane 
de tot felul din partea au
torităților vremii. Un exem
plu : asociația sportivă a 
muncitorilor din Tg. Mureș

terilor din Reghin și altele, 
care au rezistat cu dîrzenie 
replicii dușmănoase a auto
rităților burghezo-moșierești.

Actului Istoric de la 23 
August 1944 i-a urmat eli
berarea deplină a patriei 
de trupele hitleriste.

Organizația Sportului Popu
lar. creată de partidul 
nostru, a dat cale liberă ac
tivității sportive a maselor 
șl. la scurtă vreme, au luat 
ființă asociațiile sportive 
sindicale, școlare și milita
re... Flamura Roșie. R.A.T.A.. 
Avtntul. Progresul. Metalul. 
Voința. Constructorul. Recol
ta, A.S.A., Dinamo ș.a. Dez
voltarea sportului de masă, 
investițiile statului în baze 
sportive de tot felul, cadre
le tot mai numeroase de 
specialiști au adus după ele 
ți • dezvoltarea sportului de 
performantă : atletism, 
bal. hochei pe gheată,
polo, șah. gimnastică, tenis 
de masă, lupte, volei, pati-

Sala sporturilor. «i

na], baschet, popice, h^tere. 
tir. scrimă. modelism.V

.Dacă mărețul act Istoric 
de la 23 August 1944 mar
chează 91 Începutul creăriil
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Musai cu legitimații vizate la zi...

de la Vi-

aici, Arge- 
treacă de

de atletică crea din 
oraș. Canalul olim- 
caiae-canoe de la 
(in fază de amena- 
A ceste mari com-

wA-
Carpaților". »Sub 

bradului", „Aleargă 
sănătatea ta", „Fes- 
schiului” etc. Jude-

olimpice, mon- 
europene ! Un salt 
lung. într-un timp 

scurt...
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In latele județului Mureș, ca pretutindeni In 
țară, marea competiție națională ..Daciada" a pro
pulsat puternic sportul maselor, la un număr me
reu sporit de discipline. Preferințele se diversifică 
pe timp ce trece, sporturi practicate cindva numai 
la orașe, datorită gradului lor de dificultate teh
nici și de dotare materială, sint tntilnite azi frec
vent in mediul rural, cu precădere in școli, dar nu 
numai acolo.

Dar dacă handbalul, voleiul, baschetul. schiul, 
hocheiul pe gheață sau tenisul de masă și de cimp 
cunosc v arie tot mai mare de rispindire, marea 
dragoste a tuturor sătenilor, fotbalul, este omnipre
zentă. Nu există sat sau comună in care sportul cu 
balonul rotund lă nu aibă echipe, in campionatul 
sătesc act-.vind 151 de formații, împărțite in 14 se-, 
rii, eu un calendar riguros respectat. Toate cele 
151 de echipe i'nt afiliate, iar jucătorii legitimați 
la F.R. Fotbal, eu vize reînnoite anual. Se intimpli 
ca unele echipe din sate să fie chiar mai puternice 
iecit cele din centrele de comună. Ața, de pildă. 
Viitorul din satul Juvenița este mai valoroasă de
alt cea a comunei de care ține. Solovăstru.

Să ne mai mirăm că cel mai bun fotbalist al 
anului 1983. jucăior de bază al naționalei, doctorul 
Ladislau Boloni, acest sportiv minunat, care Intră 
in teren cu febră mare, împotriva interdicției... me
dicului, sd-ți salveze echipa de la in fring ere, este 
crescut pe aceste vechi meleaguri românești ?

Hkfr*
pregătea în anul 1935 o săr
bătoare sportivă. Pentru a 
zădărnici această manifesta
re muncitorească, uneltele 
claselor dominante au de
vastat vestiarul asociației și 
au furat tot echipamentul și 
materialele pregătite. Dar 

. muncitorii *— români, ma
ghiari și de alte naționali
tăți — nu s-au lăsat, fiu fă
cut „șapca 
curat cele 
sărbătoarea 
tinut I 

într-adevăr.
de azi ?! 
greutăți s-au 
sociatia ceferiștilor din Tg. 
Mureș, asociația „Dacia" din 
Tirnăveni. asociația munci-

roată". au ero
de trebuință și 
lor sportivă s-a

ce știu copiii 
Cu asemenea 
confruntat a-

de către partid a unei a 
devărate mișcări sportive i| 
patria noastră, ultimii _ al 
proape 20 de ani. de cîni 
în fruntea partidului și sta 
tului se află iubitul nos 
tru conducător. tovarășii 
NICOLAE CEAUȘESCU, s 
disting clar prin dinamisl 
mul marcat și în domeniu 
nostru de activitate — n 
spunea prof, Koșa Geza. A 
firm acest lucru ca om d 
sport, care trăiește aici d 
care cunoaște bine ce a fos 
și ce este.. Un moment d 
referință il constituie orga| 
nizarea 
sportive 
dada-.
zat sportul

marii coji petiți 
naționale -Da 

care a revitalil 
maselor și



ouă, libera, prosperă Wrtv.’.-.'.r.vz^.-^'.v.-.-.v.

ILE SOCIALISTE ALE PATRIEI
JL TINEREȚII NOASTRE?!

MURES
1944 1965 1984 I

• Asociații sportive 12 284 703
• Cluburi sportive — 2 4 £
• Cluburi sportive școlare — 2 5
• Secții afiliate 18 307 686
• Sportivi legitimați 270 7255 18533
• Sportivi clasificați

- maeștri emeriți - 9 a I
— maeștri ai sportului — 14 23
- candidați olimpici - — 18
— categoria 1 — 106 192 g
- categoria a 11-a — 361 587
- juniori - 474 763

• Campioni naționali 7 31 49
* Echipe divizionare 2 37 49
• Sportivi in loturile naționale 29 ai
* Profesor! de educație fizicâ 9 223 381
• Antrenori 3 125 139 1
• instructori sportivi 20 658 1145 f
• Arbitri 22 749 939

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

le mai moderne construcții sportive din județ

un puternic Impuls 
rmar.ței si pe meleagu- 
nureșene. La manlfes- 

sportive de masă iau 
anual. In cadrul celor 

de asociații, aproape 
He copii, tineri si oa- 

muncii. In fabrici 
, In licee. In Învă

țul superior si La sate 
lezvoltă o largă ac
te sportivă. la ca
rul central al «Da- 
» adăugindu-se mul- 
receri izvorite din inl- 
a locală. Un progres *- 
ibil a înregistrat per- 
nța mureșeană (686 sec- 
intre care 134 femini
zare se mîndrește cu 10 

mondiale (6 medalii 
gint si 7 de bronz), un 
mondial universitar. 7 
ene (5 ag. si 7 bz_).

Mures are azi un bazin o- 
llmpic de 50 m. Bazine s-au 
construit si la Reghin. Tîr- 
năvenl si Sighișoara. In li
cee funcționează 30 de săli 
de gimnastici Popicării 
moderne eu 6 si 4 piste, cu 
Instalații automate de ridi
cat, funcționează la CS.M 
EJectromures S» Voința. 
S-au construit, a-au extins 
stadioane si în alte crase 
din județ. Pentru odihna si 
recreerea prin sport a oa
menilor muncii din Tg. Mu
res s-a construit Complexul 
de agrement de pe Mureș, 
frecventat vara de zeci de 
mii de oameni oe zi.

- Producția de materiale 
sportive cunoaște un deose
bit avînt la Reghin, unde 
se fac ambarcatii. rachete 
de tenis, crose, schiuri. In

tui popicelor, foarte dezvoltat tn județul Mureș, 
ius 4 Cupe ale campionilor europeni, prin fetele 

de la Voința
pe europene si 13 bai
ze".
ăm că în ultimii 20 de 
Si zestrea sportului a 
un adevărat salt. Sala 

urilor — o splendoare — 
5t dată în folosință în 
1979. . patinoarul artifi- 

în 1981. stadionul avea 
54 doar 500 de locuri și 
re 12 500. Municipiul Tg.

căltăminte pentru toate 
sporturile și confecții apre
ciate pe piața internă și la 
export.

Iată doar un crîmpei din 
ampla dezvoltare a _vietii 
sportive mureșene în anii 
socialismului biruitor.

Mircea COSTEA

RĂDĂCINI TOT MAI PUTERNICE
Din caiete îngălbenite de 

vreme, unde cu migală sînt 
trecute date pline de sem
nificație. aflăm că In Vraa- 
eea sportul, eu tradiții mai 
vechi dar eu • dezvoltare 
precari ta urmă cu patru 
decenii, a înregistrat un 
avînt tot mai impetuos du-

entuziaști muncește cu pa
siune și pricepere pentru a 
lansa spre marea performan
ți tinerele elemente talenta
te. Acum. în Vrancea. fie
care oraș dispune de un sta
dion încăpător, bine utilat 
La Focșani, Adjud, Mări
seși i Odobesil și Paneiu. au

Daniela Toader, 
tre cele mai

de la Unirea Focșani, se numără prin- 
bune trăgătoare eu pușca din (ară

1944 1965 1934

Asociații sportive 2 >4 276
Cluburi sportive școlare - 1 3
Secții afiliate 3 116 338
Sportivi legitimați 56 1877 8344
- Maeștri ai sportului
- Sportivi de clasă

— • 1

internațională - - 7
Antrenori • - 1 41
Instructori obștești - 223 604

Arbitri - 136 447
Profesori de educație fizică 3 37 177

Titluri de campioni naționali - - 5

Sportivi în loturi republicane - . - 27

Echipe divizionare (s+j) 1 3 20

pi eliberarea tării, la 23 Au
gust 1944.

Un ghid de remar
cabilă competență am gă
sit tn persoana profesoru
lui de educație fizică 
acum pensionar. Ovidiu Ga- 
vrilă. am care aproape se

loc manifestări sportive de 
masă si întreceri de perfor
mantă la care cel de pe 
aici nici nu visau cu patru 
decenii în urmă. In ultimul 
timp, prin munca patriotică

Baza materială sportivă 
din ultimele două decenii a 
luat un avînt cu totul re
marcabil. Vrîncenii au ono
rat-o prin muncă și reali
zări deosebite. Competițiile 
organizate au acum tradiții, 
se bucură de participarea u- 
nui mare număr de iubitori 
al sportului. Vom aminti 
doar pe cele mal importan
te. pe cele cu care vrînce-

care fac din această com
petiție de masă o adevăra
tă sărbătoare a sportului, a 
tinereții. „Festivalul sportiv 
al fetelor vrîncene" nu mai 
are nevoie de prezentare. 
Fiecare ediție a sa este ur
mărită cu mare interes, iar 
mîndria fetelor de prin a- 
ceste locuri este aceea că 
multe dintre ele. care au fă
cut cunoștință cu sportul cu

identifică cu mișcarea spor
tivă vrînceană.

începuturi de viată nouă... 
Oamenii ișl îndreptau" for
țele spre refacerea acestor 
meleaguri crunt exploatate 
de vechea orînduire. Mișca
rea tn aer liber, sportul își 
începeau și ele noua istorie, 
încet. încet județul Vrancea 
a fost integrat in circuitul e- 
conomic al țării, iar sportul 
s-a aliniat și el la realizările 

oamenilor de prin aceste 
locuri.

Tn primii ani. mai „timi
de". competițiile sportive de 
masă au prins, o dată cu a- 
nit, rădăcini tot mai puter
nice. devenind tradiționale, 
cu participare numeroasă. 
Școlarii, tineretul. oamenii 
muncii din tot județul sinț 
astăzi angrenați tn întreceri 
sportive dintre cele mai di
verse.

Pe lingă toate școlile din 
județul Vrancea sînt. acum, 
mini-baze sportive, cum le 
place să le denumească ca
drele didactice : cu terenuri 
de handbal, volei si baschet, 
piste de alergări si gropi 
pentru sărituri. Lecțiile de 
educație fizică se desfășoa
ră. deci. în condiții dintre 
cele mai bune. Să mai a- 
mintim că 17 școli din ju
deț au săli de gimnastică 
proprii. In anul 1944. doar 
Liceul Unirea dispunea de 
o sală adecvată activităților 
sportive ! Azi. in orașul Foc
șani există o sală specială 
numai pentru gimnasti
că (la școala generală nr. 7). 
unde un grup de profesori

Au apărut mugurii performantei
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oameni minări, 
reușita să fie

în tot 
deplină.

Vrîncenii sînt 
ce fac, vor ca 
Dacă, cu 3—4 decenii în urmă, mișcarea 
sportivă era așa cum era, în acești ani 
ea a căpătat un avînt extraordinar, 
orașul reședință de județ a fast dată 
folosință sala de sport ..Vrancea" 
peste 2000 de locuri. Organizatori 
elită, vrîncenii an găzduit deja o serie 
de competiții internaționale importante 
și, după cum spunea președintele 
C.J.E.FS., prof. Iancu Pătrașcu, există 
premise favorabile ca orașul Focșani 
să devină gazdă primitoare pentru alte 
și alte întreceri de anvergură.

Dar. urmărind atitea concursuri 
portante, specialiștii din acest județ «-«» 
„molipsit* si ei de spartul de perfor
manță. Si este bine așa.

Iată, de pe aceste meleaguri au fost 
desceperiți. selecționați si formați ciftee 
performeri care. acum. reprezintă ea 
cinste sportul din această parte a țării. 
Trigitoarea Daniela Toader este mem
bri a lotului național și chiar de au
rind a ciștipat un important concurs la 
Sofia, confirmind speranțele ce se lea

In 
tn 
cu 
de

im-

gă de evoluția acestei tinere sportive, 
în echipa reprezentativă de baschet a 
țării este si focșeneanca Violeta Otavă. 
Ea a evoluat în fața suporterilor ei în 
recentul turneu internațional de baschet 
din localitate. Handbalistii Remus Chi- 
rilă șt Nucu Mânu sînt eomponenti ai 
lotului republican de tineret, la fel ca 
voleibalistele Alina Mocanu și Corina 
Tuda. Localnicii îți leagă speranțele ți 
de boxerul Mircea Chelaru, selecționai 
Ia lotul național de juniori. Toate a- 
eeste elemente și nu numai ele au a- 
părut în arena sportivă datorită unor 
profesori și antrenori care fac tot ce 
le stă in puteri pentru a lansa spre 
marea performanți cit mai multi spor
tivi și sportive de prin aceste locuri. Me
rite deosebite revin lui Mircea Petrișor, 
Marian Rădulescu. Costel Popovici, 
Gheorghe Angelescu. Lucian Tucan, 
Costache Hogaș. Adrian Alaci etc.

Iste, indiscutabil. e realitate îmbucu
rătoare. mugurii performanței spvrtive 
au început să răsară și pe străvechiul 
ținut al Vrancei.
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a vrâncenilor, prin dotări, 
au apărut tn județul stră
bătut de rîul Putna un po
ligon de tir. bazine de înot 
două săli numai pentru atle
tism (una cu zgură, alta eu 
recortan). săli de box și 
lupte etc.

nii se mândresc, pe bună 
dreptate. Iată, spre exem
plu. „Cupa șalelor vrineene" 
a ajuns la a 14-a ediție. în
trecerile de la diverse ra
muri sportive atrag la star
tul lor elevi și eleve, tineri 
și tinere din mediul sătesc.

„Serile Daciadei" la Focșani, seri de neuitat

acest prilej, au ajuns în e- 
chipe divizionare. în arena 
sportului de performantă. Si. 
fiindcă am amintit de per
formantă. trebuie să preci
zăm că întrecerile dotate cu 
„Cupa Vrancei" la fotbal, 
box. tir. volei, atletism, lup
te. judo și altele demon
strează larga audientă a ti
neretului la mișcare în aer 
liber. în mijlocul naturii. 
Mai pot fi menționate între
cerile din „Cupa Unirii", ale 
„Festivalului șahist vrîn- 
cean", în care sînt antrenați 
mii și mii de practicanti ai 
sportului de toate vîrstele. _

Nu poate fi omisă contri
buția unor profesori de e- 
ducatie fizică, care se află 
permanent în primele rîn- 
duri ale acțiunilor de depis
tare. de formare a talente
lor. Marian Popescu (Lie. 
Alex. Ioan Cuza). Constan
tin Roman (Lie. 2), Gheor
ghe Dumitrescu (Lie. Uni>- 
rea). Mariana Isac (sc. gen. 
10). Agripina Nanu (șc. gen. 
3) din Focsani, Corneliu Hă- 
răbor (sc. generală din co
muna Suraia). Valeriu Ro- 
manescu (șc. gen. 1 Mără- 
șești) si multi alții muncesc 
cu pricepere si pasiune pen
tru ca sportul vrîncean să 
cîștige noi dimensiuni, pe 
măsura condițiilor, a vieții 
noastre noi.

Paul IOVAN



In ultima ctapfi a Diviziei „A" de handbal lcminln Campionatele naționale de box pentru juniori

ȘTIINȚA BACĂU-FINIȘ FĂRĂ EMOȚII f
FINALELE PROMIT

IN MANIERA

DAR IN ..SUBSOL'1 LUPTA ESTE DRAMATICA
Se încheie o nouă ediție (a 

28-a) a campionatului Diviziei 
feminine „A“ de handbal. Cit 
de zbuciumat a fost acest 
maraton se poate vedea și 
din faptul că înaintea ultimei 
etape cinci din cele șase e- 
chipe din plutonul 7—12 au 

’ șanse
divizie 1

CONFRUNTĂRI INTERESANTE
MARILOR CONCURSURI

aproximativ aceleași... 
de a părăsi prima 
Este drept, așa cum se pre
zintă acum situația în clasa
ment, în afara TEROM-ului 
(cu un retur foarte bun). Con
fecția București este și ea 
ceva mai la „adăpost” de 
retrogradare. Și dacă' există 
derby-uri ale fruntașelor, iată 
că în ultima etapă din acest 
campionat se vor juca și 
trei... „derby:‘-uri care vor 
decide două dintre echipele 
ce urmează să părăsească pri
ma scenă a handbalului nos
tru feminin.

In schimb, situația în pri
vința campioanei este pe de
plin lămurită. Știința Bacău 
— căci despre această solidă 
echipă este vorba — și-a de
pus candidatura la titlu chiar 
din prima etapă a campiona
tului și iată că ei și-a atins 
țelul încă după meciul de 
duminica trecută (victorie la 
București, în fața Rapidului). 
Mîine, indiferent de rezultatul 
partidei de la Bacău cu bra- 
șovencae de la Rulmentul, 
jucătoarele Științei Bacău vor 
primi tricourile și medaliile 
de campioane ale României.

Tot atit de sigur este și lo
cul U in clasamentul final, 
ta fiind rezervat Rulmentului. 
Prin această prismă este de 
așteptat ca partida Știința — 
Rulmentul să fie una a ambi
țiilor, un duel între... repu
tații tehnicieni Eugen Bartha 
și Remus Drăgănescu, desigur 
prin intermediul handbaliste
lor din cele două formații. 
De la Bacău am primit vești 
că toate biletele au fost vin- 
dute, susținătorii ta suporterii 
campioanei nevrlnd să piardă 
prilejul de a asista la... festi
vitatea de premiere I

Dar iată programul etapei, 
care va avea loc duminică:

Grapa 1—fi :
BACAU: Știința — Rulmen

tul Brașov (Sala sporturilor, 
de la ora 10), RM. VILCEA : 
Chimistul — A.E.M. Timi
șoara. CONSTANȚA : Hidro
tehnica — Rapid București.

Grup* 7—ÎS :
BUCUREȘTI : Progresul — 

Constructorul Timișoara (sala 
Floreasca, de la ora 10), Con
fecția — TEROM Iași (3ala 
Rapid. de la ora 10), TG. 
MUREȘ : Mureșul — Textila 
Buhuși.
• Trialul In vederea alcătui

rii loturilor naționale de ju
nioare la handbal (sportive 
născute In 1968, 1967 șl 1968) 
este programat luni 14 mal, de 
la ora 9, in sala Rapid dia 
Capitală.

REȘIȚA, 11 (prin telefon). Și 
juniorii mari au oferit un spec
tacol pug’listic de calitate, pa
sionant in cadrul semifinalelor 
campionatelor 
ale juniorilor, 
contrazică pe 
ticL Gala a 
„semimustele* 
(Metalul București) și Florin 
Manea (Autobuzul București) 
expediindu-și reciproc o ploaie 
de lovituri, mai multe Enceanu, 
mai dure Manea. Si cum am
bii au terminat partida „in pi
cioare*. victoria la puncte i-a 
revenit lui Enceanu. Tot la a- 
ceastă categorie, reșiteanul A- 
drian Sturz, printr-un box mal 
ordonat decît al adversarului, 
s-a impus clar în fata lui A- 
drian Kereke» (Voința Cluj- 
Napoca).

La „semimijlocie*. Acuarela 
Roman (C.F.R. Timișoara), elev 
al antrenorului Ion Marconi, 
s-a prezentat foarte bine și. da
torită unui bagaj bogat de cu
noștințe tehnice. I-a depășit 
clar la puncte pe bătăiosul Ro
mi că Călin (AS.A. Buzău). Se 
pare că. In finalele de simbătă. 
timișoreanul va avea o misiune 
ușoară in fata lui Gheorghe 
Stan (Oțelul Tirgoviște), pro
movat în finală în urma deci
ziei eronate care s-a dat In 
partida acestuia cu Ștefan Stan
ce* (C.F.R. Craiova).

Meci echilibrat, cu multă ri
sipă de energie, urmărit cu in
teres de spectatori, cel dintre 
pugiliștii de categorie muscă

naționale de box 
vrînd, parcă, să-i 
spectatorii scep- 

inceput furtunos, 
Viorel Enceanu

Nicolae Manolache (Delta Tul- 
cea) și Iuselm Mustafa (I.M.U. 
Medgidia). In finalul partidei, 
decizia a fost obținută pe me
rit de Manolache. mal receptiv 
la sfaturile tînărului său antre
nor Gheorghe Pîrlicl.

Partidă cu lovituri deosebit 
de puternice între „ușorii* Vla
dimir Gruev (C.F.R. Craiova) și 
Aurel Crăciun (Metalul Bucu
rești). Deși oricare dintre cei 
doi ar fi putut cîștiga înainte 
de limită, nici una din direc
tele sau croșeele năpraznice. nu 
și-au atins ținta în 
Gruev a reușit. în 
cund. să., șteargă 
versarulul și acesta 
mărat dar a reluat lupta. In 
ultima repriză, croșeele — cam 
largi — ale craioveanului și-au 
atins mai mult tinta, in timp 
ce „contrele* expediate de Cră
ciun. nu. In această situație, 
victoria la puncte i-a revenit 
lui Gruev.

plin. Doar 
rundul se- 
bărbia ad- 
a fost nu-

Subliniam, in comentarii an
terioare, că organizarea la 
Ploiești, in acest an, a Cam
pionatelor internaționale de 
gimnastică ale României a 
constituit un succes deplin, 
atît pe plan organizatoric, cit 
fi propagandistic, competiția 
făcînd și fiind o excelentă 
propagandă pentru o discipli
nă sportivă atit de grea cum 
este gimnastica. Ploieștiul a 
marcat, insă, un punct pre
țios fi la un alt capitol, cu 
deosebire apreciat de toți cei 
prezenți la concurs, și anume 
la acela al operativității cu 
care rezultatele tehnice par
veneau tuturor celor intere
sați: ziariști, conducători de 
delegații, spectatori, sportivi.

Eram obișnuiți fi adesea am 
apreciat eforturile pe care or-

4:11,1 la 1500 m, 2:03,1 (pe viat) la 800 m
______________________

MARIANA SIMIANU, 0 NOUA SPERANȚĂ A ALERGĂRILOR DE SEMIFOND
După ce miercuri, in prima 

zi a concursului municipal, cîte- 
va rezultate interesante marca- 
seră debutul atletilor în sezo
nul de pistă în aer liber, vre
mea urîtă de joi (frig, vînt pu
ternic) a anulat toate efortu
rile concurenților de a obține 
performante de valoare. Dacă 
Bedros Bedrosian rămine, cu 
cei 17,04 m reușiți la triplu- 
salt. performerul concursului — 
un concurs destul de sărac în 
participare, vedetele noastre a- 
mînîndu-și startul —. cuvinte 
frumoase se pot spune si des
pre cîtîva atleti de plan se
cund. aflati în evident progres. 
Ne gîndim la timișoreanca Ma
riana Simianu (20 de ani, an
trenor Emil Grozescu), care a 
alergat 4:11,1 la 1 500 m ta —

in condiții grele — 2.-03J la 
800 m, la poliatlonista gălă- 
țeanc* Liliana Năstase (13,6, cu 
vînt puternic, la 100 mg, după 
recordul personal de 6,43 m la 
lungime), la Sorin Tirichiță, In 
sfîrșit recordman de seniori la 
greutate (18,42 m), pe care 11 
așteptăm, cit de curînd, dincolo 
de 19 metri.

AHe rezultate : masculin:
IM m : V. Suda (Dinamo) 10,1 ; 
2M m « Sudn 2S.I > 4M m3 M. 
Radios (Dinam») 47,7, IM m3 V. 
Iacoban (Dlnamo) 1:5M, 15M m: 
L. Darvaa (CSM Sf. GheortatM 
1:444. C. Roșu (Steaua) 3:454. 
R. Brigut* (IEFS) 3:4S,3 ; S tM

Concursul republican

m : Brăguț* 14:44,1; UI mg : 
Ad. Tone (Dinamo) 144, înăl
țime : S. Staliuo (Steaua) 240 tn. 
A. Proteasa (Rapid) 2.11 m ; lun
gime : Gh. Lina (Steaua) 7.21 m. 
prijin* : C. Mldăuț (..Poli- Ti
miș.) 4,71 m : greutate : 2. M. 
Andrușcâ (CSM Suceava) 1746 m, 
dlae i X. Zamfirache (Dinam») 
43,73 an. L Nagy (Steaua) S3,14 
m, S. Turbă (Steaua) 53,91 m ; 
suliță : D. Negoiță (Steaua) SI,08 
m. T. Ftrvii (Steaua) 7542 m-, 
feminin, IM m : Natalia Karaio- 
slfoglu (Rapid) 11,8, 400 m : Ste
luța Hăpăianu (IEFS) 58,0, tM m: 
I. Aurica Mitrea (IEFS) |:N,I t 
1SM m t 2. Elena Fldatov (CSM 

; diac : t

REZULTATE. Categ. mua- 
Lovrente (Voința Mâdn) 
D. Dine (CFR Craiova).

I. Cruceru (Muscelul) 
Roman (B.C. Galați). I. 
(S.C. Bacău) b.p. L. 

Căllan (ASA Cluj-Napoca). Pană:
C. Dumitru (CFR Craiova) b. ab. 
2 L Neacșu (Pistonul Slatina), 
M. Calu (Farul) b. p. M. Rădu- 
canu (Metalul Hm. Vllcea). Se- 
miușoară : A. Nanla (Muscelul) 
b. p. FI. Canaburu (ASA Cluj- 
Napoca), D. Nicolae (Metalul Hu
nedoara) b. p. R. Szilaghi (Unlo 
Satu Mare). Ușoară : I. PaU (S.C. 
Bacău) b. ab. 3 M. Drașcovid 
(CSM Reșița). Mijlocie mică: Șt. 
Drlșcu (Farul) b. p. G. Buna 
(Voința Caransebeș), Gh. Patu- 
lea (ASA Buzău) b. p. Al. Lupa
ni (ASA Cluj-Napoca). Mijlocie:
D. Beșliu (CSM Drobeta Tr. Se
verin) b. ab. 2 C. Băltățescu (Du
nărea Galați), FI. Robu (ASA 
Buzău) b.p. G. Ciupercă (Farul). 
Semigrea : Gh. Anghel (Voința 
Ploiești) b.p. I. Curea (Mecanică 
fini București). V. Enescu (Me
talul Plopeni) b. ab. 1 I. Mihaî 
(U.M. Timișoara). Grea : A. Mă
rie* (Progresul Brăila) b. ab. 1 
G. Constantin (Metalul ____
reștl), I. comorașu (B.C. Brăila) 
b. ab. 2 L. Apsan (CIL Slghet). 
Supergrea : D- Iancu (Construo- 
torul Craiova) b. ab. 1 P. Bot» 
zatu (CSM Iași), L. “ 
lnța Glurgtu) b. ab. 3 
Timișoara).

Simbătă (n.r. 
«recerile finale.

ALTE 
U: I. 
b. ab. 1 
Cocoț : 
b.p. C. 
TurcMu

Bucu-

Coama (Vo-
I. Iot (U.M.

azl) au loc tn-

Paul IOVAN

Mîine, la Timișoara

ÎNCEPE sezonul
DE VITEZĂ PE ȘOSEA

LA MOTOCICLISM
• Sezonul competițional de 

viteză pe șosea Ia motociclism 
se va inaugura mîine. la Ti- 
mlșoura. cu întrecerile „Cupei 
federației*. In program figu
rează 7 clase, la care și-au a- 
nunțat participarea peste 200 de 
alergători din București. Galați, 
Cîmpina, Arad. Reșița. Oradea. 
Tg. Mureș. Drobeta Tr. Seve
rin și din alte centre moto. 
Primul start se va da Ia ora 9.
• Primele două etape ale 

ț,Cupei Prietenia" la motocros 
vor avea loc în U.R.S.S. (13 
mai, la Harkov) și Polonia (20 
mai, la Szczecin). Antrenorii Gh. 
Ionifă și Șt. Chitu au alcătuit 
următoarele echipe : E. Mulner, 
P. Titilencu, Al. Ilieș la 250 
cmc <— seniori ; FI. Pop, P. 
Schmidt, L. Tomoșvari și V. 
Foenaru la 125 cmc — tineret
• „Cupa Prietenia" la dirt- 

track continuă cu etapele a 
doua $i a treia, după următorul 
program : 13 mai. la Râvno 
(U.R.S.S.) și. respectiv, 20 mai, 
la Rzeszow (Polonia). Țara noas
tră va fi reprezentată de ti
nerii N. Puravet, M. Șoaită și 
A. Hack, care vor fi însoțiți 
de antrenorul I. Bobilneanu ți 
mecanicul N. Rîureanu.

Sportul

Delta Tul cea) 4:13,0 
Simona. Andruscâ 
S7^4 m.

da maraton p marț

disc : t
(Dlname) Azi, la

Beaultatele înregistrate ta ooa- 
ouixul republican de maraton ta 
marț desfășurat la Constanta: 
maraton seniori: Gheorghe Za- 
harta (Oțelul Galați) 2h2345, 
Gheorghe Chirii* (Steagul roșu 
Brașov) 2WS :M. Gheorghe Mo- 
torca (AS Blănuri Oradea) 2h25 33. 
Dumitru Nicolae (Rapid) 2h30:M; 
senioare3 Floarea Murgod (Me
talul Tirgoviște) 2h51«, Doina 
Pop (Tricolorul Oradea) 3M94B, 
Dana MlcUuș (Rapid Oradea) 
31110:03 ț M km marț 1 Ion Gă
sită (PTT București) 1MT:44, Coo-

București)td Soiraa (PTT __ _
1148:4S, Teodsr Grlgora (Metalul 
Plopeni) 1M0 :M ; II fan senioare: 
Nlcoleta Dina (PTT București) 
52:«40 — record. Paraschiva
Barna (Unirea Alba I uitat 544*4. 
Agneta “ — - - - -
544*4.

N*®r (Rapid Oradea)

★ 
pi la
CIoj-Napoca,

Bucareotl, 
Constanța, 
VUcea »e

‘ganizatorii unor mari întreceri 
internaționale le fac pentru a 
furniza presei rezultatele teh
nice la citeva minute de la 
evoluția ultimului concurent 
intr-o probă sau alta. Plo- 
ieștenii au dorit fi au făcut 
totul să arate ci acest lucru
este posibil fi in țara noas
tră. Și trebuie si precizăm
din capul locului că, spre
lauda lor, au și reușit lucrul 
acesta, cu mult succes. O e- 
chipi de entuziaști și compe- 
tenți specialiști ai Centrului 
de calcul teritorial Ploiești, 
condusă de inginerul Florin 
Misleanu, beneficiind de apa
raturi modernă și sprijinită 
efectiv de colectivul tehnic al 
Federației Romăne de Gim
nastici, s-a alăturat cu pasiu
ne și pricepere efortului co
lectiv ploieștean, oferind eu 
multă operativitate tuturor ce
lor interesați fișa tehnică a 
întrecerilor campionatelor in
ternaționale de gimnastici. Pe 
masa de lucru a secretariatu
lui de concurs, la masa pre
sei sau tn mapele conducăto
rilor de delegații rezultatele 
fiecărei probe se aflau la 1—3 
minute după ce ultimul con
curent din schimb (și termi
na execuția. Se lucra, după 
am se spune, tn maniera ma
rilor concursuri internaționale.

La multele reușite organiza
torice trecute la activul plo- 
ie Stenilor o notăm deci și pe 
aceasta, cu satisfacția că în
tregim astfel un tablou rele
vant al posibilităților gazde
lor din acest an ale „Interna
ționalelor* de gimnastici ale 
țării noastre, In perspectiva 
organizăm și a altor con
cursuri de mare anverguri, In 
anii eiitort.

Consiantin MACOVEI

Tg. Mureș
I

FINALA PE ȚARĂ A
Ca de obicei tn ultimii ani (a 

devenit o tradiție, deci), la noi 
in țară se va desfășura o com
petiție de mas* privit* ou Inte
re» de c*tre femei. Este vorba 
de faza final* a „Raliului femeii*
— tu cadrul „Daciadet* — com
petiție automobilistic* ce *-a 
desfășurat mal intfl — pe etape
— in județe. întrecerea va avea 
ton, de actă-dat*. la Tg. Mureș, 
skaMt* 1* mal, cfimtaceța, ta

„RALIULUI FEMEII*
ea puțind participa conducătoa
re auto, indiferent că au iau na 
licențe.

Organizatorii — in principal rt- 
llala A.C.R. Mureș — au stabDB 
ea probe : străbaterea anul tra
seu de IM km pe distanța Tg. 
Mareș — Sovata *1 retur (ca 
controale orare obligatorii șl pro
be de clasament); concurs de ta- 
daminare șl— eleganți; test pri
vind reguli de circulație S-*.

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI N-A ADUS REVIRIMENTUL MULT AȘTEPTAT
O dată cu ultimele meciuri 

ala turneelor finale masculine 
de volei, desfășurate la Cra- 
iova ta Baia Mare, l-a pus 
punct celui de-al 35-lea cam
pionat al Diviziei „A”. Conform 
așteptărilor. titlul a revenit 
pentru a 14-a oară echipei Di
namo București (antrenor (Wi
lliam Schreiber), care l-a do
vedit ta de această dată for
mația cea mal omogenă, mai 
echilibrată din punctul de ve
dere al atacului și al apără
rii. mai disciplinată tactic. E- 
vident, campionii au ajuns la 
această performantă datorită, in 
principal, lotului de care dis
pun. cu jucători de valoare, a- 
vind multă experiență, alături 
de care evoluează tineri de per
spectivă. Din prima categorie 
reamintim pe mereu tinărul 
Dumănoiu, care — din păcate 
—• si-a manifestat dorința de 
a se retrage din activitate, E- 
neseu, Păușescu, Gîrieanu, Căta- 
Chițiga, iar din cea de a doua 
— pe Pop, Gheorghe și Giz- 
davu. Pe treapta a doua a po
diumului de premiere s-a si
tuat. tot conform previziunilor. 
Steaua (antrenori: Gyula Bartha 
șl Virgil Dumitrescu), anunțată 
o serioasă pretendentă la titlu 
(ciștigind chiar prima ‘ confrun
tare eu dinamoviștii). dar care 
pe parcuri „s-a stins*, meritul

conducerii tehnice fiind acela 
că a pui bazele unei echipe 
tinere, in plină afirmare, că
reia lipsa experienței eompe- 
titionale nu i-a favorizat câști
garea titlului in acest an. Ră
mine de văzut dacă in conti
nuare formația militară va 
reuta să-ta consolideze jocul 
modern. în viteză, combinativ, 
pe care deja l-a afișat

Referindu-ne la ultimul act al 
campionatului, turneele finale, 
trebuie arătat că la Craiova, de 
exemplu, unde s-a desfășurat 
turneul pentru locurile 1—6, in- 
trucît primele două locuri erau 
deja ocupate, interesul a fost 
cit de cit susținut doar de lup
ta pentru cea de a treia treap
tă a podiumului. Desigur, a- 
ceastă situație nu au fost in fa
voarea calității jocurilor, care, 
pe deasupra, au evidențiat ta 
o acută lipsă de pregătire pen
tru sistemul turneu, caracteris
tic competițiilor internaționale. 
Așa cum arătam, în afară de 
Dinamo și Steaua, celelalte e- 
chipe — Explorări Baia Mare, 
Elcond-Dinamo Zalău. Universi
tatea Craiova si Tractorul Bra
șov — nu au etalat preocupări 
pentru jocul modern, combina
tiv. n-au adus în scenă valori 
remarcabile. Șl pentru că tot 
am vorbit de valori, se cuvine 
să tragem un nou semnal de

„larm*, antrenorilor ta tehni- 
deallor. federației de spedaB- 
tate. pentru penuria de elemen
te capabile tă-i Înlocuiască pe 
jucătorii consacrat!, ba mal 
mult, să ridice voleiul mascu
li® românesc la cotele atinse 
altădată. Au ieșit în evidentă 
jucători ca Pop (Dinamo), Pra- 
lea șl Săniuță (Steaua), Tămă- 
șan (Elcond-Dinamo) și... cam 
atit Surprinzător, jucători care 
altădată, component! ai echipei 
reprezentative, figurau in capul 
listelor de evidențiatl. in acest 
campionat s-au remarcat doar 
prin aceea că au bătut pasul 
pe loc.

Valoarea scăzută a campiona
tului a fost urmarea firească a 
nivelului de pregătire a echi
pelor din plutonul secund, care 
s-au întîlnit la Baia Mare pen
tru a-și disputa locurile 7—12. 
CJ3.U. Alumina Oradea, Știința 
Motorul Baia Mare. C.S.M.U. 
Suceava, Calculatorul București. 
Relonul Săvinești și A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș sînt e- 
chipe de valoare modestă, la 
care nu se observă, oridt de 
binevoitori am fi, dorința de a 
se ridica la nivelul cerut. 
Oricare dintre ele ar fi pu
tut ocupa orice Ioc in a- 
ceastă ierarhie, între echipa 
de pe locul 7 (C.S.U. Alumina)

ta cea retrogradată (Relonul Să
vinești), de pe locul 11, fiind 
e diferență de... un singur 
punct Din cele șase echipe a- 
flate in această parte a clasa
mentului. patru au același nu
măr de puncte acumulate : 38 1 
Ce să mai vorbim de „virfu- 
rile* acestei zone 17 Putem »- 
minți. cu Îngăduință. doas 
pe Manole (A.9.U. Alumina), 
Ștreang, Ghie (Știinta-Motorul), 
Ion, Steriade (Calculatorul), 
Mindru ta Costeniue (C.S.M.UJ 
ta, bineînțeles. N. Pop (Elec- 
tromureș) care, singur, n-a pu
tut face minuni la Tg. Mureș I

Așadar, și cel de-al 35-lea 
campionat nu a satisfăcut, nu 
s-a ridicat la nivelul așteptat 
Mult doritul reviriment al vo
leiului masculin rămine in con
tinuare un obiectiv stringent al 
tehnicienilor și al federației de 
specialitate ta nu numai al loc. 
cL in principal, al jucătorii» 
care au cinstea de a juca ta 
prima divizie a țării. Pare a 
nu fi lipsită de interes opinia 
multor iubitori ai voleiului da 
a se studia actuala formulă a 
campionatului. Turneele finale, 
așa cum s-au desfășurat ele 
pînă acum, nu par a fi cea mai 
bună rezolvare.

Modesto FERRARIN1 
Mihail VESA



Ieri, in semifinalele „Cupei României"

FĂRĂ DREPT DE APEL...

Sportul studențesc — Steaua 0-2 (0-2)
In „semifinala bucureșteană*, 

startul a aparținut Sportului 
studențesc (șut Hagi. In mim 2, 
respins, in extremis, de Duca
dam). dar continuarea a fost a 
Btelei Minute In gir. Steaua a 
controlat partida, datorită unui 
loc de mișcare permanentă a 
tuturor liniilor, derutantă prin 
viteza și limpezimea acțiunilor 
ei ofensive.

Anunțată, oarecum, de „ur
cările” noului fundaș lateral. 
Laurențiu (ieri, inspirat si la
borios în noul lui rol), deschi
derea scorului nu va Intirzia 
mult Revenind după dese in
cursiuni. In zona de.„ baștină. 
Lăcătuș a centrat în fata porții 
spre Cîmpeanu n. împiedicat, 
prin fault de M. Mihai să joace 
balonul : arbitrul M. Salomir 
n-a sancționat Insă, iregulari
tatea. Puține secunde după a- 
eeea. la «n duel pentru minge 
M. Mihai —- Balint (purtat de 
jucătorul ..alb-negrilor* în con
diții regulamentare, după opinia 
noastră). M. Salomir va arăta 
(decis, pare-se. să apeleze la 
compensație), punctul de la 
11 m. PETCU a transformat pe- 
naltyul eu măiestria-j cunoscută

ji. după 1—0 plusul din ce 
ce mai vizibil detinut de „mij
locul Stelei* (fată de comparti
mentul omonim advers) li va 
înlesni echipei pregătită de Em. 
Jenei și V. Stănculescu o su
perioritate teritorială netă. De 
aid. din această zonă, se va 
produce In min. 33 și sprintul 
impetuos al lui BALINT (abso
lut eronată semnalizarea tușie- 
rulul L. Ciucu). încheiat en șut 
decisiv pe lingă Speriata, Ieșit 
să «repare* erorile apărătorilor 
«ăi.

Spre sfîrșitul primelor 45 de 
minute, la o dispută. In careu, 
pentru minge, intre Coraș și 
Stoica, arbitrul M. Salomir sanc
ționează intrarea stelistului cu 
o lovitură de la 11 m. ratată. 
Insă, de Iorgulescu, care a șu
tat insufident de tare și de pla
sat. in dreapta lui Ducadam.

Mrzind. la reluare, mai mult 
pe cartea jocului ofensiv. Spor
tul studențesc va amenința mai 
des poarta lui Ducadam. O va 
face, cu precădere, prin Hagi. 
al cărui șut. din lateral dreapta. 
In coltul scurt (era minutul 49) 
va fi respins de pe linia porții 
de Laurențiu. Același Hagi (je-

In

nat) va relua balonul, cu capul, 
alături, în min. 63 ț apoi, în 
min. 72, va fi rîndul lui Terheș 
(șut din mișcare) să încerce vi
gilenta lui Ducadam.

Steaua, insă, nu intenționează 
să apere, oricum, acest 2—0 și 
crează, la rîndul el (in min. 73, 
75 șl 88, prin Lăcătuș. Cîmpeanu 
II si Balint). 
preajma sau în 
lui advers.

Fluierul final 
Salomir (care 
destule greșeli, 
cum am mai arătat — în apre
cierea penaltyurilor) consfințeș
te o victorie meritată a Stelei. 
A fost un fel de revanșă a for
mației militare pentru înfrînge- 
rile suferite. în actuala ediție a 
campionatului, în fața „alb-ne
grilor".

STEAUA : DUCADAM — 
LAURENȚIU. Tătăran. Beloda- 
dici, Eduard — Stoica (min. 70 
Majaru). Petcu. BALINT. PUȘ
CAȘ — LĂCĂTUȘ, CIMPEA- 
NU n (min. 85 Diaconescu).

SPORTUL STUDENȚESC; ; 
Speriatu — M. Mihai, Iorgules
cu. CAZAN. Munteanu II — 
Terheș. Pană. Coraș (min. 75 D. 
Popescu), Hagi — FL Grigore 
(min. 31 Munteanu D. M. Sandu.

Gheorghe NICOLAESCU

faze-pericol în 
interiorul careu-

al arbitrului M. 
a condus cu 

inclusiv — după

SUPERIORITATE EVIDENTĂ A BUCUREȘTENILOR

Dinamo Corvinul 2-0 (0-0)
FAGARAȘ, 11 (prin telefon). 

Localnicii nu-și amintesc ca 
stadionul Nitramonia din lo
calitate să fi cunoscut vreoda
tă o asemenea afluență de 
public, peste 12000 de specta
tori arătîndu-se dornici, firesc, 
s-o vadă în primul rind. pe 
semifinalista C.C.E. Si dina- 
moviștii au reușit să ofere un 
spectacol plăcut, obținlnd cali
ficarea in finală gratie unui 
joc superior partenerei de În
trecere. Corvinul Hunedoara, 
care n-a putut să dea o re
plică pe măsură, pentru că pie
sele ei de bază — Klein. Ga
bor și Mateuț (ultimul acciden
tat) — au jucat șters. în aces
te condiții, Dinamo și-a impus 
Jocul, a atacat necontenit, mai 
ales pe flancul drept. unde 
Tălnar a zburdat pe lingă 
Bogdan (nesprijinit) și astfel 
jocul a avut, minute in șir. 
același sens, spre poarta lui 
Aleza. Hunedorenii au reușit, 
totuși, să scape cu fata curată 
In primele 45 de minute, deși 
ocazii de gol au fost suficien
te: Custov (min. 10). Dragnea 
(min 15). V. Radu (min. 20 — 
șut în bară, Iamandi (min. 
23). Tălnar (min. 24). din nou 
Custov (min. 25 — șut violent 
In transversală). La acestea 
s-au adăugat marile ratări, din 
finalul reprizei, ale lui Dragnea 
(min. 36) și Custov (min. 42).

Doar două minute de la re
luare au fost suficiente pentru 
echipa campioană ca să-și des
chidă drumul spre finală. Ia 
acel minut 47, Iamandi l-a tri-

luimis o pasă, pe dreapta, 
Tălnar, a urmat centrarea 
la carte- și tinărul V. RADU, 
nestingherit, a reluat, eu 
pul, in plasă. Din acest 
formația hunedoreană, 
debusolată. nu și-a mai 
cadența. Din min. 70. 
Klein a părăsit terenul.
avut un singur sens, spre poar
ta lui Aleza. Scorul putea de
veni 2—0 In min- 52. dnd V. 
Radu, singur In careu, n-a reu
șit să-l învingă pe Aleza. 
Ia min. 76, Iamandi a pătruns 
singur in soprafsta de pedeap
să. Alexa n-a găsit altă so
luție deeit să-l prindă de 
picior și DRAGS EA a tran
sformat penaltyul care s-a im
pus. In min. ti. Dubinduc a 
salvat de pe linia porții ba
lonul expediat de Iamandi. In 
finalul partidei. Augustin s-a 
jucat cu „.golul al treilea, «ro
șind, in min. 86. o mare ocazie. 
In min. 90 Gabor a executat 
bine o lovitură liberă de la 
18 m. dar Moraru a fost la 
post.

Un med specific de califica
re, care, chiar dacă nu a în
trunit valențele unei partide 
spectaculoase, a trimis în fi
nală echipa mai bună, pe Di
namo.

A arbitrat bine N. Dineseu, 
ajutat la linie de L Crădunes- 
cu (ambii 
V Titorov 
rin>.

DINAMO
done. Al. ___ ____
Mărginean), L MARIN. STĂ-

ca- 
minut, 

total 
regăsit 

cînd 
jocul a

din Rm. Vllcea) si 
(Drobeta Tr. Seve-

: Moraru — An- 
Nicolae (min. TI

nime, ia București, in campionatul speranțelor

ULTIMUL DERBY AL ÎNTRECERII

MIRCEA LUCESCU

„FINALUL DE SEZON TREBUIE
SĂ AJUTE ECHIPA NAȚIONALĂ

Lucescu trăiește a- 
febrei de start. în 
de la Nantes, pen- 
fost un program, a 

chiar și minutele 
dispus. El trebuie 
nenumăratele pro
se pun acum, cind

NESCU — Nemțeanu (min. 14 
V. Radu). DRAGNEA, CUS
TOV — TĂLNAR. Augustin, 
IAMANDI.

CORVINUL : Alexa — Vlad. 
GALAN. DUBINCIUC, Bogdan 
— Petcu, L. Moldovan, Klein 
(min. 70 Cojocaru) — Gabor, 
Gh. Radu, Mateut (min. 46 
V. Stoica).

Gheorghe NERTEA

Mircea 
propierea 
programul 
tru că a 
valorificat
de care a 
să rezolve 
bleme care 
campionatul continuă să fiarbă, 
cînd .Cupa României" își joacă 
derbyurile, ca să nu mai vor
bim de unele restanțe. La re
venirea în tară, o întrebare 
privind momentul actual.

Rep. : Care sînt preocupă
rile directorului tehnic în a- 
cest moment de răscruce ?

M.L. : Trăim un moment im
portant, in eare avem de re
zolvat nenumărate probleme. 
Simpla contemplare a tablou
lui cnprinzînd jocurile de cam
pionat și Cupă, plus restan
tele, accentuează preocupările 
noastre. Dificultatea provine și 
din faptul că, iată, avem des
tui jucători accidentați sau. 
hai să zicem, ineerli, intr-un 
moment in care Franța, de 
pildă, și-a anuntat lotul de 20. 
Printre cei 8—9 Jucători in
cert! se numără si titulari ca 
Rednic, Geolgău, ca să nu mai 
vorbim de Bălăci. începem, 
deci, pregătirile cu un Iot mai 
mare, de 24—25 de jucători — 
inclusiv toți cei accidentați — 
pentru a putea vedea pe cine 
ne bazăm. Această pregătire, 
eare urmează să înceapă Ia 
17 mai. cu un control medical 
eomplez, are misiunea de a 
reface tonusul psihic și fizic 
al unor jucători foarte soli
citați in campionat. Ca să fin 
sincer, aș fi dorit ea startul 
pregătirilor să ineeapă cu ud 
lot de jucători capabili să intre 
deodată in foc. Vom incerca 
insă să realizăm maximumul 
posibil. Deocamdată, mă simt 
cu conștiința împăcată față de 
campionat. Antrenorul echipei 
naționale este insă mai puțin 
impăcat eu sine insuși. Toți 
jucătorii noștri au depus mari 
eforturi pentru a ajunge aici, 
adică într-o premieră pentru 
un turneu final de opt. Este 
o ocazie unică, pe care nu 
trebuie să o scăpăm, chiar cu 
dificultățile amintite. încă din

iarnă s-au întrevăzut aceste 
dificultăți ; s-au și făcut în
cercări să se ajungă la o for
mulă competițională eare să 
pună în prim-nl.m reprezen
tarea noastră internațională, 
în cele din urmă, însă, am 
cedat ideii că nt> trebuie sa
crificat nimic din ritmicitatea 
campionatului. Sigur că. acum, 
comentariile pe această temă 
sînt tardive, deși s-a văzut, 
finalmente, că ponderea cam
pionatului a fost (linia pentru 
evitarea retrogradării, cu toate 
implicațiile el asupra calității 
jocului. în legături cu aceasta, 
aș vrea să spun că dacă vrem 
să contăm efectiv în fotbalul 
mare, trebuie să ne gindim se
rios la formula Diviziei „A“ 
eu 16 echipe, care ar elibera 
unele date absolut indispen
sabile in cadrul noului ritm 
competitional pe plan extern. 
In același timp, scăderea as
primii in lupta pentru evita
rea retrogradării ar contribui, 
fără discuție, la creșterea ca
lității generale a jocului.

Rep. : Care ar fi propunerile 
sau cerințele imediate ?

M.L. : Aș fi foarte fericit ca 
biroul federal și antrenorii e- 
chipelor de club să înregis
treze acuitatea momentului ac
tual. Trebuie să ne gîndim, 
chiar în ședința de sîmbătă. 
ia valorificarea tuturor posi
bilităților, pentru ca sezonul 
intern, și așa prelungit, să re
ducă pierderile de pînă acum. 
Finalul de sezon trebuie să 
ajute echipa națională. Neuti- 
lizarea onor jucători interna
ționali în ultima etapă ar în
semna foarte mult intr-un mo
ment cînd ne aflăm Ia un pas 
de asaltul final, cum se spune 
în alpinism, și cînd nu avem 
prea mult timp de pregătire 
pentru acest asalt. Jucătorii 
noștri, care au luptat cu atita 
curaj în preliminarii, sînt hotă- 
rîți să depună toate eforturile, 
în acest scop, trebuie să-i a- 
jutăm să fie capabili de a-și 
folosi toată energia în vederea 
marii competiții care ne aș
teaptă și pe care o așteaptă 
toți iubitorii fotbalulni din tara 
noastră. (I. Ch.)

In al doilea Jac al echipelor dc Juniori B.LF.A. '16

ROMÂNIA POLONIA 3-2 (1-2)
CÎMPULUNG MUSCEL, 11 

(prin telefon). Miercuri, tinerii 
noștri jucători clștigaseră foarte 
greu, cu 1—0. In penultimul mi
nut după o evoluție marcată 
de inerentul trac al debutului 
international. In acest al doilea 
ioc. juniorii noștri au inceput 
mult mai bine si in min. 3. an 
si deschis scorul prin HENZEL 
care, după două fente spectacu
loase. a șutat puternic din mar
ginea careului. Tot Henzel ar 
fi putut majora scorul in min. 
17. dar voleul său de la 18 me
tri a fost deviat in extremis de 
portarul polonez. în continuare, 
jocul s-a echilibrat oaspeții re- 
mareîndu-se printr-o mare pu
tere de luptă și o condiție fizi
că ireproșabilă. Si ceea ce pă
rea puțin probabil, deoarece e- 
chioa noastră se apăra destul 
de bine, s-a intîmplat. In min. 
32 SOSNOWSKI a egalat Ia • 
greșeală a fundașului Drăgili 
și a portarului Naghi, iar peste 
alte două minute oaspeții an 
luat conducerea prin gelul în
scris, cu capul, de SAIDAK.

Repriza secundă a debutat cu

o... eliminare (Sosnowski. in 
min. 42. pentru lovirea inten
ționată a lui Henzel) și cu o 
mare ocazie (în min. 45) a ata
cantului nostru aflat intr-o ver
vă deosebită. Dar HENZEL a 
egalat in min. 47 cu un șut pla
sat la rădăcina barei : 2—2, Și, 
in mod firesc, eu un om in pluș 
pe teren, tinerii noștri tricolori 
vor domina și vor marca in 
min 56 golul victoriei. prin 
HENZEL. eare a transformat un 
penally just acordat la un fault 
comis asupra lui după ee depă
șise și portarul.

Arbitrul C. Teodorescu a condus 
foarte bine formațiile: ROMA
NIA : Naghi — Sava (min. 33 
Bejenaru). RADUCANU. Some- 
șan (min. 45 Al dea). Drăgiiă — 
Dumitriu (min. 65 Strizu). TEO
DORESCU. ȚUCUDEAN — 
HENZEL Harșani. BUȘTIUC. 
POLONIA : MASNIK — Josko- 
wiak GOSZKA. Diselski. Roja- 
kowski — SVIATKIEWICZ, 
Svinczol, Saidak — Zientek 
(min 65 Drozd), Szmidt, Bos- 
ncwski.

Laurențiu DUMITRESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Se limpezesc apele șl In cam
pionatul speranțelor, competiția 
eare are ca principal acop să ro
deze Jucători tineri, talentele de 
care are nevoie stringentă fotba
lul nostru de performantă. Pier- 
zînd șl la Pitești, Rapid, una 
dintre revelațiile campionatului
— cealaltă este F.C. Baia Mare. 
•1 ea, ea șl Rapid, promovată din 
eșalonul secund — șl-a anulat 
practic toate șansele de a mai 
riști ga titlul. La rîndul lor, di- 
namoviștli. pierzlnd și el la Ora
dea după o frumoasă sultă de 
victorii care l-au adus In prim- 
Dlanul tatreeerti, s-au îndepărtat 
de prima treaptă a podiumului. 
Dar șanse mal au. Universitatea
— învingătoare la scor. 7—0 cu 
C.S. Tîrgoviște — avansează cu 
pași mari spre al doilea titlu 
consecutiv. Foarte interesant este 
«aptul că atit Dinamo, cit șl U-

CLASAMENTUL
1. UNTV CV. M 18 0 1 01-20 44
3. Rapid 33 17 î 9 50-31 41
>. FC B. Mare n 15 19 7 62-23 40
4. Dinamo 30 10 7 7 60-32 39
B. FC Argeș 31 10 7 9 35-24 39
•. Steaua 33 15 7 19 63-48 37
T. FC Bihor 33 15 4 14 58-41 34
1. ASA Tg. M 31 13 7 11 61-51 33
9. Petrolul 33 11 • 13 45-56 32

19. Corvinul 33 11 1 14 50-53 30
11. Sp. stud. 33 9 11 13 33-42 29
12. Dun. c.S.U. 33 12 5 18 40-51 29
13. Jiul» 33 13 4 11 40-50 20
14. Polit. Iași 33 11 5 17 48-84 27
15. Chimia* 33 10 7 16 41-58 25
15. F.C. Olt 33 9 6 18 45-70 24
17. CS T-viște 33 10 4 19 48-87 24
18. C.S. Bacău 33 9 5 19 34-53 23

• Echipe penalizate cu cite do
uă puncte.

UN ARBITRU CARE ȘI-A PIERDUT... MEMORIA

Medul Dinamo Victoria — Șoi
mii i.p.a. Sibiu, din seria a n-a 
a Diviziei „B“, se va disputa 
miine dimineață, la ora M, pe Sta
dionul Republicii. Accesul specta
torilor Be va face prin str. Izvor.

niversitatea mai au de susținut 
partide restanțe cu aceleași două 
echipe : F.C. Argeș și A.S.A. Tg. 
Mureș. Oricum, craiovenil ambi
țiosului antrenor Nicolae Zamfir 
au deja un avans de puncte care 
se poate dovedi ptnă la urmă 

'decisiv. Mîine. la București, ulti
mul derby al întrecerii, partida 
dintre amintitele revelații, Rapid 
șl F.C. Baia Mare.

• Cu puțin timp Înaintea Cu
ierului final al jocului dintre di
vizionarele .C” Mecanizatorul 
Șlmian șl Armătura Strebaia, 
cînd scorul era 1—1, arbitrul Io
sif Petri din Arad a dictat o lovi
tură de la 11 metri In favoarea 
gazdelor. In cHpa aceea, oaspe
ții s-au repezit asupra conducă
torului partidei, Incercind să-l 
convingă să schimbe decizia. Ar
bitrul s-a văzut Înconjurat șl de 
cel de la Mecanizatorul, sosiți, 
bineînțeles, cu Intenții Inverse, șl 
anume de a nu se reveni asupra 
penalty-ului. în Învălmășeala 
creată, arbitrul a fost bruscat și 
chiar trîntit la pămint. Ridicin- 
du-se, el a fluierat executarea 
loviturii de la 11 metri, care avea 
să hotărască soarta partidei : 
2—1 pentru localnici. In mod 
surprinzător in foaia de arbi
traj, Iosif Petri a-a scris nici un 
cuvințel despre acest incident, 
omitlnd să amintească și despre 
alte treburi... neregulamentare, 
cum a fost intrarea repetată In 
teren a unui tovarăș de la I.A.S., 
precum si pătrunderea pe tere
nul de joc a unor spectatori.

In fata Comisiei de disciplina, 
arbitrul Iosif Petri a declarat cu 
seninătate că nu-șl aduce amin
te dacă a fost trintit la pămlnt. 
«mneri» șa extinztadu-se si la 
celelalte incidente. Comisia de 
disciplină șl-a spus cuvlntul, rl- 
dâclnd echipei Mecanizatorul 
dreptul de organizare pe teren 
propriu, pe 8 etape. La rîndul 
iul, desigur că și Colegiul cen
tral al arbitrilor va lua măsurile 
cuvenite, pentru ca arbitrul Pe
tri să-și recapete ...memoria.
• Suspendați PE CITE UN AN 

și bucurlndu-se apoi de o redu
cere la jumătate a pedepsei, Cro- 
ltoru (Mecanica Vaslui) șl Flo- 
rea (FEPA Bîrlad) n-au apucat 
să joace decit două meciuri șl 
Iar și-au dat in petic 5 Croltoru 
l-a lovit pe Florea eu piciorul, 
iar acesta a ripostat CU O LO
VITURA DE CAP IN PLINA FA
TA Din nou, el au fost suspen
dați pe elte un an, de data a- 
ceasta fără perspectiva de a H se 
mai reduce pedeapsa. Comisia de 
disciplină a greșit o dată. A 
doua oară, nul

Jack BERAR IU

• Astăzi este ultima zi cind 
se mai pot depune buletinele 
pentru concursul PRONOSPORT 
de mii ne, U mai. De asemenea, 
este ultima zi In care vă mal pu
teți procura bHete pentru tra
gerea excepțională LOTO de du
minică — un nou nrilej de a ob
ține valoroase ctștiguri in auto
turisme. excursii In UH.S.&. 
precum si bani. Tragerea va avea 
loc in «ala clubului sportiv Pro
gresul din București, dr. Stataa- 
vid nr. 42, tacepind de la or* 
ÎS. Numerele extrase vor ti ra
diodifuzate pe programul L M 
orele 20,13 și 22,20, și vor fi re
petate luni, tot pe programul L 
la ora «,».
• Se înregistrează continuu im

portante ciștiguri in autoturiama 
și prin intermediul lozurilor M 
plic vtadute la sate. lată-f daaa 
pe cSțiva dintre ultimii ctetieăooz* 
de autoturisme „Dacia 1308* 8

Călin Ghioc, com. Șutești (Brăila),' 
Popa Alex., corn, Săliște (SlttuK 
Hodovici Hi hal, sat CmtuiUk 
corn. Păltiniș (Caras-SereriafJ 
Furcă Ioan, oom. Chlșlaca (AcadK 
Sueiu loan, aat Strtaobu. oaaC 
Bălul (Maramureș), Florea Vad 
■De. com. Voluntari (Sect, agricof 
Elov). Burdulea Gh., oacn Goe- 
tinu (Giurgiu) șl alții, căror» ■ 
■e adaugă marii dstigăkori de 
la «cape. Primul TRABANT din 
noul LOZ AL AUTOTURISM"- 
LCSl a «ost dștigat ta urmă cu 
etteva zile de Nagy Geza <ln 
Chișlneu-Criș.

NUMERELE EXTRASE LA TR A
GEREA LOTO DIN 11 MAI 1M4. 
EXTRAGEREA I: S Tî d SS 73 
» i i« SI. EXTRAGEREA a n-a: 
Ma«9tM»ni7 83. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGUM: Ș29.593 
lei, din eare 11.353 lei. repon a 
categoria 1.

CIȘT1G URILE TRAGERII „LO
TO I* DIN « MAI 1M4. Cat. 1: 
t variante 15% a 60.000 lei; cat. 
X: I variante 100»/, a 15.444 lei șl 
13 variante 25% a 3.861 lei; cat. 3: 
18,50 variante a 4.174 lei; cat. 4: 
106,75 variante a 723 lei; eat. S: 
288 variante a 200 lei; cat. 8: 
2.076 variante a 100 lei. Report la 
categoria 1: 27.064 lei. Ciștigurile 
de 50.000 lei de la categoria L 
obținute pe bilete jucate 28%, au 
revenit participanților Dan Gon- 
tescu din Craiov» și Ștefan Bucur 
din București.

Sportul Pag.o 7*0



DfBUT PROMIȚĂTOR ÎN TURNEUL Ol HANDBAL Dt EA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, 11 (prin tele

fon). Așteptat eu un justificat 
interes, turneul masculin de 
handbal organizat de clubul 
sportiv Politehnica din locali
tate a confirmat pe deplin aș
teptările încă din prima eta
pă, cînd numeroșii .spectatori 
prezenți în sala Olimpia au 
fost martorii a două confrun
tări dinamice, cu acțiuni da 
mare spectacol și goluri deo
sebit de frumoase. Iată rezul
tatele celor două partide.

ROMÂNIA — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 22—17 <9— 
Meci foarte interesant, in ca
re studenții, surprinzător de 
buni pe toate planurile, dar 
mai ales ambițioși și comba
tivi pină în ultimul minut, au 
aus deseori în dificultate pri
ma garnitură a tării. Selecțio
nata a acționat în prima re-

priză lejer în apărare și fără 
convingere in atac, dînd posi
bilitatea timișorenilor să se 
evidențieze prin combinații 
rapide și subtile. Politehnica 
a condus cu 4—2 (min. 8), 
7—4 (min. 18), 9—8 (min. 26) 
și a lăsat Impresia că va pro
duce o surpriză. Lucrurile nu 
au stat însă așa, pentru că, în 
partea a doua a întîlnlrli, se- 
lecționaUlil, ceva mai atențl 
șl mai activi tn apărare, dar 
și mai insistent! în atac, au 
reușit să se «rupă* de un ad
versar incomod in min. 41, 
Ctnd au ajuns să conducă cu

15—13. De aici, jocul a decurs 
în favoarea lotului național. 
Au marcat : Durău 6, Boroș 4, 
M. Voinea 4, Berbece 3, M. 
Dumitru 2, Vasilache, Ghimeș 
Folker pentru Învingători, res
pectiv Popescu 5, Giurgca 4, 
Nagy 4, Dobrescu 2, Knuff, 
lanio. Au arbitrat P. Szendrei 
șl C. Homhogy (ambii din 
Ungaria).

BULGARIA — GRECIA 
32—15 (15—8).

Turneul continuă.
Câlin ANTONESCU

fINAl INTERESANT h CAMPIONATUL EUROPEAN - F.I.R.A. LA RUGBY

Turneul de șah de la Londra

PRIMA ÎNFRÎNGERE 
A LUI KARPOV

Campionul mondial AnatoM 
Karpov (U.R.S.S.) a suferit 
prima înfrîngere in turneul 
de șah de la Londra, pier- 
zînd partida întreruptă din 
runda a 11-a cu filipinezul 
Eugenio Torre (ultimul cla
sat !). în celelalte întrerupte, 
Andersson (Suedia) a remi
zat cu Mestel (Anglia), iar 
Torre cu Seirawan (S.U-A.). 
înaintea ultimei runde, în cla
sament conduce Karpov eu 
8,5 p, urmat de Chandler 
(Anglia) și Polugaevaki 
(U.R.S.S.) cîte 7,5 p, Timman 
(Olanda) 7 p, Seirawan M P 
etc.

Campionatul european de rugby, 
organizat de F.I.R.A., se apro
pie de sfirșit. Au mal rămas de 
disputat doar trei partide: Polo
nia — Franța (18 mai la Varșo
via — va arbitra românul Th. 
Witting), U.R.S.S. — Franța (ta 
mal la Moscova — arbitru: F-A. 
Howard — Anglia) și Polonia — 
U.R.SA. (27 mai Ia Varșovia), fa 
vederea Intilnirilar sale, echipa 
Franței — principala favorită ta 
acest an la cucerirea locului
înta — va fl formată dta urmă
torul lot de £4 jucători: fundași
— Faugeron, Lescure; aripi — 
Băgu, Foulgot, Peytavta; centri
— Barbotteau, Enrique, Lom; ■- 
vertură — D. Camberabero; mij
locași la grămadă — Modln, Bans; 
înaintaș nr. 8 — Bourbon; înata-

linia a treia: Dalia-Rin, Fao- 
Janecxek, Tonoo; talia a

doua — Carpentier, Wolff, Pei- 
loux; pllieri — Alabarbe, Ondrata, 
Bomand; taloned — Bortolucd, 
Faruggia.

La ora de fată. Franța este ne
învinsă ta campionatul T.I.R.A. 
«Un trei jocuri). In caz că va 
pierde la Moscova (ceea ce este 
posibil), atunci echipele Franței 
șl Uniunii Sovietice — piesupu- 
nind că vor cîștlga jocurile eu 
Polonia — vor termina la egali
tate de puncte pe primul loc 
(reamintim că rugbyștil sovietici 
an cedat doar la București. ta 
fafa României, cu 3—ÎS), eu cite 
o tafrtagere flecare. Cite trei 
succese șl două tafrlngeri au o- 
cumulai echipele României și lt>- 
Be*. Polonia are plnă acum o 
victorie șl două insuccese, Jar 
Marocul a acumulat cinci infrin
ged dta tot atitea jocuri.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA - SCOTIA, LA RUGBY
Bâieții noștrii — |

(Urmare din paa. U
pregătiți pentru o replică dirzâ

„CURSA PĂCII"
BERLIN, 11 (Agerprcs) — 

Disputată la Gera. contracro- 
nometru individual, etapa a 
3-a a competiției cicliste in
ternaționale „Cursa Păcii- a 
revenit rutierului Olaf Ludwig 
(R.D. Germană)? înregistrat pe 
distanța de 26 km cu timpul 
de 34:14, Pe locul doi s-a cla
sat sportivul bulgar Staikov la 
8 sec,, iar pe locul trei Ugru- 
mov (U.R.S.S.) — la 15 sec.

Dintre cicliștii români cel 
nud bon timp — 36:15 l-a rea

lizat Mircea Romașcanu. în 
clasamentul general individual 
pe primul loc a trecut Olaf 
Ludwig. Pe echipe conduc» 
R.D. Gefmană, urmată da 
U.R.S.S. la 45 sec. Polonia la 
3:12. Selecționata României se 
află pe locul 7, la 9:01. Astăzi 
este zi de repaus. Cursa sa 
reia duminică, cu etapa a 4-a, 
Zwickau—Most, în cursul că
reia caravana va Intra pe teri
toriul Cehoslovaciei.

O fazi din temifinala „Cupei R. F. Germania- (meci rejucat) 
dintre Bayern MUnchen — Schalke 04 3—2. în itinga, K. H. 

Rummenigge inscrie primul gol pentru învingători.

DOUĂ MARI CONCURSURI
INTERNATIONALE DE TIR

(Urmare din nap. 1)

și ta spiritul adevăratului 
rugby, care presupune efort 
colectiv șl lipsa oricăror com
plexe.

Meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri din Irlan
da, alcătuită dm LLH. Bur
nett (la centru), M.I.M. Ren 
și O.E.O. Doyle. Iată și for
mațiile probabile :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA : Marin — C. Tu-
Oaspeții

(Urmare din pag. 1)

Nicolae, Voi- 
Anton — 

Moraru 
Pașcu, 

. Aurel. 
, Cloa-

dor, Bidirel, 
cu — Tudose,
Pongracz, Dinescu, 1 
— Stroe, Mâcâneată — 
Hcă. Bălan. Rezerve : L 
L Constantin, Gh. Ion, 
rec, Gurămare și Țuică.

SCOȚIA : Dods — Pollock, 
Johnston, Kennedy, Tukalo — 
Rutherford, Hunter — Jeffrey, 
Beattie, Leslie — Smith, 
Campbell — Aitken, Callan
der, Rowan-

cițtigătorii „Turneului celor cinci națiuni1

feminine), dintre care 12 olim
pice. care se vor desfășura to- 
cepînd de luni, de la ora I, și 
pină joi. Festivitatea de deschi
dere a competițiilor va avea 
loc duminică, de la ora 14, iar 
cea de premiere va fi organi
zată joi. de Ia ora 13, ambele 
la poligonul Tunari.

în privința trăgătorilor ro
mâni, cele două competiții au 
o importantă deosebită, atlt 
prin faptul că ei evoluează ar 
casă. într-o ambianță familiară, 
performantele lor urmînd să fie 
pe măsură, cit și orin aceea 
că ele constituie un important 
test de selecții pentru viitoa
rele competiții importante ale 
anului. în loturile țării noastre 
vor fi prezenți cei mai buni 
țintași : Corncliu Ion, Marin 
Stan, Virgil Sueiu (pistol vi
teză). Maria Macovei, Silvia 
Kaposztay. Anișoara Matei, Ana 
Ciobanu (pistol standard). Ro
xana Lămășanu, Daniela Toa
der. Niculina Iosif, Daniela Zam
fir, Eva Olah (pușcă standard). 
Florin Cristofor. loan Joldea, 
Eugen Antonescu, Constantin 
Stan (pușcă liberă). Ilie Petru, 
Sorin Babii. Liviu Stan (pistol 
liber). loan Toman, Atîla Cior
ba, Dumitru Gazetovici (skeet), 
Titu Viădoianu, Florin Baban. 
Viorel Antonescu (trap).

aa venit pentru lntiia dată, 
răspunzind turneului „tricolo
rilor* dia toamna lui ’81. Au 
afirmat-o, pe rînd, managerul 
turneului, Robin Charters — 
fost internațional In 1955, an
trenorul Colin Teller — d el 
a jucat, în numeroase rînduri, 
cu .ciulinul” (emblema XV-lul 
scoțian) pe piept, unii dintre 
jucători.

Reprezentativa Scoției a ve
nit In România cam eu ace
eași echipă care a Impresio
nat în recentul „Turneu al 
celor cinci .tațiuni*, absențele 
fiind puține. In lotul deplasat 
figurează 25 de Jucători, din 
14 cluburi, cei mai mulți de 
la Gala, Hawick și Kelso. 
Media de vîrstă e destul de 
ridicată : 28 de ani. Argu
ment al experienței... „Vete
ran* (37 de ani) e însuși că
pitanul echipei, J. Aitken, pi
lier, 23 de selecții, Cu 
experiență se prezintă 
trul J. Renwick — 51 
„A“, 32 de ani, linia 
A. Tomes — 37 .A*, 
flankerul D. Leslie — 
32 de ani, mijlocașii R Laid
law (31 ani) și J. Rutherford 
(29 ani) - — --
centrul 
„A*, 30 
flankerul S. McGaughey — 
23 ani și uvertura D. Wyllîe

— 21 ani. Ceilalți eomponenți 
al lotului se numesc F. Dods 
(un excelent transformer), D. 
Johnston, A. Kennedy, J. Pol
lock. P. Steven, L Tukalo — 
din linia de treis'erturi, L 
Hunter — mijlocaș La grăma
dă, J. Beattie, F. Calder 
Callander, A Campbell. 
Cunningham, J. Jeffrey, 
MacKenzic, N. Rowan, 
Smith — înaintași.

o mare 
și cen- 
mecluri 
a doua 
33 ani, 
28 „A-,

— cite 27 „A” sau 
K. Robertson — 25
ani. Cei mai tineri ;

N.

• ta turneul echipelor de tine
rat care se desfășoară ta Fran
ța, ta finală se vor tatilnl re
prezentativele Franței și U.R.S.S. 
Pentru locul 3: Cehoslovacia — 
Olanda. Ambele partide stat pro
gramata azi, ta Toulon.
• Partidele din grupele preli

minarii ale „Cupei Libertadores” 
M apropie de afirțit. In unele 
cazuri te ounooe echipele care 
vor participa ta grupele semifi
nale. ta grupa a 3-a, Flamengo 
(Brazilia) a dispus cu 3—1 de 
Atletico Junior (Columbia) șl a 
ocupat primul loc. Golurile au 
fost marcate de Edmar (3), res
pectiv Barrioa. In grupa a ■ 3-a, 
merita decisiv va avea loc intre 
Unlversldad Catolica (Chile) șl 
Bolivar (Bolivia). In prezent con
duce Blooming (Bolivia) eu 8 P, 
urmată de Unlversldad Catolica 
7 p, Bo Uvat I p. In grupa a 4-a, 
S'a donai Montevideo a dispus eu 
8—I de formația eouadoriană ,J 
Octombrie”, eallfirindu-se pentru 
etape următoare. In celelalte I 
erupe. Învingătoarele n-au foot 
tacă desemnate.
• Le 19 mal urmează să albă 

loc merita amical dintre primele 
reprezentative ale Finlandei și 
U.R.SA. Partida va avea loc ta 
KuovOta.
• Racing Club Paria a elștlgat

TELEFOTO : A.P.-AGF.RPRE9

baraj ul diviziei Irivingînd
după prelungiri (5—1) pe Nice, 
după ce pierduse prima partidă 
eu 1—0. R.C. Paris v-a susține 
un nou baraj, tur-retur, pentru 
Intrarea tn prima divizie, cu St. 
Etienne, ocupanta locului 18 ta 
primul eșalon al campionatului. 
Echipa Învinsă va intra tn „B”, 
alături de Nlmes șl Rennes (care 
m ocupat locurile 1S, respectiv 
a». Cea de a 67-a ediție a ftne- 

■“ va opune •- 
Metz.

lei „Cupei Franței* 
chlpele Monaco șl

• Finala „Cupei 
lui” va avea loc la 
Union Luxemburg șl 
gen.

Luxemburgt»- 
1 iunie, între

Avenir Beg-

expira coo- 
Cesar-Luis 

Ma-
30 iunie va 
antrenorului 
cu C.f. Barcelona, 
declarat că, din motiva

• La 
tractai 
Meiotd 
nota a 
personale, nu intenționează sâ-șl 
reînnoiască contractul... Cine va fl 
urmașul său la echipa catalană T
• Pentru prima oară tn Istoria 

„Cupei Ungariei”, o echipă din 
divizia secundă — Siofok s-a ca
lificat ta finala competiției. Ea a 
învins cu l—o ta semifinale pe 
Tatabanya. în cealaltă semifina
lă, Gy3r a eliminat, cu 7—8 (du
pă executarea loviturilor de la 
M m), pe Bekescsaba. Finala se 
va disputa la 9 iunie.

I

TELEX o TELEX o
ATLETISM • La Vilnius, Ga

lina Murașova a aruncat 68,04 m 
la dlso.

BASCHET « La Nantes. tn med 
masculin : Franța — Suedia n— 
S3 (45—45). • In turneul mascu

lin de la Sosnowleo (Polonia), 
echipa R.p. Chineze a întrecut 
cu 123—84 (87—42) selecționata
R.P.D. Coreene, Iar formația lo
cală Zaglebie a dispus ou 114—08 
(S3—44) de echipa iugoslavă Zedez- 
niciar Sarajevo.

CICLISM • La Tbilisi, Lutz 
Hesslich (RD Germană) a stabi
lit un nou record mondial pen
tru velodrom în aer liber in proba 
de 200 m lansat, cu 10.441. Ve
chiul record era de 10 580 șl 
aparținea canadianului Gordon 
Singleton din 1980. • Etapa a 
doua a cursei de 4 zile de la 
Dunkerque. 19« km. a fost rfștl- 
gată de belgianul Eddy Plac- 
kaert ta 51100:43. In clasamentul 
general, pe primul loo a trecut 
francezul Bernard Hinault 10h

TELEX o TELEX
is secunde de 

Alaln Bondue.
56 urmat la 
compatriotul său 
• Etape a doua a Turului Ro- 
mandld. Vevey-Cran» Montana. 
1815 km, a revenit scoțianului 
Robert Miliar ta 5hri:l«, trednd 
pe primul loc tn clasamentul ge
neral.

TENIS • în turul doi al pro
bei de dutdu. la Hamburg : Flo
ria Segărceanu. Gllckstel — Ma- 
sur. Alexander 8—8. 7—6. ta
„optimi” la simplu : WUander — 
Kenetlcd 3—6, 6—0. 6—2. No ah — 
Lewis 8—1, 8—1. Gomez — Luna 
7—8, 7-4. Plmek — Flbak 6—1, 

6—3. Sundstroem — SmM 
6—4, Vilas — Jarryd 4—6, 

6—1, 7—6. • In „sferturi” la Sut
ton (Anglia). Daniela Moise a în
vins-* cu 6—0. 4—0 (abandon) pe 
E. Relnach.

VOLEI • La Nagoya. In med 
feminin : Japonia — URSS 3—0 
(9, 7, 14). • La Harkov, tn med 
maseufta : URSS — SUA 3—0 fio, 
11. 10).

Anul acesta, l finala 
competiției nr. 1 între 
cupele europene
(C.C.E) la fotbal va 
opune pe A.S. Roma 
lui F.C. Liverpool, 
medul urmînd a se 
desfășura ta capitala 
Italiei, adică chiar tn 
orașul (șl pe terenul) 
primed echipe. E just 
să fie așa 1 Nu e 
just 7... Stabilirea o- 
rașelor-gazdă ale fi
nalelor C.C.E. șl „Cu
pei cupelor* s-a fă
cut cu mult Înainte 
de a se fi știut nu
mele echipelor flna- 

evldent. 
bănula- 
urmărit 
o echl- 

Că A.S.

liste, ceea ce, 
exclude orice 
14 că ar fi 
să favorizeze 
pă sau alta.
Roma va juca finala 

Roma, aceasta a 
șansa el 1

la... 
fost

ta istoria competiți
ilor continentale au 
mal fost astfel de si
tuații: ta 1957, Real 
Madrid a învins, ta 
Madrid, pe Florentina 
(2—0), ta 1985, pe San 
Siro, din Milano, bi
ter a întrecut pe Ben
fica (1—4), ‘ -----
Manchester 
pe Benfica 
Londra, ta 
Rotterdam, 
dispus de Inter ou 
3—4, tar după șax 
ani, din nou la Lon
dra. de data aceasta 
Liverpool a elștlgat 
trofeul (1—0 ou Bru
ges) . Singura gazdă 
care nu șl-a valorifi
cat avantajul terenu
lui a foot Reims, ta 
1956, ctnd a pierdut 
(3—4) jocul eu Rea) 
Madrid. Se mal 
tlmplâ șl așa...

in 1088. 
a Învins 
(4-1) ta 
1971, ta
Ajax a

neprezentări

în-

Explicația unei
lată încă o informație tot dta fotbalul ta-

I

Șl 
temațional. Ecnlpa Kuwalt-ulul a anunțat ei 
nu va lua parte la faza finală a „Cupei Asiei”, 
ta decembrie, la Singapore. Motivul 7... „Me
diocritatea arbitrajului !*. Comentind necallfl- 
carea echipei olimpice a țării sale, ta recentul 
turneu desfășurat tot la Singapore, unul din
tre oficialii forului fotbalistic kuwattlan, a de
clarat: „Arbitrajul a fost atlt de slab Incit, de 
flecare dată, echipa noastră a trebuit aă evo
lueze împotriva unor formații din cite... 14 ju
cători, dintre care trei erau arbitrii I*.

Un mare hocheist se retrage.
Una dintre martie 

personalități ale ho
cheiului sovietic este, 
indiscutabil, Alek
sandr Malțev, com
ponent al echipei Dl- 
âamo Moscova, sub 
culorile căreia a sus
ținut peste 
meciuri, 
fost de 
oamplon 
și 1934) 
multe ; 
mondial. De altfel, 
Malțev a fost consi
derat cel mal bun a- 
tacant la „mondia
lele” din 1979, 1972 șl

de500 
„Sașa* 
două 

olimpic (1976 
șl de mai 

ori campion 
De altfel,

ori

1981, el fiind record
manul de eficacitate 
al reprezentativei so
vietice, cu 208 goluri 
marcate, la oare s-au 
adăugat alte sute de 
„pase decisive”. La 
15 de ani, Malțev a 
hotărît să spună ,,a- 
lio !“ activității ho- 
iheistice competițio- 
nale, dedieîndu-se ac
tivității de antrenor. 
Fericiți vor ti viito
rii săi elevi, care au 
atitea lucruri de în
vățat de la un maes
tru de talia lui Mal- 
țev.

I

O „glumă" de prost gust
Oamenilor le place să ridă I De aceea au 

șl apărut glumele pe lume... Dar nu toate 
glumele sînt bune șl atunci oamenii nu mai 
au de ce să rîdă. O astfel de glumă — proas
tă — s-a făcut, mai deunăzi, la Lungo, In
tr-o suburbie a orașului Neapole, în Italia, la 
o reuniune pugilistică de amatori. Niște „glu
meți* au făcut o mare ispravă, conectînd cor
zile ringului la o rețea electrică șl curentîn- 
du-1, evident, pe boxerii care Ie atingeau I 
Gala a ' - ~
minute, 
glumă e

Mai
între 

schi alpin există 
care se bucură 
multă atenție 
partea unei 
categorii de 
tiști, mal ales dintre 
coboritori. Este vor
ba de proba așa-nu- mltă a - - - - -
lansat”, 
fășoară, 
nult, la 
z on ului 
petiții. Cea din 1984 a 
avut loc luna trecută 
pe plrtia încărcată de 
zăpadă din stațiunea 
„Les Arcs”. Cu acest

trebuit să fie întreruptă mal multe 
pină ce 
asta ?
repede
probele

s-a deconectat ringul... Pă1

decît un automobil !
de 

una
de 

din
anume 
speria

„kilometrului 
care se dra
in mod oblș- 

încheierea se
niorilor com

Rubrică realizată

I
I

I
prilej, americane» 
Melissa Dimino a În
registrat o medie o- 
rară de 200.780 km I 
Este vorba, evident 
de un nou record 
mondial, de o valoa
re excepțională. Pe 
locul secund s-a cla
sat schioarea france
ză Cathy Breyton, cu 
o medie orară de 
190,478 km Excelent 
este și rezultatul În
registrat de- un in
valid. Patrick Knaff, 
care, pe un singur 
picior, a cobori! cu 
178,470 km pe oră !

de Romeo VILARA

I
I

I

__ I
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