
ÎNCHEIEREA vizitei oficiale
A PREȘEDINTELUI REPUBLIC!! ZAIR

Joi s-a încheiat vizita ofici
ală intreprinsă in țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, de către gene
ral de corp de armată Mobutu 
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa 
Za Banga. președintele fonda
tor al Mișcării Populare a Re
voluției, președintele Republicii 
Zair.

Prin înțelegerile și documen
tele convenite cu prilejul con
vorbirilor dintre cei doi șefi de 
stat, noua intilnire Ia 
înalt româno-zaireză a 
zentat și de data aceasta 
tribuție importantă la 
derea și intensificarea in conti
nuare a raporturilor de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Zair, la cauza destinde
rii, securității și cooperării, 
pentru pace și progres in Euro
pa și in Africa, precum și in 
întreaga lume.

Ceremonia plecării înaltului 
-^oaspete a avut loc pe aeropor

tul Otopeni, care era împodo
bit sărbătorește. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau portre
tele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese Se
ko. încadrate de drapelele de 
stat ale României și Zairului. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
urările „Să se dezvolte tot mai 
puternic relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite intre 
Republica Socialistă România 
și Republica Zair, in interesul 
reciproc al celor două popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale!", „Trăiască pacea, 
prietenia și colaborarea intre 
toate popoarele lumii!".

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au sosit 
împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu-

nivel 
rcpre- 
o ron- 
extin-

ale Zairului 
timp ce in văzduh 

artilerie.

rile de stat 
României, în 
răsună 21 salve de

Cei doi președinți au trecut 
in revistă garda de onoare.

In continuarea ceremoniei, 
președintele Mobutu Șese Seko 
și-a luat rămas bun de la ofi
cialitățile române prezente pe 
aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat 
rămas btm de la personalitățile 
oficiale zaireze care l-au înso
țit pe președintele Mobutu Șese 
Seko in vizita in țara noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a luat apoi un călduros ră
mas bun de la președintele 
Mobutu Șese Seko. Cei doi 
președinți și-au strins miinile 
eu prietenie, s-au îmbrățișat 
cordial.

Un grup de pionieri a oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko buchete 
de flori.

Iniro atmosferă entuziastă, 
semnificativă pentru bunele re
lații dintre România și Zair, 
numeroși cetățeni ai Capitalei, 
precum și studenți zairezi care 
învață in țara noastră, aflați 
pe aeroport, au aclamat înde
lung pe cei doi șefi de stat, 
pentru prietenia trainică româ- 
no-zaireză. exprimindu-și de
plina satisfacție față de rezul
tatele fructuoase ale 
dialog la nivel înalt 
România și Zair menit să dea 
un impuls șl mai mare dezvol
tării și adincirii relațiilor de 
prietenie dintre poporul român 
și poporul zairez, in avantajul 
lor reciproc, al cauzei păcii, 
destinderii, securității și coope
rării internaționale.

La ora 11,15, aeronava spe
cială cu care călătorește pre
ședintele Republicii Zair a de
colat.
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noului 
dintre

Au fost alcătuite reprezenta
tivele României pentru între
cerile celei de a XXV-a edi
ții a „Crosului Balcanic" de du
minică, de la Craiova, avîn- 
du-se în vedere, în primul 
rînd, rezultatele recentului cros 
național de selecție desfășurat 
pe traseul de la Felix. Iată 
cele cinci echipe : JUNIOARE: 
Cristina Cojocaru — Craiova. 
Olga West — Deva, Mihaela 
Budecan — Hunedoara. Euge
nia Nicola — Arad ; JU
NIORI : Cornel Milaș — Za
lău, Ștefan Pepiănar — Arad, 
Laszlo Darvaș — Tg. Secuiesc, 
Emil Stănilă — Blaj, Istvan 
Balint — Deva. Teofil Ciobanu 
— Brașov; TINERET: Alexan
dru Chiran — București, 
Gyorgy Marko — București. 
Gheorghe Sandu — București. 
Constantin Ariciu — Ploiești, 
Ion Hurubean — Sibiu. Marian 
Mocanu — Tr. Măgurele ; SE-

în Divizia A de baschet,

DUPĂ DOUA MECIURI IZBUTITE
Meciurile de baschet desfă

șurate, miercuri și joi, în ca
drul etapei a 20-a a campiona
tului național masculin s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate :

RAPID BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 1—1 : 80—77
(41—42) și 79—81 (11—38).
Două partide plăcute, „aeri
site", cu multe acțiuni pozițio
nale rapide șl contraatacuri, 
cu spectaculoase coșuri înscri
se de la semidistanță și de la 
distanță, 
turnări 
rător i 
ambele 
stat in _
excepție a produs-o Gh. Dumi
tru (Rapid) în min. 34 al în- 
tilnirii de ieri, printr-un pro
test nejustificat la un fault 
comis asupra lui Weber. A ur
mat binemeritatul verdict 
fault tehnic care, fiind 
cincilea, a dus la eliminarea 
jucătorului recalcitrant tocmai 
în ultima- parte, decisivă,, a 
meciului, ceea ce a diminuat, 
vădit, potențialul formației
Rapid. Coșgeteri .1 Plămadă

18+30, Gh. Dumitru 164 14, Si- 
poș 22+10, Bulancea 
respectiv Weber 19+19, 
16+14, Haiduc 8+15, 
8+18. Competente și 
re arbitrajele prestate 
plurile A. Atanasescu 
Pasere (miercuri) — 
nescu — D. Paraschivescu 
(joi). (D. STANCULESCU).

Indicațiile tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prețios îndrumar

pentru formarea omului nou al societății noastre socialiste
xz

PRINCIPIILE COMUNISTE DE MUNCĂ Șl DE VIAȚĂ-
COORDONATE ETICE PENTRU TINERETUL NOSTRU SPORTIV

în hronicul mișcării noastre 
sportive anii din urmă aștern 
un capitol de impresionante 
dimensiuni în timp și spațiu. 
Iată, sint 15 ani care reprezintă 
incomparabil mai mult decît 
6—7 decenii de istorie a spor
tului românesc de dinainte. 
Un capitol dens, bogat în rea
lizări de răsunet, care dau o 
uriașă forță emoțională cifre
lor — milioane de practicanți 
ai exercițiului fizic ; sute 
sute de medalii obținute 
confruntările internaționale de 
amploare : Jocuri Olimpice, 
oampionate mondiale, europene 
sau balcanice —, semnificații 
adînci faptelor, cîmp liber me
taforei întru totul motivate.

Sînt 15 ani în care viața 
sportivă a țării a cunoscut 
mari prefaceri in partea sa 
concretă, materială, dar mai 
ales în conștiință, în mentali-

tatc și atitudine, 15 ani in 
care mișcarea sportiv ă româ
nească — ca dealtfel toate do-
>\\\\\\\\\\\^^^^^
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de

de 
a-

Și 
în

1965-1980 cei mai fertili

istoria țârii

cu 
de 

este 
jocuri, 
prim-plan ;

captivante răs- 
scor. îmbucu- 

faptul că, în 
disciplina a 

singura

MIOARE : Maricica Puică 
București, Fița Lovin — 
lăți, Doina Bcșliu 
Maria Radu — Oradea ; 
NIORI : Ilie I’loroiu — 
stanța, Gheorghe Motorca 
Timișoara, Gheorghe Zaharia 
— Pioiești, Florea Șandru — 
București, l'oma Binișor — 
Ploiești, Gheorghe Ncamțu — 
Ploiești.

Din aceste echipe Iac parte 
și cîțiva dintre ciștigătorii — 
individuali — ai „Crosului Bal- 
canic“. Este vorba de Cristina 
Cojocaru (pe care o vedeți în 
fotografia alăturată) campioană 
la junioare, in 1978, la Istanbul, 
și Eugenia Nicola, la aceeași ca
tegorie, învingătoare anul tre
cut, la Pristina. Gyorgy Marko, 
campionul de juniori din 1979, 
care va concura acum la tine
ret, Ilie Floroiu, un veteran

— Ga-
Suceava,

SE-
Con-

(Continuare In pag. 2-3)

meniile activității economico- 
sociale — a fost puternic pro
pulsată, permanent influențată 
de suflul înnoitor. proaspăt, 
mereu tinăr, cutezător, revolu
ționar, pe care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU l-a a- 
dus în întreaga viață a Româ
niei de la alegerea s.a in 
fruntea partidului. Adînca în
țelegere a menirii și implica
țiilor sociale, a forței deose
bite pe care o au în sfera edu
cațională. cultura fizică și 
sportul a determinat ridicarea

lor Ia rangul de activități 
interes național.

Importantele documente 
partid care au jalonat, în 
cești ultimi 15 ani, mersul
mereu ascendent al activității 
de masă și de performanță de
gajă, unitar, ideea nobilă pe 
care mișcarea sportivă . este 
chemată s-o slujească, îri ca
drul largii palete a factorilor 
educativi : formarea omului de 
tip nou al societății 
socialiste, educarea lui 
ritul normelor eticii și 
tații. Mesajul pe care 
cătorul partidului și 
l-a adresat participanților 
Conferința pe țară a 
sportive din februarie 1975 — 
o strălucită sinteză a sarcini
lor de înaltă răspundere care 
revin lucrătorilor din acest 
domeniu — pune în centrul a- 
tenției tocmai rolul formativ 
și educativ al activității spor
tive în societate. Dind o înal
tă apreciere contribuției spor
tului la ..dezvoltarea fizică ar
monioasă și păstrarea sănă
tății poporului", tovarășul 

.Nicolae Ceaușescu a subliniat 
totodată 
activități 
muncă și

noastre 
în spi- 

echi- 
condu- 

statului 
Ia 

mișcării

importanța acestei 
in educarea prin 
pentru muncă a ti-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. 2-3)

in prima zi a „naționalelor44 de înot

CARMEN BUNACIU 2:16,54
LA 200 m SPATE

Mariana Paraschiv a invins-o pe Irinel Pănulescu la 400 m mixt
zultatul ei final, 2:16,54 (la 
două secunde de recordul na
țional), este unul dintre 
mai bune in lume, în acest se
zon.

Foarte interesantă a fost fi
nala masculină de 400 m mixt. 
Ovidiu Cocenescu, reprezentan
tul Liceului nr. 2 din Bucu
rești, s-a detașat de la 200 m 
și a obținut o victorie mult 
aplaudată in fața fostului cam
pion Ștefan Mitu, încheind în
trecerea în 4:64,94, timp care 
corectează cu aproape 3 sec. 
un record vechi de 7 ani.

BRAȘOV, 20 (prin telefon). 
Datorită eforturilor depuse de 
organizatori, piscina acoperită 
din localitate s-a prezentat in 
condiții foarte bune la startul 
întrecerilor campionatelor na
ționale de înot ale seniorilor, 
găzduite pentru prima oară 
de orașul de la poalele Tim- 
pei.

în această reuniune finală i- 
naugurală atenția a fost în
dreptată, in special, spre evo
luțiile candidatelor noastre 
olimpice. Primele au evoluat 
cele două tetratloniste Irinel 
Pănulescu și Mariana Paras- 
chiv pe distanța de 400 m. Iri
nel se prezenta la start cu a- 
tuul celor două victorii în ul
timele confruntări directe de 
la Sibiu și Bremen. De această 
dată, însă, ea nu s-a aflat în 
cea mai bună dispoziție, fapt 
pe care l-am remarcat încă de 
la primele lungimi (fluture) 
cind Mariana a reușit să se ' 
distanțeze. Recordmana țării 
și-a mărit chiar avantajul la 
spate, a rezistat apoi cu suc
ces pe .,100“ de bras (unde 
Pănulescu este mai rapidă) și 
apoi a cîștigat clar în 5:00.83. 
Ca de obicei Carmen Bunaciu 
a concurat contra cronometru, 
ea distanțîndu-se (în cursa de 
200 m spate) de la primele 
tracțiuni de brațe de adversa
rele sale. După primele două 
lungimi cronometrele indicau 
66,22, cu aproximativ o secun
dă mai mult decît îi planifica
se antrenoarea sa. Nici cea de 
a treia lungime nu a fost stră
lucită (după cursă Carmen ne 
declara î „pur și simplu nu 
mi-am . simțit picioarele cînd 
am atins peretele pentru ul
tima oară"). Recordmana țării 
* terminat insă'in fort* fi id-

cele

10+12, 
Kosa 

Schuller 
autorita- 
de cu- 
— P. 

I. Anlo-

„U“ CLUJ-NAFOCA 
RUL CONSTANȚA 
96—93 (55—60) și 68—74 (39—28). 
Miercuri, constănțenii au con
dus pînă în min. 30, după care 
trioul Barna — Gellert — Ro
man. jucînd foarte bine, a „în- 

clujenii 
(Farul a

tors“ rezultatul. Ieri, 
au dominat copios 
jucat fără I’așca și Băiceanu, 
care nici nu s-au dezbrăcat); 
dar din min. 28 pînă în min. 
33 nu au mai înscris nici un 
punct (!?), în vreme ce oaspe
ții au marcat 20 de puncte, 
decisive. De la 51—40, scorul
a ajuns la 51—60, datorită In 
mare ' măsură excelentei pres
tații a lui. Spînu și Mănăilă.

(Continuare in pag.

ln ambele meciuri cu Rapid, 
Kosa, de la Dinamo Oradea (in 
imagine, înscriind la. capătul 
unui contraatac) a fost cel mai 
bun jucător al oaspeților.

Foto: Dragos NEAGU

REZULTATE TEHNICE t 400 IU 
mixt (m) : 1. Ovidiu Cocenescu 
(Lie. 2 Buc.) 4:46,94 — record
(v.r. 4:49,3), 2. Șt. Mitu (Dinamo) 
4:18.55, 3. M. Ciodaiu (C.S.Ș.
Reșița) 4:34,91 ; 400 m mixt (f) I
1. Mariana Paraschlv (Dinamo)
5:00,83, 2. Irinel Pănulescu (Pe
trolul) 5:02,88, ” --------- ------ -
(C.S.Ș. " 
fete 12 ani ; 200 m spate Jm) 
Mihai 
2:10,73, 
2:14,77, o. Ci. taeuiu i un
iați) 2:17,02 ; 200 m spate (f) : 1. 
Carmen Bunaciu (Dlnamo) 
2:16,54, 2. Luciela Mihăllescu
(Lie. 2 Buc) 2:28,18, 3. Edith Ku- 
gliș (Crlșul) 2:32,65 ; 400 ~ 
(m) : 1. Horațiu Neagrău 
4:13,66, 2. F. Vișan (Lie. 
4:14,64, 3. O. Mladin
Cluj-Napoca) 4:20,20 ; 400 
(f) : 1. Carmen Mihăilă (Dlnamo) 
4:40,65, 2. Carmen Alexe (Petro
lul) 4:42,81, 3. Gabriela Satnolanu 
(C.S.Ș. Brăila) 4:44,16 ; 50 m fina 
ture (m) ; 1. Horia LucaclU
(Steaua) 25,99 — record, 3. Z. 
Oprițescu (Steaua) 26,60 ; 50 nț 
fluture (f) : 1. Adina Schustei 
(C.S.Ș. Reșița) 30,67 — Teoortt
2. Brigitte Prass (C.S.Ș. Reșița)
30,71. I

întrecerile continuă vineri W 
ora 10 (serii) șt oră 17 — ttnalfc

MrkmVAW

1.

3. Noeml Lung 
B. Mare) 5:23,65 — rec.

. — . ■ . : l
Mandaclie (Dinamo)

2. A. Horvath (Dinamo)
3. Cr. Banu (Lie. 4 Ga-

m liber 
(Crișul) 
2 BucJ 
(C.S.M. 

m liber
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neretului, a tuturor cetățenilor 
patriei. împletirea strinsă a 
activității productive, a învăță
turii cu sportul s-a răsfrînt 
pozitiv asupra ambelor dome
nii, școala muncii influențind 
puternic concepția, mentalita
tea, atitudinea tineretului 
sportiv din perimetrul perfor
manței, în timp ce practicarea 
sportului de către mase largi 
de oameni ai muncii de la o- 
rașe și sate a dat noi valențe 
energiilor lor creatoare. îz 
acest context înființarea, 
inițiativa secretarului 
al partidului, a marii 
ții sportive naționale 
da" a amplificat și a 
dat puternic această 
relație.

Dacă sportul nostru a cunos
cut în acești 15 ani o afirmare 
fără precedent, atit pe plan 
intern cit și pe plan interna
țional, aceasta este o consecin
ță directă a orientării consec
vente de către partid — prin 
analize profunde. realiste și 
prin hotărîri oportune — a 
mișcării sportive in ansamblu, 
în fața căreia s-a pus cu 
pregnanță necesitatea de a se 
desfășura in cluburi și asocia
ții, în federațiile sportive o 
intensă muncă educativă. Indi
cațiile de o inestimabilă va
loare teoretică și practică 
date în acest sens de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu au consti
tuit o călăuză sigură pentru 
toți cei implicați în procesul 
educativ-formativ, chezășuind 
totodată marile succese sporti
ve românești cu care astăzi, 
pe bună dreptate, ne mindrim. 
,Jn toate ramurile sportive 
trebuie întronată o atmosferă 
de muncă temeinică, indirjită, 
conștiincioasă, de seriozitate, 
de mobilizare eu înaltă res
ponsabilitate și exigență a tu
turor factorilor pentru îndepli
nirea riguroasă a programelor 
de pregătire, pentru obținerea 
unor performanțe sportive de 
nivel mondial. Odată cu pre
gătirea tehnică de specialitate, 
trebuie intensificată munca de 
educare politică a sportivilor, 
pentru formarea unui tineret 
cu însușiri fizice superioare 
și, în același timp, cu o ținu
tă demnă și responsabilă in 
societate, cu un inalt nivel 
cetățenesc, participant activ, 
conștient, la lupta și eforturile 
întregului popor pentru 
struirea socialismului și 
nismului în România", 
chemarea mobilizatoare 
sată de secretarul general 
partidului tuturor celor ce ac
tivează în mișcarea noastră 
sportivă.

Acționind cu înalt simț de

în 
din 

general 
compcti- 

.. Dacia - 
consoli- 
fericită

con- 
comu- 

iată 
adre- 

al

răspundere pentru transpune
rea in fapt a indicațiilor cu
prinse in documentele de 
partid referitoare la activitatea 
de educație fizică și sport, do
cumente elaborate din inițiati
va și cu contribuția esen
țială a tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, organele și organi
zațiile sportive, factorii cu 
răspunderi și atribuții și-au a- 
dus o contribuție din ce in ce 
mai eficientă la promovarea 
ideii unei calități noi, superi
oare, în activitatea tuturor 
unităților sportive, la obținerea 
în consecință a unor perfor
manțe de prestigiu în 
mondială. Putem spune 
că avem un tineret 
bine pregătit pentru muncă și 
viață, cu alese însușiri moral- 
politice, educat în spiritul 
principiilor eticii și «tiitâții 
socialiste, al dragostei față de 
patrie, partid și popor, ferm 
angajat în opera de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Un tinerei 
sportiv care nu o dată a fă
cut ca prestigiul internațional 
al României să sporească, un 
tineret care — apărind cu 
cinste culorile patriei în marile 
competiții internaționale, fă- 
cîndu-se mesagerul sentimen
telor de prietenie, colaborare 
și pace pe care le nutrește 
poporul român — se bucură de 
frumoase aprecieri pe toate 
meridianele. In acest fel, spor
tivii noștri răspund prin fapte 
grijii permanente manifestate 
de conducerea partidului, de 
eminentul său conducător, to
varășul Nieolae Ceaușescu, fa
ță de generația tînără, de asi
gurarea unor condiții optime 
pentru afirmarea ei plenară in 
viața sportivă și socială. Una 
din dovezile peremptorii ale 
aprecierii pe care tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu o acordă 
celor mai valoroși sportivi ai 
patriei a fost, fără Îndoială, 
memorabila sa intîlnire cu 
medaliații Jocurilor Olimpice 
de la Montreal, prilej cu care 
cei mai merituoși ,.olimpici" 
au primit înalte ordine și 
medalii, între care și titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și 
Medalia de Aur „Secera și 
Ciocanul", decernate excelentei 
noastre gimnaste Nadia Co
maneci. Moment cu puternic 
ecou educativ, cu adinei sem
nificații, stimulator pentru în
tregul tineret al țării, vibrantă 
manifestare a gratitudinii celor 
ce au avut înalta cinste de a 

secretarul general 
președintele țării, 
lor solemn de a 

nici un efort 
sportivă a Româ-

se întîlni cu 
al partidului, 
angajamentul 
nu precupeți 
pentru gloria
niej socialiste.

EXCELENTUL DERBY DINAMO

arena 
astăzi 

sportiv

CAMPIONATE • COMPETIȚII
ION MOISE Șl IULIANA POPOIU PRIMII CAMPIONI 

LA SCHI-FOND SENIORI
POIANA BRAȘOV, 20 (prin te

lefon). Ediția 1930 a campionate
lor naționale de sehi-fond pen
tru seniori a debutat în Poiana 
Mică cu cea mai grea probă, a- 
ceea de 30 km. Cum în uncie 
locuri zăpada a început să se to
pească organizatorii au amenajat 
traseele cu nea adusă din pădu
rea din apropiere, efort deosebit 
pentru 
startul 
număr 
bil cel 
18. Au 
juniori 
Horia------w------------L —
siderînd că pregătirea în vederea 
Balcaniadei de săptămina viitoa
re ar avea de suferit dacă ei ar 
susține acum o cursă atit de di
ficilă chiar și pentru seniori. A 
fost prezent. însă, un art tînâr. 
Gyula Kiss (component al Jetu
lui național de juniori) legitimat 
la C.S.S. Gheorgheni. descoperit 
și format de antrenorul Adalbert 
Gyulay, care s-a numărat prin
tre protagoniștii întrecerii. El a 
ocupat în clasamentul final un 
merituos loc 2. Să dăm însă în
ving Sterul ui ce i se cuvine. Ion 
Moise, absolvent ai I.E.F.S., bine 
pregătit Ia clubul A.S.A. Brașov, 
de antrenorul Co is un tin Eoache.

care trebuie felicitați. La 
probei s-a prezentat un 
mic de eon cu rent i. proba- 
mai redus din ultimii ani: 
lipsit, din păcate, cei doi 
fruntași Ion Lungociu și 

Oros, antrenorii lor ooo-

a reușit o spectaculoasă și foarte 
elară victorie la o diferență de 
2:30 minute față de urmăritorul 
său.

Senioarele au avut un concurs 
greu : proba de 18 km. Pornind 
foarte tare, Eena Lagusis, avea 
la 5 Km un avantaj de 45 de se
cunde fată de Iuliana Popoiu. 
Dar, in continuare, lidera a ce
dat mereu din avans. puterile 
sc&zindu-l vizibil din cauza unei 
gripe de care a suferit în ulti
mele zile. Așa că la sosire lu- 
liana Popoiu a avut 22 de se
cunde mei puțin decît adversara 
sa și a adus clubului Tractorul 
primul titlu national de schi al 
amiluL REZULTATE TEHNICE : 
30 fan, seniori : 1. I. Moise
(A.S.A.) iii 39:52 — campion na
țional, 2. G. Kiss (Gheorgheni) 
lh 42 33. 3. Gh. Stroe (A.S.A.) 
Ut 44:29, 4. G. lonetecu (Dinamo) 
lh 44 37, 5. E. Cercel (A.S.A.) lh 
46:32, 6. A. Perciog (Dinamo) Iii 
46 ;33 ; 10 km, senioare : 1. Iuliana 
Popoiu (Tractorul) 36.22 — cam
pioană. națională, 2. Elena Lagusis 
(Tractorul) 36,44, 3. Emilia Raus 
(Lie. Predeal) 37.12. 4. Elena "ris
că (Tractorul) 38,08. 5. Elena Ce- 
posu (Dinamo) 38.58. 6. Ioana Fo- 
riko (Tractorul) 39,27.

Radu T1MOFTE

CAMPIONII SCHIORILOR 
DIN ȘCOLILE DE PROFIL

Pe pirtiile amenajate in platoul 
Oncești din Păltiniș s-au desfă
șurat, zilele trecute, campiona
tele republicane de schi-fond 
pentru școlile cu profil. La în
treceri au fost prezenti N5 con
curent! din 17 unități de Invâțâ- 
mînt. Timpul excelent și organi
zarea bună au făcut ca întrece
rile să se bucure de un frumos 
succes. Iată câștigătorii : 2
fan, fete (10—12 ani) — Magda
lena Benedek (Gheorgheni); 3
km (13—1S ani) — Ileana Velean 
(Toplița); 4 km (1«—17 ani) — 
Magdalena Hirlav (Toplița); 5
km (18—19 ani) — Emilia Raus 
(Predeal); 3 km băieți (11—13
ani) — Marius Vornicu (Rișaov); 
4 km (14—16 ani) — Florin Bu- 
joreanu (V. Dornei); 7 km
(17—18 ani) — Laszlo Gyorgy 
(Gheorgheni); 10 km (1<J ani) — 
Horia Oros (Sibiu); 3X3 km. fete 
— Brașovia; 3X5 km (ele — Li
ceul Predeal; 3X5 km băieți — 
C.S.Ș. Sinaia; SX1« km băieți — 
Lie. Predeal. (Ilie IONESCU — 
coresp.).
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Șl ZOLT BALASZERICA CODRESCU
ÎNVINGĂTORI LA COBORIRE JUNIORI

Zăpada foarte tare de pe pirtia 
Lupului, care a mărit conside
rabil viteza coborîril a determi
nat pe organizatorii campknaie- 
tor naționale de juniori la pro
be alpine să monteze 17 porți 
direcționale pe un traseu care a 
avut 2 300 m cu o diferența de 
nivel de 700 m. In ciuda tânerețb 
concurentilor a rezultat o între-Țeastă pe care Zott Balasz 
a dominat-c datorită unui plus de 
decizie pe porțiunile dificile ale 
traseului. Cu această armă el l-a 
Întrecut pe Cătălin Fusulan cu 6 
recimi de secundă. MerUuoarță 
clasarea pe locul 4 a foarte tâ
nărului Dragoș Ghițoe.

Bica Codrescu n-a scăpat, ca 
victoria în fața cole- 

categorie, demon-
pină 2cum, 
gelor de

știind că, mai atent 
poate ajunge ka

pre- 
______ ___ _________ o 
valoare care t.ă-1 permită să as
pire la un loc fruntaș st intre 
senioare. REZULTATE TEHNICE : 
coborire juniori ; 1. Z. Balasz 
(C.S.S. M. Ciuc) 1:25,2 — cam
pion national, 2. C. Fusulan (St. 
roșu) 1:25,8. 3. D. niescu (Dina
mo) 1:26,3, 4. D. Ghitoc (Dinamo) 
1^7,7, 5. S. Băzărea (A.S.A.) 
1:28,6, 6. N. Pestrea (A.S.A.) 
1 *31,7 ; junioare : 1. Erica Co
drescu (Dtoamo) 58.9 — campioa
nă națională, 2. Csiila Petres 
(C.S.S. M. Ciuc) 59.9. 3. Daniela 
Tampa (St. roșu) 63,3, 4. Dorina 
Pop (C.S.S. Petroșani) 64,0, 5. 
Ileana Vladislav (C.S.S. Petro
șani) 64,2, «. Karin Cavaes (Bra
șovia) 64,5.

î.

La Budapesta încep astăzi și 
continuă pînă duminică întrece
rile unui important concurs in
ternațional de lupte greco-roma- 
ne pe echipe. Participă selecțio
natele Bulgariei, R.D. Germane, 
Poloniei, României, Uniunii So
vietice și Ungariei (eu două for
mații). Pentru sportivii români 
această competiție constituie ulti
ma verificare înaintea campiona
telor europene de la Prievidza 
(Cehoslovacia). Iată și echipa pe 
care o aliniază federația noas
tră: M. Ștefan (cat. 43 kg). Fi. 
Diaconescu (32 kg), M. Boțită

VITEZISTA AGNES RUSZ 
DE PATINAJ CU

tă" kg
Rusu

K. C< 
torii j 
treaior
E. Hi 
teanu.

Prii
comp,
..Cup

A IN 
NOI fi

RELANSAREA LUPTEI PENTRU TITLU 
IN DIVIZIA A DE HOCHEI

• După ce Dinamo București 
a lăsat două din cele patru 
puncte puse în joc la Miercurea 
duc, iată că lidera clasamentu
lui, Steaua, a plătit — tot acolo ! 
— un tribut mai mare: trei
puncte pierdute din patru, ceea 
ce a relansat lupta din fruntea 
clasamentului. Este — s-o recu
noaștem — un merit al inimoa
sei și, după cum se vede, acum 
excelentei formații S.C. Miercu
rea Ciuc. Dar iail cum .'«rată 
clasamentul primei grupe valori
ce a Diviziei

Metalul Rădăuți și Dinamo — 
Dunărea Galați: la Miercurea 
(duc: Metalul Sf. Ghcorghe — 
S.C. Miercurea Ciuc) ți luni 24 
martie.

Autoare a mai multor recor
duri de senioare, studenta bucu- 
reșteancă Agnes Rusz (I.E.F.S.). 
campioană absolută a țării la 
patinaj viteză, a Încheiat actua
lul sezon într-o formă remarca
bilă. Luînd parte la un concurs 
internațional desfășurat pe pista 
artificială din Budapesta, eleva 
maestrului sportului Victor Soti- 
rescu s-a clasat, in compania 
unor sportive din R.D. Germană. 
Polonia și Ungaria, pe locuri

STARTUL IN „CROSUL 
BALCANIC"

A:

1. Steaua
2. Dinamo
3. C.S. M. Clue
4. Met. Sf. Gh.
5. Dunărea GL
6. Met. Rădăuți

21 1 2 1S0- 49 37
21 17 1 3 205- 57 35
21 13 2 6 183- 73 28
21 8 0 13 99-24J4 lf>
21 4 0 17 7B-1B3 8
21 1 0 20 37-325 2

Următoarea etapă (tot cu jocuri 
duble) se va disputa duminică 
23 martie (la București: Steaua —

• în scria secundă, după ziua 
de pauză de joi, întrecerile con
tinuă azi, după următorul pro
gram: Ttrnava Odorhel — Agro
nomia Cluj-Napoca (ora 11); A- 
vîntul Gheorgheni — Progresul 
Miercurea Ciuc (ora 15); Sp. stu
dențesc A.S.E. — C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc (ora 17,30). în 
această întrecere, foarte impor
tantă devine lupta pentru evi
tarea retrogradării, de aceea cre
dem că este interesant de știut 
situația in clasament a celor 6 
competitoare: L Avtotul Gheor
gheni 40 p; 2. Progresul Miercu
rea Ciuc 25 p; 3. Agronomia 
Cluj-Napoca 24 p; 4. Sp. studen
țesc A.S.E. 18 p; 5. C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc 17 p; 6. Tîmava 
Odorhei 14 p.

(Urmare din vqq. I)

frunti 
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Mart j 
nes 1 
m — 
2:11.4, 
2:K,7) 
timiș 
1:32,71 
Petra 
Rusz 
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Agr.e*
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In ca 
cord.
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STEAUA A CONFIRMAT

REALELE RESURSE ALE RUGBYULUI ROMANESC
Etapa a 17-a a acestui cam

pionat de rugby va rămîne în 
memorie prin meciul de zile 
mari Dinamo — Steaua. Un joc 
de o încleștare teribilă, super- 
tind comparația — din acest 
punct de vedere — cu rugbyul 
practicat pe celebrele arene ale 
lumii balonului oval. Tensio
nat, cu dramatice răsturnări 
de situații, eternul derby se 
constituie într-un nou și con
vingător argument în favoarea 
virtuților indubitabile ale jucă
torilor noștri, demonstrate, din 
păcate, destul de 
cipala competiție 
decînd partida de 
buie să avem în 
date specifice. In 
faptul că echipele vâneau 
stadionul Olimpia de pe pozi-

rar în prin- 
internă. Ju- 

miercuri, tre- 
vedere cîteva 
primul rînd, 

pe

1. STEAUA 17 15 1 1 6M- 92 48
2. Dinamo 17 14 0 3 425- 92 45
3. Farul 17 13 1 3 377-143 44
4. Grivifca R. 17 13 0 4 213-107 43
5. Șt. Baia M. 17 11 1 5 215-131 40
6. Șt. Petroșani cr 9 1 7 187-160 36
7. -Polit, Iași 17 7 2 8 135-228 33
8. „u- Tim. 17 7 0 10 162-155 31
9. C.S.M. Sb, 17 6 2 9 119-248 31

It). Sp. stud. 17 5 2 10 187-207 28
11. B-ulm. Bîrl-ad 17 4 1 12 55-S30 26
12. Rapid 17 4 0 13 138-359 25
13. C.F.R. Bv. 17 2 2 13 56-467 23
14. Vulcan 17 2 1 14 91-300 22

SportulNotă: R.C. 
este penalizată cu un 
tru trei suspendări.

sludenfesc 
punct pen-

® Luni, la ora 11, 
norii bucureșteui. dc 
tegoriile, sînt onvoeați la 
diul F.R.R. pentru 
importante.

toți antre- 
toate ca- 

se- 
comunicări

ții diferite, nu numai de cla
sament. Steaua adunase un șir 
lung de victorii, nemaipărăsind 
terenul învinsă de aproape ze
ce luni. Dinamo pierduse cu 
regularitate în vremea din ur
mă în fața actualilor campioni, 
ultimul său succes datînd de 
la 26 iunie 1977! Un alt „amă
nunt" care nu trebuie să sca
pe: cu o excepție-două, în me
ciul de miercuri protagoniști 
au fost numai internaționali, de 
diferite niveluri, majoritatea 
foști, actuali sau... viitori 
(cum îl vedem, de pildă, pe 
Chiricencu) titulari ai primei 
reprezentative! Și, spre satis
facția generală, cei mai mulți 
dintre ei au contribuit la un 
spectacol memorabil. Dărăban 
și-a condus, prin exemplu per
sonal, în stil de maestru, gră
mada, în care Enciu Stoica a 
făcut cel mai bun joc al său 
din ultima vreme, iar Țurle_a 
a fost o revelație. Parascliiv 
a cîștigat net duelul direct cu 
Sueiu, contracandidatul la tri
coul tricolor cu numărul 9, cu 
toate că nu a jucat la nivelul 
maxim decît în ultimul sfert 
de oră. La nivelul „treisfertu- 
rilor", tot Dinamo a fost supe
rioară, poate și pentru simplul 
motiv că a avut baloane, în 
timp ce atacanții adverși au 
cam făcut figurație. Aici se 
află, la urma-urmei, cheia ne
îndoielnicei victorii a formației 
lui Ion 
condusă 
Dinamo 
spații'

tactic bogat. în schimb, Steaua 
a făcut mai mult un joc de 
așteptare, fiind realmente sur
prinsă de iureșul partenerei, 
înaintașii săi au luptat enorm 
și, chiar dacă au pierdut dis
puta în cele mai multe aglo
merări, s-au repliat prompt, 
apărindu-se cu înverșunare. 
Dar campioana riscă să mai 
aibă încă bătăi de cap datorită 
„clișeului" bine știut al exas
perantelor lovituri de picior 
tactice. Căci, iată, în faț^ unei 
echipe dispusă să joace, o a- 
tare concepție se arată fali
mentară, iar accidentarea o- 
mului de șut (cum s-a intîm- 
plat cu mereu ghinionistul 
Codoi) poate da peste cap în-

treaga schemă. Sîntem însă 
convinși că Steaua are, în con
tinuare, o 
campionat.
cu succes 
stanța ?...

Dintre 
notabile sînt „egalurile" smul
se de C.S.M. Sibiu și C.F.K. 
Brașov (a predat, în fine, 
„lanterna"!) în fața fav<«itelor 
Farul și R.C. Sportul studen
țesc, după cum victoria Rul
mentului, la Birlad, asupra pu
ternicei echipe băimârene face 
și din lupta de la subsolul 
clasamentului un punct de 
atracție al campionatului. Pe 
de altă parte, succesul timișo
renilor în fața unei alte frun
tașe, Știința Petroșani, demon
strează capacitatea Universită
ții de a avea un cuvînt de ve
ritabil arbitru în disputa pen
tru titlu : Steaua va juca pe 
malul Begăi...

Geo RAEȚCHI

mare șansă în acest 
Și-o va 

duminică,
apăra ea 
la Con

celelalte rezultate.

al competiției, învingător ir. 
1977 la Tripolis, în Grecia, și 
în 1979. Din formația senioa
relor trei sînt foste campioa
ne: Lovin în 1978. Pueâ in 
1979 și Kadu în 1977, dar la 
junioare. în sfîrșit, în legătură 
cu victoriile noastre la 
trecutele ediții ale competiției, 
vom sublinia netul succes al 
reprezentativei de senioare la 
Pristina, unde Puică, Lovin și 
Antoanela Lacoh au terminal 
cursa pe primele trei locuri 
ale clasamentului, totalizînd 6 
puncte în întrecerea pe echi
pe, un adevărat record.

In vederea acestui tradițio
nal eveniment al atletismului 
balcanic, reprezentanții noștri 
s-au pregătit cu toată seriozi
tatea, astfel că duminică, pe 
traseele din Parcul poporului, 
ei vor face totul pentru a se 
comporta la înălțimea așteptă
rilor și pentru a obține clasări 
cit mai bune.

între oaspeții Craiovei la 
acest eveniment este de notat 
prezența 
iugoslav 
antrenor 
țara sa, 
„Crosul

Asociația europeană de atle
tism l-a desemnat pe Juan 
Manuel de Hoz (Spania) ca 
reprezentant al său la întrece
rile din „Cetatea Băniei", care 
împreună cu Maciej Wawri- 
kowskj (Polonia) și Gyorgy 
Nyro (Ungaria) alcătuiesc ju
riul de apel al competiției. 
(R. VILARA)

fostului alergător 
Dane Korița, astăzi 
al fondiștilor din 
de 4 ori ciștigător al 
Balcanic".

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CtȘUGUMLE TRAGEBU LO

TO DIN 14 MARTIE 1380. Cat. 1: 
1 variantă 25% (autoturism Da
cia 1300); cat. 2: 5,75 a 19 686 lei; 
cat. 3 : 23,25 a 4.007 tei; cat. 4: 
46,50 a 2.434 lei; cat. 5: 174 a 
651 lei; cat 6: 311 a 364 lei; cat. 
X: L9S3,35 a 100 tei. Report la 
cai. 1: 129,382 let Autoturismul
„Dacia 1308“ de Ia cat. L rea
lizat pe un bilet jucat a
revenit participantului NEDELEA 
BUZNER din București.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DEN 15 MARTIE 1580
Real Madrid — Celtic 
Hajduk — Hamburger
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țuțuianu, formație 
în teren de Gh. Nica : 
a jucat aerisit, pe 
largi, cu un registru

• TRAGEREA LOTO de 
va avea loc la ora 1(5,38 la 
bul sportiv Progresul, 
Staieovici 42. Numerele
vor fi comunicate In cursul serii 
la televiziune și radio.

sir.

azi, 
clu-
Dr.

extrase

Este un lucru știut : regu
lamentul jocului de hochei 
pe gheață nu-i prea simplu 
și pune în fața arbitrilor din 
această disciplină 
multe probleme, 
a cunoaște bine 
nevine însă nu 
trilor. Am zice 
primul rînd, ea 
în raza de activitate a antre
norilor, mai ales a acelora 
care lucrează cu juniorii

Foarte curios ți se pare — 
de aceea — să vezi un an
trenor care nu cunoaște 
regulamentul. Este ca și cum 
un conducător auto nu ar 
cunoaște regulile de circula
ție ! Și, totuși, se mai întîm-

1 
-------- _ 1 

Ajax — Racing Strasbourg 1 
I.FJC. Gdteborg — Arsenal X ------____----- _ . x

2
1
1
2
1 
1 

Nottingham 
2 

Nottingham 
(final) 2
de cîștiguri: <73.813 
169.493 lei, report la

F.C. Valencia — Barcelona 
VL Nantes — Dinamo Moscova 

VIL 
vin.

XI. 
x.

XI. 
XLI.

xm.

Borussia — St. Etienne
Bayern — Kaiserslautern 
Lokom. Sofia — Stuttgart 
Zbroj. Brno — Eintracht 
Juventus — Rijeka 
Dyn. Berlin -

(pauză)
Dyn. Berlin -

Fond total 
lei, din care 
categoria 1.

sportivă
Sarcina de 

aceste reguli 
numai arbi- 
chiar că, In 
se înscrie
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numă-
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on). Mc- 
ucurești. 

pers- 
Dobrin,

re au a- 
galele din 
eriiu. Sin- 

au avut 
meciurile 
el tehnic 
două re
le 6-au 
ptată. La 
in ut for- 

progres 
nu (B.C. 
aua), în- 
fața lui 

Buc.) și.
(Metalul

A. Manda (C.F.R. Timișoara). 
Miron si-a demonstrat bogatele 
cunoștințe tehnice, punîndu-i ad
versarului probleme greu de re
zolvat. Din păcate, ineficacitatea 
loviturilor fostului campion conti
nuă sâ-1 priveze de succese ca
tegorice. La aceeași categorie, I. 
Mocanu (Metalul Bocșa), in tre
cut și el deținător al titlului na
țional, s-a impus cu claritate in 
disputa cu T. Virlan (Unio Saiu 
Mare), dar și el păstrează vechile 
„slăbiciuni" (în apărare), primind 
mult prea multe lovituri. Neaș
teptată dar pe deplin meritată 8 
fost victoria lui D. Petropavtov- 
schi (Mecanică fină Buc.) in con
fruntarea cu C. Chițu (Farul), 
precum și izbînda lui Al. Cormos —«. intflnârea 

D. Tănase

fostului 
..mijlocie 

M. Cluj- 
îeciul CU

Șt. 
(74

kg), 
otaru ... 
-f>r-Dicu 
0 kg) și 
. Luptă- 
: de an-
Popcscu, 

. Ploieș-

(înfrățirea Oradea) în 
cu fostul dinamovist 1
(Urbis Buc.).

ALTE REZULTATE. I 
Comeanu (Farul) b.p. < 
(Met. Sighet), Gh. 
(C.F.R. Timișoara) b.p. 
discutabilă) M. Ruse (Cim. Med
gidia). N. Allman (Cim. Medgidia) 
b.p. V. Dăniță (Voința Buzău). 
V. Mihăilă (Steaua) “ - - --
Căprean (Minerul 
Sabău (C.S. Zalău) 
săcaru (A.S.A. Tg. 
Fierea (Steagul roșu 
O. Vultureanu (C.S.M. -----—
Tumu Severin). Mijlocie mică : 
M. Olaru (C.S.M. Sibiu) b.p. M- 
Dohr-escu (Mecanică fină Bucj. 
C. Tănase (A.S.A. Cluj-Napoca) 
b.p. Gh. Iancu (Progresul Brăila). 
V. Cieu (Dinamo Buc.) b.p. St. 
Gălăteanu (Steagul roșu Brașov).

L'Mjarâ : I. 
Gh. Mihai: 
Pirvănescu 

(decizie

b. ab.
Borșa).
b.p. M.
Mureș).
Brașov) b.p.

Drobeta

2 V. 
A.

Pri- 
Gh.

Mihai TRANCÂ

I PUMÂVERII" LA MARȘ
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recorduri 
Andrea 

... 4. Ag- 
,34) ; 1 500 

• (R.D.G.)
t:23,fi (iv.r. 
drea Mar- 
s Rusz 
> m — 1. 
. Agnes
poliatlon: 

4 p..„ 3.
r. 189,550). 
i concurs, 
«-tiv „Vo- 
sampioana 
a reiușit, 

e de re
diu cele

duminică in Capitală pe un 
traseu la Șosea, de La Arcul 
de triumf la Casa Scînteii. în
trecerile, organizate de comi
sia municipală de specialitate, 
au evidential concurentii de la 
P.T.T. la juniori. Iată cîteva 
rezultate: copii (2 km) — M. 
Petrache (P.T.T.) 11:40 ; înce
pători (2 km) — G. Tucă 
(Met. Plopcni) 10:11 ; juniori 
III <3 km) — V. Ilinca (P.T.T.) 
16:57 ; juniori II (5 km) — 
Gh. Frecățeanu (P.T.T.) 24:02 ; 
juniori I (5 km) — I. Păun 
(Olimpia) 23:24, C. Șofran 
(P.T.T.) 23:28, D. Ignat (P.T.T.) 
24:25 ; seniori (10 km) — L. 
Pescaru (C.S.M. Pitești) 39:49, 
Șt. Ioniță (C.S.U. Suceava) 
40:41, C. Patușinschi (Olimpia) 
40:53. Etapa a Il-a a competi
ției este programată duminică 
pe traseul din str. Maior Co- 
ravu. (Ion PAKASCHIVESCU 
— coresp.)

I/IZIA A DE BASCHET
ig- 1)

21+28, 
iv Spînu 
23. (M.

STEAUA — I.C.E.D. 2—8 :
105—54 (54—27) și 125—66
(65—46). Coșgeteri : Cernat
18+15, Ermuraehc 12+18,
Zdrenghea 10+16, Pirșu 13+16, 
respectiv Grădișleanu ’20+16.

C.S.U.
g..<4u» rf „POLI- C.S.Ș. UNIREA

Victorii IAȘI - „POLI" C.S.Ș. 2 
ilor mai BUCUREȘTI 2—0 : 85—78
iccesul a (41-40) și 79—70 (31-36). Gaz- 

secunde dele an obținut victorii num
ai prin cite in fata unor adversari a
fnictifi- căror apărare a atins, unc-

așgeteri : OI+ limitele brutalității. Coș- 
19+14, geteri : Moisescu 20 + 28. Boiș- 

liv Ta- teanu 26+11, respectiv Straiu- 
n 19+10 lat 36+24, Paraschiv 14+12.
UIA — (I*- DIACONESCU — coresp.).

Clasament : 1. Dinamo Buc.
MNAMO 79 p( 2. Steaua 79 p, 3. Farul

54—103 64 p, 4. „U“ Cluj-Napoca 60 p. 
44). Coș- 5. C.S.U. Brașov 59 p, 6. „Poli" 
Jocoș 12 C.S.Ș. Unirea Iași 59 p, 7. Ra-
Branda- pid 58 p, 8. I.C.E.D. 55 p. 9. 
Nnules- Dinamo Oradea 54 p. 10. C.S.U. 
îiercuri), Sibiu 54 p, 11. „Poli" C.S.Ș. 2 
joi). (V. București 50 p, 12. C.S.U. Ga
sp.). Lăți 48 p.

Tll DIN NOU PE PLANȘĂ
inlcă ln-

(și ală- 
elemente 
vor lua 

iei etape 
1 indivi-
Sl B. 

robed in- 
tiva din

tre cei mai eunoscuți trăgători: 
Petru Kukl, Tudor Petruș, Petre 
Buricea, Sorin Roca și Nicola» 
Iile. La întrecerea pe echipe, 
principala candidată 1a titlu pro
mite să fie, și la actuala ediție, 
campioana țării. Steaua.

Asalturile primei etape sânt 
programate In sala Floreasca n.

REGULAMENT PRIMĂVARA ?
Un 

recent 
din ul- 
secunde 

antre- 
asilides. 
)rgheni. 

este 
JCATO- 
?E SA 

ACE- 
Measta 

zicem, 
facem 

rpretări 
1, ale 
aid la 
aseme- 
a-ar fi 
^ciclare 
stă te

mă. Cine știe ce surprize am 
mai avea...

Și apropo de regulament... 
Cum să cerem antrenorilor 
și jucătorilor să cunoască și 
să respecte regulamentul, 
eînd el este eludat chiar de 
organizatori care, din motive 
de... economie, se pare, au 
renunțat la... arbitrii de poar
tă ! Tocmai la acești foarte 
importanți arbitri ajutători. 
Chiar dacă-i final de sezon, 
chiar dacă ne grăbim nițel, 
chiar dacă primăvara sosește 
hocheiul râmîne, totuși, ho
chei. Cu regulamentul lui. 
care trebuie respectat de 
toți ’

Călin ANTONESCU
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REPREZENTATIVA ÎN FATA UNOR TESTE 
DIFICILE Șl - implicit - EDIFICATOARE 
„selecția nu este o operație rigidă sau oarBă" — 

subliniară antrenorul naționalei. Constantin (ernăianu
Reprezentativa pătrunde în 

„miezul" intensului program de 
meciuri pe care îl are prevă
zut în acest sezon. Un program 
asupra căruia vom insista in 
finalul acestor rînduri. La în
ceput, să-i dăm cuvintul antre
norului principal al echipei na
ționale, C. Cernăianu, spre a 
ne fixa momentul activității 
tricolorilor și perspectivele i- 
mediate ale acestei activități.

„Așa cum s-a subliniat in 
numeroase rinduri, cum am fă
cut-o și eu de cite ori am avut 
ocazia, această primăvară este 
dedicată definitivării — sub 
toate aspectele — echipei na
ționale care va ataca prelimi
nariile C.M., eu startul in 
toamnă, prin meciul eu selec
ționata Norvegiei, de la Oslo, 
din ziua de 24 septembrie. Toc
mai de aceea federația s-a 
străduit să ne asigure un mare 
număr de jocuri in această pe
rioadă, un program încărcat 
care se va prelungi și în pri
ma parte a stagiunii de toam
nă, stagiune care va debuta 
prin participarea la puternicele 
turnee de la București și Tou
louse. Care sînt obiectivele e- 
forturilor noastre in actuala 
perioadă? ÎMBUNĂTĂȚIREA 
COMPONENTEI LOTULUI, ia
tă un prim scop al muncii din 
aceste săptămini. Porțile lotu
lui reprezentativ nu sînt fere
cate după turneul sud-american. 
Subliniem că urmărim jucători 
din toate generațiile, de toate 
virstele. Cițiva dintre fotbaliș
tii in activitate din „selecționa
ta 1970“ ne-au atras atenția în 
mod deosebit — Dobrin, Fcs- 
caru, de pildă. Lotul de tine
ret are și el candidaturi dem
ne de reținut, de urmărit, de 
verificat. După cum vă măr
turisesc că nu sînt deloc insen
sibil la ceea ce arată unii din-
tre titularii naționalei de juni
ori de care ne interesăm mult. 
Am văzut că selecționerul fran
cez Hidalgo a adus in prima 
echipă pe vîrful de atac al e- 
chipei de juniori, Stopyra, de
cizie încununată de succes. 
Credeți că, dacă va fi cazul, nu 
vom proceda și noi la fel, să 
zicem ca Gabor? Eu cred că 
da. Dind aceste exemple vreau 
să subliniez că ne interesează 
orice forță care poate ridica 
potențialul lotului reprezenta
tiv, indiferent de virsta celui 
sau celor in cauză, că operația 
de selecție nu este nici rigidă 
și niei oarbă. Așteptăm însă 
fapte, confirmări, reconfirmări,

...COMPETIȚIA VALORILOR

nu simple „focuri de paie". 
Fotbalul nostru nu va avea 
decit de ciștigat din realiza
rea unui lot reprezentativ cit 
mai complet."

Trecind acum la prezentarea 
celor mai apropiate examene 
ale echipei naționale, iată cum 
se vor desfășura următoarele 
reuniri pentru meciurile cu re
prezentativele Iugoslaviei și 
R.D. Germane. Pentru partida 
cu unsprezecele reprezentativ 
iugoslav (meciul-tur al finalei 
balcanice), lotul se va reuni la 
București chiar în seara zilei 
de 26 martie, după disputarea 
etapei a 25-a. Plecarea spre 
Belgrad — unde se va desfășu
ra întilnirea — este prevăzută 
pentru sîmbătă 29 martie. Re
venirea în țară va avea loc 
imediat după partidă, deci în 
seara zilei de 30 martie. Lotul 
va rămine în pregătire la Bucu
rești unde, la trei zile după 
partida cu echipa Iugoslaviei, 
va întîlni reprezentativa R.D. 
Germane. Reamintim că, pen
tru sezonul de primăvară, „tri
colorii" mai au prevăzute me
ciuri cu echipa olimpică-a Ce
hoslovaciei (la 30 aprilie, pe 
teren propriu), la 7 mai cu re
prezentativa Bulgariei (tot pe 
teren propriu), Ia 18 mai, în 
deplasare, cu prima reprezen
tativă sau cea olimpică a Ce
hoslovaciei și la 16 iunie, tot 
în deplasare, cu naționala Bel
giei. Să recunoaștem, un pro
gram bogat, dc intensă solici
tare, cu parteneri de ridicată 
valoare.

Cuplajul de miercuri nu 
a fost numai un spectacol 
fotbalistic de succes. El a fost 
mai ales un incontestabil 
succes de idee. Intr-un do
meniu (fotbalul) in care a- 
par destul de rare idei ade
vărate și în consecință tot 
rar poți asista la „dialo
guri de idei" fructuoase, în 
care să învingă ceea ce 
este mai bun, mai folositor 
și mai necesar sportului 
românesc, a apărut — 
miercuri — pe masa de 
demonstrație a frumosului 
nostru stadion .23 August" 
o idee demonstrată pe via. 
Ce fel de idee ? Ideea sti
mulativă a competiției des
chise a valorilor, o idee 
constructivă, realistă, con
sacrată și „brevetată" de 
mult în toate activitățile 
sociale din țara noastră. în 
locul testelor anonime care 
nu au spus, nu spun și nu 
vor spune niciodată nimic, 
reprezentativa noastră a a- 
vut un adversar valoros 
(deși completat cu- cițiva... 
foști jucători), un adversar 
ambițios care i-a pus pro
bleme în joe și a pus pro
bleme celor ce gindesc se
lecționatele.

în afara echipelor străine 
de valoare, partenere care 
te ajută efectiv să-ți judeci 
obiectiv atuurile dar și scă
derile, lipsurile, care te *- 
iată realmente în muncă, 
în munca de construire a 
unei echipe puternice, pu
tem avea oricând o echipă- 
martor, o echipă de „posi
bili" care confruntați cu 
selecționații să ofere tu
turor cea mai fidelă și mai 
corectă competiție a valori
lor. Fără teama de a fi 
uneori contestați sau dez
mințiri într-o opțiune sau 
alta, selecționerii ar trebui 
să cultive ei această com
petiție a valorilor, folosin-

d-o ca pe un foarte util 
instrument de lucru.

Referindu-ne la meciul 
din deschidere, de tineret 
credem că utilitatea lui va 
crește în viitor dacă în lo
cul unor formule artificiale, 
„galbenii" eu „albaștrii", 
cu alte... culori, s-ar apela 
la formule cu un conținut 
real, cu o personalitate. De 
pildă, selecționata Banatu
lui, selecționata Moldovei, 
Ardealului, a Olteniei etc. 
Care ar fi diferența, care 
ar fi avantajul ? Echipele 
astfel alcătuite (iată o po
sibilă sarcină pentru antre
norii zonali) ar fi mai le
gate, prezentându-se mai 
omogen, iar emulația în te
ritoriu ar constitui un pre
țios element de ajutor se
lecționerilor din București.

Să nu ne mulțumim cu 
etichetele puse adeseori 
grăbit —și greșit — pe va
lorile actuale reale și pe 
valorile virtuale ale fotba
lului nostru, etichete care 
mai conduc — și au con
dus — la concluzia falsă, 
păgubitoare că fotbalul 
românesc are resurse pu
ține. Fotbalul nostru a a- 
vut și are resurse neex
ploatate ! Pentru a i le 
scoate la lumină, trebuie 
să înlocuim biletele de 
tramvai bucureștean cu bi
letele de tren I Să nu ne 
mulțumim cu „obositoarea 
navetă" de la Dinamo la 
Steaua și de la Steaua la 
Dinamo, ci să-i căutăm — 
adică să-i căutați, stimați 
federali ! — în toată țara 
pe jucătorii de talent, stînd 
la echipe nu ore, ci zile. 
Stînd și muncind 1 Ajutind 
cu fapta, cu ideea îndrăz
neață, cu propunerea con
structivă necesara competi
ție a valorilor fotbalului 
românesc !

Marius POPESCU

După verificarea lotului de tineret

ANONIMI DIN
Să recapitulăm puțin. Înaintea 

meciului de trial de miercuri, 
conducerea tehnică a lotului de 
tineret, făcînd publice scopurile 
acestei acțiuni, le enumera: ve
rificarea unor jucători propuși 
de propriii antrenori; însușirea 
ideii de joc; prefigurarea unui 
lot restrîns, care să suporte o 
nouă verificare (mai dificilă, 
mai încărcată de responsabili
tăți) , planificată la 2 aprilie, in 
deplasare, cu selecționata olim
pică a R.D. Germane. Ni se 
pare firesc ca, acum, la consu
marea partidei, să măsurăm rea-

Explicația crizei fotbalului sibian

VORBE MULTE,
Au fost cindva (nu chiar atlt 

de demult) mari ambiții ale fot
balului sibian: o dată, cu Ion Io- 
nescu — Rapid, a doua oară cu 
tenacele Constantin Teașcâ, cind 
F.C. Șoimii a fost la un pas 
de po-arta intrării in Divizia A. 
Ap«oi a venit refluxul antreno
rul Bratu Panteiimon, revenit de 
la Reșița pe meleagurile natale, 
salvează într-un retur de forță 
echipa sibiană de la retrogradare. 
Simptomatic este că în timp ce 
în orașul lui Apolzan și al lui 
Greavu performanța nu se rea
lizează. schimbarea antrenorilor și 
conducătorilor a devenit un „leit
motiv" pentru o întoarcere, chi
purile, spre zile mai frumoase 
Văzîndu-se salvați, „Șoimii" plea
că la drum cu un nou antrenor 
(Ștefan Coidum) si o nouă con
ducere a clubului. Valsul sctiim- 
bărilor continuă: in toamnă este 
adus Titus Ozon; la jumătatea ta
rului revine la „pupitru" Bratu 
Panteiimon, cu o altă conducere. 
Obiectivul primăverii 1980 ; rt- 
mtnerea echipei în eșalonul se
cund al țării.

Acesta ar fi tabloul izbitor al 
fotbalului sibian, aflat în strlnsâ 
relație cu criza elementelor dc 
perspectivă. Și iată de ce. Pri
vind în grădina sibiană ce aflăm? 
Că de la Gabel încoace (lansat 
de Ilie Oană în Divizia A, pe 
vremea Petrolului) nimeni nu a 
mai atras atenția. Și asta nu 
pentru că copiii orașului nu ax 
mai fi atrași de magnetul fotba
lului, cum încearcă unii să acre
diteze ideea. Nu 1 Clubul* de per
formanță are în prezent în in
struire aproximativ 80 de copii 
și juniori și două norme de an
trenori (din această primăvară se 
mai adaugă încă una), dar lipsa 
terenurilor corespunzătoare își 
pune amprenta pe calitatea pro
ducției. Patrulaterul de bitum din 
curtea stadionului rămîne baza 
activității, deoarece terenul de 
zgură, de lingă bazinul de înot, 
este total inadecvat pentru an
trenamente. De vreo doi ani se

FAPTE PUȚINE!
tot fac promisiuni pentru termi
narea unui teren gazonat, dar 
ptaâ acum nici măcar piatra 
pentru drenaj nu a fost împrăș
tiată pe eE.

Elemente de perspectivă fără... 
perspective le găsim si la a doua 
unitate de performanță sibiană: 
Clubul sportiv școlar, care bene
ficiază de 5 norme de antrenori. 
Aici, aproximativ 249 de elevi se 
izbesc de aceleași lipsuri privind 
terenurile de antrenament. Baza 
„Voința", pentru care se plătesc 
anual peste 100 000 lei chirie, nu 
numai că nu oferă posibilități 
igienico-sanitare (mai ales pe pe
rioada anotimpului rece), dar ea 
du este In măsură să garanteze 
nici efectuarea acelor ore de an
trenament incluse în planurile 
școlare. Motivul ? Proprietarul În
chiriază terenul și altor echipe 
din oraș, astfel că procesul de 
instruire depinde de „cine vine 
mai repede la teren*. Acolo în
cepe marea înghesuială, deși spe
ranțele școlare nu trebuiau să se 
confrunte cu asemenea deficiențe. 
Să nu uităm : cu doi ani în urmă, 
cind s-au nominalizat pentru în
treaga țară Cluburile școlare dc 
performanță, la Sibiu s-au În
cheiat convenții cu toți factorii 
locali, că „se va face", „se va 
drege", așa și pe dincolo. Sem
năturile acelea au cam rămas fără 
acoperire, singură federația "ds 
specialitate onorîndu-și subvenți
ile financiare (ca și in cazul cen
trului de juniori și copii de la 
F.C. Șoimii).

Revenind la prima echipă a o- 
rașuiui. F.C. Șoimii, vom vedea 
că performanțele ei sînt strîns 
legate de calitatea producției 
,„schimbului de mîine". Am vrea 
să credem că ,4zvorul“ entuzias
mului locafl va îl redeschis la 
toate robinetele posibile și că. 
printr-un efort colectiv al tutu
ror factorilor, de decizie locală, 
elementelor de perspectivă li se 
vor crea în sfîrșit condiții nece
sare muncii și afirmării.

Stelian TRANDAFIRESCU

„B“, LA PORȚILE AFIRMĂRII
Uzarea practică a soopuraor pro
puse.

Dintre propunefie făcute, cu 
adevărat „frapante" au părut 
acelea ale lui Toma, Dumitra-șcu 
(ambii Metalul București) Si 
Morar (Aurul Brad), oameni 
care nici nu au văzut Divizia A, 
precum colegii lor de eșalon de 
la F.C. Bihor. U.T.A., Corvinul. 
șl nici nu au evoluat (în com
pensație), vreodată, intr-un lot 
reprezentativ, cum este cazul re- 
șițeanulul Iovan, ursul dintre „tri
colorii" juniori, promoția 1979. 
Și toți trei ne-au dat ocazia, in 
cronica de ieri, să le subliniem 
evoluțiile. Pentru că vorbim de 
componența lotului, este cazul să 
mai remarcăm că din cei 31 pre- 
zenți 17 provlnd din fostele e- 
chipe naționale de juniori. Tar 
ACEASTA PROMOVARE IN 
BLOC, TOCMAI PENTRU CA 
ESTE NORMALA. GARANTEAZA 
CA ACTUALUL LOT DE TINE
RET ARE PRIVILEGIUL DE A 
PRELUA O GENERAȚIE FĂRĂ 
REBUTURI.

Desigur că ideea de joc nu se 
desconsplră niciodată, teoretic. 
Dacă ea se transferă din caietul 
antrenorului pe iarba terenului, 
această convertire practică tre

buie să sară în ochi. Cele două 
echipe care au evoluat miercuri, 
ni s-au părut a pune accentul, 
cu un procent consistent de reu
șită, pe ieșirea din apărare în 
atac, cu pasă lungă (Suciu și 
Mureșan au excelat), pe poten
țarea fazei ofensive, prin infil
trări rapide, surprinzătoare, din 
liniile din spate, in zona porții 
adverse (Lică, Klein, Dumi- 
trașcu).

Viitoarea pregătire centralizată 
a lotului de tineret, diminuat 
numeric, va culmina la 29 mar
tie, cu un med cu sparing-par- 
tener (probabil C.S. Tirgoviște). 
După părerea noastră, pilonii cei 
mai siguri pe care trebuie spri
jinit lotul ar trebui să se nu
mească Toma, Lică, Suciu, Cio
banii, Klein, Ante Iii. Ce-ar H 
să-1 mai vedem o dată șl pe te
nacele „vîrf" Murar î Miercurii 
după ce s-a acomodai cu „cra
terul vulcanului" care era tere
nul de la „23 August", a părut 
dezinvolt, la contactul cu min
gea șl „râu" cu apărarea adver
să. Profilul lui de „vîrf" auten
tic, ..rara avis” In fotbalul nos
tru, fl recomandă, credem, pene 
tru o nouă testare.

Ion CUPEN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDA F.C. ARGEȘ — 

SPORTUL STUDENȚESC se dis
pută la ora 14, fiind televizată In 
întregime. Celelalte înffiniri ale 
etapei de duminică vor începe 
la ora 19.

• JUNIORII DE PERSPECTIVA 
LA CANNES. Intre 1 ți 7 apri
lie se va disputa la Cannes tra
diționalul turneu internațional, la 
care va participa șl selecționata 
de juniori (de perspectivă) a 
țării noastre, antrenată de C. To- 
ma ți I. Voinescu. lată și pro
gramul jocurilor pe care le va 
susține echipa noasrâ: eu Franța 
(1 aprilie), cu S.U.A. (3 aprilie) 
și cu Irlanda (5 aprilie). Jocurile 
finale vor avea loc în ziua de 7 
aprilie.

• LA CASELE OBIȘNUITE, SE
GĂSESC DE V1NZARE, începînd 
de astăzi, biletele de intrare la 
meciul Steaua — Chimia Km. 
VRcea, care se va disputa du
minică pe stadionul din Bd.
Ghencea.

• BILETELE PENTRU PARTI
DA DINAMO — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA, de miercuri 26 martie, 
se pun în vinzare începînd de 
astăzi la casele stadionului Di
namo ți de mâine, la casele o- 
blșnulte. In ziua jocului nu se 
vor mai vinde bilete la casele 
stadionului.

• LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 
— METALUL BUCUREȘTI 9—3 
(0—1). Partidă din cadrul seriei 
a Il-a a Diviziei B. Golurile au 
rost marcate de Giugiumlcă, Că- 
mui șl Dumitrașcu. (O. GUȚU, 
coresp.).

• AUTOBUZUL BUCUREȘTI —
SPORTUL STUDENȚESC *—Z 
(1—1). Golurile au fost marcate 
de Roșu, Sultănoiii (2), Niță 
respectiv Muntoanu I (2). (N,
TOKACEK, coresp.).
• F.C. BAIA MARE — SOME

ȘUL SATU MARE 2—1 (1—0).
Pentru băimăreni a înscris 
Cioban n, iar pentru oaspeți 
Silaghi. (V. SASAranu, coresp.)
• C.I.L. BLAJ — DINAMO 

BUCUREȘTI 1—4 (1—1). Au mar
cat : Puia, pentru divizionara C, 
Augustin, D. Georgescu (2) și 
Crișan (autogol) pentru bucu- 
reșteni. (V. ONIGA, coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV — C.S.M.

SUCEAVA 5—9 (1—0). Au mar
cat : Papuc, Gherghe (2), Bucur 
și Manciu. (I. STANCA, coresp.)»

• CORVINUL HUNEDOARA — 
AURUL BRAD 0—0.

• C.F.R. TIMIȘOARA — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 0—2 (0—0).
Au înscris : Pușcaș, Androvicl
(autogol). (C. CREȚU, coresp.)»-



A 19-a ediție a Turneului internațional DE MiINE, LA GALAȚI, SPORTIVI DIN 9 ȚĂRI ELEX
de șah al României LA CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

întrerupta Ștefanov — Be- 
leavski a continuat miercuri 
seara, imediat după rundă, 
deoarece marele maestru so
vietic avea joi dimineață bilet 
de avion. S-a jucat pînă la ora 
2 noaptea, 100 de mutări (!), 
un final de 4 nebuni cu un 
pion în plus pentru Ștefanov. 
Obosit de luptă, tinărul nostru 
maestru .. .
cîștigul și pînă la urmă parti-

a scăpat de trei ori

încheiat remiză, 
rămînînd neînvins 
Oricum, faptul că

Be- 
in 
a

da s-a 
leavski 
turneu. _______
acceptat să continue partida a 
fost, din partea lui Ștefanov, 
un frumos gest, plin de fair- 
play.

în toate celelalte întrerupte 
a fost consemnat rezultatul de 
egalitate : Grigorov — Ghițes- 
c‘u, Șubă — Foișor (fără joc), 
Ghindă — Groszpeter (ma
estrul român n-a reușit să va
lorifice micul avantaj pe ca- 
re-1 avea) și Spiridonov — 
Stoica.

în felul acesta, cca de a 
19-a ediție a Turneului inter-

național de șah al României 
i-a sfîrșit cu victoria marelui 
maestru sovietic Aleksandr 
Beleavski, un învingător deta
șat la 3 puncte de următorul 
clasat. Fostul
U.R.S.S. a reușit un scor ex
celent de 12,5 p din 15 posi
bile : 10 victorii șl 5
Pe locul 2 s-a situat, de ase
menea neînvins, marele maes
tru Mihai Șubă cu 9.5 p. Con
stantin Ionescu și Mihai Ghin
dă împart locurile 3—4 (primul 
are un punctaj al coeficienți
lor Sonnebom — Berger su
perior) cu 8,5 p, Ionescu obți- 
nînd — după cum am mai a- 
nunțat — o notă de maestru 
internațional. Urmează în cla
sament: 5—6. Chandler (Noua 
Zeelandă), Prandstetter (Ceho
slovacia) 8 p, 7—9. Stoica, Spi
ridonov (Bulgaria), Groszpeter 
(Ungaria) 7,5 p, 10—11. Ghițes- 
cu. Foișor 7 p, 12—13. Ciocâl- 
tea, Kojder (Polonia) 6,5 p, 
14—15. Ștefanov, Grigorov 
(Bulgaria) 5,5 p, 16. Grunberg 
4,5 p. (V. CH.)

campion al

remize.

DESPRE PERICOLUL

DESCALIFICĂRII LUPTĂTORILOR

începînd de sîmbătâ, pe pa
tinoarul acoperit din Galati, 
va avea loc concursul inter
national de patinaj artistic la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din 9 țări 
(Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Italia, Polonia, Unga
ria și bineînțeles România). 
Astăzi de dimineață, competi-

„CLPA €1 PILOR 1 LA BASCHET
ROMA, 20 (Agerpres). — 

Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit la Milano finala „Cu
pei cupelor" la baschet mascu
lin, in care s-au intilnit forma
țiile italiene Emerson Verese 
și Gabetti Cantu. La capătul 
unei partide echilibrate, care 
a necesitat și prelungiri, bas- 
chetbaliștii din Varese au cîș- 
tigat cu scorul de 90—88 (45—38; 
82—82), intrind in posesia tro
feului.

Din formația învingătoare 
s-au evidențiat Seals (26 punc
te) și Mottini (22 puncte), in 
timp ce coșgeterul echipei Ga
betti Cantu a fost Marzorati, 
cu 20 de puncte înscrise.

SE
ALE

rîndurile 
sportivi cu 
vizită, vor 
la patinoar

cărora se 
frumoase 

putea fi 
în timpul

torii, în 
numără 
cărți de 
urmăriți 
antrenamentelor, mîine și du
minică toți sportivii urmînd 
să-și demonstreze virtuțile în 
fața juriului internațional de 
arbitri.

Se va concura numai la pro
gramul scurt și cu exerciții 
liber alese, concursul fiind 
deschis juniorilor, junioarelor, 
seniorilor și senioarelor, 
trecerile propriu-zise vor 
cepe sîmbătă, la ora 14, 
programul scurt, iar duminică, 
de la ora 13, sint programate 
exercițiile libere.

în- 
in- 
cu

VOLEIBALIȘTII ROMANI

IN TURNEU IN R. F. G
Selecționata masculină de 

volei a țării noastre va efec
tua săptămîna viitoare un tur
neu de 6 meciuri în R. F. Ger
mania. Voleibaliștii români vor 
Dleca duminică.

il.VLTFRE o La Tatabanya in 
„Cupa Panon4a“, la cat. 60 kg 
victoria a revenit lui Saraz (Un
garia), 270 kg, urmat de cuba
nezul Perez — 265 kg. In limi
tele cat. 65.500 kg a terminat în
vingător japonezul Takada, cu 
305 kg.

PENTATLON • După două 
probe, in concursul internațional 
de pentatlon ’ ■ - —
tainebleau 
cehoslovacul 
p, urmat de
— 2 016 p și
— 1 986 puncte. _____ ___ _____
mă a revenit lui Adam.

SCHI • Sportiva cehoslovacă 
Olga Saratova a terminat învin
gătoare în slalomul special de 
la Haute Nendaz (Elveția). Pe 
locurile următoare s-au situat 
Maria Rosa Quario (Italia) și 
Lenka Vlokova (Cehoslovacia). • 
Proba de 10 km din cadrul con
cursului de schi-fond desfășurat 
în nocturnă la Vaeja (Suedia) a 
revenit polonezului Josef Luczek, 
cu timpul de 33:14. L-au urmat 
finlandezul Juha Mieto — 33:39 
și suedezul Jan Ottosson — 34:15. 
In cursa feminină de 5 km, pri
ma s-a clasat finlandeza Hilka 
Riihivuori — 15:55, • Concursul
de sărituri disputat pe trambu
lina de la Travnik (Iugoslavia) a 
fost ciștigat de vest-germanul 
Thomas Proser — 238,4 p (sări
turi de 78 m și 77,5 m), urmat 

' ‘ " său
P

modern de la Fon-. 
(Franța), conduce 
Jiri Adam — 2 205 
J. Peciak (Polonia) 
A. Bellman (R.F.G.)

Proba de scri-

Pentru deceniul 1980-1990

PREVĂD SPECIACULOASE DEPĂȘIRI
RECORDURILOR MONDIALE DE ATLETISM
urma unul studiu făcut

Printre cavalerii fluierului 
nelipsiti la ultimele ediții ale 
jocurilor olimpice, camplora- 
telor mondiale și europene se 
numără și arbitrul romăn ION 
CERNEA, cunoscut și apreciat . 
în arena internațională, mem
bru in comisia de arbitraj 
F.I.L.A., fost medaliat olimpie 
șl mondial. Recent, Ion Cer
nea a arbitrat la turneele in
ternaționale din Suedia, R.F. 
Germania șl Uniunea Sovie
tică, motiv pentru care l-am 
solicitat să ne prezinte unele 
aspecte care i-au reținut, în 
mod deosebit, atenția.

„tn aceasta perioada, toți 
antrenorii loturilor reprezenta
tive își verifică sportivii 
pe care intenționează să-i ali
nieze la apropiatele campio
nate europene și, firește, la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova. Așa se și explică pre
zența numeroasă a concurenți- 
lor la turneele internaționale 
care au avut loc tn ultimele 
săptămîni. Deoarece — cum, 
probabil, se știe — sint șl an
trenor la lotul olimpic de lup
te greco-romane al țării noas
tre, am privit cu atenție spo
rită viitorii adversari ai spor
tivilor români la competițiile 
amintite mai înainte. Nume 
noi, prea puține. M-a impre
sionat insă ritmul de luptă 
fantastic, buna pregătire fizică 
a, concurenților, numărul mare

‘ '' ' realizate.
să evo- 
ieșit re- 
I-aș a- 

luptători 
campio-

de puncte tehnice 
Cei care n-au reușit 
lueze in acest fel au 
pede din competiție, 
minți pe reputații 
Nalbadian (U.R.S.S.),_
nul olimpic al categoriei 68 kg, 
șl pe campionul mondial al 
aceleiași categorii, Supron (Po
lonia), eliminați — și unul și 
altul — in turul 3 la turneul 
de la Tbilisi, Davidian 
(U.R.S.S.), deținătorul titlului

mondial la categoria 62 kg, 
eliminat la „Marele premiu al 
R.F. Germania", șl pe campio
nul lumii la categoria 82 kg, 
sovieticul Korban, clasat doar 
pe locul 3 la confruntările din 
Suedia și R.F. Germania.

Insuccesele acestor valoroși 
luptători — și ale altora pe 
care nu i-am mai amintit — 
au trecut aproape neobservate. 
,J3e ce veți întreba. Au 
fost cumva „victime" de arbi
traj? Nici vorbă. Aici este 
cazul să fac o paranteză. De 
mai mulți ani forul interna
țional (F.I.L.A.) caută și expe
rimentează, modifică puncte șl 
capitole întregi din regula
ment pentru ca întrecerile de 
lupte să devină cit mai inte
resante, cit mai spectaculoase. 
Noi, arbitrii, sintem cei de
semnați să apreciem cum se 
conformează --------- —""
cări sportivii 
saltea. Acum, 
calificare — 
cunoaște, cu, _ 
Uzare aproape irecuperabile — 
este evidentă din primul mi
nut de luptă. îndată ce unul 
dintre combatanți a acumulat 
clteya puncte tehnice, adver
sarul său este avertizat și 
„piiidit- de descalificare. A- 
ceastă tendință s-a accentuat 
și mai mult la ultimele turnee 
de peste hotare și — cu si
guranță — va fi sporită la 
campionatele europene, care 
vor avea loc luna viitoare, cil 
și la Olimpiada de la Mos
cova.

Iată de ce luptătorii români 
— ale căror rezultate obținute 
la recentele întreceri Interna
ționale sint deja cunoscute — 
trebuie să-și îndrepte atenția 
in timpul rămas spre execu
tarea și finalizarea cit mai 
multor procedee tehntee pen
tru a evita astfel verdictul 
greu al descalificării-.

in
de specialiștii din R.D. Ger
mană, pentru deceniul 1980— 
1990 se prevede obținerea ur
mătoarelor recorduri mondiale 
la atletism, în probele mascu
line: 100 m — 9,82—9,90; 400 m
— 42,90—43,30; 1 500 m — 3:29,0 
—3:30,5; 5 000 m — 12:52,0—13: 
03,0; înălțime: 2,39 m — 2,42m; 
lungime — 8,90 m; prăjină — 
5,80 m — 5,90 m; suliță — 
97,20 m — 99,50 m; triplu salt
— 18,10 m — 18,40 m. Se pre
cizează că singurul record care

nu ar putea fi depășit, ci nu
mai egalat, este cel de la să
ritura în lungime,_ stabilit de 
americanul Bob 
1968, la Olimpiada

La feminin, se 
mătoarea evoluție 
lor mondiale: 100 
400 m — 47,20—48,10 ; 800 m 
1:51,5—1:53,0; 1500 m 
3:51,5; înălțime — 
2,10 m; lungime — 
7,45 m; disc — 75,50 
m; suliță — 71,70 m

de coechipierul 
Klauser — 228,9 
Serghei Zaițev

ȘTUI • La Bad 
(R.F.G.), partida a 
ciulul Andras Adorjan 
Hiibner, pentru turneul candida- 
țitor la titlul mondial, s-a termi
nat remiză în 19 mutări. Scorul 
meciului este egal: 1—1. • In
meciul Tigran Petrosian — Vik
tor Korcirtoi, care ’ continuă la 
Velden (Austria), după partida 
a șasea, încheiată remiză la mu
tarea a 38-a, scorul este favora
bil cu 3,5—2,5 Iul Korcinoi.

T1SNIS • In turneul de la 
Frankfurt pe Main: Flbak — 
Giinthardt 4—6, 6—4, 6—3; Smith 
— Denton 6—1, 6—2; Walts — 
Dent 6—0, 6—0. • Primele parti
de ale turneului feminin de la 
New 
bull

Thomas 
și sovieticul 

225,5 p.
Lauterberg 

doua a me- 
Robert

acestor modifi- 
care luptă pe 
tendința de des- 

soldată, cum se 
puncte de pena-

Beamon în 
din Mexic.
prevede ur- 
a recorduri- 
m — 10,65;

— 3:49,0— 
2,06 m — 
7,25 m — 
m — 78,80
— 74,60 m.

York: Goolagong
7—6, 6—4; King
6—1; Navratilova
6—1; Austin — okuvra»
5—3 (ab.). • în clasamen

tul Marelui Premiu — —
duce Jimmy Corinors, 
urmat de John McEnroe 
p, Gene Mayer — 477 p și Vic
tor Amaya — 339 p.

VOLEI • Selecționatele mascu
line ale ‘ '
susținut 
joc de 
bulgari 
CU 3—2

5—3.

Tum-
Wade

Jordan 
Stevens

FIPT con- 
cu 797 p, 

641

Braziliei șl Bulgariei au 
la Rio de Janeiro 
verificare. ' " .

au terminat învingători 
(12, —10, 8, —11, 6).

un
Voleibaliștii

ULTIMELE ADVERSARE ALE ECHIPELOR ROMÂNEȘTI
CALIFICATE IN SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE DE FOTBAl

Jată-ne, așadar, în fata penull- 
timei etape a competițiiilor din 
cupele europene intercHuburl la 
fotbal. Privind tabelul semifina- 
listeloa* ne vom da seama că în 
competiții au rămas formații cu 
reputație internațională, care de
seori au ajuns în fazele finale.

Desigur, în centrul atenției a 
fost mecttui de la Berlin, 'dintre 
Nottingham Forest și echipa loca
lă Dynamo, în cadrul C.C.E. In 
urmă cu două săptămâni, berli- 
nezii au câștigat surprinzător cu 
1—0 în deplasare, dar de data 
aceasta englezii, jucind excelent, 
au învins fără drept de apel, cu • 
3—1, după ce în min. 38 condu
ceau cu 3—0 ! Deținătoarea titlu
lui a vrut să arate (și a reușit), 
că atunci cînd se mobilizează e- 
xemplar poate răs-tuma orice cal- - 
cule ! Și Nottingham Fdresț a 
privit acest retur cu o maturitate 
care o caracterizase și în anii 
trecuți. cînd s-a afirmat în mod 
deosebit în această competiție, 
nu de puține ori câștigînd și în 
deplasare. „Nottingham a abor
dat acest retur cu curaj — subli
nia crainicul-reporter al postului 
de radio Berlin — pentru a Fa
mine în continuare în cursa spre 
cîștigarea titlului. Mai ales că în 
acest sezon a fost eliminată din 
Cupa Angliei, nu mai poate cîș-

tiga campionatul primei ligi (ocu
pă acum locul 8), iar recent a pier
dut și finala Ligii engleze în fața 
lui Wolverhampton Wanderers din 
liga secundă..."

Dintre deținătoarele titlului au 
rămas în cursă Nottingham Forest 
(C.C.E.) și Borussia Monchenglad- 
bach (U.E.F.A.). în timp ce C.F. 
Barcelona, ciștigăboarea Cupei cu
pelor, a fost eliminată de F.C. Va
lencia. „De cîteva zile — subli
niază agenția U.P.I. — la cirma 
echipei catalane se află Helenio 
Herrera, care acum, de cind o 
dirijează, a jucat mai bine decit 
pe teren propriu, unde a pierdut 
cu 1—0“. Dar a fost insuficient...

Ineditul din Cupa U.E.F.A. (care 
era prevăzut încă din prima man
șă), acela c*a 4 formații dLntr-o 
singură țară (respectiv R.F.G.) 
să se cadifice pentru semifinale, 
s-a materializat !

în fine, vom mai consemna că 
fostele adversare ale echipelor 
românești au obținut calificairea 
pentru penultima etapă a între
cerilor. Este vorba de Nottingham 
Forest (câștigătoare cu F.C. Ar
geș), F.C. Nantes (cu Steaua), 
Borussia Monchengladbach (cu U- 
niversitatea Craiova) și Eintracht 
Frankfurt (cu Dinamo).

Ion OCHSENFELD

STENOGRAMA MECIURILOR
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI. 

Hajduk Split — Hamburger S.V. 3—2 
*“ Au înscris: ZLatko Vujovici 

21), - Georgevici (min. 49), Pri- 
(min. 85). respectiv Hrubesch 

2), Hieronymus (min. 25). La 
de 1—1 Z. Vujovici a ratat 

“ *:» - Not
tingham Forest 1—3 (0—3). Au înscris: 
Froocis (min. 15 și 35), Robertson 
(min. 38 din penalty), iar pentru 
gazde Terletzki (min. 49 din pe
nalty). Ajax Amsterdam - Racing 
Strasbourg 4—0 (2-0). Au marcat:
Schonaker (min. 35), Arnesen (min. 
38), Lerby (min. 55) și La Ling (min. 
90). Real Madrid — Celtic Glasgow 
3—0 (1—0). Au înscris: Santi-llana
(min. 44 și 84), Stielike (min. 56). 
Au asistat 120 000 de spectatori !
_ CUPA CUPELOR. U.K. Goteborg - 
“ • “ - ■* Valencia

Au

(1-2).
(min.
moraț
(min.
scorul
un penalty. Dynamo Berlin

Vujovici

C.F.

• CA ȘI COLEGELE LOR DE LA STEA
UA, floretiștli clubului militar bucxureștean 
au urcat pe podiumul „Cupei Europei" la 
scrimă, a ducIn d astfel prim ii ghiocei ai 
performanței în acest sezon preolimpic 
Buchet pe care-1 dorim în vară, in tra
pul întrecerilor olimpice, îmbogățit cu 
trandafirii marilor succese. • ..STENMARK 
CIȘTIGĂ, WENZEL TRIUMFA», scrie 
L’Equipe, sintetizind printr-o frumoasă si 
adevărată metaforă finalul palpitant al 
Cupei Mondiale în schiul alpin masculin. 
Pentru că deși suedezul și-a continuat 
suita succeselor în proba sa preferată, sla
lomul uriaș, Andreas Wenzel s-a dovedit 
fidel tradiției familiei (si sora sa Hanni a 
dobîndit titlul suprem), al cărei atu este 
multilateralitatea. a AVENTURA LUI 
DRUT. După recalificarea sa de către Fe
derația internațională de atletism ca ama
tor, fostul campion olimpic al hurdlerilor. 
francezul Guy Drut, a declarat că vrea 
să-și dcbîndească locul în echipa țării sale 
pentru J.O. de la. Moscova, dar nu crede 
că va mai atinge nivelul său anterior. Spe
ranțele sale se îndreaptă spre C.E. '82, dar 
la... decatlon. Probabil că alergătura sa 
pentru a obține recalificarea, greutățile 
care i-*au stat în cale, obstacolele peste 
care a trebuit să sară, l-a ti transformat din 
alergător peste garduri intr-un atlet al 
celor... 10 probe. • DUMINICA — DER- 
BYUL CAMPIONATULUI SPANIOL DE

FOTBAL. Real Madrid — Real Sociedad, 
pe „Bernabeu-. Cele două Real-uri merg 
de o bună bucată de vreme mano a mano, 
ele avînd acum cite 38 p fiecare, fiind la 
egalitate și de golaveraj, șî în „clasamen
tul adevărului" (4-14). Un punct deosebit 
de interes: Real Sociedad n-a mal pierdut 
din 29 aprilie 1979. Va împlini anul ? • 
NU CREDEM CĂ ATLETUL CRAIG VIR-

*- C ■ fCentra

GIN este salariatul acelei firme din Ohio 
(S.U.A.) care își recompensează angajați! 
cane aleargă săptăminal peste 10 km, cu .. dacă 

este 
aler- 
elitel 
vlc-

cile 25 de dolari pe lună, .și nu știm 
el este „produsul" jogging-ului, dar 
in afară de orice dubiu că tlnărul 
gător american a intrat în rindul 
mondiale a fondului, prin recenta sa ... 
tărie la C.M. de cros, de la Paris • GRE- 
TE WAITZ, PENTRU A TREIA OARA 
CONSECUTIV CAMPIOANA MONDIALA

DE CROS: „Eu am imensul avantaj de a 
mă putea adapta la circumstanțele concre
te ale cursei, de a-mi modela alergarea în 
funcție de elementele exterioare. Astfel, 
în 1978 am făcut față unui adevărat po
top, tn 1979 am surmontat un teren cleios, 
pentru ca acum, la Longchamp, să fac față 
unui sol uscat". • DAVIS „CUP-MAN“-ii 
ENGLEZI AU UN NOU ANTRENOR. După 
cum s-a anunțat recent, echipa de tenis 
a Angliei, viitoarea adversară a echipei 
României în Cupa Davis, are un nou an
trenor, în persoana cunoscutului jucător 
Mark Cox, nr. 2 britanic, acesta succe- 
dîndu-i lui Roger Becker, demisionat. După 
cum s-a mai anunțat, Cox nu va mai 
juca în Cupa Davis. Precis ? • DOUA RE
VENIRI SENZAȚIONALE. Din nou în ac
tualitate, două celebre figuri ale spartu
lui internațional: Helenio Herrera, vmagul“ 
de Ia Inter Milano, revine acolo unda și-a 
început cariera de antrenor. în Spania, 
urmînd a se ocupa. în mod oficial, înce
pînd de la 30 iunie, de clubul catalan 
C.F. Barcelona (el fiind deja de două săp
tămâni acolo), iar Cassius Clay faimosul 
fost campion mondial al greilor, și-a a- 
nunțat (din nou !) reintrarea, spunînd că 
preferă să piardă 20 de kilograme din 
greutate, in schimbul a cit-eva milioane de 
dolari...

Arsenal 0-0. F.C.
Barcelona 4—3 (2—2). Au înscris: 
Saura (min. 10 șî 77), Bonhof (min. 
29), Kempes (min. 85 din penalty), 
respectiv Cănite (min. 15 $i 87), 
Landaburn (min. 26). F.C. Nantes — 
Dinamo Moscova 2—3 (1—2). Au mar
cat Michel (min. 43) și Toure (min. 
70) pentru gazde, respectiv Minaev 
(min, 23), Gusaev (min. 41) șî Ko- 
lesev (min. 83). Juventus Torino — 
F.C. Rijeka 2-0 (1—0). Au 
Causio (min. 5, 
și Bettega (min. 72).

CUPA U.E.F.A.: Bayem Munchen - 
F.C. Kaiserslautern 4-1 (1—1). Au
marcat: Honess - (min. 35 și 82) Jan
sen (min. 61) și Breitner (min. 73), 
respectiv Wendt (min. 11). Lokomotiv 
Sofia - V.f.B. Stuttgart 0-1 (0-1).
A înscris Ohiicher (min. 7). Borussia 
Monchengiadboch — St. E’îenne 2—0 
(2-0). Au înscris: Tyckosen (min. 11) 
și Hannes (min. 14). Zbrojovka Bmo 
— Eintracht Frankfurt 3—2 (1—1). Au 

din 
90). 
76).

înscris:
din lovitura libera)

înscris: Horny (min. 15 — d’rect 
corner). Kopenek (min. 89 și 
respectiv Neuberger (min. 19 și

ECHIPELE CALIFICATE 
ÎN SEMIFINALE

C.C.E. : Hamburger S. V.
tîngham Forest, Ajax Amsterdam, 
Real Madrid.

CUPA CUPELOR:. Arsenal, F.C. Va
lencia, F.C. Nantes, Juventus Torino.

CUPA U.E.F.A,: Borussia Monchen- 
qladbath, Bayem Munchen, V.f.B. 
Stuttgart, Eintracht Frankfurt.

Tragerea la sorți va avea loc sîm- 
bâtâ, la Zurich.

Not-

preliminariile turneului o-
Franța — Belgia 3—1

Paul SLAVESCU

• In
llmpic: 
(2-1).
• La

nală a „
— Maroc 1—0 (1—0). tn cealaltă 
semifinală se vor întării Algeria 
cu R.A. Egipt.

Lagos, în pirima s-emifi- 
,,Cupei Africii “: Nigeria

T
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