
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ZAIR,

MOBUTU SESE SEKO
La Palatul Consiliului de Stat 

s-au încheiat, miercuri, ÎS mar
tie, convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și general de corp de armată 
Mobutu Șese Seko Kuku Ng- 
bendu Wa Za Banga, președin
tele fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair

Președinții Nicolae "Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au rele
vat cu satistacție rezultatele 
pozitive ale vizitei, ale convor
birilor purtate, care au pus 
pregnant in lumină hotărîrea 
comună de a conferi noi di
mensiuni relațiilor româno-zai- 
reze, de a dezvolta și mai pu
ternic colaborarea dintre cele 
două țări, pe tărim bilateral și 
în sfera vieții internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au con
venit să continue dialogul ro- 
mâno-zairez la nivel înalt, re- 
liefind însemnătatea lui pentru 
amplificarea și aprofundarea 
raporturilor prietenești dintre 
țările și popoarele noastre, pen
tru asigurarea păcii și coope
rării internaționale.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și general de corp de armată 
Mobutu Șese Seko Kuku Ng- 
bendu Wa Za Banga, președin
tele fondator al Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair, au ’ semnat 
miercuri, în cadrul unei cere
monii, care a avut loc Ia Pa
latul Consiliului de Stat, după 
încheierea convorbirilor oficia
le, Tratatul de prietenie și co
laborare între Republica Socia
listă România și Republica 
Zair.

După semnare, cei doi șefi 
de stat s-au felicitat cu căldură, 
și-au strîns îndelung miinile, 
s-au îmbrățișat cu cordialitate

. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au rostit, 
apoi, alocuțiuni, care au fost 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

în încheierea ceremoniei, cei 
doi președinți au închinat o 
cupă de șampanie pentru dez
voltarea continuă a prieteniei 
și colaborării româno-zaireze.

★
Președintele fondator al Miș

cării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair, gene
ral de corp de armată Mobutu 
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa 
Za Banga, celelalte oficialități 
zaireze, au continuat, miercuri 
dimineața vizita în județul Bra
șov.

La întreprinderea de auto
camioane, președintele Zairului 
a fost salutat de Gheorghe Du- 
mitrache, prim secretar al Co
mitetului județean Brașov. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Gheorghe Pe
trescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, de membri 
ai conducerii unității și centra
lei de specialitate, de numeroși 
muncitori care au făcut înaltu
lui oaspete o caldă primire.

Dînd o înaltă apreciere nive
lului tehnic ridicat al produse
lor, președintele Mobutu Șese 
Seko a înscris următoarele în 
Cartea de onoare a întreprin
derii de autocamioane : „Tot 
ceea ce am văzut în timpul vi
zitei în această modernă uzină, 
precum și cu prilejul prezentă
rii unei game foarte largi de 
autoturisme, autovehicule și 
tractoare demonstrează faptul 
că industria constructoare de 
mașini a permis României so
cialiste să se angajeze cu vi
goare pe calea dezvoltării sale 
generale pentru binele poporului 
său Zairul se bucură sincer 
pentru aceste succese. Adresăm 
felicitările noastre cadrelor de 
specialiști și muncitorilor uzi
nei, întreaga noastră admirație, 
pentru măiestria lor, precum și 
calde mulțumiri pentru primirea 
prietenească pe care ne-au fă
cut-o în întreprindere”.

De Ia întreprinderea de auto
camioane, înaltul oaspete zaixez 
și persoanele care îl însoțesc au 
făcut o scurtă vizită în orașul 
Brașov, la cîteva cartiere noi 
de locuințe, exprimînd cuvinte 
de apreciere pentru atenția a- 
cordată de conducerea statului 
nostru ridicării continue a ni
velului de trai al poporului.

La amiază, oaspeții zairezi 
s-au înapoiat in Capitală.

★
In cursul după-amiezii de 

miercuri, general de corp de 
armată Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za Banga, pre
ședintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președin
tele Republicii Zair, a primit, 
la Palatul din Piața Victoriei, 
pe șefii misiunilor diplomatice 
și pe reprezentanți ai organi
zațiilor internaționale acreditați 
în țara noastră.

La primire au fost de față 
Gheorghe Dolgu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge
neral locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major al armatei.

Au participat persoanele ofi
ciale din Republica Zair care 
îl însoțesc pe președintele Mo
butu Șese Seko în vizita ofi
cială în țara noastră.
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Dezvoltarea sportului românesc se realizează pe baza 
îndrumărilor prețioase ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ANI DE AUR, DE PUTERNICĂ AFIRMARE 
A ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ

Una din frumoasele amintiri ale anului 1976 : echipa feminină a 
țării noastre, medaliată cu argint, și Nadia Comăneci, triplă cam
pioană olimpică, împreună cu antrenorii Bela și Marta Karoly, la 

înapoierea de la Montreal
în contextul dezvoltării ge

nerale excepționale a patriei 
noastre in ultimii 15 ani, de 
cînd în fruntea partidului se 
află tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, mișcarea sporti
vă a înregistrat și ea un salt 
Bpectaculos pe planul afirmării 
internaționale, cu rezultate de 
excepție, iar gimnastica se în
scrie, fără îndoială, intre dis
ciplinele care au propulsat pe 
cele mai înalte culmi prestigiul 
și reputația sportivă a Româ
niei socialiste. începînd din a- 
nul 1973 — cînd Dan Grecu a 
adus prima medalie pentru 
gimnastica românească mascu-

dau, la campionatele europene 
de la Londra, firul succeselor 
românești in competiții femini
ne de mare anvergură interna
țională — ți pînă în decembrie 
1979, cînd la Fort Worth, în 
Statele Unite, echipa feminină 
a României devenea pentru pri
ma oară campioană a lumii, 
opinia publică sportivă mon
dială a fost martora unor im-

1965-19804 
cei mai fertil 
Mlin'M 

istoria țării
presionante și prestigioase per
formanțe românești de valoare 
internațională, unanim aprecia
te și aplaudate pe toate meri
dianele globului.

Este pur și simplu dificilă mi
siunea aceluia care s-ar încu
meta să facă o selecție din 
frumosul buchet de realizări al» 
gimnasticii noastre feminine în 
ultimii ani. Pentru că, să nu 
uităm, în această perioadă • 
apărut și s-a afirmat atît de 
strălucitor, în condițiile minu
nate create de partidul și sta
tul nostru, personal de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui, un talent a cărui forță a
răscolit întreaga lume — Na
dia Comăneci — gimnastă care 
a înscris pagini unice in isto
ria sportului internațional; ia 
această perioadă școala româ
nească de gimnastică s-a im
pus in fața lumii prin alto 
sportive de autentic falent, ca 
Teodora Ungureanu, Emilia E- 
berle, Dumitrița Turner, Mell- 
ta Ruhn sau Rodica Dunca.

Beneficiind de condiții mate
riale mereu îmbunătățite, eu

Constantin MACOVB
(Continuare în pag. 2-3)

IERI, W CMPIONATEl DE RUGBY

lină, la campionatele europene 
de la Grenoble, iar Alina Go- 
reac și Anca Grigoraș reînno- dinamo Învinge steaua (15-12)

Stadionul „23 August" — arhiplin I DUPĂ UN MECI PASIONANT
A FOST SEARA FOTBALULUI

Aseară, pe stadionul .,23 Au
gust" au fast peste 70.000 de 
spectatori. în ultimul sfert da 
oră, marele stadion, care ■ 
ajuns la vîrsta maturității, se
măna cu Centomilla sau cu Ja
lisco în zilele de sărbătoare a 
fotbalului. Meciul de ieri a 
fost mai mult decît un joc. A 
fost o tribună care a jubilat, 
încărcată de amintiri și spe
ranțe. Scorul nu are impor
tanță, pentru că nu asta a ur
mărit meciul de ieri, privit de 
unii cu destul scepticism și cu 
zîmbete îngăduitoare, dar care 
a depășit toate așteptările, fă- 
cînd ca stadionul „23 August’

„Naționala ’80“ — „
să ne aducă aminte că aid au 
jucat cindva Real Madrid, In- 
teraazionale, echipele lui Alt 
Ramsey și Helmut Sch°n, casă 
nu amintim decit unele nume 
din cele multe.

Cei care s-au îndoit de fap
tul că „tricolorii ’70“ vor pune 
probleme echipei naționale — 
ratînd testul — trebuie să ad
mită că au greșit. Meciul de 
aseară, pe care nu îl vom co
menta tehnic în aceste rinduri, 
a oferit antrenorilor naționalei 
destule teme de reflecție, În

Tricolorii ’70“ 3-2 (2-0)
cepînd cu ansamblul tactic, se
lecția de principiu și „la o- 
biect”. chestiunea de a ști cine 
e bătrin și cine tinăr. Socotim 
că a fost un joc binevenit, în- 
tr-o ambianță care a solicitai 
mult ți care nu se poate com
para cu tribuna în care s-ar 
fi aflat cel mult 2000 de spec
tatori în cazul unui meci ju
cat în compania unei echipe 
divizionare, venită ca sparring 
partner.

Privit fa ansamblu, jocul a 
pus față în față două gene

rații. „Veteranii" 
au demonstrat o 
reală superiorita
te în jocul colec
tiv, in timp ce 
„Naționala ’80" a 
oferit, în mod fi
resc, un plus de 
vigoare. Această 
opoziție de princi
piu amintește de 
consecvența care 
a caracterizat ve
chiul lot, precum 
și tatonările mult 
prea numeroase

loan CHIRILA

(Continuare 
in vag 2-3)

Dobrin, mereu la 
rampă, încadrat de 
Lupescu (in stin
gă), Ștefănescu, 
Dumitrache, Sameș 
și Munteanu (3). 
Foto ; D. NEAGU

Ieri, etapă inter
mediară la rugby, 
rezultatele Înregis
trate compUclnd si
tuația in clasament.

DINAMO —
STEAUA 15—11
(3—0». Cel care au 
rezistat tentației 
fotbalului (și au 
fost foarte mulți !) 
luind drumul sta- 
dtonulut Olimpia 
nu pot regreta op
țiunea. E forau) der
by a fost un med 
realmente de excep
ție, cum ne răsfa
ță campionatul
nostru doar din 
vreme tn vreme I 
Repriza secundă, 
mal cu seamă, s-a 
jucat intr-un ritm 
îndrăcit; o luptă 
totală pe înaintare, 
faze de un rar dra
matism și o tensio- 
nantă evoluție a 
scorului. Dinamo 
obține o victorie 
după care aleargă 
de atîta timp I Și 
o abține In mod re
marcabil, ea fiind 
echipa care a con
struit și s-a dăruit 
mal mult.

Partida a debutat
alert, primele 15

■ minute fiind domi
nate de 
viști: min. 
cercare de 
8 — atac
palmă de but după o „pătrundere” 
Stoica, min. 11 — Constantin 
greșește de puțin ținta din lovl-

dlnamo-
5 — în- 
drop a lui 
dânamovist

Nica, mta. 
oprit la o

tură de pedeapsă, cu... contribu
ția vintului. Apoi, disputa se 
mal echilibrează. Constantin (l.p. 
min. 20), Petre (l.p. mim. 23), 
Codoi (l.p. min. 30 și drop. min. 
32) ratînd șansa de a puncta. Și 
a venit minutul 3«, in care Stoi
ca transformă lovitura de pe
deapsă acordată, la 25—28 de 
meii: S—0 la pauză.

Nu începuse bine repriza se
cundă — această de neuitat ju
mătate de meci —, cînd Oarai-

Duel aerian Intre Caragea (secundat de 
Borș) și Marin Ionescu. Foto: V. BAGEAG

in apropierea butului proprtm 
Marin Ionescu a plutit splendid 
și nu s-a mal oprit decit în eseu, 
transformat de Codoi : 3—8 M 
min. 45. După alte patru minute 
ultimul a „găsit” un drop spec
taculos : 3—9. Jocul a devenM 
electrizant, tn min. 51, stolns 
transformă lovitura de pedeapsă, 
dar nici Codoi nu s-a lăsat mai 
prejos, in min. 54 reușind ua 
drop de la 40—41 de metri I Ar 
cest 8—la nu a rezistat nfcf <4 
decît cinci minute, Constantia 
reușind o lovitură de maestztȘ

(Continuare îs pag. 2-3)



„TOTUL ESTE ÎNCREDEREA CĂ EȘTI MAI BUN 
DECÎT REZUL TA TELE OBȚINUTE ÎN REALITA TE"

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
AZI, LA BRAȘOV, PRIMUL START IN CAMPIONATELE 

NAȚIONALE DE ÎNOT

Fold 

per.il 
alpd

Pe

Marile întreceri sportive in
ternaționale, și In primul rfnd 
Jocurile Olimpice, au devenit 
din ce în ce mai mult compe
tiții de imensă responsabilitate, 
de înaltă încărcătură emoțională, 
în fața cărora se impun numai 
eel cu atitudine emoțională po
zitivă, cu puternică personali
tate și echilibrați.

Tot mai multe exemple de
monstrează că astăzi, la marile 
competiții mondiale, toți com
petitorii vin foarte bine pre
gătiți fizic, tehnic, tactic, ști- 
mțifico-medical. Și. totuși, a- 
nuQ trebuie să învingă și alții 
să fie învinși.

De regulă, cînd condițiile de 
mai sus sînt egale sau apro- 
■ănativ egale, în momentele 
Cele mat crâncene ale luptei 
sportive cel care cedează pri
mul psihic acela este înfrânt 
De multe ori s-a văzut că „cel 
care vine din spate* * învinge 
mai des decât cei care „con
duce*.  Este o problemă In pri
mul rând psihologică și apoi 
de natură metodică.

fi. p.) la 45 de metri : »—ia.
Spiritele s-au încins, Marghescu 
și Roșu fiind elimirLați (.min. 66), 
ceea ce determină modificări in 
așezarea formațiilor (după ce 
Nica și Codoi părăsiseră .terenul, 
accidentați). Dinamo a menținui 
tempoul, s-a bătut cu toată e- 
nergia pentru fiecare minge. Și 
inevitabilul s-a produs in min. 
77 al timpului regulamentar de 
joc (au existat și prelungiri) : 
Chiricencu a cules un balon ve
nit din defensiva adversă, a ur
cat formidabil în atac ; în aglo
merarea care a urmat, dinamo- 

au păstrat balonul și, după 
o suită de pase, Stoica a plonjat 
în eseu. Constantin a transfor
mat din situație-limită și 
Dinamo a dștigat, astfel, meri
tat, cu 15—12. Arbitrul Paul Soare 
a condus foarte bine, în spiritul 
jocului, un meci foarte greu. 
DINAMO : Petre — Chlricencu,
Marghescu, Constantin, Aldea — 
Nica, (anin. 62 FL Donescu), Pa- 
rascfaiv — Stoica. Borș Zaflescu 
H (min. <1 Iordan) — Caragea, 
Dărăban — Țurlea, Caraim an, 
Gheorghe. STEAUA : Țața — 
Fulcu, Zaflescu I, Enache, Ro
șu — Codol (min. 62 A. Dinu.), 
Suctu — Murariu, M. Ionescu, 
Rădulescu — Postolaehi, Plutea — 
Cornelia, Mimteanu, Cioarec.

Geo RAEȚCH1
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— ȘTIINȚA PETROȘANI 12—0 
(9—B). Cîteva sute de spectatori 
au asistat aici, la Timișoara, pe 
an timp primăvăratic, la un 
med de factură modestă, dar

Dacă — după cum am văzut 
— gimnastele noastre au înscris 
pagini In premieră In istoria 
campionatelor europene și a 
Jocurilor Olimpice, apar eu to
tul firești șl afirmările în are
na campionatelor mondiale. Du- 
pă cele șase medalii cucerite 
la ediția de la Strasbourg funa 
de aur, două de argint și trei 
de bronz) a urmat spectaculoa
sa și unanim apreciata evoluție 
de la campionatele mondiale 
de anul trecut, gimnastele 
noastre cucerind la Fort Worth 
șase medalii, Intre care trei de 
aur și trei de bronz, România 
situîndu-se pe locul I în clasa
mentul neoficial pe națiuni. 
Pentru prima oară gimnastele 
românce au cîștigat titlul pe 
echipe, performanța bucurîn- 
du-se de un ecou deosebit, de
oarece reprezentativa noastră a 
fost cea mai tînără din concurs 
și, în plus, nu a putut benefi
cia la exercițiile liber alese — 
decît la un singur aparat — de 
cea mai bună componentă a 
sa. Aceste fapte subliniază o 
dată mai mult valoarea ridi
cată la care au evoluat gim
nastele românce la întrecerea 
supremă de la Fort Worth, va
loare asigurată de munca pa
sionată, entuziastă și compe
tentă a tehnicienilor noștri, în
tre care o contribuție de cea 
mai mare însemnătate și-au 
adus, la toate succesele din ul
timii 10 ani, antrenorii emerițj 
Bela și Marta Karoly.

Și pentru a completa acest 
impresionant tablou al succe
selor gimnasticii românești din 
ultimii ani, nu putem omite că 
și gimnastica noastră masculi
nă s-a impus atenției interna
ționale prin rezultatele de ex
cepție ale lui Dan Grecu, cam
pion mondial, campion mondial 
universitar, campion european, 
medaliat olimpic, al cărui e- 
xemplu este urmat astăzi de o 
pleiadă de tineri de real ta
lent, care se pregătesc temei
nic pentru viitoarele mari com
petiții.

In pasiunea și dorința cu 
care se lucrează acum pentru 
repetarea performanțelor obți
nute, în ultimii ani, de marii 
campioni, pentru ridicarea pe 
noi culmi a prestigiului țării 
noastre se află, de fapt, secre
tul viitoarelor succese ale șco
lii românești de gimnastică, 
care a înscris veritabile pagini 
de aur In istoria nouă a miș
cării noastre sportive.

„Dosarul*  psihologiei sporti
ve cuprinde trei personaje, 
unul mai important decît altul 
șl fiecare în parte cu respon
sabilități și obligații precise.

SPORTIVUL este cei mai im
portant personaj, ..actorul prin
cipal*.  El este motorul întregii 
activități. Către el se îndreap
tă toate direcțiile pregătirii, 
către el se îndreaptă speran
țele. năzuințele, de ta ei se 
așteaptă totul. Pentru aceasta, 
pregătirea psihologică de zi ca 
sd, și minut cu minut trebuie 
să cuprindă cîteva lucruri sim
ple dar capitale:

— principiul „pot, vreau, 
trebuie*  să fie firul călăuzitori

Sub imboldurile „DACIADEI"

ZESTREA SPORTIVA 
A CEFERIȘTILOR BiSTRITENI 

A ÎNFLORIT 
DIN PROPRIA LOR HĂRNICIE

Ocolim o garnitură de tren 
trasă pe linia de așteptare. In 
aooa de activitate a serviciilor 
C.FJI. Bistrița, trecem printre 
firuri de mașini, apoi Întâlnim 
.... clasă de elevi care sapă 
In jurul unor pomi — semn de 
primăvară. „Unde-ar putea fi, 
pe aici, baza sportivă a C.FJL- 
alui î“ „La doi pași — ai se 
răspunde — ajungeți ia clă
direa aceea lungă și...*

Și in față ne apare, pe ne
așteptate, un perimetru de a- 
menajări sportive care surprin
de prin întreaga lui Infăț-aare. 
între clădiri administrative ți 
blocuri de locuințe, rampe de 
încărcare-descărcare și remize 
de materiale, alături de agita
ția obișnuită a secției L 8 (în
trețineri linii căi ferate) Bs- 
trița, pe un spațiu strict de
limitat — fiecare palmă de pă- 
mlnt este prețioasă — imagi
nația unul artist, parcă, înge
mănată cu brațele unui harnic 
gospodar au creat un loc de 
destindere șl agrement, de re
facere a forței de muncă, o 
bază sportivă pentru C.F.R.-iști. 
Lingă mica și frumoasa clădire 
a vestiarelor întilnizn o femeie 
ce trebăluiește la o răsadniță 
eu pămînt proaspăt.

— Semănăm ceva flori. eă 
adie a primăvară...

Adie, intr-adevăr, un vlnt 
călduț prin coroanele șirurilor 
de pomi care înconjoară zona 
de sport. Ne bucurăm că fe
meia cere ne întâmpină este 
chiar secretara asociației spor
tive, toVarășa Aurica Tisa, a- 
dică cea mai în măsură să ne 
dea relații despre preocupările 
de timp liber ale oamenilor 
drumului de fier.

— Doar cu puțină vreme în 
urmă, pe aici erau niște tere
nuri virane. Tocmai se declan
șase ..Daciada", cînd tovarășul 
ing. Marian Toniuc, șeful sec
ției, ne întreba : „Noi ce fa
cem cu sportul? N-avem tere
nuri ? Ia să punem mina să 
le amenajăm ! Că din senin nu 
pică nimic". Și-am pornit cu 
toții la treabă. Să vă arătăm 
ce-am realizat...

Secretara asociației ne vor
bește cu mîndrie despre hărni
cia oamenilor. Ma.1 întîi s-au 
făcut terenurile de tenis și vo

— sădirea încrederii in for
țele sale, astfel ca el să ajun
gă să creadă că este mal bun 
decît rezultatele obținute în 
realitate ;

— pregătirea în vederea a- 
tingerii unor obiective foarte 
mari (nu copleșitoare) ; spor
tivul trebuie să ajungă să fie 
convins de realizarea lor, să 
lupte pentru depășirea lor |

— învingerea barierelor psi
hice care împiedică un nivel 
de pretenție mai mare |

— convingerea că „cel mai 
bun din luzne*  poate fi învins 
chiar cu armele sale |

— fixarea precisă a motiva
ției pentru crearea năzuințelor;

— folosirea autocomeuzilor și 
autoaprecierii, autoanalizei, a- 
utosugestiei ;

ANTRENORUL. O bună pre
gătire psihologică eu mijloa
cele pe care Ie are antrenorul 
ta Indemină ajută ta realizarea 
și menținerea formei sportive. 
Aprecierea, încurajarea, con
vingerea, anticiparea, sugestia, 
crearea năzuințelor. analiza, 
sînt arme prețioase ta mina 
antrenorului.

Antrenorul este „psihologul 
de zi de zi*  al sportivului, fără 
ci prin aceasta să se elimine 
rotai deosebit de important al 
tmui psiholog pe Engă loturile 
MJortrve sau sportivi individu
al. El cosnpleienrî munca a- 
eeatuia din urmă, antrenorul și 
psihologul ae ajută reciproc. 
psfhoi-ogA fiind un colabora
tor prețios al antrenorului. Ro- 
M său ta pregătire, ea și kt 
eeocurs. pentru succesul spcr- 
theolui sau echipei sale este 
ta un moment dat hotărâtor.

Sportivul ■ caută pe antre
nor cu ochii. Dacă antrenorul 

lei. Apoi oamenii au prins gust 
pentru jocurile sportive. S-au 
amenajat pojpicăria — mai ln- 
ttt descoperită, apoi acoperită 
— vestiarele, bazinul de înot, 
alte terenuri de tenis, zid de 
antrenament (cu platformă bl- 
tuminizată). Totul e«te împrej
muit cu plase înalte de sîrmă, 
cu șiruri de pomi.

— Să vedeți ce-i aici în zi
lele frumoase ! Dar ți acum 
popicari a și sala de șah sînt 
pline. Pe terenurile de tenis 
am amenajat, pe timpul iernii, 
patinoare naturale. S-au des
fășurat concursuri dotate cu 
„Cupa 16 Februarie*  la pati
naj, popice, șah, apoi întreceri 
in cinstea alegerilor de 1*  9 
martie. Cu toate că sîntem doar 
e mină de oameni™

„O mină de oameni*  care 
înțeleg că unul dintre cele mai 
folositoare moduri de a-și pe
trece timpul liber este exerci
țiul fizic, activitatea sportivă 
permanentă și organizată. Iar 
pentru ea s-o poată practica 
au pus cu toții umărul și și-au 
amenajat singuri terenuri de 
sport. Tovarășa Tisa pomenește 
o mulțime de nume dintre oare 
amintim : loan Crăciun — pre
ședintele comitetului sindicatu
lui, Teodor Pop — animatorul 
activității de șah. maistrul Ște
fan Fușto și lăcătușul Iosif .Be
rna, tehnicianul Vasîle Nichita...

Anul trecut sportivii de la 
L 8 C.F.R. și-au făcut debutul 
în întrecerile de nivel muni
cipal și județean la șah și te
nis de cîmp, organizate sub 
genericul „Daciadei*,  în iarnă 
au fost pr-ezenți la competițiile 
de schi, iar acum...

— Mai întîi vom da un veș- 
mînt nou, de primăvară, tere
nurilor — ne spune ing. Ma
rian Toniuc —, pentru declan
șarea „Daciadei*  de vară. Aș 
vrea să vă spun că toată ac
tivitatea noastră are ca suport 
o foarte bună colaborare cu 
conducerea Consiliului Jude
țean pentru Educație Fizică și 
Sport Bistrița Năsăud.

O colaborare fructuoasă, al 
cărei beneficiari sînt C.F.R.- 
iștii, oamenii drumului de fier. 
Iată un exemplu demn de ur
mat.

Viorel TONCEANU 

este emoționat, agitat, palid, 
indicațiile sale lipsite de pre
cizie. bîlbîite. dovedind slăbi
ciune, succesul sportivului este 
pus sub semnul îndoielii. Iar 
de multe ori compromis.

CONDUCĂTORUL SPORTIV 
are de asemenea un rol bine 
deFnit în buna pregătire psi
hologică • sportivului în ve
derea unei competiții. In ob
ținerea succesului. Un bun 
conducător este acela care nu 
vine în ziua sau preziua unui 
concurs foarte important să-1 
mai încarce emoțional pe spor
tivul care și așa este „mon
tat*  ,4n priză*,  pentru că, din 
dorința (sinceră) de a face bine, 
mal mult strică. Nu de puține 
ori mi-a fost dat să aud îna
intea unor competiții impor
tante conducători care. în loc 
să încurajeze, analizau, criti
cau. în loc de o atmosferă mo
bilizatoare creau o atmosferă 
încărcată. Adesea ei înșiși e- 
moționați. îngrijorați și folo
sind cele mai nepotrivite cu
vinte („trebuie să faceți*,  „tre
buie să trageți", „că dacă nu...*  
etc.) provocau crisparea, blo
carea și astfel insuccesul era... 
asigurat. Pentru că nimeni, 
niciodată, nu a văzut un spor
tiv care, intrând Intr-un con
curs. să nu se gândească, să 
au dorească să fie primul. Pre
gătirea psihologică de către 
conducător trebuie făcută cu 
mai mult timp înainte, discu
țiile trebuie să fie ca de la 
■n ta om, apropiate, să dea 
<»rtivului sentimentele de a- 
tașament. dragoste, prietenie, 
să nu-l toci să simtă distan
ța dintre o ftmcție de condu
cere și «km de execuție. An
gajamentele sau promisiunile 
conducătorilor sportivi trebuie 
să aibă acoperire și realizare 
imediată, pentru ca sportivul 
să-și păstreze încrederea in 
conducătorul său sportiv.

Nlcotae MÂRAȘESCU 
antrenor

ȘCOALA ROMANEASCA DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

aparatură de nivel mondial, in 
ultimii ani >-au dezvoltat și 
s-au afirmat eu rezultate re
marcabile puternice centre de 
gimnastică pe tot cuprinsul pa
triei, mtre care cele din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej și 
Deva se situează în frunte, ca 
unități-etalon ale gimnasticii 
noastre feminine. Alături de a- 
cestea — cele de la Baia Ma
re, Sibiu, Bacău, Arad, Cluj- 
Napoca, București, Ploiești sau 
Galați au avut o contribuție 
substanțială la creșterea con
tinuă a numărului de sportive 
talentate, la continua afirmare 
pe plan european și mondial 
a gimnasticii noastre. Frumoase 
săli, cu toate dotările necesare, 
au fost puse la dispoziția gim
nastelor și gimnaștilor la O- 
nești, Deva, Cluj-Napoca, Plo
iești, București, Bacău, Arad 
și astăzi nu mai surprinde pe 
nimeni că gimnastele românce 
sînt protagonistele marilor com
petiții internaționale, dominînd 
campionate europene, mondiale 
sau Jocuri Olimpice.

Ultimele trei ediții ale cam
pionatelor europene, Skien — 
1975, Praga — 1977 și Copen
haga — 1979, au fost dominate 
autoritar de Nadia Comăneci, 
pe care mulți o socotesc cea 
mai bună gimnastă a tuturor 
timpurilor. Cîștigind de fiecare 
dată titlul de campioană abso
lută a continentului, Nadia Co
măneci a intrat anul trecut de
finitiv în posesia „Cupei Euro
pei*,  trofeu atribuit sportivei 
care cucerește trei ediții ale 
campionatelor europene. Iar 
gimnasta noastră este prima 
care a realizat această presti
gioasă performanță. In 1976, la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real, Nadia Comăneci a fost, 
din nou, în fruntea echipei re
prezentative a țării noastre, 
medaliată pentru prima oară 
cu argint în întrecerea olimpi
că, Nadia însăși — cîștigătoare 
a trei medalii de aur — fiind 
socotită de specialiști și de pre
sa sportivă internațională o în
truchipare a perfecțiunii, a 
măiestriei ridicate pe cele mai 
înalte culmi, o adevărată eroi
nă a disputelor olimpice ale 
anului 1976. Tot Nadia Comă
neci este prima gimnastă din 
lume căreia i s-a acordat nota 
maximă într-o competiție ofi
cială, iar Ia- J.O. de la Mont
real sportiva noastră a primit 
de șapte ori nota 10 I

în piscina acoperită din Bra
șov (50 m) se va da astăzi, La 
ora 10, primul start oficial în 
ediția 1980 a campionatelor na
ționale de Înot. Punctul de 
atracție al zilei inaugurale îl va 
constitui, mal mult ca sigur, 
cursa contra'cronometru pe dis
tanța de 200 m spate a milltl- 
plel noastre campioane șl re
cordmane Carmen Bunaciu. Di
liamovist a s-a pregătit In mod 
«perjul pentru acest concurs șl 
va căuta desigur să demonstreze 
celor trei sportive din R.D. 
Germană, care au întrecut-o re
cent în concursul de la Berlin, 
eă rămlne Încă cea mai pună 
specialistă a continentului pe 
această distanță. La Berlin, Rlca 
Reinlsch (14 ani), una din noile 
vedete ale Înotului din R.D. 
Germană, a ciștigat proba în 
2 US,59, iar la Leningrad, in ca
drul meciului U.R.S.S. — R.D.G., 
pe primul loc s-a clasat Korae-

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

Ila Pollt (R.D.G.) cu 2:15,99. Șl 
ar mal ti de adăugat că cea mal 
bună performanță a anului apar
ține recordmanei lumii, Linda 
Jezek (S.U.A.) care a parcurs 
distanța în 2:14,39, la Austin, m 
luna Ianuarie. Dacă Bunaciu va 
reuși (și are această posibilitate) 
să-și corecteze astăzi, la Brașov, 
propriul record (2:14,52), ea va 
deveni probabil — cel puțin 
până la intîlnirea el cu Jezek 
(in aprilie, la Austin) — prima 
performeră a sezonului

O dispută realmente pasionan
tă In această zi Inaugurală va fi 
întrecerea dintre Mariana Pa- 
raachiv (recordmana târli eu 
4:56,99) șl Irinel Pănulescu (în
vingătoare In ultimele confrun
tări directe de la Sibiu șl Bre
men) pe distanta de 400 m mixt.

Astăzi, ca șl In celelalte zile 
de concurs, serllle sînt progra
mate de la ora 10, Iar finalele 
— după-amlaza, de la ora 17.
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DE RUGBY
animat de o luptă dîrză, purtată 
în limitele sportivității. Timișo
renii au învins mai net decît 
le-ar fi dat dreptul situațiile 
din teren, dar meritul lor (au 
avut o grămadă mult mai ușoa
ră) este că au jucat mai bine 
fazele în mișcare și au ieșit 
mai iute cu balonul în brațe din 
așa-zisele „cafuiaje**.  Așa se 
face că au intrat de mai multe 
ori în jumătatea de teren a oas
peților, sancționind prompt gre
șelile acestora prin Cc— 
(excelent) min. 4, 27 și 67 
lovituri de pedeapsă) și 
(min. 13 din drop). ~ 
din Petroșani au dominat 
tușa prin Șt. Constantin, un 
prinzător de perspectivă, au ini- 
țlat faze percutante prin inter
naționalii lor Ortelecan și BU- 
can (mai ales), dar fazele lor 
inițial bune s-au încurcat cu re
gularitate, profitul fiind de par
tea gazdelor. Slab au jucat Tu
ci os e, care a ratat din poziții 
favorabile (min, 16, 23, 37, 40, 
62) și aripa Catană, care a pler^- 
dut două potențiale eseuri. Bun 
arbitrajul lui P. Ionescu.

Di mi trie CALLIMACHI
RAPID — R.C. GRIVIȚA RO

ȘIE 3—19 (3—12). De unde părea 
o simplă formalitate pentru gri- 
vițeni, meciul a însemnat, ta 
realitate, o angajare totală ar 
ambelor formații. Jocului îndrăz
neț dar pe alocuri dezordonat 
al rapidi^tilor, XV-le din „Par
cul copilului" l-a răspuns cu 
acțiuni calme și mal ales co
erente, pornite din grămezi, din
tre care două finalizate prin e- 
seurl (Scarlat, min. 11 șl Mi
lo ale, min. 63), una fiind trans
formată de Simion, autor — ta 
același timp șl a trei Lp. Sișu, 
mai puțin inspirat ca deobicei, 
a redus din handicap prin Lp. 
A arbitrat, cu multă promptitu
dine. Ren6 Chlriac. (t. st.)

POLITEHNICA IAȘI — VUL
CAN BUCUREȘTI 12—3 (t—O).
Teren greu, înghețat, șl o în
vingătoare merituoasă. Au mar
cat Doroftei, Dima — încercări 
transformate de Nistor, respec
tiv Prisăcaru (l.p.). Arbitru : P. 
N&cufliesou. (D. DIACONESCU, 
coresp).

RULMENTUL BlRLAD — ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE 3—« 
(0—6). Joc de bun nivel tehnic. 
A marcat Dranga (l.p.) • A arbi
trat Gh.. Huștiu. (E. SOLOMON, 
coresp.).

C.SJM. SIBIU — FARUL 9—3 
(0—3). Timp frumos, meci spec
taculos, de mare angajament. 
Realizatori : Sîrbu 
Bucos, ambii din 
Șt. Crăci un eseu,
coresp.)

C.F.R. BRAȘOV 
TUL STUDENȚESC 6—6 
Joc frumos. Rugby știi-gazdă au 
muncit enorm pentru un rezul
tat favorabil. Au întîlnit, însă, 
un adversar care a știut să se 
mobilizeze în momentele dificile. 
Realizatori : Gavrilă (drop) și
Mimu (l.p.) pentru C.F.R., res
pectiv Cojocarii (două l.p.). A 
arbitrat M. Gavrici. (C. GRUIA, 
coresp.)

în clasament : L. Steaua 48 p, 
2. Dinamo 45 p, 3. Farul 44 p, 
4. Grivița Roșie 43 p.

ACTUALITĂȚI
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DIN
• Ultimul clasament mondial 

(computerizat), încheiat la K) £e- 
bruarie, indică urmâtoarele po- 
ztții ale principalelor noastre 
tenismane : 11. Virginia Ruzici; 
36. Lucia Romanov; 77. Florența 
Mihai. Remarcabil este saltul spire 
elita mondială al campioanei na
ționale Lucia Romanov.
• In cadrul turneului Între

prins ta S.U.A., Mexic și Repu
blica Dominicană, tînăra jucătoa
re ttmișoreancă Nadia Bech cres
cu a obținut rezultate ceva' mal 
bune la Fort Myers (Florida): 
6—1, ab. cu Lo Prestl (S.U.A.;; 
4‘ 6, 6—4, 6—2 cu FHkoff (S.U.A._) 
și 4—6, 6—3, 1—6 cu Yurtici
(S.U.A.); la Santo Domingo: 
4—6, 6—2, 6—3 cu Yoshida (Ja
ponia) , 6—4, 7—5 cu Temesvări
(Ungaria) și 4—6, 4—6 cu Casale 
(S.U.A.) ; la Casablanca : 3—«, 
6—3, 6—3 cu Tamayo (FUipdne),

7—5> 3—6, I 
slavial
• 
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NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA FRONOESIPRES 
DIN 19 MARTIE 1980 : Extra
gerea I: 35 16 1 36 18 44 ; Ex
tragerea a Ura: 45 21 9 38 26 30. 
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 
1.003.128 lei din care 35.430 lei 
report la categoria 1.
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La seriile de Loz in plic afla- 

te în vînzare continuă să se a- 
tribuie AUTOTURISME „Dacia
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ATE • COMPETIȚII I
azi, la Poiana Brașov
MNAȚI CAMPIONII NAȚIONALI 
SENIORI .........

I STIMULENT PENTRU CREȘTEREA
tactile din 
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de fond 
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în Poiana 
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Șl SCHI-ALPIN JUNIORI
Programul de desfășurare : 

Joi, de la ora 9 : 30 km seniori 
șl 10 km senioare ; vineri, pau
ză ; simbătă : 15 km seniori 
5 km senioare ; duminică, 

senioare
»ta-

•1
a* K1U OCJUUcUU , U — 
feta de 3X5 km 
3X10 km seniori.

Azi, schiorii alpini 
vor desemna primii 
proba de coborîre pentru fete și 
băieți, pe cunoscuta pîrtie a 
Lupului. In continuare, progra
mul campionatelor arată astfel : 
vineri, proba de slalom special; 
slmbătă, prima manșă din slalo
mul uriaș ; duminici, manșa a 
doua a slalomului uriaș șl fes
tivitatea de închidere a eampto- 
aatelor.

juniori 
campioni in

DIVIZIA A DE BASCHET

FARUL

— DINA- 
-42).
i.U. SZBIU

U*OLI “ C.S.Ș. UNIBEA IAȘI — 
JFOU- C^.Ș. I BUCUREȘTI 
«5—73 (41—W).

STEAUA — LC.EJ1. 155—«

Azi are loc returul tatSmMkor.
1b Capitală, jocurile se dispută, 
ia aaba Floreasca, la ora 
fftapdd — Dinamo Oradea) țl la 
ora M (Steaua — LC.EJD.);

IZIA A LA HOCHEI
□, SX. MIERCUREA CIUC A ÎNVINS
T PE STEAUA : 5-0 I

— Steaua

public

a învins

Brandabur, 
Lucaci 2, 

C»ed6 — 
L. Enciu 

Gh. Lupa 
Ta&nadi

• Dinamo București — Meta
lul Rădăuți 18—2 (7—L $—1, •—0).

inată de lupta pentru evitarea retrogradării 
patinoarul 
"l, portl-
,pe a ud-

BeCunidă
ircate de 
retirogra- 
pută & șl 
~izA, fur- 
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(2—a, 2—4, 3—1). Partidă foarte
anâmată, în care scorul a evoluat 
favorabil ctod de o parte, când 
de ceaLaiLtă. Studenții au condus 
M fcucepot, apoi au revenit elevii, 
dar către sfîrșit, forțele lor 
ddmtouîrbdu-se vizibil, au 
pasul. Au marcat : Lajos 2, 
roș, Niklos, Gyorgypall, 
Szallo — Agronomia, Vorjak, 
Becze, Kohn, Bartalis șl Bariț — 
C.S.Ș. Liceul. A condus L Becze. 

Progresul Miercurea Ciuc — Sp. 
studențesc A.S.E. 9—4 (4—1, 1—2, 
4—1). Mai matură, mai bine gru- 
pată în apărare șl naad. realistă 
în atac, echipa Progresul a câș
tigat clar. Au înscris : Texe 2, 
Kedves 2, Solomon 2, Pavel, 
Pall, Olteanu — Progresul, Flo
rian, Steinberg, Jinga, Mihăescu — 
AJSJE. A arbitrat AI. Kalamar.

Astăzi este zi de ptatuză, ♦compe
tiția urmînd să se reia vineri 
tot la București, după urmă-toruă 
program : Ttmava Odorhei — 
Agronomia Cluj-Nap o ca (ora 330 ; 
Avîntul Gheorgheni — Progresul 
Miercurea Ciuc pana 16) ; Bp. 
studențesc A.SJE. — CJS.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc flora n,30).
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PERFORMANTELORj
• Intilnireu unor jucători internaționali, antrenori, arbitri 
și oficiali cu prilejul jubileului F.R. Fotbal • Atribuirea unor 

titluri, diplome ți plachete ale C.N.E.F.S. ți F.R.F.
Ieri la amiaza a avut ioc la 

sediul C.N.E.F.S. o Intllnire a 
unor foști fi actuali internaționali 
de fotbal, antrenori, arbitri șl 
oficiali care, de-a tongul dece
niilor trecute $T in prezent, ou 
îmbrăcat tricourile echipei na- 
ționa-le și au servit cu devotament 
fotbalul românesc. Intilnirea a 
fost prilejuita de cea de a 75-a 
Aniversare a înființării primului 
etob bucureștean de fotbal șl 50 
de ani de la întemeierea Fede
rației române de Fotbal.

La reuniune au participat tova
rășul Emil Drâgânescu, ministru ol 
turismului șl sportului, președinterle 
C.NJE.F.3., membri ca Biroului 
Executiv ăl C.N.E.F.S. și cri ©»»■ 
ducerii F.R. Fotbal, invitați.

Prim-vicepreședintele F.R.F., M. 
M-mie, a prezentat un referat In 
oare a trecut în revista cele meri 
Importante evenimente din pericx»*  
da acestor jubilee. Vorbitorul a 
subliniat creșterea continuă a 
condițiilor materiale pentru prac
ticarea fotbalului după 23 Au
gust 1944 datorită politici! parti- 
duhri de a sprijini pătrunderea 
sporturi!or în masele largi de ti- 
eeret. In mumele biroului F.R.F., 
a felicitat pe toți cei oare ' au 
contribuit la dezvoltarea fotbalu- 
hri șl a arătat sarcinile viitoare, 
printre care cea mai dorită și 
importantă este aceea a ocM- 
ticârH la turneul Onal cri cam- 
pionatului mondial din amri 1932 
cUn Spania.

Au luat apoi cuvtntul Alexan
dru Căpățînâ, unul ctin IntemeSe- 
torti federației, Colomam Broun- 
Bogdan, antrenor emerit, șl ioa 
ȘJbkwan, fost internațional, rector 
«ri l.E-F.S. |n cuvinte •moțicwKsnte 
aceștia au evocat dte teecuhri 
fotbalului, amintind ooncfițtite 
precare de actMtate dta asma 
Npael de Interes a dto

acele vremuri și s-au adresat ti
nerelor generații de fotbaliști In- 
temaționaW * ‘ •
*uflet să depună 
tori le pentru 
man țel or, să 
minunatele 
partidul șl 
la dispoziția 
noastre sportive, implicit fotbalu
lui.

Fotbaliștii internaționali Mircea 
Lucescu și Cornel Di-nu 
țumit călduros pentru 
targ de oare se bucură 
îa țară noastră și s-au 
te numele colegilor lor 
buri și echipe naționale 
depune toate eforturile 
s® obține rezultate superioare în 
competițiile internaționale, îndeo
sebi în apropiatele preliminariii 
crie campionatului mondial.

te încheierea întîlnirii, antre
norilor Gheorghe Popescu, Va- 
tentin Stănescu și Traian Ionescu 
Le-au fost îrvmînate titlurile de 
Antrenor emerit. Au fost apoi de
cernate Diplome și Plachete ale 
C.N.E.F.S. și F.R.F. unor foști 
membri ai conducerilor federației, 
antrenorilor, arbitrilor șl inter
naționalilor cu stagii în echipele 
reprezentative începînd cu mem
brii reprezentativei din anul 
1930, particrpantă la primul cam
pionat mondial și continuînd cu 
idtemațTona Iii de ieri și azi eu 
mai multe selecționări în echipa 
națională.

A fost o atmosferă plină de a- 
tașament pentru fotbal. Sîntem 
convinși că va mobiliza pe jucătorii 
db*  actualele loturi reprezenta
tive care au fost prezenți te 
Bcriă și ti va stimula pentru creș
terea performanțelor te acest 
«pert atit de îndrăgit ta țara 
eocrstrâ.

îndemnîndu-le din 
toate efor- 

creșterea perfor-
râs plătească astfel 

condiții pe oare 
statul le-au pus 

tineretului, mișcării

ou mul- 
iprijinul 
fot ba Iu! 
angajat 
de du
ca vor 

pentru a

A FOST SEARA FOTBALULUI
(Urmare din pag. I)

■dualului

prezentat
70000 da

Dobrin

I
I
I
I
I
I

„Galbenii" ți „albaștrii" au oferit un joc antrenant, cu cîteva 
nume de perspectivă

In meciul de verificare a lotului de tineret

„ALBAȘTRII11 AU ÎNVINS

Marcel Marcu (Voința Tutoea) 
L*  învins la puncte, ou annele 
tetuiIcAi, pe Ilie Captarl (Metaiul 
București), dovedind că „noul 
val“ are talente care trebuie ki- 
CTirajate. Șl la categoria mljlo- 
eie mică au fost cîteva partide 
ee s-au detașat prin dirzenla cu 
care competitorii și-au apărat 
șansele: D. Vilcu (B.C. Brăila), 
mal proaspăt in final, l-a învins 
la puncte, nu fără dificultăți, pe 
M. Miclăuș (Voința Cluj-Napo
ca) ; L Mocanu (Metalul Bocșa), 
după o ofensivă mai puțin e- 
floace Sn prima parte a ksptel, 
găsește resurse pentru un fflnai 
decisiv obținind decizia Ja puncte 
la ăața iul V. Burte (C.S. Zalău).

Alte rezultate: pană: V. Zbu- 
etdn (Nlcollna) b.p. N. Sălăjan 
(Motorul Arad), Al. Dobăeș (Met. 
Bocșa) b.p. A. Zoltan (Cariistruc- 
rrul Alba Iulia), M. Mitrea (C.S. 
Muscelul) b.ab.3 C. Mustafa (Fa
rul), Al. Zbuchin (Steaua) b.k.o.l 
L Neagu (Progresul Brăila), S. 
îuselm (Farul) b.k.o.3 C. Dumi
tru (Vulcan Buc.), șt. Dtncă 
(Met. Buc.) b.p. L Haram (CA.M. 
CSuj-Napoca), L Sandu (Prahova) 
b.p. FL Butnaru (Nicoltoa), P. 
Roșea (B.C. Galați) b.p. L Gu
tă (B.C. Brăila); mijlocie mică: 
V. Clou (Dinamo Buc.) b.p. M. 
Negrea (Met. Slghet), C. Ciochi
nă (B.C. Brăila) b.p. t Alexei 
(NlcoUna), I. Miron (C.SJM. C®«j- 
Napoca) bjab.2 I. Andrușca (Vo- 
tața Buc.).

P. COMȘA — coresp.

V.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L A.S.A. — Dinamo 1, X, S;
IL Gloria — „Poli" Lași 1, X; I
HL Steaua — Chimia Rm. V. 1; I
IV. „U“ Craiova — S.C. Bacău 1
1; V. Jitii — Olimpia 1; VT. C.S. |
Tîrgoviște — F.C.M. Galați 1; 1
Vn. F.C. Argeș — Sportul stud. 
1, X; Vin. „Poli" Tim. — „U“ 
CSuj-N. 1; IX. F.C. Olt — FjC. 
Baia M. 1; X. Juventus — Inter 
1, X; XL Milan — Torino 1; XU. 
Pescara — Lazio X, 1; XTill. Udl- 
nese — Napoli X.

I
I

oare stau la baza 
»U“.

Meciid de ieri a 
din nou celor peste 
spectatori clasa lui
care, indiferent de forma fizi
că in care se află, găsește în
totdeauna resurse speciale, ari 
de rite ori este vorba de un 
contact direct cu mareie pu
blic, inclusiv publicul imens al 
televiziunii. Ca Întotdeauna, 
Dobrin renaște în asemenea si
tuații, reflex al unei dase ip- 
«santestabile. Aseară, pe sta
dionul „23 August”, eî a reușit 
să depășească ptnă și nivelul 
de joc memorabil din partidele 
eu F-C. Baia Mare (3—1 1*
Pitești), Iugoslavia (3—1 pe 
Steaua) ,j chiar pe cri dm 
neuitatul „turnir" cu Dinamo 
(4—3 în ultima zi a campiona
tului trecut). In ambianța de 
aseară, în fața unor fundași de 
valoare, Dobrin a trăit bucuria 
fotbalului total, dacă acceptăm 
ideea că total nu Înseamnă 
doar șoc, alergare și sarfșnet, 
ci întregul arsenal de virtuo
zități tehnice care au făcut din 
fotbal sportul-rege, de la Alee 
James, la SindeJar, la Dl Ște- 
fano și Pelă. în imediata apro
piere a lui Dobrin s-a aflat 
Pescaru, unul dintre eri mai 
buni jucători de pe teren, care a 
evoluat fără greșeală, timp de 
90 de minute, cu un potențial 
fizic care trebuie să invite la 
o dezbatere pe tema metodelor 
și mijloacelor pe care le folo
sește, așa cum le folosește, fot
balul nostru. Alături de ri. 
Inepuizabilul Lucescu, rafina
tul Radu Nunweiller și toți 
ceilalți care au oferit genero
sului public de pe „23 Au
gust” minute de joc îndelung 
aplaudate.

în cadrul echipei naționale 
am remarcat verva lui Dom 
Nlcblae, vigoarea apărătorilor 
și curajul lui Dinu (amintind 
de un meci disputat cîndva la 
Copenhaga), un curaj remar
cabil, în fața unui public care 
i-a reproșat, sentimental, „des
părțirea" de echipa anului 
1970, dar care a făcut-o cu o 
insistență deloc potrivită eu 
cadrul acestei frumoase seri.

Să-i amintim, pentru cronica 
anilor ce vor veni, pe autorii 
golurilor: min. 5 M. SANDU, 
la o greșeală a lui Lupescu 
(mult prea preocupat, s-a spus 
în tribună, de jocul Petrolul — 
Rapid) ; min. 33 BOLONI (din 
11 metri), ia un fault al 
Mocanu, care a amintit 
ploieșteanului în meciul 
Anglia, la Guadalajara ; 
52, LUCESCU, în urma 
frumoase 
Pescaru,

min.
o 

careul 
73

pul, la o acțiune „în cascadă*  
a lui Dobrin.

Arbitrul N. Petriceanu, care 
părăsește gazonul odată cu 
consumarea acestui joc, a con
dus bine (ajutat de cunoscu
ta internaționali D. Nicolae ți 
M. Constantinescu) formațiile :

NAȚIONALA ’80 : Iordache 
(min. 46 Cristian) — Tilihoi 
(min. .70 Koller), Sameș, Ște- 
fănescu, Munteanu II 
(min. 46 
(min, 46 
fcrdn. 
ooHae, 
nu (min.

TRICOLORII 70 : Râducanu 
— Anca (min. J55 Ivăncescu), 
Dupescu (min. 55 Antonescu), 
Pescaru, Mocanu (min. 55 De- 
teanu) — Dumitru (min. 55 
Domide), Dembrovschi (min. 
BB Neagu), Nunweiller (min. 
W Hălmăgeanu) — Lucescu, 
Dumitrache (min, 55 Tătaru), 
Dobrin.

46 
M.

Dinu
Țideanu), BolSni 

lovănescu), Mulțescu 
Augustin) — D. Ni- 

Sandu, M. Răduca- 
46 Bălăci).

„GALBENII11
„Deschiderea" cuplajului de 

ieri de pe „23 August" a fost 
mai mult decît agreabilă. Două 
echipe — „galbenii" și „albaș
trii” — alcătuite din lotul lăr
git de tineret au fost opuse 
pentru ca antrenorii C. Dră- 
gușin, I. Voi ca și I. Oblemenco 
să poată filtra valorile cele 
mai îndreptățite să alcătuiască 
reprezentativa națională pentru 
sezonul 1980. Cei trei tehnifieni 
au fost puși, la sfîrșit, în feri
cita dilemă de a nu putea fi 
teanșanți în opțiuni, în general 
toți cei folosiți avînd prestații 
aproximativ egale, pe fondul 
unei bune forme sportive. Sco 
rul a fost favorabil „albaștri
lor" (se pare creditați cu șansa 
a doua, înaintea meciului), prin 
golurile înscrise de Ciobanu 
(min. 14 ți- 37), primul cu șut 
sec de Ia 7 m, a| doilea după 
un „un-doi“ rapid cu Ralea. 
Pentru „galbeni" înscrisese în
că din debutul „ostilităților", 
hunedoreanul Klein în min. 2, 
după o infiltrare subtilă pe lin
gă orădeanul Zare, mimînd 
parcă pentru o clipă celebrul 
duel al echipelor lor (Corvinul 
ți F. C. Bihor) pentru promova
re, Meciul a fost cursiv, cu a- 
tacuri alternative, cu replieri 
prompte, cu șuturi numeroase 
la poartă (e drept, nu toato 
foarte precise). „Soliștii" întîl- 
nirii s-au dovedit a fi Suciu, 
Ciobanu și Klein (doi „albaș
tri” și un „galben”, într-un 
raport sugestiv, corelat cu sco
rul final). Toți trei, oameni 
din atac, eveniment firesc pen
tru o întîlnire animată de spi
rit ofensiv. Și dacă am fi să

CU 2-1 (2-1)
cernem printr-o sită și mal 
deasă, Suciu ar fi laureatul a- 
cestui trial, fiind la fel de ins
pirat și activ în ambele faze 
ale jocului.

Am anunțat anterior că acest 
meci de verificare va însemna 
și o posibilitate pentru cîțiva 
jucători (anonimi) din „B“ să 
confirme recomandările antre
norilor lor la o recentă con
sfătuire de la F.R.F. „Insoliții“ 
s-au numit Toma și Dumitrașcu 
(Metalul București) și Murar- 
(Aurul Brad). Pe cel mai mare 
stadion al țării și în fața unei 
asistențe, în mod sigur, neîn- 
tîlnită de ei pînă acum, au tre
cut examenul cu bine. Coborît 
din Apuseni, jucînd pe postul 
dificil de „vlrf", Murar, cel 
puțin, a lăsat impresia că dacă 
meciul ar mai fi durat cîteva 
minute ar fi marcat și el golul 
jinduit, într-atît își întețise ti
rul la poarta lui Istrate, pe 
măsură ce timpul de joc se 
scurgea.

Arbitrii bucureșteni Carol 
Jurja (la centru), Mircea M. 
Ionescu și Pavel Peana ai» 
condus foarte bine formațiile s 

„GALBENII" : Boldici (min. 
46 Istrate) — Lică (min. 46 
Vlad), C. Solomon (min. 46 
Bumbescu), Io van, Kiss (min. 
46 Dumitrașcu) — Mureșan, Bo- 
zeșan, Klein — Terheș, An+ohi, 
Irimescu (min. 46 Geolgău).

„ALBAȘTRII": Toma (min. 
75 Nițu) — Bubela, Mărginean, 
Zare, A. Mincu — Suciu, FL 
Pop, Coraș — Verigeanu (min. 
46 M. Marian), Ralea (min. 46 
Murar), Ciobanu.

Ion CUPEN

gă ; 
după 
In 
min.

lui 
jocul 

cu 
min. 
unei 

acțiuni a libero-ului 
pe extrema stîn- 

65, D. NICOLAE, 
reușită „croșetă” 

de 16 metri, 
TATARU, cu că

• Da meciul PoUteh- 
ntoa lași — Universi
tatea Craiova a asistat 
și Lică Nunweiller 
g£V), antrenor în cor
pul tehnic al clubului 
Dinamo. Venise cu in
tenția mărturisită de a 
urmări jocul craioveni- 
Jor, înaintea întUnirii 
directe Dinamo — Uni
versitatea, care poate 
fi hotărîtoare în lupta 
pentru șefia clasamen
tului. Cum n-a obser
vat nimic ,.special" ia 
enaioveni, după partidă 
gîndea cu voce tare: 
wCe-i spun eu acum 
profesorului Angelo Ni- 
culescu ! ?“ • Majaru 
și Ortac sint două ex
treme „pline de via- 
țâ“, astfel incit evolu
ția lor palidă în jocul 
cu F.C. Olt a surprins 
publicul spectator.
Dacă ne gindim însă 
Ja ascensiunea funda
șilor laterali adverși, 
JLică și A. Mincu, sur
priza nu mai e... 
priză. După cum 
mai e surpriză 
faptul că ambii sînt în 
lotul de tineret • 
Șoarece se străduiește 
să facă față noilor sale 
sarcini în linia de mij
loc, dar el rămîne un 
vîrf prin excelență. Și 
atunci ? @ Jocul la
ofsaid al unor echipe 
reprezintă o piatră de 
încercare pentru tuși- 
eri. în această situație 
a fost și arbitrul 
Plischi, la Galați. In 
momentul forțării ofsai
dului, jucătorii 
se năpusteau 
mente 
advers, 
liniilor

«ur
nii 

nici

olteni 
Kteral- 

_ cîmpul 
„încrucișarea" 
adverse era

&pre

atlt de rapidă, 
momentul stabilirii po
ziției litigioase se fă
cea ta.tr-<o fracțiune de 
secundă. Cu ații mai 
de neînțeles este roiul 
de arbitru pe care și-l 
asumă spectatorul a- 
flat în... unghi ascuțit. 
• în vestiarele arbitri
lor, la stadionul Dina
mo, înaintea derby ului. 
Cineva făcea observa
ția că brigada Rainea- 
Igna-Pop va avea o mi
siune ușoară, miercuri, 
la Mbnchengladbaeh, 
unde Borussia, pomeșle 
de la 4—1 în jocul cu 
St Etienne. A interve
nit C. Dinulescu: „Mie 
nu mi-au plăcut nici
odată jocurile fără mi
ză. Nici ca 
nici ca 
Situație 
cilă în 
Zamfir 
cipă la _ _ 
tive disciplinar e), 
chea este bolnav de 
hepatită, Nica s-a re
întors la Metalul (ca 
și Șt. Popa). în sfîrșit 
Iordănescu a jucat du
minică cu fisură la 
laba piciorului sting. 
Conducerea tehnică se 
gîndește la legitimarea 
lui Prodan (fost junior 
al clubului militar, 
dealtfel) de la Metalul. 
@ Corneliu Costines cu, 
președintele lui S. C. 
Bacău, făcea următoa
rea remarcă la sfîrși- 
tul medului cu Jiul: 
„Dacă jucătorii noștri 
s-ar angaja Ba efort și 
la Bacău așa cum au . Sportului 
făcut-o la Petroșani, Care,
am juca fiecare meci ------
cu casele închise*.  @__ ________
„De ce o fi executat în revista

jucător, 
arbitru...". • 
destul de difi- 
lotul Stelei : C. 
nu mai parti- 
pregătiri (mo- 

• " Pu-

dupitu penalty ui pe 
sus, exact deasupra lui 
Mangeac, că de cînd 
21 știu el preferă col
țul din stingă porta
rilor, jos la firul ier
bii — se întreba an
trenorul V.
• 
lui 
se 
ta 
rie 
care unii dintre supor
terii echipei din Petro
șani făceau remarca: 
„Cînd Labar di nu-i a- 
casă... șoarecii joacă 
pe masă" (’.). Cu alte 
cuvinte, jucătorii 
privesc meciurile 
seriozitate... • 
l-am căutat pe antre
norul timișorenilor, 
Don V. Donescu, în ca
bină, înaintea meciu
lui, pentru a ne da 
formația, ni s-a spus: 
„Este în tribună, urmă
rește repriza secundă 
a medului Rapid — 
Poiana Cîmpina". Cînd 
l-am căutat după meci,

Tîlmaciu.
Președintele clubu- 
Jiul, Petre Libardi, 
află de cîteva zile 
o reciclare 1a Efo- 
N-ord, motiv pentru

< < <

nu 
cu 

CTnd

dențească", acolo unde, 
cîndva, au Uost găzdui
te... gîndUirifbe lui Ne- 
cula Răducanu ! & 0—0 
pe tabela de marcaj și 
totuși 5—0 pentru 
„Poli" Timișoara ! Pen
tru că toate persoane
le consultate (printre 
care și doi reprezen
tanți ai federației pre- 
zenți la meciul Spor
tul studențesc — „Poli" 
Timișoara) au mărturi
sit că le-a plăcut mai 
mult echipa bănățeană, 
în box, preferința con
tează în arbitraj, Sta
bilind un învingător. 
In fotbal, duminică, 
„Poli" a fost învingă
torul moral ! • Pentru 
că a încercat să înitîr- 
zle executarea unei lo
vituri libere de către 
adversar, Stanciu, de 
la Gloria Buzău, a pri
mit cartonaș galben. 
Foarte bine. Același lu
cru l-a făcut, însă și 
lovănescu, dar pe el 
nu l-a sancționat ar
bitrul ! Cu ce cîntar...

pentru a discuta puțin 
despre egalul obținut 
de echipa sa, a repli
cat: „Dar repede, mă 
grăbesc, merg pe sta
dionul Dinamo, să văd 
repriza secundă a der
by ului Dinamo — Stea
ua. î“ Documentarea a- 
precdatului tehnician 
este, cum s-ar spune, 
completă I • Salutăm 
apariția unui nou jucă
tor pe post de croni
car sportiv. E vorba 
de Octavian Ionescu, 
sobrul mijlocaș al

' ' ‘ studențesc, 
de săptămîna 

trecută, are o rubrică 
despre etapa de fotbal

„Viața stu

împarte dreptatea ar
bitrul C. SziLaghi ? fi 
Tomaszewski de la Pi
tești. 7 Ca să-și sfideze 
adversarii, în meciul 
de juniori portarul Ni- 
țu, de la F.C. Argeș, 
a venit la poarta celor 
de la Gloria Buzău, la 
o lovitură de colț. 
Oare așa de mare fot
balist a ajuns Nițu ? 
fi Pînă în minutul 60, 
cînd scorul era egal, 
o parte dintre specta
torii piteșteni își apos
trofau favoriții. La fi
nalul partidei, cînd F.C. 
Argeș cîștiga cu 6—2, 
tot stadionul aplauda. 
Ce repede se schimbă 
undd oameni !...



SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME LA „ORA OLIMPICĂ
Turneul internațional de șah de la București

• Avantajele flop-ului, servituțile ventralei
• Fără Iașcenko ți Beilschmidt ? • Adrian 
Proteasa : „2,29 m este doar un început*  1

CELE MAI BUNE REZULTATE 
DIN TOATE TIMPURILE

Săritura in înălțime a fost ve
deta recentelor campionate eu
ropene de atletism pe teren aco
perit de la Sindelfingen. Faptul 
nu surprinde, pentru 
mea este 
maximă al 
importante 
5—6 ani.

...A fost,

punctul de 
oricăror 

desfășurate In

că înălțl- 
atracție 

competiții 
ultimii

„show- 
primul 

________ dincolo 
trezind, parcă, 

vreme

___  mai întîi, 
man“-ul Dwight Stones, 
care a ridicat ștacheta 
de 2,30 m, ' 
vis proba cantonată 
mai bine de un deceniu la „mo
mentul Brumel“.

Stones a fost liderul genera
ției cu care „flop“-ul a ajuns 
la maturitate. In urma america
nului, numărul săritorilor de 
peste 2,25 m a crescut vertigi
nos, iar cei mai mulți dintre ei 
utilizau procedeul inventat de 
Fosbury.

în primul an de după Montreal 
a apărut însă Vladimir Iașcenko 
care, în două sezoane și înainte 
de a împlini vîrsta senloratului, 
a ajuns la 2,35 m. „lașka**,  în 
primul rînd și după el Rolf 
Beilschmidt au dovedit că sări
tura cu rostogolire ventrală 
nu-și epuizase resursele.

„Bătălia stilurilor**  a dus la 
progresul necontenit al probei 
în ultimele două sezoane. (înăl
țimea este singura probă a atle
tismului contemporan în care 
două procedee tehnice își dis
pută simultan, cu „argumente**  
aproape la fel de convingătoare, 
supremația ; este, să 
tem, o situație 
înălțimea de 2,30 m a 
în scurt timp, să mai fie o veri
tabilă barieră psihologică : în 
1977, 1978 și 1979 nu mai puțin 
de o duzină de săritori au depă
șit-o, în aer liber sau pe teren 
acoperit. Și mai mare este nu
mărul celor care au obținut re
zultate de peste 2,25 m în acest 
interval, ridicînd considerabil 
nivelul de ansamblu al probei.

Flop-ul este majoritar, și încă 
în proporție zdrobitoare. Au apă
rut, așa cum sublinia în ziarul 
francez „I’Equipe*  (după Sindel
fingen) Robert ParientS, diferite 
variante, în funcție de calitățile 
specifice ale practicanților (su
plețea — Mogenburg, Wszola ; 
forța — Grigoriev, Proteasa). Se 
pare că flop-ul rezolvă mai bine 
momentul cel mal important, al 
bătăii. Desprinderea se efectuea
ză în condiții biomecanice mai 
avantajoase, cu piciorul de atac 
îndoit, nu întins ca la rostogoli
rea ventrală. Viteza elanului 
este și ea mai mare, pentru că 
săritorul nu mai are de rezol
vat dificilul moment al blocării 
de la „ventrală". Impulsia este 
mai „curată**,  mai directă, asigu
ră o înălțare mai mare a cen-

din 
de

recunoaș- 
privilegiată). 

încetat,

trului de greutate 
al corpului, capa
bilă să anuleze a- 
v anta jele pe care le 
are ventrala în mo
mentul următor, al 
trecerii ștachetei 
(avantaje în privin
ța rotațiilor com
pensatorii, determi
nate de mobilitatea 
superioară a coloa
nei — și deci a 
corpului — în plan 
anterior).

Se dovedește, în
ciuda aparențelor, 
că flop-ul este șl
mai puțin... periculos,

Vladimir Iașcenko (U.R.S.S.) 
Dwight Stones (S.U.A.) 
Franklin Jacobs (S.U.A.) 
Dietmar Mogenburg (R.F.O.) 
Rolf Beilschmidt ’(R-D.G.) 
Greg Joy (Canada) 
Aleksandr Grigoriev (U..ILS.S.) 
Jacek Wszola (Polonia) 
Henry Lauterbach (R.D.G.) 
Benjamin Fields (S.UA.) 
Carlo Thrânhardt (R.F.G.) 
Gerd Nagel (R.F.G.) 
Andre Schneider (R.F.G.) 
Pat Matzdorf (S.U.A.) 
Rory Kotinek (S.U.A.) 
Gerd Wessing (R.D,G.) 
Adrian Proteasa (România) 

•) Rezultate obținute în salâ.

2.30
2.30
2.30
2.29
2.29 
2,29*  
2,2^

___ __ _ T___ _ ________ pentru că au 
se cunosc cazuri de accidente (Ia 
coloană, în urma. aterizării pe 
spate) ale săritorilor valoroși. In 
schimb, ventrala (unde, în mo
mentul blocării, la bătaie, picio
rul de sprijin trebuie să suporte 
o greutate de cîteva sute de 
kilograme/forță într-o poziție în
covoiată) face, lată, victime... Și 
încă dintre cele mai celebre !

Operat în septembrie la Mos
cova de doctorița Zoia Mironova 
la genunchiul piciorului de bă
taie (menise) — după un sezon 
neconvingător, în care n-a mai 
trecut de 2,30 m — Iașcenko a 
mai fost spitalizat în această 
iarnă de cîteva ori și se vorbea, 
recent, despre o nouă interven
ție chirurgicală. Cert este că ei 
n-a sărit deloc în sală, nu a 
fost la Sindelfingen (după ee 
cîștigase în 1978 C.E. la Milano 
și în 1979 la Vlena) și că din 
vara trecută nu a mal făcut nici 
o săritură.

Celălalt „ventralist- de super- 
clasă al momentului, Beilschmidt, 
a fost și el operat în această 
iarnă la „tendonui kd Ahiie", 
iar prezența lui la J.O. este, ea 
și în cazul lui iașcenko. îndo
ielnică.

Ventrala cere, după cum m 
vede, un tribut greu. Să M 
amintim că șl Brumei acuza, M 
1964, dureri la genunchiul picio
rului de bătaie, fiind cit pe ee 
să piardă titlul la Tokio, că ți 
Pat Matzdorf, cei care Pa suc
cedat pe lista recordmanilor 
mondiali, a avut necazuri simi
lare...

ți me !). Alțl trei săritori dia 
R.F. Germania — unde antreno
rul Dragan Tancld face școală 
— au depășit, m 1979, 2,30 m — 
Nagel, Schneider și Thrănhardt 
și toți trei par capabili Încă de 
progres. Dintre americani, tot 
Stones și Jacobs par cel mal 
puternici. Primul, reamatorlzat, 
a depășit însă vîrsta optimă a 
marii performanțe — proba a 
„întinerit*  foarte mult l —, al 
doilea, limitat de talie (l.TT m), 
n-a mai găsit forma din iarna 
lui US. Din plutonul care £1 mai 
devansează pe Proteasa, doar 
Wszola și, oarecum, Grigoriev 
sint constanți la înălțimi mari 
șl trebuie așezați printre favo- 
rițL

Recordmanul nostru, autorul 
celui mai spectaculos salt din 
ultimele luni, este șl ei btae pla
sat. Adrian Proteasa a intrat in 
elita probei șl chiar dacă trebuie 
să recunoaștem că în lupta pen
tru medalii pot apărea și alțl 
săritori (din grupul aflat acum 
la 2,25—238 m) medalia de 1» 
Sindelfingen constituie pentru ei 
un atu de care trebuie să țină 
seama™ ceilalți pretendenți 1 Șl 
Adrian mal are o calitate speci
fică vedetelor adevărate : zare 
bine tn concursurile tari, nu ra
tează marile ocazii. ȘL așa cum 
ne-a declarat la întoarcerea de 
la „europene*,  acest 8,2*  m nu 
este declt un început...

Partidele întrerupte din run
da a 14-a s-au încheiat cu re
zultatele scontate : Kojder și-a 
realizat avantajul la Spirido
nov, Ștefanov la Groszpeter 
Foișor la Grunberg, în timp ce 
Beleavski și Șubă au căzut de 
acord asupra remizei.

Parcă pentru a nu-șl dez
minți renumele celei mai dis
putate ediții a tradiționalei 
competiții, ultim» rundă a 
purtat același caracter de 
luptă, în primele cinci ore de 
joc înregistrîndu-se doar două 
remize: Prandstetter — Iones
cu și Grilnberg — Chandler. 
Celelalte șase partide s-au în
trerupt

In mare criză de timp, Cio- 
eâltea n-a văzut un mat în trei 
mutări la Kojder (după un joc 
excelent condus) și este — 
probabil — pierdut. Ștefanov 
are un pion în plus la Be-

leavski și șanse apreciabile de 
a obține o victorie de palma
res. Un pion in plus deține 
Foișor la Șubă, iar Ghindă o 
damă și doi pioni pentru două 
turnuri la Groszpeter. Rezulta
tele acestor partide sînt impor
tante pentru stabilirea locului 
secund, primul fiind deținut 
autoritar de Beleavski. In po
ziții complicate au rămas ne
terminate partidele Grigorov 
— Ghițescu și Spiridonov — 
Stoica.

înaintea disputării întrerup
telor de azi dimineață, clasa
mentul este următorul :

BELEAVSKI 12 p (1), Șubă 
9 (1), Ionescu 8,5, Ghindă 8 
(1), Chandler, Prandstetter 8, 
Stoica, Groszpeter, Spiridonov 
7 (1), Ghițescu, Ciocâîtea, Foi
șor 6,5 (1), Kojder 5,5 (1), Ște- 
fanov, Grigorov 5 (1), Grfin- 
berg 4,5 p.

SUCCES CATEGORIC AL TINERILOR NOȘTRI RUGBYȘTI

ROMÂNIA - POLONIA (echipe de juniori) 64-0

Vladimir MORARU

Ieri, reprezentativa noastră 
de junimi a înscris o nouă 
victorie asupra formației simi
lare a Poloniei, de data aceasta 
la modul cel mai concludent: 

64—6 (30—0). Rezultat sever, 
care oglindește însă precis reala 
diferență de valoare dintre cele 
două selecționate. Iar dacă 
scorul nu a luat proporții și 
mai mari aceasta se datorește 
scăderilor de ritm pe care și 
le-au permis, pe alocuri, selec
ționații lui AL Pop și Constan
tin Vasile și unei anume ten
dințe de joc individualist. Oas
peții nu au mai dat îndîrjita 
replică de sîmbătă, ei acuzînd 
oboseala acumulată în prece
dentele partide din Capitală.

★
Cum se prezintă, așadar, pro

ba, înaintea sezonului olimpie. 
In aer liber T Folosind drept 
principal criteriu de apreciere 
tabelul alăturat putem face 
citeva previziuni tn privința J.O. 
de la Moscova. Absența proba
bilă a Iul Iașcenko și Beilschmidt 
— valorile cele mai sigure — 
lasă lupta deschisă. Numărul 1 
al momentului este, fără În
doială, Mogenburg, un săritor 
uriaș (la propriu : 2,81 m măl-

CONCURSUL DE PENTATLON MODERN
DE LA FONTAINEBLEAU

Un film al meciului ar fl 
inutil. Să reținem marcatorii i 
Pongracz 4, Giura 2, Cămară 3, 
Bălan, Leoca, Badea, Coma» 
Șugar — eseuri transformat» 
(4) de Bezușcu și (2) de Badea. 
Formația folosită : Bălan (Năs- 
tasă) — Cămară, Nicolae, Gin- " 
ra, Leoca (Badea) — Bezușcu, 
Coman — Șugar, Moraru, David 
(Berende) — Pongracz, Dinescu 
(Constantin) — Văsluianu, Ciută 
(Benguș), Colibă. A arbitrat 
Șt. Rădulescu.

Dincolo de rezultat, să notăm 
calitățile remarcabile ale înain
tării, chiar dacă au lipsit cîțiva 
talentați juniori (accidentați). 
Coman și Bezușcu formează • 
bună pereche de mijlocași, pro
bleme ex’stind insă la nivelid 
treisferturilor. Să sperăm că în 
timpul rămas antrenorii lotului 
vor găsi formula ideală de e- 
chipă, capabilă de performanța 
maximă în Tunisia I

Duflă turneul de la Moscova al lotului olimpic de baschet feminin

„PUNCTE CIȘTIGATE", 
DAR Șl DESTULE MINUSURI 
ÎN JOCUL ECHIPEI NOASTRE

Răspunzînd invitației federa
ției de specialitate din U.R.S.S„ 
lotul olimpic de baschet femi
nin al României a susținut la 
Moscova citeva întîlniri de ve
rificare în compania unor e*  
chipe fruntașe în campionatul 
unional. Meciurile (în cursul 
cărora lotul român a evoluat 
sub denumirea Selecționata 
Bucureștiului) au prilejuit tes
tarea tuturor celor 12 jucătoa
re, în fața unor partenere de 
întrecere puternice, avind o ex
celentă pregătire atletică și teh
nică și care au manifestat mul
tă combativitate in apărare, 
punind probleme grele forma
ției române, mai ales cind au 
folosit zqna-presing. In cele trei 
partide, baschetbalistele român
ce au obținut următoarele re
zultate . — — -
Spartak 
(35—43) cu Ț.S.K.A. Moscova, 
65—77 (30—45) cu Dinamo Mos
cova.

Referitor la prestația lotului 
țării noastre, care se pregăteș
te pentru a lua parte, între 5 
și 15 mai, Ia Varna, la turneul 
de calificare pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova, antre

norul federal George Chiraleu 
ne-a relatat unele amănunte :

„Jucătoarele noastre au fă
cut față, prin joc rapid și con
traatacuri finalizate, unor bas
chetbaliste cu gabarit impre
sionant. Remarcabilă evoluția 
în apărarea individuală și co
lectivă, combativă, în special 
imediat după înscrierea unui 
coș sau după o nereușită. Se 
poate, însă, și mai bine, cu 
condiția concentrării perma
nente și nu doar în faza ini
țială începerii acțiunii de apă
rare. Tot la capitolul punctelor

75—56 (39—33) cu
Moscova, 70—74

pozitive mai amintesc de Îm
bunătățirea procentajelor la a- 
runcările la coș de la semidis- 
tanță și distanță, precum și 
faptul că, în toate cele trei me
ciuri, echipa noastră a cîștigat 
reprizele secunde. Făcînd a- 
ceastă din urmă afirmație, am 
trecut, de fapt, la defecțiunile 
încă persistente. Este vorba de 
primele reprize, mai precis de 
faptul că în fiecare partidă 
startul a fost slab, ceea ce a 
permis adversarelor să obțină 
avantaj pentru anularea căruia 
baschetbalistele noastre au fost 
nevoite apoi să depună eforturi 
deosebite. Cauzele 7 Insuficien
ta „încălzire”, dar mai cu sea
mă neîncrederea baschetbalis
telor noastre în propriile posi
bilități. Am mai notat faptul 
că lupta pentru recuperarea 
mingilor nu constituie un efort 
colectiv, ceea ce micșorează po
sibilitățile de realizare a con
traatacurilor. Caracterizări: 
Mariana Bădinici, Magdalena 
Pal, Diana Balaș, Nina Chira
leu, Tatiana Popescu au jucat 
cel mai bine ; Ecaterina Bradu, 
Elena Filip (Care nu și-a reve
nit după un accident), Ștefani» 
Borș au evoluat sub așteptări: 
de la Maria Roșianu și Rodica 
Goian se pretinde mai mult| 
Iuditb Gross și Maria Grigoraș 
nu au convins.

In continuarea pregătirilor 
pentru turneul de la Varna 
(menționez că toate cele 23 de 
reprezentative înscrise au con
firmat participarea), lotul ro
mân va efectua, săptămîna vi
itoare, antrenamente (la Ora
dea) în compania puternicei se
lecționate a Ungariei, cu care 
va susține și meciuri amicale 
de verificare". (D. STĂNCU- 
LESCU).

PARIS, 19 (Agerpres). — Tra
diționalul concurs internațional 
de pentatlon modern de la 
Fontainebleau a debutat eu

proba de călărie elștigată 
J. Adam (Cehoslovacia) ți

MECI INTERNATIONAL
DE NATAJIE LA MAGDEBURG

BERLIN, 19 (Agerpres). — 
Desfășurat la Magdeburg, me
ciul internațional de natație 
dintre selecționatele secunde 
ale R.D. Germane și U.R.S.S. 
s-a încheiat cu scorul de 113— 
111 puncte în favoarea înotă
torilor sovietici. Iată principa
lele rezultate : Masculin: 100 m 
bras — Hanke (R.D.G.) — 
1:06,40 | 100 m spate — Șabolot- 
nikov (U.R.S.S.) 58,71 | Feminin: 
200 m bras — Svetlana Varga
nova (UJUS.S.) — 231,90: 200 
m spate — Fetra Riedel 
(R.D.G.) — 2:18,74.

de 
. . J- 

Peciak (Polonia), clasați pe pri
mul loc, la egalitate, cu cîte 
1100 puncte. Pe locurile urmă • 
toare s-au situat Oleszinski (Po
lonia) — 1090 puncte, Monev 
(Bulgaria) — 1088 puncte, Eu
gen Pop (România) — 1080 
puncte, Nightingale (Anglia) și 
Cortes (Franța) — cîte 1079 
puncte etc.

La întreceri participă concu- 
renți din 11 țări.

RECORD MONDIAL

DE HALTERE
BUDAPESTA, 19 (Agerpres). 

— Cu prilejul concursului de 
haltere dotat cu „Cupa Pano- 
nia“, care se desfășoară la Ta- 
tabanya (Ungaria), sportivul 
bulgar Sabir Sabriev a stabilit 
un nou record mondial la ca
tegoria cocoș la stilul „smuls”, 
cu 123 kg.

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE
IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

FINALA
LILIANA

„CUPEI 
RONCHETTI**

LA BASCHET
19 (Agerpres). — 
feminină de baschet

SOFIA, 
Competiția 
„Cupa Liliana Ronchetti*  a fost 
ciștigată de echipa iugoslavi 
Monting Zagreb care, In finala 
disputată la Pemik, a întrecut 
cu 82—76 (48—38) formația M>- 
rlța Plovdiv. Din formația în
vingătoare s-a evidențiat Pe- 
punik (22 p), iar coțgetera e- 
chipei bulgare a fost Mihailova 
(23 p).

EUROPENI

As«arâ s-ou desfășurat meciuri le-retur 
oi. eupekx europene ia fotbal. Echipata 
finala.

din cadrul sferturilor de fina Id 
subliniata s-aa calificat în sora*.

CUPA CAMPIONILOR
Hejduk Sp«t — Hamburger S.V. 3-2 (1-0) In tur 0—1
Dinamo Bedfa — Nottingham Foreet 1-3 (0-3) in tur 1—0
Ajax Amsterdam — Racing Strasbourg 4-0 (2-0) In tax 0-0
Real Modei d - Celtic Glogow 3-0 (1-0) fa tur 0-2

CUPA CUPELOR
IIX Goteborg - Arsenal 0-0 fa tur 1—3
F.G Valencia — C.F. Barcelona 4-3 (2-2) fa tur 1-fl
F.C. Hants, — Dinamo Moscova 2-3 (1-2) fa tur 2-0
Juventus Torino - F.C Riidui 2-0 (1-0) fa far 0-3

CUPA UXFJU
Bor. Monchengiadboch - St. Etienn. 2-0 (2-0) in tur 4-1
Bayem MQnchaa — F.C. Kaisarsku/tero 4-1 (1-1) fa tur 0-4
Lokomotiv SaHe — V.f.B. Stuttgart 9-1 (0-1) fa tur 1—3
Zbrojovfca Bnw — Eintracht Frankfurt 3-2 (1-1) fa tur 1t4

Modurile die »emifinale sînt programate fa 9 fl 23 aprilie Alte am&>
■ante, fa zfarui de mflne.

★ ★ ★

cu formația Belgiei. Ga» 
maroate de Veriieyen

• Selecționata Uruguayului a 
dele ou obținut victoria om 2—0 
(mfa. 66, din lovHurâ de ie 11 m)

jucat la Bruxelles
(O—O), prin golurile ... 

fi Vander Elst (min. 86).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
SCHI • „Cupa Europei*  a 

programat pe pîrtla de la Haute 
Nendaz (Elveția) o probă femi
nină de slalom uriaș, ciștigată 
de sportiva elvețiană Maria 
Walliser cu timpul de 2:30,62, ur
mată de Olga Saratov» (Ceho
slovacia) — 2:30,96. Situată pe 
locul trei, schloara austriacă 
Erika Gferer se menține lideră 
in clasamentul general al „Cu
pei Europei*,  cu 198 p, fiind ur
mată de Olga Saratova — 132 p. 
• Concursul de la Zakopane s-a 
încheiat cu o probă masculină 
de slalom special, in care vic
toria a revenit italianului Giu
seppe Carlettl — 1:49,44, secun
dat de elvețianul Fabian Kum-

1:49,62. In clasamentul 
.Cupei Europei*,  pe 

Tizlano

mer 
general al „i _ 
primul loc se află 
Bieler (Italia), cu 141 p, urmat 
de coechipierul ’ ....
Kerschbaumer -

sâu
133 p.

Siegfried

partide, tn me- 
-Aleksandrla și 

con tind 
la 

scorul 
Nanei 
parti- 
muta- 
rundă 

_ . tn
Marianovlel

ȘAH • După 8 
ciul dintre Nana 
Elena Ahmîlovskala, 
pentru turneul candidatelor 
titlul mondial feminin, 
este de 5—3 in favoarea 
Aleksandrla. Cea de-a 8-a 
dă s-a încheiat remiză la 
rea a 67-a. • După a treia 
in turneul de la Sarajevo, 
elasament conduce 
(Iugoslavia), cu 2 p.

TENIS • In turneul de la 
Frankfurt pe Main, Bill Scanlon 
l-a eliminat cu 6—2, 6—1 pe 
Guillermo Vilas, Iar Tomas Smld 
l-a învins cu 6—4, 6—2 pe Adria
no Panatta.

TENIS DE MASA • In finala 
concursului feminin disputat la 
Stockholm, Jill Hammersley 
(Anglia) a învihs-o cu 3—0 pe 
Ann-Christln Hellman (Suedia). 
• La Zagreb, in semifinalele 
„Cupei orașelor tirgurl“, echipa 
locală Vlesnik a învins cu 5—1 
formația Vasutas (Ungaria). tn 
finală, Vlesnik Zagreb va întîlnl 
echipa vest-germană Reutlingen.

S.UA

