
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
Proletari din toate țările, unlți-vă I

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ cu tovarășa

»

s111
I

ELENA CEAUȘESCU,
*ț

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

IN JUDEȚUL
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a continuat, 
miercuri, vizita de lucru în 
județul Dîmbovița.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu, ' Petru Enache, Silviu 
Curți ceanu.

în aceeași atmosferă de înal
tă exigență a avut loc o am
plă analiză. aprofundată, a 
modului în care se acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
pe acest 
cincinal, 
biliie 
XIII-Iea 
rîrilor 
oamenilor muncii, 
xaminate direct. Ia fața locu
lui, măsurile ce se impun 
pentru ' perfecționarea conti
nuă a muncii, pentru ridica
rea întregii activități la nive
lul exigențelor actuale, al po
sibilităților existente pentru 
creșterea necontenită a cali
tății vieții celor ce muncesc și 
trăiesc în orașele și satele ju
dețului Dîmbovița.

De-a lungul marilor artere 
de circulație ale municipiului 
Tîrgoviște, .n drum spre 
obiectivele vizitate, la fie
care dintre unitățile cuprinse 
în program, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu Ie-a fost re
zervată o primire entuziastă 
de către cei ce trăiesc și mun
cesc aici. Țineți și virstnici 
purtau cu mindrie portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. 
pancarte cu 
sa partidului .. _________
său general, steaguri roșii și 

• tricolore. Zecile de mii de 
cetățeni scandau cu înflăcă
rare „Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu — 
la balcoanele 
blocuri mii 
patriei fluturau 
tricolore și roșii, aplaudau fără 
întrerupere, aclamau înde
lung.

Primul obiectiv 
cursul dimineții 
COMBINATUL DE 
SPECIALE. 
. In fața machetei

an și pe întregul 
a obiectivelor sta- 

de Congresul al 
al partidului, a hotă- 
reccntului Congres al 

Au fost e-

urări la adre- 
și secretarului

P.C.R. !**, 
și poporul !“,
— Pace !**, 
Tinerii !“. De 
zecilor de noi 

construite in ulti- 
ani, pionieri și șoimi a!

stcgulețe

vizitat in 
a fast 

OTELURI

DÎMBOVIȚA
Secretarul general al 

dului 
pentru realizarea unei 
diverse de mașini-unei te, pen- 

îmbunătățirea parame- 
acestora. In același 
a indicat să fie con- 

strunguri

A

par li
ft apreciat preocuparea 

realizarea unei game
tru 
trilor 
timp, 
cepute și fabricate 
cu randamente sporite in pre
lucrare, care să contribuie 
astfel Ia reducerea consumuri
lor de metal.

A fost vizitată, apoi, ÎNTRE
PRINDEREA “ ---- ------
PETROLIER

DE UTILAJ 
din Tîrgoviște 

— unitate cu veche tradiție in 
fabricarea instalațiilor des
tinate forajului petrolier, a 
celor destinate intervențiilor, 
precum și a 
industriale.

In încheierea 
tovarășul Nicolae 
s-a adresat 
specialiștilor 
dere, 
această 
stataie

armăturilor
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LA l.E.F.S.-MUNCĂ ASIDUĂ Șl PASIONATĂ,

PENTRU O NOUĂ CĂLITĂ TEA ÎNVĂȚĂMlNTULUI
Corelația studiu-cercetare-practică • Peste 2 000 de profesori trec anual prin 

cursurile de perfecționare O reușită — formarea de noi antrenori • O bază 
materială tot mai bogată, în sprijinul procesului de instruire practică

. Tn fața machetei combinatu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat, împreună cu fac
torii de răspundere, 
cialiștii, 
voltare prevăzut 
imediat 
ce are 
tantă 
de oțel.

Pe parcursul vizitei, condu
cătorul partidului și statului 
a discutat cu oameni ai mun
cii din 
se de 
nese 
ție, de 
modul

Următorul 
zitei _ _______
REA DE STRUNGURI — 
SARO, modernă unitate e- 
conomică, ’ producătoare de 
strunguri automate monoax 
Și multiax, înființată in 1979.

vizitei, 
Ceaușescu 

muncitorilor și 
din întreprin- 

sublinilnd eă și in 
unitate au fost con- 

-------- o serie de lucruri 
bune, dar și unele rezultate 
care nu sînt la nivelul tehni
cii actuale, al posibilităților 
de care dispune acest marc 
colectiv, nu corespund 
rințelor actuale 
miei. De aceea, 
secretarul general 
lui, se impune să 
pentru. întărirea __
disciplinei în producție, ___
incit să se asigure o îmbună
tățire a calității produselor, o 
ridicare generală a întregii 
activități.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat in continuare MUZEUL 
DE ISTORIE AL JUDEȚULUI 
DÎMBOVIȚA, reprezentativ a- 
șezămint de cultură. Mărturie 
a grijii și atenției permanente 
ce se acordă in țara noastră 
dezvoltării continue a activită
ții politice, ideologice și cultu- 
ral-artisticg, de formare a omu
lui nou. cu o înaintată con
știință umanist-revoluționară, 
angajat in opera dc construcție 
a socialismului in România, 
muzeul din străvechea cetate de 
scaun ce a jucat de-a lungul 
istorici neamului un rol deo
sebit în existența poporului 
român, in lupta acestuia pen
tru libertatea și neatîrnarea pa
triei, este vizitat acum cind se 
Împlinesc 600 de ani de Ia suirea

a

A început un nou an de în- 
vățămînt si o dată cu acest 
eveniment de referință din 
viața tineretului studios al pa
triei. pulsul muncii ordonate, 
disciplinate și creatoare, spi
ritul unei angajări entuziaste 
la învățătură se fac l‘ 
pretutindeni, în • școli ( 
cultăți.

Cu mult elan, cu un 
nic avînt tineresc ‘au 
startul intr-un nou an de în- 
vătămînt si studenții de Ia

simțite 
si fa-
puter- 

luat

Institutul de Educație Fizică 
și Sport, dornici, cum ne-au 
mărturisit (și cum ne-am con
vins, văzîndu-le preocuparea 
pentru fiecare detaliu legat 
de prezența lor la cursuri, în 
laboratoare, 
în sălile de sport) să-și îm
plinească un țel statornic, 
cela de a deveni, prin muncă 
însuflețită și printr-o pregă
tire la nivelul actualelor ce
rințe și exigențe, cadre didac
tice de nădejde pentru școala

pe stadioane și
a-

programul 
în 

următoare, 
in vedere 

creștere a

cu spe- 
de dez- 
perioada 
program 

impor-o
producției

combinat, intcresîndu- 
felul cum iși indcpli- 
sarcinile de produc- 
condițiile de muncă, de 
lor de viață.

obiectiv al vi- 
a fost INTREPRINDE- 

DE
, modernă

Din nou etapă intermediară 
completă în Campionatul 
yiziei A (masculin 
nin) de handbal, 
pe de băieți au 
I. azi urmînd 
prima etapă a 
cele două serii 
Timișoara (A) 
București (B) 
doar cu cite un 
măritoare. Steaua 
tiv. H.C. Minaur 
Cu cite 14 p candidatele 
Șefia clasamentelor se

Di- 
și femi- 

Cele 12 echi- 
încheiat turul 
să se dispute 

returului. In 
Politehnica 

și Dinamo 
s-au distanțat 
punct de ur

si. resoec- 
Baia Mare, 

la 
vor

PROGRAMUL

ee- 
alc econo-

a arătat 
al partidu- 
se acționeze 

ordinii și 
astfel

Prima lecție de volei a studentelor de la l.E.F.S. Predă Ștefan 
Roman, șef de lucrări, maestru emerit al sportului (cu mingea), 
asistat de conf. Ștefan Stroe Foto : Gabriel MIRON

românească sau antrenori de 
mare competență in slujba 
mișcării noastre sportive, 
realizarea acestor aspirații 
gitime, sutele de studenți 
la l.E.F.S. sînt călăuziți 
îndemnurile cuprinse în_
vîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
republicii, rostită la adunarea 
populară din Capitală cu prilejul 
deschiderii noului an de învăță- 
mînt. «„învățați și însușiți-vă 
cele mai noi cunoștințe ale teh
nicii, ale științei, ale cunoaște
rii umane universale în gene
ral !“, pentru că numai specia
liștii și muncitorii cu o înaltă 
calificare, cu înalte cunoștin
țe vor putea să asigure con
tinuarea dezvoltării României, 
ridicarea ei pe noi culmi de 
progres și civilizație, vor pu
tea conduce mîine opera de 

a comunismului t»

în 
Ie
de 
de 

cu-

înfăurire 
România

Pentru 
prețioase 
principală a activității studen
ților și cadrelor didactice vi
zează „o tot mal strinsă co
relare intre studiu, cercetare 
și practică, coordonată perma
nentă a muncii noastre**, cum 
ținea să sublinieze conf. univ. 
Elena Firea, rectorul institu
tului. în acest sens, conduce
rea l.E.F.S. este angajată să 
facă totul pentru a obține o

concretizarea acestor 
îndemnuri, djrecția

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

O FRUMOASA CONFIRMARE A PROGRESELOR
REALIZATE DE TINERII NOȘTRI LUPTĂTORI

pc tronul Țării Românești 
Marelui Mircea Voievod.

Numeroși cetățeni ai Tir- js 
goviștei aflați in fața clădirii 
ce adăpostește muzeul au 
făcut o insufiețitoare primire j; 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena ■ Ceaușescu. <: 

S-a vizitat muzeul, conceput Jj; 
ca o veritabilă incursiune in 
istoria patriei, din cele mai 
vechi timpuri și pînă astăzi, gî 
în cadrul căruia sint cvidcn- g: 
țiate locul și rolul acestui stră- g: 
vechi frumos „picior de plai" — js 
Dîmbovița — vatră de locuire 
și cetate de scaun, județ cc 
se individualizează in peisajul Js 
industrial, in viața cultural- gf 
artistică a României contempo- g: 
rane.

șapte locuri I, un total de lî medalii, toți sportivii români pe podiumul Balcaniadei

(Continuare tn pag a 4-a)

Dacă „europenele" și „mon
dialele" de juniori și tineret, 
desfășurate în această vară, 
au evidențiat un progres îm
bucurător realizat în pregăti
rea si evoluțiile 
noștri, recentele 
Balcanice de lupte 
greco-romane de 
(Iugoslavia) au prilejuit, spre 
satisfacția tuturor iubitorilor 
acestui sport, o convingătoare 
confirmare valorică 
lor performeri care 
„schimbul de mîine" 
tul luptelor.

La înapoierea 
noastre, am solicitat 
antrenorilor Ion Dragomir 
Cornel Petrescu, care i-au în
soțit pe cei 17 sportivi români

sportivilor 
Campionate 

libere și 
la Sombor

a tineri- 
alcătuicsc 
în spor-

delegației 
amănunte

Si

si opt la 
urmărindu-le 

competiția balca- 
au mai concurat 
Bulgaria, Grecia, 
Turcia. Am aflat, 
afara celor șap- 

VTCTORII.

strădui Tn continuare să-și 
mențină pozițiile.

Socotim de datoria noastră 
să *atragem atenția că se im
pune ca. pe mai departe, cam
pionatul să se desfășoare în 
spiritul unui fair-play desă- 
virșit. Mai multi factori sînt 
chemați să vegheze : condu
cătorii si antrenorii de clu
buri. sportivii, antrenorii, ar
bitrii și — nu In ultimă in
stanță — federația, obligată să 
sancționeze prompt orice în
cercare de înlocuire a fair-

(nouă la „libere" 
greco-romane). 
evoluțiile în 
nică. Ia care 
luptători din 
Iugoslavia și 
astfel, că, în 
te FRUMOASE 
realizate — așa cum am anun
țat — de Radu Strubert, Petre 
Onciu, Petre Cărare, Anton 
Arghira, la greco-romane. Du
mitru Drăghici, Gheorghe Mi; 
țu și Alexandru Kotclcs. la 
„libere", reprezentanții noștri 
au mai obținut PATRU 
LOCURI II (Mircea Simion — 
cat. 130 kg. la greco-romane. 
Gheorghe Neagoe 
End re Elekes — 68 
șor Cruceanu — 
„libere") și ȘASE

(Mircea Constantin 
Cristinel Buleașcă 
Ion Irimiciuc — 

greco-romane. Dănuț Prefit 
57 kg. Vasile Sălăjan —

62 kg și Ștefan Vizitiu —
74 kg, la „libere").

Așadar, toți cei 17 luptători 
români participant la Cam
pionatele Balcanice pentru ti
neret 
tiției !
loros 
seama

MECIURILOR
MASCULIN. Seria A. bucurești (Sala Floreasea.de la ora 17.45) : 

Steaua — Universitatea Craiova. TIMIȘOARA : Politehnica — Etec- 
tromureș Tg. Mureș. BACAU : știința — Independența Carpați Mirșa. 
Seria B. PITEȘTI : Dacia — Dinamo București. BISTRIȚA : Meta
lul — H.C. Minaur Bala Mare. BRAȘOV : Dinamo — Constructorul 
Oradea.

FEMININ. BUCUREȘTI (Sala Fioreasca de ia ora 16,30) : Confec
ția — Chimistul Bm. Vilcea.» PLOIEȘTI : Dorobanțul — Rapid Bucu
rești. bacău : știința — CSM Slljiu. CONSTANTA : Hidrotehnica — 
Mureșul IMATEX Tg. Mureș. SF. GHE IRGHE : CSM — TEROM Iași. 
BAIA MARE : Constructorul — Rulmentul Brașov.

H.C.

play-ului, care iși mai face 
apariția chiar și la echipe cu 
pretenții !

Rămînînd la Divizia mascu
lină A. să notăm că la înche
ierea returului primului 
(12 octombrie) formațiile 
intra intr-o „vacanță" 
lungă (pînă la 15 martie), 
rioadă 
zentativă 
participa

Divizia 
cu etapa 
neînvinsă 
Bacăt (18 puncte acumulate 
din tot atîtea posibile) evo
luează. azi. acasă. în compa
nia handbalistelor de la Sibiu 
și este de presupus că deți
nătoarele titlului își vor ma
jora la 21 de sunete zestrea 
atit de prețioasă! Dintre urmă
ritoarele fruntașei clasamentu
lui. Hidrotehnica evoluează pe 
teren propriu, iar Chimistul in 
deplasare.

tur 
vor 
mai 
pe

in care echipa repre- 
se va pregăti si va 
la C.M. grupa B. 
feminină A continuă 

a VII-a. Singura 
pînă acum. Știința

III
kg. 
kg. 
la

— 52 kg. 
kg. Petri- 

100 kg. la
LOCURI

— 62 
, — 90 
100 kg.

— pe podiumul compe- 
Un bilanț frumos, va- 

mai ales dacă ținem 
de replica puternică a 

adversarilor. îndeosebi a celor 
bulgari. Au fost, ne-au spus 
cei doi antrenori români. în
treceri de bun si toarte bun 
nivel tehnic și spectacular, cu 
multe partide extrem de echi
librate al căror rezultat a 
stat deseori, sub semnul în
trebării oină în ultimele., 
secunde. Așa a fost spre e>- 
xemplu. in competiția de gre
co-romane întîlnirea finală 
dintre Petre Onciu (cat 57 
kg) și bulgarul Milko Kveta- . 
nov. Cu numai 20 de secunde

(Continuare in oag a 4-a)

FINALELE
Timp de trei zile, pe tere

nurile de tenis ale complexelor 
Constructorul și Dunărea din 
Galați, s-au desfășurat, in con
diții organizatorice foarte bune, 
finalele „Cupei U.T.C." la tenis 
de cîmp. La startul celei de-a 
13-a ediții s-au aliniat 160 de 
concurenți din 39 de județe (au 
absentat Alba si Giurgiu !). ti
nerii sportivi străduindu-se (șt. 
reușind) să ridice cota valorică 
a competiției. Astfel. întilnirile 
s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic si spectacular. Din pă
cate. deși se știe că la aceste 
întreceri au drept de participa
re doar -jucători nelegitimati. 
unele ludețe și-ău permis sâ 
trimită sportivi legitimați, mo
tiv pentru care o parte din 
ei (din județele Dîmbovița,

„CUPEI U. T. C.“ LA TENIS
Constanța, Neamț ' Iași și Ga
lați) au fost descalificați ! lală 
și rezultatele tehnice : 

Cat. 14—16 ani.
Neluța Geambașu
2. Angela Talabă 
Aurelia Ionită (Brăila) : 
ani, 1. Magdalena lovu 
bor), 2. luliana Dolmajet 
ghita), 3. Mihaela Enache 
stanța). La băieți, cat. 
ani. 1. V. Popescu (Constanța), 
2. L. Beres (Harghita) ~ ~
Zsegora (Maramureș) : 
17—19 ani l. D. Tuca 
2. M. Dimulescu (Galați) 

(Gorj) : echipe :

(fete) — 1.
(Constanta).
(Galati) 3.

17-19 
(Bi- 

(Har- 
(Con- 
14—16
3. C. 

cat. 
(Iași).

3. 1. 
: t.

3. Har-
Vilceanu
Constanta. 2. Gălați, 
ghîta. Cel mai tehnic jucător 5 
L. Bereș: cel mai tînăr jucă
tor : C. Boacă (Buzău).
Telemac SIRIOPOL — coresp

Floreasea.de


PREMISA TRIBUNELOR PLINE
Recentele partide din cadrul Campionatelor Naționale de 

tenis au atras in\ tribunele arenei Progresul din Capitală 
mii de spectatori, comparația cu afluxul iubitorilor „spor
tului alb" din timpul meciurilor de „Cupa Davis" din toam
na trecută (eveniment de mare interes) impunindu-se de la 
sine. „Este firesc, se întorc oamenii din concedii și sînt 
doritori de un spectacol sportiv", argumentează cei dispuși 
să găsească explicațiile doar în conjunctură. La fel ca și 
cei care, aflind că ia meciurile de la Galați și Pitești, din 
cadrul etapei a 11-a din Divizia A de volei feminin, sălile 
respective au fost arhipline, au căutat explicația in faptul 
că după neobișnuita caniculă din mijloc de septembrie a 
venit, pe neașteptate, o vreme neobișnuit de friguroasă... 
Și ne-am reamintit că tn această vară, la Pitești, la o 
intîlnire atletică inedită. România — S.U.A., înaintea Cam
pionatelor Mondiale de juniori (formația nord-americană 
optind pentru țara noastră la primul său turneu european), 
tribunele stadionului din Trivale erau populate cu mii de 
spectatori, ca la un meci divizionar A de fotbal, așa cum 
de altfel se intîmplase și in vara trecută, la Concursul 
Prietenia, care a reunit tinerele 
tismului din țări socialiste.

Desigur, la fel de departe de 
consideră că fenomenul sportiv, 
de la sine spectatorul și că, in 

\ de nici un efort din partea „aciurwjr ispurttvnj „i „ 
' zorilor" (antrenorii și organizatorii) pentru calitatea intre- 
! cerii (și, implicit, a procesului de pregătire a performeri- 
i lor), pentru popularizarea acesteia prin „capetele de afiș". 
i O simplă radiografie a exemplelor concrete enumerate mai 
[ înainte relevă că numitorul comun l-a constituit premisa 
i spectaculară a evenimentului sportiv, prin prezenta în arenă 
! a unor performeri consacrați sau de mare perspectivă, a 
i unor echipe cu prestigioase cărți de vizită. Pe terenurile 
[ de zgură de la Progresul se înfruntau cei mai buni jucă- 
• tori de tenis -din țară eu cei mai talentați reprezentanți ai 
[ „noului val", pe pista sintetică din Trivale concurau atleți 
i din țară ți străinătate, candidați la podiumul „mondiale- 
[ lor" de juniori, pe parchetul sălilor din Galați ți Pitești 
> evoluau voleibaliste din sextetul campion in compania altui 

redutabil adversar la titlu, sau dintr-o echipă proaspăt pro
movată care-și încerca pentru prima dată șansa in fața une
ia cu un impresionant palmares intern ți internațional.

Deci, reale premise pentru întreceri sportive de calitate, 
protagoniștii reușind — spre cinstea lor — să-și îndepli- 

■ nească obligațiile atît pe planul performanței, cit și pe cel 
spectacular. Aceasta este, de altfel, singura explicație a 
tribunelor pline, dar și singura cale de a atrage noi și noi 
suporteri, de a se așeza trainic disputa sportivă în rîndul 

i spectacolelor care aduc venituri.

speranțe olimpice ale atle-

adevăr te află și cei care 
întrecerea din arenă, atrag 
consecință, nu esțe nevoie 

.actorilor" (sportivii) și „regi

Paul SLAVESCU
t * 1

TURNEE ÎNAINTEA DIVIZIEI A DE BASCHET (m)
Campionatele republicane de—— ---------, de nume_

verificare, 
desfășurat 
parte pa- Ctas ament

baschet sînt prefațate roase competiții de 
Una dintre acestea s-a 
la Iași, unde au luat tru echipe masculine. _______
final : .1. Rapid București, 2. Politehnica OSȘ Unirea Iași, 3. U- 
niversltatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca, 4. Sportul Studențesc Politehnica București.Un alt turneu se va disputa,

de mîine pînâ duminică, în sala ICED din Capitală. Programul competiției : vineri, de la ora 
16,30 : Academia Militară Meca
nică Fină - CSU Balanța Sibiu, ICED-CSȘ 4 — Sportul Studențesc Politehnica ; simbătă, de ia 
ora 16.30 ; CSU — Sportul Studențesc, ICED — Academia Mi
litară ; duminică, de ia ora 9 : Academia Militară — Sportul 
Studențesc, ICED csu.

Considerații pc marginea

PRIMUL CAMPIONAT NAJIONAL PîATfilI
PIAMJARE ULTRAUȘOARE, PRIMA SURPRIZA
Dragoș Caraman, la individual, și Combinata I.N.M.T.

București - Dacia Galați, pe echipe, și-au adjudecat 
titlurile

Săptămîna trecută, tâmp de pa
tru zile, panta de la Bunloc, 
din apropierea localității Dîrste- 
Brașov, a găzduit prima ediție 
a Campionatului Național pen
tru planoare ultraușoare. Or
ganizatoarea, Federația Aero
nautică Română, a ales aceas
tă zonă atît datorită înălțimii 
optime pentru zbor (530 m) și 
curenților termo-dinamici exis- 
tenți, cit și pentru facilitățile 
oferite de prezența teleseaunu- 
lui. Acesta a contribuit sub
stanțial la creșterea numărului 
de zboruri, ușurind accesul la 
punctul de start (aparatele cân
tăresc în medie 25 kg). Prin 
sourtarea duratei ascensiunii, 
cei 30 de competitori, repre
zentând 15 asociații, au putut 
efectua cile trei manșe, nece
sare pentru desemnarea câști
gătorii or.

Dacă situația meteorologică, 
excelentă până în preziua con
cursului, s-ar fi menținut, re
zultatele ne-ar fi oferit satis
facția unor recorduri. Aprecie
rea aparține instructorului de 
zbor Mironel Dimovici, secretar 
al Comisiei pentru planoare 
ultraușoare, de pe KngăF.A.R., 
care a răspuns de buna desfășu
rare a competiției. Ploaia și vân
tul la început, apoi condiția 
termică slabă au impietat asupra 
valorii rezultatelor. După pă
rerea tehnicianului federal, a- 
ceetea pot fi considerate bune, 
dar cel mai important dștig al

Întrecerii constă în apariția 
unor sportivi talentați, ca 
Dragos Caraman (Petrochimis
tul Midia) și Marcel Neagu 
(AripHe Brașov), susceptibili de 
a fi incluși în Iotul reprezen
tativ. Primul, deși fără expe
riență de concurs, a reușit, 
surprinzător, să se claseze in

ia 
de 

----- --------- -------- ------_ si 
Cupa Harghita, oferită de A.S. 
Textila Miercurea Ciuc. Pe 
locurile următoare s-au situat 
levente Er6s (IMASA Sf. 
Gheorghe) 1 847 p și Mikloș 
Barae (Textila M. Ciuc) 1704 
p. Cealaltă probă, de durată, a 
revenit lui Francisc Kastner, 
2 203 p, urmat în ordine de Geer- 
ge Craioveanu (I.N.M.T. Bucu
rești) și Mareei Neagu 1994 p. 
Cumuli nd un punctaj general 
bun, (3 579 p). Dragoș Caraman a 
obținut primul titlu de cam
pion național la această disci- 

._-------- Cupa
l, oferită de Viitorul 
lex Tg. Mureș. A fost 

George Craioveanu 
J Franeise Kastner 

(3173 P). In competiția pe 
echipe, titlul republican ei Cu
pa C.J.E.F.S. Brașov au revenit 
combinatei I.N.M.T. Buc. — 
Dacia Galați (George Craio
veanu, loan Ignat, George Ale
xandru) eu 6 732 p, urmată de 
Textila Miercurea Cfue (5 020 
P) și Strungul Arad (4 148 p).

tîiul în proba 'de aterizare 
punct fix, eu un total 
1922 p, dștigînd astfel

plină adjudedndu-și si 
de cristal, - - •• 
Prodcomplex _Tg.
urmat de 
(3 212 p) 6i

HANDBAL, DIVIZIA
MASCULIN, seria I : 

Găești — Calculatorul

B
Arctic 

_________ HRUC București 30—17, IMU Bacău — 
Tractorul Brașov 22—19, IMP Sf. 
Gheorghe — Betonul Sâvinești 22—27, Fortirs Iași — ASA Buzău 
L8—17, Petrolul Teleajen Ploiești 
— Hidrotehnica Constanța 30—23, 
M-oldosin Vaslui — Celuloza Bră
ila 17—15 ; seria a n-a : utila
jul Știința Petroșani — HC Mi- naur. H Baia Măre 30—27, Meta
lul Qo-pșa Mică — Unlo Satu 
Mare 23—21, CSM Reșița — Uni
versitatea duj-Napoca 16—18, 
Constructorul Arad — Comerțul 
Sînnicolau Mare 28—21, Metalul Hunedoara — Autoturisme Timișoara 30—22, Mecanica Oradea — 
Metalul Lugoj 31—30.FEMININ, seria I : Otelul Ga
lați — IT. București 27—17, Me-

(etapa a Xl-a)
eanlcă Fină București — Preci
zia Vaslui 39—21, Progresul Bucu
rești — Vulturul Ploiești 30—28, 
CFR Craiova — Filatura Focșani 35—23, Betonul Săvineștl — Arge- tex Pitești 24—20, Textila Buhușl — Olimpia Slobozia 36—14 ; seria 
a H-* : Nltramonla Făgăraș — AEM Timișoara 17—18, Construc
torul Timișoara — Industria U- 
șoară Oradea 23—16, Electromotor Timișoara — Constructorul Hunedoara 19—15, Gloria Bistrița — 
Textila Sebeș 25—23, Universita
tea Farmec Ouj-Napoca — Voința 
sighișoara 36—13, Textila zalău — 
Voința Hm. VHcea 33—23 (Corespondenți : I. Toma, C. Crețu, N. Danciu, I. Vlad, V. Fopovlci, N. 
Strâjan, L. Briotă, L. Mandler, 
l. Vierii, 1. Ghișa, P. Fuchs, M. 
Florea, V. Lazăr).

„ZONELE11 AU S
LA TURNEUL FINAL AL

Săptămtaa trecută, în patru o- 
rașe din țară s-au disputat „zonele" din cadrul Campionatului 
Național de box . pentru seniori. La aoeastă fază a competiției au fost prezenți sportivi calificați 
din etapele anterioare, Iar disputele de la Arad, Piatra Neamț, 
Târgoviște și Tulcea au atras in 
jurul ringurilor numeroși iubitori ai nobilei arte. Meciurile, u- 
nele de bună valoare, au furnizat 
și citeva surprize. Astfel, au fost eliminați in această fază a 
întrecerilor, câțiva pugiliști bine 
cotați, iar alții, din aceeași categorie, au depus eforturi evi
dente califieîndu-se la limită.Nu vor ti prezenți la turneul final al campionatelor naționale; 
care va avea loc la Palatul Sporturilor și Culturii din Capitală 
între 13 șl 18 octombrie, printre alții, campionul „ușorilor" Flo
rian Tîpcomnicu (Dinamo Bucu
rești) și campionul mondial de 
Juniori Daniel Măeran (Steaua) 
întrecuțl la ,zone“ fără drept de 
apel. Alți boxeri ca Mihai Cio- 
botaru (AEM Timișoara) sau Dă- nuț Luglgan (Dinamo) s-au cali
ficat pentru ultima fază a între
cerilor după partide ta eare au 
rămas datori spectatorilor și antrenorilor.

îi vom vedea pe ringul Palatu
lui Sporturilor și Culturii din București pe următorii boxeri : 
semimuscă : D. Șchiopu (Steaua) 
— campionul categoriei, FI. Hir- 
cea (Steaua), M. Gândac (Steaua), 
I. Stneioiu (Ș.N. Tulcea), M. 
Popa (Autobuzul Buc.), A. Am- 
zer (Dinamo), V. Burcă (B. C.

STARTUL JUNIORILOR
ÎN C.N. DE CĂLĂRIE

La citeva zile de la desfășu
rarea concursului internațional, 
baza hipică din Lugoj este gaz
da unei noi competiții de că
lărie, finalele Campionatelor 
Naționale pentru juniori ci 
fete, în prim-plan aflindu-se o 
serie de tineri sportivi care 
s-au afirmat în perioada din 
urmă prin frumoase evoluții. 
Se vor afla la start sportivi de 
la Steaua, Dinamo, C.S.M. Lu
goj, Petrolul Ploiești, Olimpia, 
C.S.M. Iași, C.S.M. Sibiu ș.a.

Concursul debutează astăzi, 
cu probele de obstacole rezer
vate juniorilor de 16 ani, vi
neri, simbătă și duminică fiind 
programate întrecerile 
stacole pentru juniori 
fete și echipe juniori, 
și cele de dresaj.

de ob- 
18 ani, 
precum

INSUFICIENTUL ANGAJAMENT IN PREGĂTIRE Șl IN CONCURS
tjț <t tir «c te sum PRINCIPALUL MOTIV AL INSUCCESULUI TRĂGĂTORILOR ROMANI

vedere, Campionatele MondialeDin eel puțin două puncte de_____ ,___ ,_______ ________
de la Suhl au constituit o cotitură în Istoria tirului. Pe planul 
întrecerii sportive propriu-zise, este pentru prima oară cînd 
podiumul și campionii se aleg în urma desfășurării finalelor, 
în care cei mai bine opt clasați în concursul clasic se mai întrec 
o dată între ei. Pe plan tehnic, calitatea armelor si a cartușelor 
a căpătat șl mai multă importanță căci, în finală, decarii, de 
pildă, pot avea valori între 10,0 și 11 (lovitura ideală, absolut 
centrală) : de-acum înainte, țevile și cartușele cu „grupaj" 
perfect vor aduce hotărîtoare zecimi de punct în lupta pentru 
medalii. Din ambele perspective, impactul trăgătorilor noștri eu 
noile realități ale disciplinei s-a dovedit a C extrem de dur.

A fost evident, bunăoară, fap
tul că noul sistem de desfășu
rare a concursurilor n-a priit 
deloc sportivilor noștri la Suhl, 
prestațiile lor din finalele în 
care s-au calificat fiind sub 
cota așteptată și posibilă. E 
drept, ei au realizat in probele 
individuale, patru calificări tn 
finale (la pistol sport si 10 m 
feminin, pistol liber și skeet, 
prtn Anișoara Matei, de două 
ori, Sorin Babii și- Ioan To
man) si câștigând pentru țara

noastră trei noi poziții la Jocu
rile Olimpice din 1988. Dacă 
amintim că trăgătorii din R.D. 
Germană si Bulgaria, Polonia 
și R.F. Germania, Italia și 
Franța s-au situat cam tot pe 
aici, atunci se poate spune că 
trăgătorii noștri si-au îndeplinit 
o parte a obiectivelor pe care 
le aveau 
stare de
mi, căci 
câștigate.

zistență specifică își are rădă
cinile in modul defectuos in 
care au pornit la treabă eu 
mult timp înainte. Medaliați și 
recordmani cu un an înainte 
(la Suhl s-a concurat cam în 
aceeași formație ca la Osijek, 
cu aceiași antrenori, cu aceleași 
principii de pregătire !), ei au 
crezut, fără îndoială, că " 
trofee Ie sînt suficiente pentru 
a le asigura și altele, in 
că nu ar mai avea ee învăța 
pe plan tehnic ; că n-ar mai 
avea nevoie de o pregătire asi
duă, serioasă, disciplinată ; că 
antrenamentele n-ar mai trebui

vechile
viitor ;

ei fie nimic alteeva decît re
petiția întocmai a concursului 
viitor. Dar dacă sportivii noștri 
n-au fost alții decît cei de la 
Osijek, e la fel de adevărat că 
n-au mai fost ia fel de bine 
pregătiți ca atunci, că n-au 
mai putut obține victoria in 
același chip si Prin aceleași 
mijloace prin care au obținut-o 
atunci. Așa că, in măsura 
care tirul este un sport 
care pregătirea e mai mult ca 
în altele, o problemă persona
lă, ei sânt primii vinovați de 
eșecurile de le C.M.

NU ARMELE Șl MUNIȚIA SINT PRINCIPALII 
VINOVAȚI

in 
in

la Suhl. Dar această 
fapt nu poate mulțu- 
la capitolul medaliilor 
lucrurile stau altfel.

CINE NU MUNCEȘTE CIND Șl CUM TREBUIE. 
CAPOTEAZĂ IN LUPTA PENTRU MEDALII

Dar nu-î mai puțin adevărat 
că nici antrenorii lor nu sint 
mai puțin răspunzători de 
insucces. în loc să profite de 
„momentul Osijek" pentru a-și 
ridica elevii pe noi trepte

TOTUL
de

conștientizare a valorii proprii, 
ei s-au lăsat angrenați în ace
lași joc amețitor al înfumurării, 
iar consecința a foet că și-au 
scăpat sportivii din mină. Așa 
stînd lucrurile, insuccesele de

PENTRU REFACEREA TERENULUI

la „mondiale" nu sînt ale ar
melor și muniți-ei de o calitate 
mai slabă — sau numai ale 
lor — cum au încercat unii 
sportivi și unii antrenori să 
schimbe registrul explicațiilor. 
Nerealizările sînt, în primul 
rînd, ale performerilor, ele își 
au explicații logice, reale, nu 
in „ghinionul" de a nu „prin
de" un-decar sau doi în piue, 
pe standul competiției, ei cu 
mult timp în urmă, în antrena
mentele din iarnă, din primă
vară, din vară, si mai ales, în 
atitudinea greșită a sportivilor 
și specialiștilor, primii chemați 
să oonsolideze eredința în im
portanța definitorie a antrena
mentelor și a pregătirii. De 
aici, senzația de copleșeală din 
preajma intrării pe standuri, de 
aici emoțiile devastatoare din 
timpul finalelor (câte au fost), 
in care, în lbo să se eîștigc 
locuri spre fruntea ierarhiei, 
s-au pierdut chiar și pozițiile 
cîștigate (excepție Toman), 
in concursurile propriu-zise.

PIERDUT I
Faptul că tintașii români n-au 

cîștigat decât două medalii de 
bronz, datorate lui Ioan Toman 
(absolut lăudabil prin prisma 
marii dificultăți a concursului 
de skeet) și Roxanei Lămășa- 
nu (descoperită și formată de 
antrenorul Vladimir Eckert), 
constituie un motiv de insatis-

facție. Cu totul inadmisibil

La Consfătuirea repre
sentanților federațiilor naționale, membre ale uniu
nii Internaționale de Tir, 
s-a stabilit ea următoarea ediție a campionatelor Mondiale să aibă loc in 
1990, la Moscova • Cel de-al 3-lea Congres știin
țific pe probleme de tiz de performantă (organizat, ta premieră, la vremea 
potrivita, dlntr-e Inițiativă 
românească) a relevat un interes sporit ta tarile de 
pc toate continentele, si 
căror reprezentanți au a- vot intervenții pâine de ------- x CTjTTȚUiut,

— -----  -------------- a
fost însă modul tn care au con
curat sportivii noștri. Au ratat 
siluete, an tras «șesari», au 
adunat «decade» foarte slabe 
(nominalizările sînt de prisos, 
căci- lucrurile sînt valabile pen
tru aproape toți trăgătorii din 
Iot!), într-un cuvînt, au intrat 
pe standuri ca niște începători, 
copleșiți de miza competiției. 
Așa se face că au concurat în- 
tr-o stare de demobilizare si 
lipsă de orientare complet opu
se acelora, care anul trecut la 
„europenele" de la Osijek, le 
aduceau cinci titluri continenta
le și două noi recorduri mon
diale ! In loc ca amintirea a- 
cestor trofee să constituie un 
punct de sprijin în plus pentru 
a-și afirmâ, și la Suhl, va
loarea, parcă le-a fost frică da 
un eventual insucces și au ca
potat încă înainte de a trage ! I 
Tintașii noștri n-au rezistat psi
hic la „mondialele" de Ia Suhl, 
dar, în aceiași timp, trebuie să 
subliniem că aeeaotă lipsă de re-

Suhl" care a marcat 
„bătălie-

Să considerăm „momentul
• cotitură in istoria disciplinei, doar o . 
pierdută pentru tirul nostru, pentru sportivii și 
pentru antrenorii noștri, deoarece ei an 
capacitatea de a reface terenul pierdut. A fost, 
mai de grabă, un start ratat, său, ' “ 
rămînere în block-starturi care îsi 
logice și. io consecință, căi la fel 
a recupera întîrzierea. Cu condiția 
portanța cuvenită acestui accident, 
responsabil si competent, va avea 
ve urmări.

Trebuie luate măsuri, e clar. Printre ele ar fi, 
în primul rând, depistarea si renunțarea la 
acei țintasi care nu >pot rezista la uriașele con
sumuri psihice, de fapt, renunțarea la acei tră
gători care nu sînt dispuși să se pregătească in 
modul cel mai serios pentru a face față noului 
sistem de desfășurare a concursurilor. Prin mo
dificările suferite s-ar putea spune că tirul a 
devenit un alt sport și această realitate schimbă 
multe. Selecționerii trebuie să meargă și mal de
parte, introducând între criteriile de menținere 
în loturi (fapt valabil și pentru selecția primară) 
tocmai această capacitate obligatorie de rezisten
ță la stres. Rezultatele din concursurile interne 
minore nu trebuie să mai Păcălească pe nimeni 
și nici un trăgător să nu mai trăiască, un sezon

dacă vreți, o 
are explicații 
de logice de 
să se dea im- 
care, nctratat 
cele mai gra

întreg, cu câte un rezultat întâmplător realizat 
în nu se știe ce „cupă" județeană. Primenirea 
actualelor loturi pe arme, eu tineri de talent, 
dispuși la eforturi îndelungate și alcătuirea unor 
colective sudate, unanime in atingerea acelorași 
scopuri ale marii performanțe, adică dobindirea 
medaliilor și titlurilor din marile competiții in
ternaționale, se fac, de asemenea, necesare. Ex
trem de importante ni se par si fortificarea con
științei propriei valori, construirea unei necesare 
„mentalități de campion", cu toate atributele 
sale pozitive, proces ce trebuie să preocupe h» 
cel mai înalt grad pe specialiștii noștri, fie ei 
antrenori, tehnicieni și, mai cu seamă, psihologi, 
aceștia din urmă fiind obligatoriu implicați in 
pregătirea celor ce practică tirul, sport emina
mente mental în momentul de față. Aceasta este, 
de altfel, una dintre temele majore pe care tirul 
românesc trebuie să le rezolve, una dintre căile 
de defrișat pentru viitorul apropiat.

Trăgătorii noștri an demonstrat nu o dată că 
știu si pot să tragă rezultate înalte. Important 
este, insă, ea aceste cifre competitive să fie rea
lizate atunci când trebuie, adică in campionate 
mondiale sau europene și mai ales la Jocurile 
Olimpice.

Radu TIMOFTE

Galați), C. muscă : A. 
M. Vișan (< 
(B. C. Bră Buc.), S. 1 
FI. Manea 
ciun (UJW. 
Sibiu) ; co< Tulcea), M 
va), M. Fî ceaj, A. A Tr. Severi” 
colina), Tril (Moto 
(Prahova), 
Macin), M pană : I. F 
campionul 
(Voința Ia 
Reșița), G. 
iovaj, C. S gep (Clm 
Krestyn (Z (Rapid Bu< mo) ; semi 
Craiova) 
riel, Fl. E 
C. Dum 
iova). F. 
E. Preda C. Bobu ( 
ghin (Nie 
(Voința P. (CSM lași) 
namo), L. 
GTad (P (Steaua). 3 
Gruiescu ( 
Munteanu man (Stea 
Constantin 
categoriei, biu), A. 
Mare), VI.

LA I.E
(Vm

nouă călii 
procesul > 
rat de a 
recunoscu 
gogică, lî 
tele, 
cu o 
nală 
conf. 
sabeta P> 
ru, care, 
anul de* 
Nedef 
gan — i 
context, i 
tul că a 
la unele 
fie invita 
de răsnu 
C.N.E.F.S. 
meniul a 
cretari și 
federații, 
calități a 
țămînt. 1. 
demizată 
prin intr 
ale științ 
ce domer 
unor par 
cărcări. 
didactice 
că funda 
logică și 
va reflec 
tate dir’s

Ben< 
cadru 
tății did 
imperativ 
este fires 
gramului 
țămîntuli 
practica 
un fel i 
vă, cerc, 
C.N.E.F.J 
buri a < 
un mod< 
cu Dinar 
Baia 
bine 
multe 
stitut, _ 
lorificat 
cercetare 
I.E.F.S. 
sportive, 
din școli 
lăudabil 
denții s 
Hematie; 
rilor de 
școli, îr 
anul Ii: 
în difer 
modalita 
tele nec 
damenta

di'

M; 
se

ci 
ei

1-----
VREM,

Nis 
vară

Bil 
de ti

Mu 
tice 
rul ]

So
Mu
Or 

sejui



\RTiaPANfll I
ILELOR" DE BOX I

fa
leiî, la Rin. Vllcea, Intro restantă din etapa a IV-â

i 
l

[

l

2 
[

l
4

t

1

a

va), Aî. Dinu (Met. buc.), L. Sandu (Prahova), M. Constantin (Muscelul), M. David (Muscelul), 
V. Citea (Nicol: na) ; mijloeic mied : D. Lugigan (Dinamo) — campionul categoriei, v. Butnaru 
(Voința P. Neamț), C. Lihăceanu (Oțelul Galați), M. Gavrilă (Dinamo), cr. Dumitru (Steaua), V. 
Miiiai (Farul), M. Ciobotaru (AEM Tim.), D. Ene (Carpațl Mîrșa) ; mijlocie : V. Florian (Steaua) — 
campionul categoriei, I. Tănăse (CSM Sibiu), D. Bumbac (ASA Cluj-Napoca), Al. Inimă ren 
(Steaua), M. Bereșoaie (Rapid Buc.). M. Garușeanu (Prahova), Fa. Robu (ASA Buzău), V. Calciu 
(Muscelul) ; semigrea : M. Vasi- lacbe (IMG Buc.), I. Petrescu (Muscelul). D. Beșliu (CSM Dro- 
beta Tr. Severin), V. Cazacu (mo Buc.), M. Marcu (Steaua), 
P. Fedea (Voința Măcin), Gh. 
Constantin (Met. Cugir), D. Sen- due (ASM Tim.), M. Agafiței (TJM Tim.) ; grea : Gh. Preda 
(Steaua) — campionul categoriei, D. Goniariu (AEM Tim.), A. Tiu- că (Tractorul Bv.), I. Corbu 
(Steaua). P. Born eseu (Mec. Fină Buc), X. Simina (St. Roșu Bv.), Gh. Mihai (Met. Buc.), Al. Mir
cea (B.C. Brăila) ; supergrea : D. Răearu (Dinamo) — campio
nul categoriei, M. Chelaru 
(Steaua), L. Munteanu (Nicolina). FI. Neacșu (Met. Tgv.), V. Popa (Voința C-ța), T. Pîrjol (Voința 
Buc.), P. Mertoiu (AEM Tim.), L Ilca (ASA Cluj-Napoca).

în afara celor de mai sus, 1® 
turneul final vor participa și membrii lotului olimpic.
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Exact ca in perioada 1968-1969

SĂTMĂRENII IȘI ÎNCARCĂ
DIN NOU ACUMULATORII

Un grup de veritabile talente la porțile afirmării

IDoi ani la rînd. in edițiile 
1984/1985 și 1985/1986, fotbalul 
- sătmărean a fost medaliat cu 

..i și, respectiv, bronz pen- 
__ rezultatele obținute de clu- 

" bul său fanion, Olimpia, în cea
Iaauuai 

argint 
tru re 
L_1 _L_ _____ , - - ...

Imai importantă întrecere a ju
niorilor, Campionatul Republi
can I. Această apariție repetată I în prim-planul competiției nr.
1 a speranțelor fotbalului nos
tru, alături de Dinamo. F.C.M. 
Brașov, Sportul Studențesc,

I C.S.Ș. Luceafărul Bacău, F.C. 
Argeș, F,C. Constanța, C.S.Ș. 
Timișoara etc., a surprins cu

I atît mai mult cu cit, de-a lun- 
alt 

tară

ASIDUĂ Șl PASIONATA.

CHIMIA Șl «APifi Șf-AU ÎMPĂRȚIT PONCIM
Vilcenii urcă pe locul... 17

RÎMNICU V1LCEA, 24 (prin 
telefon). Situație inedită pen
tru echipa gazdă, ea afiindu-se 
pentru prima dată in istoria sa 
de divizionară A în postura de 
„lanternă". Ca uimare, vîlcenii 
au abordat partida cu intenția 
de a demonstra că acest mo
ment e doar de conjunctură. 
Chiar în secunda 56, la șutul 
lui Carabageac, mingea Intîl- 
nește „transversala". Gazdele 
insistă în ofensivă și în min. 12 
deschid scorul : Teleșpan schim
bă Inspirat pe stingă, la Veri- 
geanu și centrarea acestuia este 
reluată eu capul, de SUICEA- 
NU, In plasă, la vinclu : 1—9.
Localnicii forțează desprinde
rea în fața unor parteneri care 
nu leagă mai nimic în ofensi
vă, același Suiceanu fiind a- 
proape de un nou gol în min. 
18. Șutul lud Țîră (min. 22) a- 
nunță însă schimbarea de vite
ză a Rapidului. Pește patru mi
nute, la șutul lui Manea, min
gea ocolește de puțin încheie
tura barelor, pentru ca în mim. 
29 bucureștenii să obțină ega- 
larea : la cornerul executat de 
Manea, portarul Pavel vrea să 
iasă la minge, dar ezită și DA- 
MASCHIN II sancționează 
prompt această indecizie : 1—1. 
Chimia acuză șocul, acțiunile 
ei nu mai au nici tempou, nici 
luciditatea necesară. „

Minute întregi, după reluare, 
jocul formației locale nu are 
consistență, ea acționând la în- 
tlmplare. în schimb, feroviarii 
aplică bine lecția temporizării 
și meciul curge în favoarea lor. 
Un șut al lui Teleșpan (min. 59)

CHIMIA i (ț)
RAPID 1 (1)

Stadion .1 Mal" ; teren bun ;timp frumos ; spectatori — cirea
10 000. Șuturi : 14—0 (Pc poartă : 
5—4). Coraere : 11—3. Au ma. căt: 
suiceanu (min. 11), respectiv 
DAMASCHIN II (min. 29).

chimia : Pavel — teleșpan, 
M. Preda, Lazăr, CINCA — 
Vcrgu (min. 77 Deaconescu), 
Gaiță, Carabageac — SUICEANU, 
Treschin (min. 46 lovan). Ve- rigeanu.

RAPID : Mânu — MARINESCU, 
M. Grigore, I. MARIN, Bacos 
— Tîră, Ivan, Pistol — DA
MASCHIN n, Tirban (min. 46 
șt. Popa), Manea (mH. S2 Nită).

A arbitrat foarte bine Ad. Porumboiu ; la linie: A. Repghel 
(ambii din Vaslui) și Al. Mus- 
tățea (Pitești).

La speranțe : 0—0.

țeleagă că o echipă in plin 
proces de formare nu le poa
te realiza eu ușurință. Avem 
un Iot tînăr, sîntem hotărîți să 
muncim mult eu acest lot. este 
insă nevoie de timp pentru a 
pune Ia punct un -11» care să 
joace din ce in ce mai bine in 
această «microdivizie A» care 
este seria noastră...*.

Și mai e nevoie de încă ceva 
pentru a aduce din nou fotba
lul sătmărean în eșalonul lui 
de elită si Ia acest «ceva» s-au 
referit, în locuri diferite, V. 
Mureșan și Fr. Nemeyer, an
trenorii lui Unio și, respectiv, 
Someșul : de o colaborare pe 
toate planurile intre cluburile 
de pe raza județului. Fiecare 
dintre ele, ne-am convins la 
fața locului, POATE MAI 
MULT. Unio are o bază spor
tivă nouă și, în perspectiva 
apropiată, amenajarea unor te
renuri gazonate, are .și o „pi
ramidă" corespunzătoare : o 
echipă în „B“ (20 jucători), o 
echipă de juniori I (20), o 
echipă de juniori II (20), trei 
grupe de copii, cu 
instructori capabili (Șt. Naghi, 
Gh. Abrudan, Gh.
Călina, C. Kuki).
Someșul, retrogradată anul tre
cut din „B“. dar hotărîtă să 
revină, si Victoria Cărei, si 
Oașul Negrești, si Chimia Tăș- 
nad, toate în eșalonul nr. 3, 
fiecare eu echipe de juniori și 
copii. Pe tabloul fotbalului săt
mărean există și două pepinie
re care pot „produce" miai 
mult : C.S.Ș. Victoria Cărei și 
C.S.Ș. Satu Mare, aceasta din 
urmă cu patru grupe bine or
ganizate si cu ambiția de a 
urca în viitor peste locul 5 pe 
care s-a clasat în ultimul cam
pionat rezervat unităților șco
lare. La toate aceste asociații, 
la echipele lor există oameni 
pasionați, harnici, pricepuți, a 
căror viață se împletește eu 
viața fotbalului. „Din aceavtă 
mare pasiune își poate trage 
fotbalul sătmărean seva nece
sară revenirii lui de unde a 
plecat eu cîțiva ani în urmă", 
încerca să concluzioneze unul 
dintre cei mai... pasionați oa
meni din fotbalul sătmărean, 
Mircea Lupan, președintele clu
bului Olimpia.

Laurențiu DUMITRESCU

Iatît mai mult cu cit____
gul anilor. Olimpia sau 
club din acest colț din

In-au mai izbutit să „urce» pînă 
aproape de vîrf în ierarhia ju
niorilor. Cum se explică, 
tuși, această frumoasă

I priză ?
Am fost, nu de mult, la 

- Mare. Și ne-am oprit mai 
la Olimpia. Inginerul Octavian 
Marinescu, președintele de 
onoare al clubului, ne-a spus 
printre multe altele : „Rezulta
tele obținute de juniorii noștri, 
cu care s-a muncit mult si pe 
îndelete, ne-au dat convingerea 
că avem posibilitatea să for
măm o echipă cu elemente ti
nere, de mare perspectivă, toa
te din orașul nostru sau din 
împrejurimi. Noi am mai avut 
promoții bune de juniori și în 
anii 1968 și 1969 si cu acei ti
neri am ajuns in Divizia A în 
1974. Totul e să avem răbdare 
și să-i pregătim așa cum tre- 

Ibuie pe Bencze, Levente, Pal- 
csa, Hebe și toți ceilalți. Sigur, 
nu va fi ușor, dar nu credem 

Ică există pentru 
riantă posibilă".
Iosif Kalmar, ai

to- 
sur-

Satu 
întîi

Irea de diplomă, pe elemente 
cit mai concrete. Oricum, s-a 
pornit bine, de vreme ce și în 
celelalte centre universitare 
preocuparea pentru integrarea 
învățămîntului cu cercetarea 
și practica se face simtită în 
multe locuri (Craiova — I. Rin- 
deru. Elena Dragomir, Maria 
Stroe, Timișoara — C. Balița, 
Doina - Moț, Maricica Goentz 
etc.. Galați — D. Sîrbu. D. 
Stapclu, Iași — M. Avram), 
tirmînd exemplul I.E.F.S. care 
dispune de un instrument cu 
o apreciabilă valoare, cum 
este Laboratorul de cercetare 
al catedrelor, organizat si di
rijat de prof. ing. dr. Adrian Gagea.

Perfecționarea cadrelor di
dactice din domeniul educați
ei fizice a fost și rămîne în 
atenția conducerii I.E.F.S. Este 
un capitol important de acti
vitate. care angajează anual 
peste 2 000 de profesori Ia 
cursuri de reciclări, la exame
ne de definitivat si de «rad. 
folosindu-se noi tehnologii de 
lucru destinate să sporească 
eficienta muncii. Și. ]a fel, 
organizarea cursurilor de an
trenori — de formare și de 
perfecționare, ca o participare 
directă a institutului la asigu
rarea unui eșalon tot mai ma
re și mai puternic de tehnici
eni pentru mișcarea noastră 
sportivă.

în fine, este de salutat fap
tul că rectoratul I.E.F.S. se 
îngrijește nu numai să gospo
dărească cit mai eficient ba
zele sportive puse la dispo
ziția studenților, ci să creeze | 
de invățămînt 
desfășura la 
mai ridicați, 
vință, este de 
jinul deosebit _ ________
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, si al Ministeru
lui Educației și învățămîntu- 
lui, care se îngrijesc să asi
gure institutului spații de lucru 
corespunzătoare, fie la Stadio
nul Tineretului (pentru atle
tism, handbal si fotbal), fie la 
Ștrandul Tineretului, fie la 
sala Progresul etc. facilitînd 
astfel ca învățămîntul de edu
cație fizică să își poată înde
plini sarcinile actuale si de 
perspectivă, acelea de a for
ma cadre care să asigure să
nătatea și vigoarea generați
ilor în plină formare și, pa
ralel. de a descoperi si mode
la pe viitorii campioni olim
pici. mondiali si europeni !

I

I
I
- că există pentru noi altă va- 

.____  La rîndul lui, 
_____  ............, antrenorul 

de mai bine de zece ani

I preocupat cu o mare pasiune si 
o dăruire exemplară de mlădi-

care 
s-a

' țele clubului Olimpia (Bolba 
Ieste» unul din jucătorii crescuți 

de el), investit în vară ca 
„principal" la divizionara B, 
ni se destăinuia cu destulă re
ținere : „Una e munca la co
pil și juniori, alta la seniori și 
mai ales Ia o fostă divizionară 
A de la care se cere mereu 
mai mult. Spectatorii, toți cei 
care. ne iubesc, vor numai vic
torii și e firese să dorească 
așa ceva, dar ei trebuie să în-

I
I
I
I
I
I

antrenori și
Poka, C. 
La fel si

mai dezmorțește tribunele, insă 
reluările imprecise ale lua Gai
ță (min. 62), M. Preda (min. 70) 
și Veri^banu (min. 83) carac
terizează cum nu se poate mai 
bine lipsa de inspirație a vil- 
cenilor. La rîndul lor, rapidiș- 
tii au și ei două zvîeniri prin 
Manea (min. 78) și Țiră (man. 
80), finalmente ei meritând a- 
ceastă remiză pentru plusul de 
angajament și dăruire, pe fon
dul unui joc confuz, perioade 
bune chiar plictisitor. După 
acest meci, Chimia urcă pe lo
cul ...17. iar Rapid — ne 8

Adrian VASILESCU

Astăzi, la Pitești și Craiova

F. C. ARGEȘ - SPORTUL STUDENȚESC

Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA-OȚELUL GALAȚI
Astăzi, cu începere de la ora 17, vor avea loc primele două 

jocuri din etapa a Vl-a a Diviziei A. Este vorba de partidele : 
FX). Argeș — Sportul Studen
țesc (arbitri t M. Neșu — Oradea ; N. Bițln — Salonta și St. 
Rotărescu — Iași) șl Universitatea Craiova — Oțelul Galați (ar
bitri 1 M. Nlculescu ; J. Grama 
— ambii din București șl V. 
Curt — Medgidia).

Pentru cele două reprezentante 
ale noastre ta cupele europene partidele de astăzi sînt ultimele 
.repetiții" generale" înaintea me

ciurilor de miercuri și au ocazia 
să le facă ta compania unor 
parteneri valoroși.

Vă reamintim că mîine, tot ta cadrul etapei a Vl-a a Diviziei 
A, la Cluj-Napoca, a treia for
mație a noastră în Întrecerile 
continentale, Dinamo București, va întîlni pe „U“, partida avînd 
lovitura de începere Ia ora 17.

Priviri spre eșalonul secund

ISPIR, NEOBOSIT, CONTINUĂ

asțfel ca procesul 
să se poată 

parametrii cei 
In această pri- 
subliniat seri
al Consiliului

După ce cu numai o săptămî- 
nă înainte seria I a eșalonului 
secund programase - derbyul 
F.C. Constanța — Politehnica 

Ilași, a venit și rindu] celei de-a 
doua serii să transforme due
lul de la distanță Progresul I Vulcan — A.S.A. Tg. Mureș 
într-uriul direct, pe dreptun
ghiul de joc. La finele celor 90 
de minute, tabela de marcaj a 
indicat, se cunoaște, o remiză : 
1—1. Putea foarte bine să câș
tige Progresul. Dar, la fel de 

să ple- 
puncte. 
că a 
partidă 

pe 
și scă- 

zînd, putem spune totuși

Imaî aproape de victorie a fost 
„unsprezecele" bucureștean.

I Vulcan — A.S.A. 
intr-udul direct, 
ghiul de joc. La

I
Ibine, și A.S.A. putea 

ce acasă cu cele două 
A nu se înțelege însă

Ifost vorba cumva de o 
dramatică, cu un final 
chie de cuțit. Adunînd

mu
ci

■NTRU VACANTE PE LITORAL :
MĂRrt - PESTE 22 GRADE

ca în plină

I
I

Primele 45 de minute au avut 
două momente importante în 
derularea ulterioară a meciului.

A fost mai întîi secvența din 
minutul 15, cînd gazdele au ra
tat o lovitură de la 11 m. Sanc
țiunea maximă, just dictată de 
„centralul" I. Coț pentru un 
henț în suprafața de pedeapsă 
a mureșenilor, a avut însă la 
origine o poziție de ofsaid (la 
Radu), nesemnalizată de tușie- 
rul I. Moraru. Pfenaltyul a fost 
slab executat de Bolborea si 
Vodă a prins fără dificultate. 
Cel de-al doilea moment eu 
implicații s-a consumat în mi
nutul 24. La unul dintre ata
curile bucureștenilor. fundașul 
central al oaspeților, Nagy, se 
accidentează într-un duel cu 
Petrescu șl. în aceste condiții, 
„veteranul" Ispir ia locul mai 
tînăriilui său coleg. Pină atunci 
defensiva mureșeană se clăti
nase in «dese rînduri și numai 
imprecizia bucureștenilor a fă
cut ca superioritatea covîrși- 
toare a acestora să nu capete

contur și pe tabela de marcaj. 
Prezența lui Ispir a erdonat. 
Insă, o defensivă depășită prea 
des pentru experiența unui 
Szabo, Jenei sau Fodor. Si, 
așa cum se Intîmplă adesea în 
fotbal, în min. 55. la primul 
atac mai periculos la buturile 
Progresului, pătrunderea lui 
Soare se soldează cu un cor
ner (primul), pe care Ciorceri 
îl execută precis șl ALBU, ne
marcat, reia cu capul în plasă. 
Și, cu toate că replica gazdelor 
nu este prea limpede, egalarea 
se produce cu 11 minute înain
te de fluierul final (autor : 
DUMITRU).

Arbitrul I. Coț (Ploiești) a 
condus foarte bine formațiile :

PROGRESUL VULCAN : Bî- 
zoianu — RADU. Marinescu, 
Beldie, Birjaru — NIȚA (min. 
55 Zamfir), Bolborea, Stoica, 
Ene — Dumitru, Petrescu (min. 
55 Dună).

A.S.A. : VODĂ — Szabo, Je
nei, Nagy (min. 24 ISPIR). Fo
dor — L. Popa. Botezan, C. 
Ilie — Ciorceri, Albu, Soare 
(min. 87 Muntean).

Mihai CIUCA

I
DEFENSIVA BIHOREANA SURPRINSA

bnte, soarele strălucitor ca în plină ta nr. 1 și a lunii septembrie.
vîrstelor vi te oferă Oficiile județene reștl.
ivertisment, vizite la obiective turis- călătorii în Deltă, plimbări cu vapo- ăarea Neagră.
înul pe litoral: rapid, comod și sigur. 
>, tarife reduse aproape te jumătate, 
de plecare pentru orice durată de agențiilor de turism !

Iii fața unor tribune pline 
pînă la refuz. Minerul Paro
șeni si F.C. Bihor au oferit un 
joc de calitate, disputat într-o 
atmosferă de fair-play. Dorind 
să-și confirme poziția din cla
sament, echipa locală atacă fu
ribund încă din primele mi
nute. Ocaziile se succed, dar 
sînt ratate de Crăciun (min. 
12), P. Grigore (min. 15) și 
Săl&gean (min. 29). Pe contra
atac, ’ echipa antrenată de cu
plul V. Mateianu - 
povici încearcă să

I defensiva gazdelor. însă acțiu
nile lui Georgescu, Mure?; 
Cigan nu sînt in măsură

I
I
I
I P. Po- 

surprindă

an si 
i sâ

depericliteze buturile apărate 
ex-divizionarul A Homan.

După o repriză în general 
echilibrată, cea de-a doua jumă
tate a partidei aparține în ex
clusivitate formației Minerul 
Paroșeni, antrenată de Tiberiu 
Benea. Golurile care au decis 
învingătoarea au fost înscrise 
din două faze foarte rapide, 
care au surprins apărarea bi
horeana. In minutul 52, Cris
tei șutează năpraznic, de la 22 
metri, din bară mingea revine 
la CRĂCIUN, care înscrie en 
capul, din plonjon. La acest 
scor, ocaziile gazdelor se suc
ced si în minutul 88 același 
CRĂCIUN înscrie peste porta-

rul Lăzăreanu, la • excelentă 
pasă a lui Băltaru, eel ma{ 
bun jucător de pc teren. Vic
torie clară și meritată a gaz
delor : 2—0 (0—0).

La fluierul arbitrului craio- 
vean Ion Velea, care a condus 
foarte bine, s-au aliniat for
mațiile ;

MINERUL : Homan s- P. 
GRIGORE, Vișan, Buzduga, 
HĂDAREAN — Matula. CRIS- 
TEA. CRĂCIUN — Barbu (min. 
69 Lelesan), SĂLĂGEAN (min. 
80 Lăzăroiu). BĂLTARU.

F. C. BIHOR : : LAZĂREA- 
NU — Dianu, Bucico. BRUC- 
KENTHAL, Kiss — TĂMAS. 
Mureșan. He (min. 76 Bru
marul, Ov. Lazăr — CIGAN. 
Georgescu (min. 76 Simut).

Alexandru TATAR

LOTO-PRONOSPORT «FORMEAZĂ
• astăzi ESTE ULTIMA Z3 

In care vă mai puteți exprime 
opțiunile personale pentru nu
merele preferate la tragerea o- bișnuilă Loto de mîine, vineri, 
26 septembrie.
• săptămîna aceasta are drept 

corolar' TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO da duminir' 3* 
septembrie, care atribuie auto
turisme «Dacia 1300", excursii In U.R.S.S., precum șl câștiguri in 
numerar, de valori fixe si varia» 
bile. Se va proceda la extragerea a 66 numere, în eadrul a 1 
extrageri, cuprinse In 2 faze suc
cesive. Biletele a 25 lei varianta au drept de participare Ia toate 
extragerile și pot beneficia de Întreaga gamă a celor 13 categorii de câștiguri. Nu uitați că mai 
multe variante Înseamnă și mai 
multe șanse de cîstig !
• Cel mai popular sistem de 

joc — LOZUL In PLIC — vă în- timpta-i pretutindeni oferindu-vă 
posibiltăti mari de cîștig. Prospețimea inepuizabilă a acestui sistem de joc constă șl In aceea 
că, periodic, sînt lansate emi
siuni speciale 'limitate, care s- cordă ciștdguri suplimentare din 
fond special al A. S. Loto-Pro- 
nosport. Edificator în acest sens 
este șl L3ZUL TOAMNEI, aflat 
In aceste zile in vânzare. Rătnîno 
ca dvs. să investiți o singură calitate : perseverența I
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 24 SEPTEMBRIE 1986. 
EXTRAGEREA I: 33 13 11 4 22 
40; EXTRAGEREA A II-a: 43 
7 19 25 10 5. FOND TOTAL DE 
CÎSTIGURI : 912.401 lei, din 
care 151.503 lei, report la cate
goria 1
• ClȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 17 SEP
TEMBRIE 1986. Categoria 11 1 
variantă 25%, autoturism „Da
da 1300“ (70.000 lei) ; cat. 2 î 
1 variantă 100% a 22.596 lei și 
5 variante 25% a 5.649 lei ț cat. 
3 : 22,25 a 2.285 lei; cat. 4t
90.00 a 565 lei ; gat 5 : ! 
a 227 iei ; cat. 6 ^R154,75 
lei : cat. 7 : 271,50 a 200
cat. 8 ; 4.133 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 ! 151.503 lei. Au
toturismul „Dacia 1300“ a .fost 
obținut de Codrean» Elena 
din București.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
ELENA CEAUȘESCU

• TELEX • TELEX •

[DîfICII AIE SPORTULUI IN R.P.D. COREIANA

Din țările socialiste

(Urmare din pag. I)

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu au ___
sat calde felicitări și au dat 
o înaltă apreciere 
cum a fost organizat muzeul» 
cum sînt prezentate marile 
momente ale istoriei pa
triei, ale luptei poporului 
român pentru împlinirea idea
lurilor de 
veranitate, 
ciulă și 
ridicarea 
noi trepte de progres și civili
zație socialistă / și-au expri
mat convingerea că acest așe- 
zămint 
aduce 
tantă 
marea 
revoluționare 
muncii.'

Vizita-de lucru a 
Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena 
in județul Dîmbovița s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
de mare bucurie și satisfacție, 
de deplină angajare revoluțio
nară a celor ce muncesc în a- 
ceaslă parte a tării pen
tru înfăptuirea marilor pro
grame

tovarășa 
adre-

modului

independență, su- 
de eliberare so- 
națională, pentru 

patriei noastre pe

de cultură își va 
o contribuție •impor- 
la educarea 

conștiinței
a

și for- 
patrioliee 
oamenilor

tovarășului 
împreună 

Ceaușescu,

de dezvoltare a jw 
dețuiui și a întregii țări.

parcursul vizitei, 
oaspeți au fost 
i cu sentimente 
stimă și prețuire, 

recunoștință pentru 
neobosită pusă în 

binelui țării, pentru 
și bunăstarea po-

■ ntreg 
mâții 
tinipinati 
înaltă s 
profundă 
activitatea 
slujba 
fericirea 
porului,

Pe 
sli- 
în-
de 
de

★
Tovarășul Nicolae Ccaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat. Ia încheierea vizitei 
in județul Dîmbovița, Ia marea 
adunare populară care a avut 
loc in municipiul Tîrgoviște.

La adunarea desfășurată in 
piața din centrul orașului au 
lost prezenți zeci de mii de lo
cuitori ai județului — tineri și 
vârstnici, oameni ai muncii de 
cele mai diferite profesii.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu la tribuna adu
nării a constituit pentru parti
cipant! prilejul de a-și exprima 
din nou. direct, profund și cald, 
sentimentele de dragoste și re
cunoștință pe care locuitorii a- 
cestei străvechi așezări a jude
țului Ie poartă conducătorului 
iubit al partidului și statului, 
pentru tot ee a făcut și face 
spre binele și propășirea patriei

PROGRESELE LUPTĂTORILOR
iUrmare din pap. I)

înainte de terminarea ultimei 
reprize, scor egal : 9—9 și ad
versarul lui Onciu. finalizînd 
ultima acțiune. se îndrepta 
spre victorie. Luptătorul nos
tru. cu o ambiție remarcabilă, 
decis să-și valorifice buna 
pregătire tehnică. reușește, 
insă, un ..tur de cap“. proce
deu de dificultate, spectaculos 
șî... eficient, cîștigînd astfel la 
puncte : 12—9 ! Și, un alt
exemplu de la ..libere",' din 
finala categoriei 90 kg. în ca
re. după ce a ratat două si
tuații de ..tuș" (min. 1). spor
tivul nostru Alexandru Kote- 
les.s-a văzut egalat la puncte 
(6—6) și chiar condus (9—12) 
de bulgarul Pctar Toncv. Din 
nou. o dovadă-a ambiției, dîr- 
zeniei și" pregătirii temeinice ! 
Alexandru Kiiielcs ..rulează" 
excelent și. aplaudat de spec
tatori. reușește ,.tuș“-ul tn ul
timele secunde !

Dincolo de frumoasele re
zultate. de cele două secvențe 
amintite, desprinse din croni
ca acestor întreceri. Campiona
tele Balcanice oferă. în an
samblu o încurajatoare pers
pectivă de fortificare a loturi
lor reprezentative de seniori, 
atit la greco-romane. cit. mai 
ales la' re“ prin prortf&va- 
rea ano. :ri cu certe calități 
pentru sportul de mare per
formantă.

z

ATLETISM • Cursa de mara
ton redus de la Uster (Elveția) 
s-a Încheiat la feminin cu victo
ria campioanei mondiale norve
giana Grete Waltz, cronometrată 
pe 19.2 km cu timpul de 1 n 
04.56.6.La masculin, primul a tre
cui Ii..la de sosire italianul Fran- 
: wc Panetta — 58:45,5.

între cel care așteptau • să
• ce leagă Moscova de Phenian, se 

' - i un grup aparte, de 
fete, îmbrăcate în țre- 
roșil : înalte, brunete, 
de tăcute, gînditoare. 
circa 8 000 de metri, 
între

aflăm de Ia una din- 
tunsă scurt, cu breton, 
ageri, că sînt compo- 
lotului de'

Coreene care

ș intre cel care așteptau 
urce în Imensa aeronavă, IVTncr'nțzn /Io Phoniar

noastre socialiste, pentru afir- șs distingea 
marea ei liberă și demnă între 2 vfe® I5
națiunile lumii. S-a scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și popo- 
ruHi‘, „Stima noastră și mîn- 
dria — Ccaușescu, România !“. 
„Ceaușescu — Pace !“.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar ai 
Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R.

de zi. timp de o săptămînă. 
tribunele stadionului din loca
litate (circa 25 009 locuri) 
fost arhipline, la 
Turneului Prietenia, chiar 
atunci cind 
oraș ploile

Apoi, la 
tala tării, 
alături de 
construcții ale noului Phenian 
au fost ridicate și impunătoa
re edificii pentru practicarea 
la cel mai înalt nivel a spor
tului. marea sală polivalentă, 
patinoarul, stadionul orașului. 
Cu totul aparte între ele este 
acdst stadion, un veritabil
templu al sportului. Are tri
bunele acoperite, o suprafață
de gazon sintetic foarte bine 
întreținută, o pistă pentru a- 
tletisnr din material plastic, 
plus toate anexele corespun
zătoare. întreținute si ele 
exemplar. Acest stadion cu 
peste 50 000 de locuri este, in
discutabil. o mîndrie a capita
lei Republicii Populare Demo
crate Coreene. Prin toate a- 
cestea. argumente deosebit de 
convingătoare, ajungem la o 
concluzie cit se poate de fi
rească : din marea pasiune 
pentru sport — de care ne-am 
convins la Siniju. unde in fie
care curte de școală se poate 
juca fotbal. volei, handbal 
etc. — și condițiile excepțio
nale create în toate orașele 
țării, s-au născut marile iz- 
bînzi — din ultimele decenii 
— ale sportului din îndepărta
ta țară prietenă. „Țara dimi
neților liniștite"...'

au 
partidele 

și 
s-au abătut peste 
musonice. 
revenirea in capi- 
o altă revelație : 

impresionantele

ninguri 
extrem 
Sus. la 
undeva 
Irkuțk, 
t're ele. 
cu ochi 
nentele 
R.P.D.
cipat la Turneul 
găzduit de Moscova, 
clasaseră printre 
Peste trei zile aveam să ur- 
mărim Ia Siniju (oraș în 

§ nord-vestul tării) în reluare 
' pe micile ecrane, una dintre 

partidele din cadrul Turneului, 
cea cu voleibalistele 
mericane. cîștigată 
zvelte din „Tara 
liniștite",; cîștigată
cum. ci într-o manieră cate
gorică, practicînd un volei de 
mare spectacol, punctat, dese
ori, cu aplauze de spectatorii 
moscoviți. Cu toate acestea, 
voleibalistele nord-coreene nu 
erau mulțumite, știind. pro- 
babil, că pot mai mult... Tot 
acolo, la Siniju, oraș la gra- 
nița cu R.P. Chineză, ne-am 
putut convinge și de alte cî- 

ă teva adevăruri legate de pu- 
g ternica dezvoltare, în anii din 
§ urmă, a sportului din R.P.D.

g 
g

_ țr__ g
In uratele ți ovațiile mulțimii, 

a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar^ 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu cei mai viu 
interes, cu deplină aprobare și 
vie- satisfacție, fiind subliniată 
in repetate rinduri cu puternice 
aplauze, cu îndelungi ovații.
. Aceste manifestări entuziaste 

au dat expresie hotărîrii ferme 
a tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc in această parte a țării 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru indeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de 
pian pe 
cincinal, 
stabilite 
XHI-lea

Marea 
municipiul Tirgoviște a 
sfirșii într-o atmosferă de . 
tcrnică vibrație patriotică, zecile 
de mii de participant! aclamind 
din nou, cu putere, pentru par
tid și secrelarnl său general, 
pentru patria noastră socialistă, 
pentru minunatul nostru popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestări
lor entuziaste ale celor prezenți.

Ceremonia plecării oficiale 
din județul Dîmbovița s-a des
fășurat pe stadionul municipal 
din Tirgoviște. Aici, ca pe tot 
parcursul vizitei, un mare nu
măr de oameni ai muncii și-au 
exprimat bucuria, profunda 
dragoste și recunoștință de a-i 
primi ca oaspeți de seamă pe 
conducătorul partidului și 
statului, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. S-a ovaționat Ș 
cu însuflețire pentru partidul 
comunist, pentru secretarul său 
general.’

în aplauzele și uralelc celor 
prezenți, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ccaușescu au urcat în 
elicopterul prezidențial care s-a 
îndreptat spre București.

acest an și pe întregul 
a mărețelor obiective 

de Congresul 
al partidului, 
adunare populară

al

din 
luat 
pu-

CONCliRSUl PRIETENIA
IA CANOTAJ

Recast pe lacul Trakal, din a- 
propierea orașului Vilnius 
(U.R.S.S.) s-au disputat întrece
rile Concursului Prietenia, la ca
notaj (băieți). Reprezentanții noș
tri au urcat de două ori pe po
diumul de premiere, obtlnînd a- 
eetași loc 3 tn probele de 4+1 
rame (M. Grijuc, Gh. Hemen, c. 
Maliș. C. Bănică, W. Dletrech) și 
4 t.c. (M. Mihalache, M. Spino- 
cl , E. Șerban, I. Vizitiu).

CAMPIONATE • CUPE

IUGOSLAVIA (et. 7). In clasa
ment ctnduce Vardar Skoplje — 
cu 10 p. urmată de Dinamo Za
greb — 7 p. Oîteva rezultate 
Vardai 2”. _ 2 Z . 
Suboflca 3—2 ; Rijeka
2— 0 ; F’ ’
1— 0 ; Ze.eznicear 
Partizan Belgrao 
Roșie Belgrad -
2— 2.

BULGARIA (et. 
Pto”div - Sredet 
Akademik t-*l. Beroe — •
3— 0. Cernomoret — Varna . . 
Slavia — Vrata 2—0. Etlr — Sli
ver: 3—1. Lokomotiv Sofia — Vi
tos) 4—2 Dimdtrovgrad — Spar
tak Pleven 2—1. Pe primele 
locuri : Slavia 10 p Sredeț 9 p 
Vitoșa si Puin cu cite 8 p : pe 
ultimul loc « 16. Spartak Pleven 
2 p. .

VANDA (et. 8). Slttard— S.C. 
Veendam 1—1 ; Zwolle — Haarlem
4— 0 : Ver.lo — FC. Groningen 
4 -2 : Ajax Amsterdam — Deven
ter 3—2 ; Alkmaar — Sparta 
Rotterdam 0—2 • F.C. Utrecht —

7 p. Oîteva ________
- Nlș. 2—0 ; Zenica — 

" “ . Tuzla
Dinamo Zagreb — Titograd 
"------ ‘ Sarajevo —

3—1 ; steaua 
Velez Mostar

S), Lokomotiv
2—1, Pi rin - 

Trakla
1—0

2

S

i

g

Novosibirsk și

volei al 
a parti- 

Prietenia, 
unde se 
fruntașe.

nord-a- 
de fetele 

dimineților 
nu ori-

Coreeană : capacitatea de _a 
organiza ireproșabil competiții 
internaționale, precum și de 
marea pasiune pentru sport, 
pentru fotbal în- special, așa 
ca pretutindeni în lume, a 
tinerilor din această tară. Zi Laurențiu DUMITRESCU

C. M. de șah

ÎN PERSPECTIVĂ,
LENINGRAD. A 19-a partidă 

g intre marii maeștri sovietici 
Garri Kasparov șl Anatoli Kar-Ș____________ .

& pov, care-șl dispută titlul mon- 
dial de șah, s-a întrerupt la

J: mutarea 41 și va £1 reluată 
astăzi. Karpov deține avantaj 

g la întrerupere. Scorul meciului :
g 9,5—8,5 (1) pentru Kasparov.g& SOFIA. Campioana mondială 
g Maia Clburdanidze și-a mărit la 
g 3 puncte avansul ce o separă de 
pf șalangera sa. Elena Ahmîlovskaia. 
g Cîștigînd partida a 7-a, ea' a ma-

g

FINAL IN TURNEUL DE LA 
SZIRAK

BUDAPESTA, 24 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah de 
la Szlrek (Ungaria) a fost cîș- 
’i-’.at de marele maestru sovietic 
Lev Psahls, cu 9 puncte din 13 
posibile, urmat in clasamentul 
final de Pinter (Ungaria) 8 p 
Nogueiras (Cuba), Rogers (Aus- 
tralfa) — 7,5 p Adorjan (Unga- 

g ria). Romanișln (U.R.S.S.) — 7
g o Garcia Palermo (Argentina), 
0 Ftacnik (Cehoslovacia). Sprag- 
g gett (Canada) — 6.5 p Subă (Ro- 
g mânia), Csom (Ungaria), Hazal 
îj (Ungaria) — 5,5 p. Flear (Anglia), 
g Smejkal (Cehoslovacia) — 4.5 p. 
g La concurs au luat parte 13 mari 
g maeștri și un maestru Interna
ți țlonal.

P.S.V. Eindnoven 1—4 ; Feyenoord
— Exce’sioi Rotterdam 5—1 ; F.C. 
den Bosch — F.C. den Haag 3—1; 
F.C. Iwane Enschede — Roda 
Ke.krade 2—3. In clasament con
duce F.C. den Bosch, cu 13 p, 
urmată de Ajax 
„oven — cite ti 
meci mai puțin.

ARG7.1 UNA 
sament conduc 
și* Newell’s Old 
p. urmate de 
River Plate, :u 
rezultate : Veiez 
sarlc 0—6- Newell’s Old Boys — 
San Lorenzo 1—0, Independiente
— River Plate u—0. Boca-Juniors
— Gimnasta y Esgrima 3—1 ; Es- 
tudlantes La Plata — Temperley
1— 2 Ferrocarrll — Racing Club
2— 6.

ANGLIA. In turul II al,Cupei 
ligii engleze. Liverpool a întrecut 
cu 10—0 formația Fulham. Alte 
rezultate : Arsenal — Iludders- 

- field 2—0 : Cambridge — Wim
bledon 1—1 : Charlton Athletic — 
Lincoln City 3—1 : York City — 
Chelsea 1—0 : Preston — .West

—sch, cu 13 p, 
și P.S.V. Etad- 

p. ambele cu un

(el. IX). tn cla- 
echipele Rosario 
Boys, cu cite 1'4 
Independiente șl 
cite 13 p. Citeva 
Sarsfield — Ro-

EGALAREA ?
jorat scorul 
sa. Mai sînt

la 5—2 In favoarea 
de jucat 9 oartide.

finala candldațilorRIGA. In
Artur lusupov — Andrei Sokolov, 
a 10-a partidă a fost remiză. 
Scorul se menține favorabil Iul 
lusupov : 6—4. Mal sînt prevă
zute l oartide

i

BASCHET • In turul 
iar al C.C.E. (m). T.P. 

a dispus cu 96—80 de 
Budapesta Iar Manchester United 
a cîștigat eu 91—67 întîlnirea sus
ținută cu Sporting Lisabona.

preliml- 
Helsinkl 
Honved

CICLISM • Cursa internațio
nală disputată la Louvain (Bel
gia) a revenit rutierului belgian 
Jef Lleckens. cronometrat pe 
distanța de 232 km ta 6h 30. In 
același timp cu învingătorul au 
sosit Jonan Caplot șl Luc de 
Decker/

HANDBAL • In prima partidă 
din cadrul primului tur al C.C.E„ 
formația masculină Steaua Ro
șie a învins, la Belgrad, echipa 
elenă Filippos Verias, cu scorul 
de 28—18 (17—8).

PATINAJ VITEZA • La recen
tele Intr ceri ale Cupel U.R.S.S., 
desfășurate pe patinoarul de al
titudine ..Medeo" din Alma Ata, 
Igo- Jeiezovskf a terminat în
vingător în două probe cu rezul
tate excelente ■ 500 m — 37.46 șl 
1 600 m — l :54,67.

RUGBY • In» continuarea . tur
neului pe care îl întreprinde tn 
Marea Britanle, reprezentativa 
Japoniei a tntîlnit selecționata 
Edimburgh. Partida a reveni* 
gazdelor cu 26—14 (7—10).

TENIS • Mari surprize la Bar
celona. ta turul doi : francezul 
Henry Leconte, cap de serie nr. 
I, a fost eliminat de haitianul 
Ronald Agenor eu 6—1. ab„ lar 
cehoslovacul Miroslav Mecir. fa
vorit nr. 3, s-a Înclinat tn fața 
compatriotului său Marian Vajda. _ 
Scor : 6—4. 3—6. 4—6. Mai rar
un turneu la care primii trei fa
vorit! să fie eliminați după prt- 
rr.-le două tururi (suedezul Nys- 
trom a părăsit competiția chiar 
din prima zl) 1 • Turneu femi
nin la Tulsa (S.U.A.) : Savcenko 
— Beniamin 1—6. 6—4. 7—6 (12— 
10 !) : Kim — Parhomenko 6—3, 
6—3 ; Herr — A. Smith 7—5. 7—5; 
Thompson — Forman 7—6, 7—6 I 
Me Gragor — Minter 6—3. 6—4 ; 
Di s — vltlagran 6—4. '6—2.

VOLEI • La Montpellier (Fran
ța), într-un meci Internațional a- 
mical selecționata masculină a 
Franței a întrecut cu scorul da 
3—1 (13—15, 15—6 15—12, 15—13)
reprezentativa Japoniei.

IMPORTUL** DE VEDETE
A început campionatul francez la baschet masculin. Pină 

acum o știre Ca oricare alta, neintrînd in sfera senzaționalu
lui Partea interesantă urmează abia cind aflăm că cele 23 de 
echipe (împărțite în trei serii) au apelat, pentru sezonul ce 
ablaPa debutat, la nu mal puțin de 27 de baschetbalist! 
câni, care ridică numărul ,,yankei“-loi din prima divizie fran 
ceză la 44 I Practic, toate formațiile au cite o „pereche ame 
rlcană, excepția fiind Reims, care a „mers pe mina Iugosla
vilor B. petrovicl și M. Măriei. Ș! asta nu este totul pentru 
că la acest veritabil „contingent" sosit de peste Ocean se mai 
adaugă un număr de 31 de Jucători naturalizați tot de origine 
nord-americană ! De ce această „Invazie", din moment ce ju
cătorii autohtoni au o destul cte ridicată valoare, probată în 
meciurile inter-țârl. tn care „the strangers” nu au acces 7 Ex
plicația poate fi numai una : profitul, goana continuă după 
cîștlg a diriguitorilor cluburilor franceze, care mizînd pe „nu
mele” sau chiar nurrnl pe... originea (formația Orthez a indi- • 
cat pe lista de transferări un ,,X“ ta dreptul numelui jucăto
rului. adăugind, însă, ta paranteză... S.U.A. I) baschetbaliștilor 
de „import", sacrifică posibilitatea de afirmare a tinerilor lo
canta!, care stat nevoițl să facă „tușa”, cit timp în teren evo
luează „vedetele”.

Că doar au fost cumpărate pe bani grei. Nu-1 așa 7

Ham 1—1 ; Oldham 
Barnsley — Tottenham 
Southampton — Swindon

Leeds 3—2:
2—3 ;
3-0.

DE PRETUTINDENI
5 MECIURILE din sferturi de

finală ale Cupei Cupelor rezervată 
echipelor ctștigătoare 
din Africa (meciuri 
Foadan de Dapang 
— A.S. Sogara 
2—1 f Hammam Llf _____
sia) — El Jadida (Maroc) 0—0 ; 
Ismallla (Egipt) - F.C. Kalamu 
(Zair) 3—0 ; Power Jynamos 
(Zambia! - National S.C. (Egipt) 
l—0. Pentru semifinale s-au ca
lificat : Sogara. Hammam, Ismai- 
lia și National.

6 FEDERAȚIA braziliană in
tenționează să organizeze in anul 
1909 un . turneu eu participarea 
celor șase echipe eîștigătoare ale 
campionatelor mondiale : Anglia, 
Argentina. R.F. Germania, italia, 
Uruguay și Brazilia. Meciurile ar 
urma să se desfășoare ta luna 
Iunie ta orașele Sao Paolo. Mi
nas Gerais. Salvador. Porto Ale
gre, Recife și Rio de Janeiro.

de cupe 
retur) : 
(Togo) 

(Gabon) 
(Tuni-

Andi VILARA

Fotbal
ImerieUoMe
• DUPĂ șapte etape, pe pri

mul 'oc in clasamentul golgete- 
cilor campionatului englez se a- 
fl.i Neil Webb, de la Nottingham 
Forest 
Garry 
rest) 
ton). 1 
Clive . .
— cu cite 7 goluri.

9 FEDERAȚIA italiană de fot
bal a confirmat radierea clubului 
Palermo (divizia secundă) din 
campionatul profesionist, datorită 
situației financiare (apreciată 
drept ..catastrofală") a acestei 
grupări. Unul dintre cele mal 
vechi cluburi italiene, fondat în '■ 
1893, Paiermo are o datorie esti
mată 'a 15, milioane dolari. Ceea 
ce a determinat federația să ia 
o hotărîre radicală a fost eșe
cul încercărilor de a se -găsi ere- , 
dite. x

, cu 10 goluri, urmai da 
Birtles (Nottingham B'o- 

Colin Clarke (Soutnamp- 
lan Kush (Liverpool) șl 
Allen (Tottenham Hotspur)
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