
O premieră la Piatra Neamț

IN SPRIJINUL SPORTULUI
Interviu cu tovarășul VASILE

Așezare străveche pe pămintul Moldovei, municipiul Piatra 
Neamț devine, cu fiecare zi, o localitate tot mai mîndră, in care 
noua arhitectură se îmbină cu cea tradițională, în care siluetele 
obiectivelor industriale se proiectează majestuos pe verdele pei
sajului montan, tn Piatra Neamț pulsează o viață nouă, cetă- 

.țenia beneficiind de toate atributele modemului. Pentru timpul 
liber — teatrul, cinematografele, casa de cultură, dar și terenu- 

’ rile și sălile de sport stau la dispoziție. Așadar, ce loe ocupă 
activitatea de educație fizică și sport în preocupările oamenilor 

i de pe aceste meleaguri î Răspunsul am căutat să-l aflăm intr-o 
‘discuție cu tovarășul VASILE BĂLAN, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid, primarul orașului.

— Vă cunoașteți concetățenii 
de aproape patru deceniL De O 
viață am zice. O viață care 
s-a transformat spectaculos, 
mai ales in anii din urmă»

— Intr-adevăr, argumente 
sint multe și ele vizează, pe de 
o parte dezvoltarea industria
lă, iar pe de altă parte creș
terea calitativă a vieții pe 
toate planurile, inclusiv pe cel 
al sportului. Cetățenii munici
piului nostru sint oameni har
nici, iar roadele muncii lor 
se pot vedea pretutindenL De 
asemenea, trebuie să sublinia 
faptul că el se numără, in ma
rea majoritate, printre partici
pant ii consecvenți la acțiunile 
culturale sau sportive. Nouă, 
împreună cu ceilalți factori, nu 
ne rămine decit să stimulăm 
inițiativele, să răspundem cit 
mai bine dorințelor.

— Construirea de noi car
tiere moderne impune și rea
lizarea unor spații de joacă 
pentru copii, a unor terenuri 
de sport. Ce a întreprins mu
nicipalitatea în acest sens ?

— Noi ne-am realizat planul 
cincinal în ceea ce privește 
construcția de locuințe, lucrind 
acum in devans. Este de înțe
les ce avint deosebit a luat, din 
acest punct de vedere, orașul 
nostru. Era, firesc, ca, pe lin
gă alte dotări sociale, să avem 
în vedere și terenurile de joa
că, sport și agrement. S-au 
dat în folosință, pină acum, 41 
asemenea spații, alte 15 fiind 
în curs de amenajare, in car
tierele Dărmănești, Dacia Nord, 
Mărăței I, II, III, IV ș.a. Toate 
sint dotate cu instalațiile ne
cesare, astfel că pe ele se poa
te petrece în mod plăcut o 
parte din timpul liber. De ase
menea, preconizăm ca zona 
Obor să devină o zonă a spor
tului, existind toate condi
țiile pentru realizarea acesteia.

— Din cite știm, planurile 
dumneavoastră 
aici...

— Firește.

nu se opresc

Vom încerca, 
printre altele, să satisfacem ce
rințele oamenilor muncii de la 
întreprinderile de pe plat
forma Săvinești, deoarece 
actuala bază sportivă de acolo 
nu mai face față numeroaselor 
solicitări. ȘL pentru că mai 
înainte am amintit de unele 
terenuri de joacă, să vă spun 
cite ceva și despre alte preo
cupări privind tinăra generație 
Am asfaltat curțile școlilor, 
vom realiza săli de gimnastică

DRUMUL VOLEIBALISTELOR SPRE OLIMPIADĂ
A ÎNCEPUT IRCÎND PANEELE COZLEI...

Pe pantele încă 
acoperite de zăpa
dă — chiar dacă 
filele calendarului 
se... împotrivesc 
— ale Cozlei, un 
grup de fete în 

treninguri albastre urcă în pas 
alergător spre virf. Sint com
ponentele reprezentativei noas
tre de volei, care, odată cu 
acest urcuș spre munte, au în
ceput și... urcușul spre consa
crarea olimpică, pentru că dru
mul spre cristalizarea unei po
ziții de prestigiu în voleiul in
ternațional este foarte dificil, 
el soliei tind multe, multe ore 
de intense antrenamente. Pia
tra Neamț a devenit, in ultima 
vreme, o gazdă primitoare (de 
evidențiat sprijinul organelor 
locale) pentru loturile de volei, 
împrejurimile oferă un cadru 
optim pentru o pregătire fizi
că corespunzătoare și colecti
vul de tehnicieni și sportive il 
folosesc la maximum, pentru 
că in acumulările de acum se 
vor regăsi, cu siguranță, și e- 
voluțiile viitoare. „Așadar, pu
nem accentul — ne spunea an
trenorul principal N. Roibescu 
— pe rezistență, viteză în regîm 
de rezistență, calități care le 
formăm și le perfecționăm fie

BĂLAN, primarul municipiului

munte sintde

de utilizat pentru

la școlile generale î, 9, 12, tn 
prima etapă, astfel ea educația 
fizică și sportul școlar să se 
poată dezvolta in cit mai bune 
condiții. De asemena, vrem ea 
toți copiii să știe să înoate.

— Apropo de această dorin
ță. Am aflat de o premieră în 
acest domeniu.

— Apele 
foarte red șL chiar și vara, 
sint dificil ‘ ‘ _
natație. In această situație se 
află șl bazinul de la ștrandul 
situat in Lunca BistrițeL Pen
tru a-1 putea folosi la maxi
mum este necesar ca apa să 
fio încălzită. Toate soluțiile 
încercate pină acum s-au do
vedit ineficiente. De aceea am 
apelat la alte mijloace, eficien
te dar și rentabile, 
află în faza de cercetare, 
întreprinderea 
rie comunală, 
sperăm, va
dorit : utilizarea bateriilor so
lare. Nici sportul nu putea ră
mine în afara noului științi
fic...

Acum se 
la 

de gospodă- 
o soluție care, 

da randamentul

Iar, 
cum 
care

Revenind la sportul șco- 
am dori să ne spuneți 

apreciați sprijinul pe 
cadrele didactice de spe-

Em. FANTANEANU

(Continuare tn nao 2-3)

Azi, etapa a 19-a a Diviziei A de rugby

FARUL JOACĂ IN CAPITALĂ, CU SPORTUL

STUDENȚESC, DINAMO LA BAIA MARE.
Astăzi, etapa a 19-a în cam

pionatul Diviziei A la rugby, 
o nouă „intermediară" in acest 
început de sezon de o deosebită 
uzură, handicapat și de vre
mea, în general nefavorabilă, 
și de terenurile, puține cite sint, 
desfundate. Din păcate, orele 
de începere a meciurilor de 
astăzi nu pot atrage spectatori, 
deoarece cu excepția unei sin
gure partide, etapa se dispută 
dimineața !

Se detașează din programul 
zilei jocul R. C. Sportul stu
dențesc — Farul (teren Tei, o- 
ra 14) și acela dintre Știința 
CEMIN Baia Mare și Dinamo 
(ora 10), în ele evoluind trei 
dintre protagonistele întrecerii.

prin lucru afară, fie in sală- 
Este o perioadă, să-i zicem, mai 
aridă, dar indispensabilă pen
tru reușitele... tehnico-tactice 
pe care, desigur, nu le-am lă
sat definitiv deoparte”.

Sus, pe munte, după urcuș, 
voleibalistele fac exerciții de 
pregătire fizică, pe atelie
re, sub supravegherea antre
norilor. „Le-am conceput 
in așa fel, incit să aibă ran
dament maxim — ne spune 
antrenorul secund Nicolae Hu
mă —, dar să mai domolim și 
din asperitățile unor astfel de 
exerciții, care, prin repetare, 
riscă să aducă o anume mono
tonie". Fetele sînt vesele, re
zistă bine la efort („se simt în 
plenitudinea forțelor, ceea ce 
creează o stare de bună dispo
ziție psihică" — confirmă medi
cul Marta Baroga), lucrează, 
am zice, cu poftă. Aici nu mai 
există „sextet de bază" și „re
zerve"; ci un tot unitar, astfel 
că și Mariana Ionescu, Victoria 
Banciu, Irina Petculeț, Victoria 
Georgescu, Iuliana Enescu, Doi
na Săvoiu, dar și Crina Geor
gescu, Elena Dobroschi, Corina 
Crivăț. Valerica Maier, Lia Ca- 
tarig și celelalte participă 
în egală măsură la program. 
Ne amintim că, după turneul

HtOLETAM BIN TOATE ȚAKH.E, UNIȚI-VA I

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Ari, e,aPa a 25-a DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA
a Diviziei A

de fotbal Șl F.C. BAIA MARE-STEAUA
DERBYURI PENTRU „PODIUMUL CLASAMENTULUI>>

„BATERIILE SOLARE

• F.C. Olt, invingătoarea lui Steaua ți F.C. Baia Mare, speră să cîțtige ți disputa 
cu „Poli" • „U“ Cluj-Napoca țtie că, in ultima vreme, Jiul este mai periculoasă 
in... deplasare • La Baia Mare, foțtii interi Mateianu ți Constantin merg la vic
torie • Avînd mare nevoie de el, Șt Coidum dorețte să-ți ia punctul înapoi de 
la S.C. Bacău, iar Halagian de la Satu Mare • Pentru a o egala pe Univ. Craiova 
in clasament, Dinamo are nevoie de ambele puncte • La a 6-a tentativă în 
această primăvară, A.S.A. Tg. Mureț luptă pentru» prima victorie • Cu sacul plin 
de goluri (primite în Ghencea), Chimia Rm. Vîlcea urcă astăzi în Dealul Copoului 
• Sportul studențesc a învins-o, în toamnă, pe Gloria ți pe terenul ei...

^\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ PROGRAMUL ETAPEI \\\\\\\\\\^^^^^^
- POLITEHNICA TIMIȘOARA
- JIUL
- STEAUA
- C. S. TiRGOVIȘTE
- UNIV. CRAIOVA

(stadion Dinamo)
- F. C. M. GALAȚI
- F. C. ARGEȘ
- CHIMIA RM. VILCEA
- GLORIA BUZĂU

CLASAMENTUL

3

1. STEAUA 24 12 8 4 54-28 32
2. Univ. Craiova 24 13 5 8 49-22 31
X F.G Argeș 24 13 4 7 41-27 30
4. Dinamo 24 11 7 4 39-25 29
S. F.C. Baia Mare 24 12 3 9 39-33 27
8. S.C. Bacâu 24 8 9 7 31-35 29
7. F.C.M. Galați 24 9 7 8 36-43 29
8. Jiul 24 10 5 9 20-28 29
9. Sportul stud. 24 10 4 10 23-22 24

10. Chimia Rm. V. 24 10 4 10 32-35 24
11. ,,Poli* Tim. 24 10 3 11 31-30 23
12. A.S.A. Tg. M. 24 9 5 10 26-31 23
13. Polit. lași 24 10 2 12 28-31 22
14. F.C. Olt 24 9 3 12 30-37 21
IS. C.S. Tirgovîțte 24 8 5 11 27-39 21
14. „U- Cluj-Nop. 24 9 2 13 27-31 20
17. Olimpia S. M, 24 S 8 11 22-37 18
18. Gloria Buzâu 24 4 4 18 18-41 12

Steaua are un meci ușor, aca
să (stadionul din Ghencea, ora 
10), cu o formație — Rulmen
tul Birlad — care pare să fi 
scăpat de emoțiile retrogradării. 
Pe același stadion se dispută, 
de la ora 1130, partida Vulcan 
— „U“ Timișoara, favorită fi
ind echipa oaspete. La Sibiu 
(ora 9 !), un med echilibrat, 
cu un plus de șansă pentru 
C.S.M. in fața Rapidului. Des
chisă oricărui rezultat pare și 
intilnirea de la Iași (ora 10), 
dintre Politehnica și R. C. Gri- 
vița Roșie, după cum reviri
mentul brașovean ne îndeamnă 
la prudență in vreun pronostic 
în meciul C.F.R. — Știința Pe
troșani (ora 19).

de calificare din Bulgaria, teh
nicienii au afirmat că au reu
șit să Închege o echipă, apro
piind și unind sufletește 12 ta
lentate voleibaliste. Această 
impresie este dominantă și a- 
cum pentru cei care asistă la 
antrenamentele lotului. „Eufo
ria din seara zilei de 24 ianua
rie, zi în care a fost consfin
țită la Pazardjic calificarea 
pentru Olimpiadă — ne spunea 
Mariana Ionescu, căpitana e- 
chipei — a rămas in urmă. Am 
pornit pe un drum greu, dar 
hotărite cu toate să facem to
tul pentru a onora prezența 
printre olimpice. Așa că nu 
mai este loc pentru... neînțele
geri, — dacă au fost vreodată 
cu adevărat —, ci doar pentru 
o deplină armonie și înțelegere. 
Altfel, pentru ce am muncit, 
oare, pină acum Și exerci
țiile continuă...

Există și nemulțumiri ? „Fi
rește — ne spune zimbind an
trenorul Oleg Solomonov. Ne 
pare rău că... ora are doar 60 
de minute, iar o zi doar 24 de 
ore, pentru că tuturor ni se

F. EMANUEL

(Continuare în pag 2-3)

I F. C. OLT 
,,U“ CLUJ-NAPOCA 
F. C. BAIA MARE
S. C. BACĂU 
DINAMO

A.SĂ. TG. MUREȘ 
OLIMPIA SATU MARE 
POLITEHNICA IAȘI 
SPORTUL STUDENȚESC

(stadion Autobuzul)
Toate partidele vor începe la ora 16. Meciurile Dinamo 

- Universitatea Craiova ți F. C. Boia Mare - Steaua vor I
fi televizate alternativ. J;

PUȘCAȘUL I. CUDUEANU CONSTRUIEȘTE 
MARELE REZULTAT ÎNCET, DAR SIGUR

„Înainte de a fi început 
pregătirile cu mine, antre
norul Valentin Enea, de la 
clubul Steaua, mi-a spus că, 
dacă il voi asculta, nu voi 
ajunge numai campion na
tional de tir, ci voi obține, 
cu vremea, ?i succese in 
concursuri internaționale de 
talia campionatelor euro
pene, mondiale si chiar la 
Jocurile Olimpice. Au tre
cut de atunci 11 ani și pri
ma parte a prevederilor a- 
celuia care mi-a rămas in 
continuare antrenor s-a 
adeverit. Acum a venit 
Si vremea afirmărilor de 
mare prestigiu. Dealtfel, am 
28 de ani, adică exact virsta 
la care încep rezultatele cu 
adevărat valoroase în pro
bele de pușcă liberă".

...Există un optimism ro
bust. dar reținut, pe care 
Ilie Codreanu il pune în 
cuvintele sale. In mod in
tenționat, pușcașul român 
nr. 1 al anului trecut trece 
cu vederea âteva succese 
de prestigiu, între care trei 
titluri individuale de cam
pion balcanic, victorii în 
Campionatele intemaționa- 

1

u

I
I

le ale Mexicului (381 p la 
pușcă 10 m în 1979), în 
Campionatele internaționale 
ale României (598 p la 
pușcă liberă 60 f.c., în 1973), 
titlul de vicecampion euro
pean (384 p, la pușcă 10 m, 
în 1977). în fine, anul 1979 
i-a adus primele satisfacții 
și în proba cea mai grea a 
tirului cu pușca, 3 X 40 f, 
care ar putea fi numite 
majore, de vreme ce noul 
său record național — 1165 p 
— a înlocuit pe cel vechi, 
1163 p, al lui N. Rotaru și 
P. Șandar, care rămăsese 
neștirbit vreme de... 11 ani ! 
Ilie Codreanu nu amintește 
de aceste reușite ale carie
rei sale de performer pen
tru că, cum el însuși spu
ne, nu e niciodată mulțu
mit de rezultatele obținute, 
chiar dacă ele au însemnat, 
uneori, victorii asupra unor 
adversari bine cotați pe 
plan internațional ca Non
ka Matova (Bulgaria), S. 
Pejovici și Z. Milutinovici

Radu TIMOFTE

(Continuare in vag. 2-3)



4000 DE ADEZIUNI PENTRU
CICLOTURISMUL DE MASA!
La prima vedere, formularea 

din titlu ar putea să surprindă, 
4000 de adeziuni pentru ciclo
turism la nivelul unui singur 
colectiv de muncă, fie el și de 
dimensiunile celui de la „Unio“ 
Satu Mare, nu este o cifră prea 
lesne de realizat. O cunoaștere 
mai îndeaproape a lucrurilor 
va face să se risipească repede 
nedumerirea.

Concret: într-o curte imen
să, a întreprinderii sătmărene, 
mii de biciclete se află aliniate 
in stative speciale. Aparțin 
muncitorilor și tehnicienilor 
care le utilizează zilnic, ca 
mijloc de transport.

O asemenea realitate explică 
aproape totul : cum s-a de
clanșat inițiativa asociației 
sportive și a comitetului U.T.C., 
interesul cu care aceasta a 
fost primită. Existînd condiții 
obiectiv prielnice și — lu
cru deosebit de important — 
încurajarea organizațiilor de 
partid din secții și a conduce
rii întreprinderii, nu mai ră- 
mînea decit să fie programate 
primele acțiuni.

Secretarul asociației spor-

FINALA
PE SECTORUL 2

AL CAPITALEI
A „CROSULUI
TINERETULUI'

in pofida timpului umed . 
friguros, tinerii din Sectorul 2 
al Capitalei au fost din nou 
prezenți — și duminica trecută 
— la tradiționalele lor între
ceri de cros, desfășurate sub 
însemnele „Daciadei". Fiind 
larg accesibile, asemenea în
treceri sînt foarte mult îndră
gite.

Loc de desfășurare, aleile 
din jurul stadionului „23 Au
gust". Cei mai sprinteni dintre 
ei vor reprezenta sectorul In 
faza pe municipiu a „Crosului 
tineretului", prilej de conti
nuare a acestei frumoase acti
vități sportive în aer liber.

Pînă atunci să vă facem cu
noștință cu cîștigătorii probelor 
pe sector, care au avut sur
priza (și bucuria !) ca premie
rea celor mai buni să fie fă
cută de maestrul emerit al 
sportului Dinu Cristea, un neo
bosit propagator al atletismului 
In rîndul copiilor și tineretului.

FETE : categ. 10—12 ani : 
Corina Constantinescu (Șc. gen. 
32) ; cat. 13—14 ani : Mariana 
Dumitrescu (Șc. gen. 25) ; cat. 
15—16 ani : Maria Zonea (Lie. 
ind. de prelucrare a lemnului 
Pipera) ; cat. 17—19
Gheorghita Cotec (Lie. ____
fină) ; cat. peste 19 ani : Vasi- 
lica Dumitrache (Mec. fină). 
BĂIEȚI : cat. 10—12 ani : D. 
Păun (Șc. gen. 41) ; cat. 13—14 
ani: I. Dan (Șc. gen. 19) ; 
cat. 15—16 ani : M. Fodor 
(Lie. „Mihai Viteazul") ; cat. 
17—19 ani : C. Radu (Șc. prof, 
nr. 1) ; cat. peste 19 ani : I. 
Lemnaru (E’ectroaparataj).

Și

ani : 
mec.

VOM PUTEA PREZENTA LA J. 0
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

tive de la „Unio“, Alexandru 
Meszaros, consideră inițiati
va ca o reușită. Și demonstrea
ză : toată toamna trecută acti
vitatea cicloturistică a colecti
vului de muncă de aici s-a 
desfășurat cu roade bogate. La 
sfîrșit de săptămînă, muncitori 
ai întreprinderii, tineri și chiar 
vîrstnici, cu tovarășii lor de lu
cru sau cu familiile au luat 
parte la „ieșiri" turistice pe bi
ciclete în cele mai atrăgătoare 
zone de agrement din împre
jurimile municipiului Satu 
Mare, aflate 
la Cionchești (3 
(7 km), Gorund 
pînă la atractiva 
Călinești — Oaș 
pofta vine... mineînd, cum se 
spune, s-au găsit mulți ama
tori care au pornit pe trasee și 
mai lungi, mergînd pînă la 
Huța Certeze (41 km), recu
noscută pentru frumusețea pei
sajului. Ceva mai 
propunerea unor 
aria acestor acțiuni 
tice de masă s-a 
și s-a extins.

Indiferent de punctul termi
nus al traseului cicloturistic, 
muncitorii de la „Unio“, o dată 
ajunși acolo, s-au întrecut la 
șah. atletism, volei, trîntă. au 
organizat meciuri de minifot- 
bal (repetind pasionantele dis
pute 
vînt, 
acest 
sebit 
mulat energii pentru 
săptămînă de activitate.

Odată cu venirea primăverii, 
cei de la „Unio“, după cum am 
fost asigurați, vor relua firul 
reușitelor lor acțiuni ciclotu
ristice. Cei 
sporească 
urmează ?

SI 0 ȘTAFETA 4x100 MIXT?
LA ZI, !N ACTIVITATEA INTERNA

A BASCHETU

municipiului
în pădurile de 

km), Nuroeni 
(21 kmj sau 
așezare de la 

(27 km ). Cum

mult : la 
muncitori, 
cicloturis- 

diversificat

intersecții !) ; intr-un cu- 
s-au bucurat din plin de 
popas în aer liber, deo- 
de reconfortant, au acu- 

o nouă

4 000 ar putea să-și 
numărul. Cine îi

Tiberiu STAMA

Campionatele naționale de înot 
în bazin acoperit s-au încheiat, 
Dinamo București (cu 5 sportivi) 
cișUgind cele mai multe titluri 
(11). In clasamentul, oarecum ine
dit, pe puncte, primul loc a re
venit Liceului nr. 2 din București, 
iar faptul că foarte mulți dintre 
actualii campioni sînt (sau aa 
fost) elevi ai acestei școli ne 
confirmă, o dată în plus, că a- 
colo unde preocupările școlare și 
cele sportive se îmbină în mod 
armonios, rezultatele nu întîrzie 
să apară.

întrecerile recent încheiate în 
piscina brașov eană ne oferă mai 
multe puncte de referință. Un 
bravo pentru reșițaanca Brigitte 
Prass. Recordmană absolută a 
României la 14 ani, ea a fost 
nevoită să stea departe de bazin 
(cauza — hepatită) aproape doi 
ani. A revenit însă, cînd nimeni 
nu mai credea și, cu o voință 
demnă de toată " 
instalat din nou 
slstelor, noile 
(1:16.11 pe 100 m 
m) dovedindu-ne 
tru totul ideii de ________ _______
ștafete de 4 X 100 m mixt (ală
turi de Bunaciu, Pănulescu și Pa- 
raschiv) La J.O. de la Moscova. 
$i tot din orașul de oe malurile 
Bîrzavei ne reține atenția un 
sprinter (15 ani) foarte ambițios. 
Sorin Plev. Intr-o singură săp- 
tămină. el a corectat de 4 ori re
cordul de juniori al țării la 100 
m liber, ducindu-1 la 54.89 și. 
dacă ar mai fi beneficiat de 2—3 
săptămîni de pregătire — este de 
părere antrenorul său I. Schuster 
— performanța 
fost sub 54 de

Tetra-Aoniștii 
rindul J
Ovidiu 
fîeitar 
400 m 
200 m 
corduri 
bule să uite 
țele Tor sînt 
cordurilor 1 ___  _ ___ _______
Mihai Mandache, ambițios cum E 
știe toată lumea, și-a corectat 
(60:66) din nou recordul Ia 100 m

cu o asemenea perfor- 
poți trece nici de pre- 
unui campionat euro-

spate, dar 
manță nu 
Mmm ariile 
pean...

Atenția 
însă spre 
olimpice. Irinel Pănulescu a îno
tat 100 m liber In mai puțin de 
59 de secunde și a înregistrat Ia 
100 m bras (1:17,69) un progres 
de două secunde. Mariana Paras- 
chiv a marcat, la rîndul ei, o 
creștere de 4—5 secunde la 200 m 
bras. Rezultatele lor însă (Maria
na — 5:90,83 
in proba de 
o pregătesc 
la Moscova, 
teptate.

Carmen Bunacfu

generală s-a Îndreptat 
evoluțiile candidatelor

$i irind 
400 m 
pentru 
nu au

5:02.88) 
mixt, pe care 
Întrecerile de 
fost cele aș-

64,51

admirația s-a 
în fruntea bra- 
sale recorduri 
și 2:44,29 pe 200 
că subscrie în- 
realizare a unei

sa optimă ar ti 
secunde.
s-au Înscris. la 
curbă ascendentă, 

de
da 
(la
re- 

tre-

lor, pe o
Cocenescu, deși încă 

La capitolul tehnică 
mixt) ‘ '
mixt) 

i vechi

și Ștefan Mitu 
au îmbunătățit

i de 7 ani. Ei nu 
însă că parforman- 

: încă inferioare re- 
mondiale feminine...

la 
100 m spate șl 2:16,54 la 200 m — 
se Înscrie printre primele șase 
performere ale lumii In acest se
zon. Dar deocamdată, atlt. Ritmul 
mișcărilor sale este mai bun. E- 
ficiența Iot Insă lasă de dorit, 
căci altfel nu ne putem explica 
de ce campioana are nevoie de 
48 șl chiar 50 de mișcări de brațe 
pentru a parcurge o lungime de 
50 m ! Să sperăm insă că vom 
primi șl vești mai bune de la 
Austin, unrte sînt programate (in
tre 9 și 13 aprilie) campionatele 
S.U.A.. la care a fost invitată și 
recordmana României.

In fine, o declarație a lui loan 
Schuster, decanul de vlrstă al 
antrenorilor români. ..Campiona
tele de la Brașov au Încheiat cu 
aproximativ o lună mai repede 
activitatea înotătorilor în bazin 
acoperit. Practic, i-am privat pe 
înotători de cîteva săptămîni de 
pregătire și acest lucru s-a reflec
tat în rezultatele de ansamblu 
ale competiției. In aprilie, recolta 
ar fi fost mult mai bogată !“.

• In Sala sporturilor din Ora
dea se desfășoară astăzi, ’ 
oca 18,30, meciul amical 
selecționatele feminine ale 
niei și Ungariei.
• Selecționata masculină 

neret a țării a plecat in Ungaria, 
în orașul Pecs, pentru a partici
pa, săptămînă aceasta, la un tur
neu internațional, în compania 
echipelor de seniori ale Austriei. 
Canadei 
plasarea 
David, 
namo 
S cariat 
Trit („U:
Pogonaru (I.C.E.D.)", Szabo (Uni
versitatea Timișoara), Suciu (Ra
pid). Antrenori : D. Lecca și Gh.- 
Marcu.
• Etapa a 22-a, ultima, a cam

pionatului național masculin se 
va disputa la 12 șl 13 aprilie, cu- 
prinzînd partidele Steaua — Di
namo (derbyul Diviziei A), Poli
tehnica C.S.Ș. Unirea lași — ,,U“ 
Cluj-Napoca, Rapid — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, C.S.U. Brașov
— Farul (meciuri ale căror rezul
tate vor decide a patra formație 
calificată în turneul final). C.S.U. 
Galați — C.S.U. Sibiu șl I.C.E.D.
— Dinamo Oradea.
• Rezultatele turneului secund 

al fazei semifinale a „Cupei Re

de la 
dintre 

Româ-

de ti-

și Ungariei. Au făcut de- 
: Tecă-u (C.S.U. Brașov), 
Marinachc, Aiitochi (Di- 
București). Netolilzchi, 
(Steaua). Bretz, Mara, 

Cluj-Napoca), Carpen,

I 
RIA | 
u.\. I

L':.I 
g:., I

4-1 
-1 

ția. 4 
RIA I 
Satu I 
Lie. .1 
cu U| 
43 cui 
inertul 
niversl 
rul ; I 
Const! 
resp.) J 
Poliței 
106—631 
cu Pd 
sul : J 
P.T.T.l 
D (La 
rești : 
74—71 
tatea 
43—65

Jocu 
loc, ta 
Gheor? 
Ploiești

ULTIMA ETAPA A KETURULU! il 
LA VOLEI

Adrion VAS1LIU
• Ultimele rezultate 

pfonatelor : 4 X 100 m 
1. Dinamo 4:41,51 ; 2. 
2 București 4:55,93 ; 4 
mixt (m) : 1. Steaua 
Lie. 2 Buc. 4:12,69 ; 
CMuj-Napoca 4:13,15.

ale cam- 
mixt (f) : 

Liceul nr.
X 100 m

1:08,13 ; 2.
C.S.M.

Arrrtătrl
Tg. M-J 
— Praf! 
torul ăJ
Co.-, fees
Rm. Vi 
Bucures 
Sibiu 3 
A.S.S.U 
Bucur ei 
Dacia a 
Spartae 
Brăila
Armă tu:

CORB: 
eseu. G 
Tănăses 
I. Stan< 
C. Albi 
R. A a r 

In Divizia B — tineret ta volei . 
s-au desfășurat partidele ultimei 
etape a returului. Iată rezultatele:

MASCULIN : Voința victoria
Zalău — Voința Alba Iuilia 3—0. 
PECO Ploiești — Dinamo Brăila 
1—-3. Constructorul Brăila — Po
litehnica lași 3—0, Relonul Săvi- 
nești — steaua n București 3—1, 
I.C.I.M. ---- ------------------------ ’---------
Craiova 3—0, 
biu — Motorul B. Mare 
Strungul Arad — A.s.s.U. Oradea 
1—3. Electromureș Tg. Mures — 
Universitatea Cluj-Napoca 3—2, 
SARO Tîrgovlște — Progresul 
București 3—1. LOR. București 
— Marina Constanța 2—3. C.S.U. 
GalaH — Rapid 3—1.

FEMININ : C.S.Ș. Comerțul
Medgidia — C.S.Ș. Suceava 3—1,

Brașov — Electroputere 
„7 Noiembrie- Si- 

Motorul B. Mare 3—0.

Divizia A de hochei BILANȚUL „EȘALONULUI SECUND
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

pe patinoarul „23 August44 din 
Capitală, s-a consumat ultimul 
tur al seriei secunde a Diviziei 
A, la care iau parte 6 echipe, 
prima dintre ele — în cazul nos
tru Avîntul Gheorgheni — ' ur- 
mind să promoveze în prima se
rie valorică, în locul echipei ul
time clasate, de această dată Me
talul Rădăuți.

Disputarea celor 
acestui ultim tur 
(ea a cuprins în 
ne-a prilejuit o trecere în revistă 
a forțelor existente în acest eșa
lon secund al hocheiului româ
nesc. Din păcate constatările nu 
sînt de natură să ne mulțumeas
că. Cu foarte puține excepții, 
jocurile au furnizat confruntări 
de un slab nivel tehnic, accentul 
de duritate (sensul greșit înțeles 
al folosirii forței !) avînd uneori 
și urmări neplăcute. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că majori
tatea echipelor au avut efective 
reduse, iar din ceea ce au pre
zentat pe gheață, în linii mari, 
nimic — sau aproape inimic — 
nu poate reprezenta un cîștig. 
Adică, echipele au fost alcătuite, 
aproape în totalitate, din jucători 
treeuți de prima tinerețe, a căror 
pregătire s-a dovedit a fi și 
foarte precară, ceea ce — cum 
lesne se poate înțelege — a fă
cut ca spectacolele sportive să 
fie neatrăgătoare.

Am spus toate aceste lucruri 
— la modul general, pentru că a 
intra în amănunt nu reprezintă 
un folos real — în dorința de a

5 etape ale 
al competiției 

total 5 tururi)

Iată o fază din meciul celor 
secund : Avîntul Gheorgheni și

mai bune echipe ale eșalonului 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc.

Foto : Dragoș NEAGU

M. BANU ÎNVINGĂTOR LA
Pe un traseu ales la marginea 

orașului Sf. Gheorghe s-a desfă
șurat, duminică, în prezenta a 
peste 6 090 de spectatori, etapa 
a n-a a „Cupei de Iarnă" la mo- 
tocros. In evidentă revesnire de 
formă, cunoscutul motocrosist Mi
hai Bariu (antrenor : Dumitru
Motișan) a cîștigat eea mai im
portantă probă din program, cea 
rezervată seniorilor, la capătul 
unul pasionant dud cu brașovea
nul Ion Plugaru. Iată tnvingăto-

rii ta

iea (St 
ntori rr 
tro St.
— Flori
Kltj ma 
ții Va £ 
seul de 
la Braș 
resp).

„CUPA PRIMĂVERII-,

se găsi, acum —
— soluții pentru_ ___ _________
viitor această întrecere să repre
zinte pentru hocheiul nostru un 
mijloc mal eficient de a depista, 
de a promova șl, mal cu seamă, 
de a roda elemente tinere și ta
lentate. Acesta trebuie să fie 
principalul scop al organizării 
unei astfel de competiții șl nu 
acela de a asigura o întrecere 
de... întreținere pentru niște e-

deci, din timp 
ca in sezonul

PERFORMANȚE, PERFORMERI• ••
(Urmare din pag. 1)

(Iugoslavia). L. Papp (Un
garia), U. Lind (R.F.G.), M. 
Cooper (Marea Britanie), A. 
Mitrofanov (U.R.S.S.), mulți 
dintre ei campioni olimpici, 
mondiali și europeni.

„Un bun pușcaș — e de 
părere Ilie Codreanu — nu 
poate primi un calificativ 
superior decit dacă obține 
rezultate de răsunet în pro
ba adevărului, aceea de 
pușcă liberă 3 X 40 f. Este 
proba in care nu poți nici
odată minți pe nimeni, pro
ba care dă adevăratele di
mensiuni ale cantității de 
muncă pe care trăgătorul o 
investește la antrenamente. 

■ La 3 X 40 f. norocul nu te 
poate ciuta, in timp ce la 
60 f.c. de pildă, și șansa te 
poate sprijini să învingi iar 
neșansa să... pierzi ! Căci, 
iată. Ghenadi Lucikov a 
tras la C.E. de la Lvov 500 
de puncte în cinci decade, 
dar trăgind doi nouari în

ultimele 10 focuri a căzut, 
— atit de nemeritat ! — pe 
locul 3, după un sezon in 
care reușise chiar și 600 din 
600 de puncte... Succesele 
mele internaționale au venit 
la 60 f.c. Or, eu vreau să 
devin un trăgător de valoa
re mondială, iar acest certi
ficat nu ți-l poate oferi de
cit proba de pușcă 
3 X 40 f".

Ilie Codreanu are 
ani și știe că în cei 
de rfnd a 
tice^irul,

liberă

28 de 
14 ani 

de j^tind a început să prac- 
ticetirul, descoperit fiind 
de Laurian Cristescu, a 
parcurs drumul ce duce 
doar pînă în apropierea po
diumului marilor întreceri 
internaționale oficiale, 
știe, de asemenea, 
de-abia de acum înainte ur
mează să dea greul asalt al 
medaliilor strălucitoare. Ilie 
Codreanu n-a fost, ceea ce 
se cheamă, un sportiv talen
tat. Nu i-a venit nimic pe 
tavă. El clădește marea per
formanță incet, dar sigur, 
„cărămidă cu cărămidă",

El 
că

cum îi place să spună și 
este convins 
necontenitele
suși procesul de autocon- 
struire ca performer în 
tir se apropie acum de sta
tutul marelui campion. Cînd 
va C aceasta ?

„Acum „leg" la antrena
mente decade in jur de 97 
de puncte la poziția în pi
cioare, dar am și momente 
de scădere. Esențial pen
tru această perioadă de 
pregătire este să mă stabili
zez pe decade cu rezultate 
aproape de limita superioa
ră, căci poziția in picioare 
este singura capabilă să a- 
ducă victorii in proba- 
maraton. Mă aflu, împreună 
cu antrenorul meu, Valen
tin Enea, pe un drum bun 
și avem toate motivele să 
fim convinși că concursul 
olimpic de tir de la poligo
nul Mitisci, din apropierea 
Moscovei, va însemna pri
mul pas in aria consacrării 
mele ca un pușcaș de elită 
al lumii".

că marile și 
căutări, în-

chipe care la data cînd trebuie 
să se prezinte La examenul se
riozității și al muncii, în speță 
la jocuri, se comportă submedio
cru.

Nu putem încheia aceste con
semnări fără unele sublinieri po
zitive, cu atât mai evidente, cu 
cît ele au fost în această compe
tiție mai... rare. Este vorba, îna
inte de orice, de echipa cîștigă- 
toare, Avîntul Gheorgheni, care 
a arătat așa cum trebuie să arate - 
o echipă de hochei. Cu un Iot 
omogen și bine pregătit, foarte 
disciplinată pe gheață și bine 
înzestrată telviic și tactic. Efec
tiv, Avîntul Gheorgheni merită să 
joace în prima serie valorică a 
Diviziei A, adică în elita hoche
iului nostru, unde — sin tem si
guri — își va aduce o contribu
ție la ridicarea nivelului general 
al- acestui sport. Alături de Avîn
tul Gheorgheni am remarcat, cu 
pilăcere. echipa Clubului Sportiv 
Școlar Liceul din Miercurea Ciuc, 
alcătuită din elevi, unii dintre ei 
foarte talentați, ceea ce a repre
zentat nota -de tinerețe și speranță 
legată de această competiție, pe 
care o dorim în viitor tot mai 
utilă hocheiului nostru.

Călin ANTONESCU

La poligonul Dinamo din Bucu
rești s-a desfășurat, în organiza
rea Comisiei municipale de re
sort, primul concurs de tir al a- 
nului la probe pentru arme cu 
glonț. Este vorba despre „Cupa 
primăverii", etapa pe municipiul 
București, la care au participat 
și o seamă de trăgători fruntași, 
în general, rezultatele nu s-au 
ridicat la un nivel superior, fiind 
influențate negativ și de vremea 
nesatisfăcătoare, cu rafale de 
vînt și luminozitate puțină. Tată 
învingătorii : pistol liber — M. 
Gabriel (Dinamo) cu 544 p. la 
seniori, și M. Dragomirescu 
(C.S.Ș. 1 Buc.) cu 542 p, la ju
niori ; pușcă liberă, 60 f.c. — 
M. nea (C.S.U. Brașov) cu 5S3 p;

(Urmare din pag 1)

pare timpul prea scurt, că tre
ce prea repede. Am glumit, de-, 
sigur, dar nici departe de rea
litate nu “
totul cit 
revenirea 
calificate
o stare de mobilizare generală, 
de dorință fermă de a avea în 
iulie o comportare cit mai bu
nă. Dar, așa cum vedeți, dru
mul începe... ureînd pe Cozla".

în 1964, la Tokio, era o altă

sini. Dorim să facem 
mai bine, pentru că 
fetelor intre echipele 
la Olimpiadă a creat

3 X w >
cu 1109 
f.C. —

duleSca 
cord pe 
Tătaru 
niori ; < 
CU 564

Roxana 
560 p, 
— T. 1 
pistol s

șl Ma 
569 p 
oare ;
nea (

genera; 
o alta 
rație a 
că voii 
umbra

sele sa 
rificate 
Și anti 
nose și 
pentru 
pe car 
se stri 
tare, 1< 
șească 
pe ceh 
nuă...

„BATERIILE SOLARE11 IN SPRIJINUL
(Urmare din pag. I)

dalitate il acordă municipali
tății in dezvoltarea întregii ac
tivități ?

— Sînt mulți cei care ar 
trebui menționați pentru apor
tul adus — Eugenia Tapu. so
ții Maria și Constantin Săvi- 
nescu, Gheorghe Turtureanu, 
Eugen Munteanu, Radu Toma 
ș.a. —, ei contribuind din plin 
Ia dezvoltarea sportului in oraș.

Dar trebuie, totuși, să spun că 
mai sînt și unii care se țin încă 
deoparte, care ar putea să dea 
mai mult, dar nu o fac încă, 
li așteptăm alături de noi. 
Timpul nu-i pierdut...

— Așadar, din cele ce ne-ați 
spus, am înțeles că în munici
piul Piatra Neamț, 
fizică și sportul se 
manent în atenția 
locale...

— Preoeupîndu-ne 
tea fizică și

educația 
află per- 
organelor

sănăta- 
psihică a

cele W 
mai n 
căuta i 
luțiile 
contrib: 
aettvită 
zonă a 
ea der
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I MARELE CUPLAJ DE LA DISTANTĂ APROPIAT DE „TRANSFOCATORUL" T. V 
I
I

@ Astăzi, turnir pentru podium ! 0 O etapă cu două capete de afiș : derbyul de la Baia Mare și cel de la București, dintre 
Dinamo și Universitatea Craiova # Fiecare formație are argumentele ei • Speranțele și temerile de rigoare Q In lupta 

pentru podium, fiecare va incerca astăzi să se impună. Prin ce anume ? PRIVIRE SPRE
min : SE- 
I : Crișul 
I Cluj-Na- 
lia C.S.Ș. 
lirpați Sf. 
I-Napoca :
I cu Con-
II Confec- 
Isp.). SE- 
I : Mobila 
I Comerțul 
feș. 67—€2 
bra, 104— 
bad ; Co- 
K6 CU U- 
bnstructo- 
1—43 cu
M — C0- 
Lcurești) : 
bucurești : 
Iști. 80—62 
I; Progre- 
București; 
la. SERIA 
bia Bucu- 
feucurești, 
kF; Sănă- 
lu Rapid,

I vor avea 
L. la Sf. 
cești și 
hi pe cîști- 
r participa 
Lști, 18—20 
Kj’Ttirneul 
fane A).

ineret)

DINAMO
| 0 ECHIPĂ IN ASCENSIUNE
• Pentru DINAMO partida cu I Universitatea Craiova încheie 

o așa-zisă „perioadă de foc“, 
cu șase meciuri-cheie, susținute 
pe parcursul lunii martie de

Idinamoviștii bucureșteni. Ele
vii antrenorilor A. Niculescu 
și T. D'ma speră să treacă cu

Ibine și acest ultim test, de azi, 
bazindu-se. în principal, pe : 1) 
marile disponibilități fizice, 2)

I forța de angajare a echipei, 3) 
buna orientare tactică a aces
teia, susținută de o remarcabi
lă disciplină de joc, 4) plusul

Ide coeziune sufletească dobîn- 
dit în acest sezon, 5) dorința 
de afirmare a noilor veniți. La

I acestea ar mai fi de adăugat și 
tradiția meciurilor bune făcute 
de Dinamo pe terenul său în

I compania studenților craioveni.
Suficiente argumente, deci, ca 

I formația din șos. Ștefan cel
Mare să creadă în victorie.

palotehnlca 
k P. Neamț 
I Construc- 
iDeva 3—2, 
|— Chimia 
Era roșie 
[Libertatea 
nstanța — 

L Voința 
LI Bași 3—0, 
[urești 3-^0.

Braiconf 
'Brașov — 
I (restanță). 
N. Mate- 
oader, I. 
N. Costin, 
f. Străjrn, 
. Siriopol, 
Gruia, N.

TELEGRAFIC - DE LA CELE 18 DIVIZIONARE A

le : seniori 
lutomecani-
Toma Du- 

kșov) ; ju- 
kilă (Elec- 
kniori mici 
fg. Mureș).

că, pe tra- 
edăului, de 
[TA — co

I» F. C. OLT va folosi 
formația din partida de du- 
Iminică. POLITEHNICA TI

MIȘOARA il are pe Manca 
suspendat o etapă pentru două 
cartonașe. In locul lui va juca

I Roșea. ARBITRI : C. Ghiță — 
Gh. Ionescu (ambii din Bra
șov), I. Pop (București).

I« „U“ CLUJ-NAPOCA. Este 
posibilă reintrarea lui L. Mihai 
Iși folosirea lui Mânu în 

linia de mijloc. JIUL nu-1 va 
utiliza pe Ciupitu. După cum 
sîntem informați, el a fost șus- 

Ipendat un an de conducerea 
clubului. ARBITRI : N. Rainea 
(Birlad) — R. Petrescu (Bra- 

Ișov), D. Ologeanu (Arad).
• F. C. BAIA MARE nu a- 

nunță nici o indisponibilitate.

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

jii CLE.F.S.) 
pdard, 60 

(Dipamo) 
OJsn Kă- 

59a^p (tre- 
poare, și G.
k) p la ju- 
cuF»ia Iosif

A. Mitroi 
Juniori, și 

Olimpia) eu 
listol viteză 
cu 589 p ; 

ia Ciobanu 
La senioare, 
name) cu
l) , ta juni- 
r — S. Ma-
p.

PJADĂ
Ipă 16 ani, 
I. „O gene- 
lemonstreze 
I nu stă în 
I ne spune 
I că resur- 
I bine valo- 
mai mult", 

cele își cu- 
ipsurile. Și, 
hța lucrului 
înfăptuiască, 
. fără ezi- 
le desăvir-
le elimine 

iile conti-

CELE TREI „VALURI * ALE UNUI CLUB ȘCOLAR MODEL
10000 de copii trecuți, intr-un an, prin „

I

I

IBRAȘOVIA este unul dintre 
cluburile sportive școlare mo
del, un etalon al activității 

Icare se desfășoară în unitățile 
cu acest profil. Afirmația ar 
putea părea pentru mulți ha- 

Izardată și tocmai din acest 
motiv vom încerca s-o argu
mentăm.

C.S.Ș. Brașovia are, înainte 
Ide toate, o organizare riguroa

să și o bază materială adecva
tă. Cinci antrenori de specia- 

Ilitate (Gh. Dumitrescu, V. Gre- 
cea, M. Iancu, R. Țuțuianu și 
I. Vulcăneanu) se ocupă de 
pregătirea a 12 grupe de copii, 

Icare însumează 216 mici jucă
tori. Există și două grupe de 
juniori (36 jucători) supuși a- 

Inual unui volum de instruire 
dublu. Două terer.uri gazonate, 
un teren cu zgură, o platfor
mă de bitum, un grup de ves- I tiare corespunzătoare, o sală 
de forță, plus un miniteren cu 
zgură și un teren cu aparate I ajutătoare, care vor fi gata 
pînă în luna mai — iată baza 
materială a clubului, de care 
dispune în mod exclusiv. Cît I privește rezultatele obținute I pînă în prezent de această u- 
nitate sportivă școlară, cel mai I îndreptățit să ni le facă cu
noscute este — fără îndoială

• ARBITRI ROMANI PESTE 
HOTARE. Astăzi, arbitrul Vasile 
Tătar va con duce, în Rhodios, 
partida. ae juniori Grecia — 
Ungaria din cadrul preJiminaridilor 
U.E.F.A. Tot astăzi, la Budapesta, 
partida amicală dintre primele 
reprezentative ale Ungariei si 
Poloniei va fi arbitrată de Fran- 
cisc Coloși, care va fi ajutat la 
linie de Mihai Ivăncescu șl Mir
cea Salomir.

LUI...
?a nivelu- 
e planurile, 
nici un mo- 
tantă com- 
ociale. La 

acum, 
îg că vom 
•manent so
le pentru a 
a creșterea 
i în această 
a fi în pas 
rală a mu- 
ilui nostru.

Ie CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 MARTIE 
1980. Categoria I : (13 rezultate)

17 variante 25% a 31.586 lei, cate
goria a n-a : (12 rezultate) 114 
variante a 2.327 lei, categoria a 
m-a : (11 rezultate) 1458,50 va-

Iriante a 273 lei. Cîștigurile de 
31.536 de la categoria 1 au fost 
obținute d e part ici pan ții : FORO- 
ȘAN CORNEL din Arad, BOTEZ

IIOAN din Botoșani, POPA TOA- 
DER din Tohan jud. Brașov, 
BAN ANTON din Tîrgu Mureș, 
DUMITRU NICOLAE șl PETRO-

IMANEAMȚ SILVIU din Timl- 
șoana.

UNIV. CRAIOVA
CU SPIRIIUL DE LA LEEDS

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a venit la București conștientă 
că are un meci la fel de tare 
ca și cel de la... Leeds. Sub a- 
cest aspect al condiției psihice — 
argument principal in derbyul 
de astăzi — Universitatea Cra
iova pare avantajată, din mo
ment ce în „ll”-Ie dinam ovist un 
Iordachc sau un Mărginean 
abia au pășit pe prima scenă. 
Echipa lui Valentin Stănescu și 
Ion Oblemenco își leagă însă 
speranțele de tradiția ceva mai 
veche a victoriilor k.o. la 
București, în drumul spre în- 
tîrul titlu, cît și de omogenitatea 
lotului actual, valoros și atit 
de echilibrat. Mai mult ca al
tă dată, craiovenii au de im
pus astăzi nu atit forța jocului 
unor personalități certe precum 
Ștefănescu, Bălăci, Beldeanu și 
alții, cit, mai ales, forța de 
joc a echipei.

Va utiliza cel mai bun „11”. 
STEAUA il are în continuare 
accidentat pe Iordănescu. AR
BITRI : S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) — V. lanul (Iași), 
Gh. Jucan (Mediaș).

• S.C. BACAU nu-1 va pu
tea folosi pe fundașul Lunca, 
datorită celor două cartonașe 
galbene acumulate. C.S. TÎRGO- 
VIȘTE îl are în continuare pe 
Pitaru accidentat. ARBITRI : 
A. Mustățea — E. Ionescu (am
bii din Pitești), M. Moraru 
(Ploiești).
• DINAMO nu îl poate fo

losi pe Cheran, accidentat. Lo
cul lui va fi luat de Mărginean. 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
îi anunță și pentru acest meci 
pe Cîrțu și Negrilă indisponi

— directorul clubului, prof. 
Ioan Vulcăneanu, omul care a 
pus efectiv bazele clubului 
care de ani de zile se zbate să 
facă din BRAȘOVIA cea mai 
productivă pepinieră a fotba
lului din orașul de sub Tîmpa: 
„Ne bucură, desigur, că echipa 
de juniori a clubului nostru s-a 
clasat pe primul loc în cam
pionatul republican la sfîrșitul 
turului și că are destule șanse 
să cîștige seria. Ne bucura, de 
asemenea, faptul că în sezonul 
trecut n-am avut jucători eli
minați. Dealtfel, trebuie să 
spun că s-a ajuns la o colabo
rare fructuoasă între școală și 
familie, Ia o disciplină fermă, 
regulamentul unității noastre 
neingăduind participarea Ia ac
tivitățile clubului a celor slabi 
la învățătură sau indisciplinați. 
Cel mai important lucru pen
tru noi rămine insă altul: CE 
DAM ECHIPELOR DIVIZIO
NARE DIN ORAȘ, mai ales că 
acum F.C.M. Brașov bate la 
porțile Diviziei A”.

Dar să vedem, mai întîi, ce-a 
dat pînă acum C.S.Ș. Brașovia. 
Frunzea, Lie și Naghi au pro
movat la I.C.I.M., Marcăș, Ghe- 
vrac și Sfrijan apără în pre
zent culorile divizionarei B 
Tractorul. V. Gheorgbe a fost

ȘTIRI
• AZI, LA HUNEDOARA î LO

TUL DE JUNIORI U.E.F.A. — 
CORVINUL. în continuarea pre- 
gătirilor pe care le face în ve
derea meciului retur cu echipa 
Turciei, din cadrufl. preliminarii
lor Turneud/ui U.E.F.A., lotul na
țional de juniori va susține azi, 
la Hunedoara, o partidă de veri

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
o AȚI JUCAT LA LOTO ? As

tăzi și mîine sint ultimele zile de 
participare la tragerea obișnuită 
Loto de vineri 28 martie 1980. 
Fără a neglija șansele biletelor 
achitate în cotă de 100%, se rea
mintește că cele mai multe suc
cese — cîștiguri în autoturisme și 
mari sume de bani — au fost 
obținute în ultima perioadă pe 
bilete jucate 25%, în special pe 
variante combinate. Mai impor
tantă decît cota de participare

F. C. BAIA MARE
CLA *1AI DUNĂ APĂRARE — 

ATACUL
F.C. BAIA MARE, deși șocată 

de înfringerea de la Slatina, a 
pregătit jocul cu Steaua ca pe 
oricare altul. Această aparentă 
liniște pleacă de la „crezul” 
antrenorului Viorel Mateianu, 
care iși „inoculează“ in perma
nență elevii cu acel cuvînt de 
ordine „noi trebuie să fim 
mereu in ofensivă”. Deci, este 
de așteptat ca „morișca băimă- 
reană“. care pleacă de la „li- 
bero“-ul Condruc, să funcțione
ze și acum pentru păstrarea 1- 
nițiativei în joc și crearea bre
șelor convenabile pentru
Roznai, Mureșan, Buzgău, 
Terheș etc. in „zidul” uneia 
din cele mai bune apărări a 
campionatului. Gazdele nu ui
tă, in același timp, că trebuie 
să anihileze atît „un-doi“-urile 
M. Răducanu — Ad. Ionescu, 
cit și lansările surprinzătoare 
ale internaționalului Dumitru

bili. ARBITRI : I. Rus (Tg. 
Mureș) — O. Ștreng (Oradea), 
T. Ba'anovici (Iași).

• A.S.A. TG. MUREȘ are tot 
lotul valid și, se pare, va uti
liza aceeași formație ca și in 
meciul de duminică. F.C.M. 
GALAȚI anunță nu mai puțin 
de trei indisponibilități : M. Ol- 
teanu, Majaru și Cramer. Vor 
fi folosiți proaspeții divizio
nari „A” Popescu, Rusu și 
Hanu. ARBITRI : C. Jurja — 
G. Dragomir, M. Stan (toți din 
București).
• OLIMPIA SATU MARE. 

Reintră Pusztai și Matei, care 
au fost suspendați o etapă pen
tru două cartonașe. F.C. ARGEȘ 
va juca din primul minut cu 
Radu II în centrul liniei de

filtru*4 la Brașovia!
cooptat în lotul Iul F.C.M., 
Bălan este la Luceafărul, în 
București. Iată numele primilor 
jucători care și-au luat „zbo
rul" din perimetrul BRAȘO- 
VIEI și nu-i deloc exclus ca, 
în curînd, pe unii dintre ei sâ-i 
întîlnim pe prima scenă a fot
balului nostru. Sau pe unii 
dintre aceia prezentați de di
rectorul clubului ca fiind ve
ritabile speranțe. Iar printre 
CEI CARE VIN spre rampa 
lansării se află C. Badea — 
fundaș central cu forță explo
zivă și un bun plasament, A. 
Dupoi — vîrf de atac cu o 
mare viteză de reacție, I. Sol- 
că — fundaș stingă curajos și 
extrem de iute. A. Costache — 
mijlocaș cu o bună tehnică in
dividuală, viguros și tenace, M. 
Zaharia — extremă dreapta cu 
bun control al balonului, I. La- 
sea — mijlocaș tenace, viguros 
și cu o mare rază de acțiune, 
L Bera — fundaș de marcaj 
rezistent și curajos. Iar după 
ei, în categoria celui de-al trei
lea val, se află D. Man, Cr. 
Pascu, P. tJberhart etc. „Toți 
acești jucători — sublinia prof. 
I. Vulcăneanu — posedă însu
șirile necesare pentru a urca 
treptele fotbalului. Ei sînt vîr- 
furile unor grupe de copii al

ficare cu Corvinul, lidera seriei 
a Ul-a a Diviziei B. întilnirea 
va începe la ora 15,30.

• ETAPE INTERMEDLARE ÎN 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI. în zilele de 9, 16 
aprilie și 1 mai, campionatul re
publican de juniori are prevă
zute trei etape intermediare. Par
tidele acestor etape vor începe la 
ora 15.

este, însă, prezența permanentă 
la aceste avantajoase trageri, 
care recompensează generos per
severența jucătorilor. Așadar, nu 
lipsiți de la tragerea Loto de vi
neri 28 martie a.c., care vă poate 
aduce și dv. frumoase satisfac
ții !
• TRAGEREA PRONOEXPRES 

DE ASTĂZI, 26 martie 1080, se 
televizează în direct în jurul o- 
rei 16,45, în pauza transmisiei de 
fotbal.

STEAUA
DU'IITRU CAUTĂ 

BRTȘE LA... CONDRUC
STEAUA are, de bună sea

mă, o sarcină dificilă la Baia 
Mare, acolo unde — în ediția 
trecută a campionatului — a 
pierdut cu 1—0. Atunci abia 
luase contact cu .morișca înșe
lătoare” a echipei venită din 
„B“, acum este, nu încape vor
bă, avizată. Cum o va contra
cara ? Apreciind prin prisma 
ultimei prestații a bucureșteni- 
lor, se pare că cele șase goluri 
înscrise in poarta vilcenilor vor 
constitui argumentul care îi va 
determina pe Dumitru, Stoica, 
M. Răducanu et comp, să mi
zeze, mai mult decît au făcut-o 
pină acum in deplasare, pe car- 
tea-ciștigătoare (mai ales pen
tru un lider) — a OFENSIVEI. 
Constantin, actualul antrenor al 
Stelei, un fost înaintaș — om 
de gol, nu poate fi decît de a- 
cord...

atac. ARBITRI : Gh. Retezan
— A. Deleanu, D. Petrescu 
(toți din București).
• POLITEHNICA IAȘI va u- 

tiliza același „11“ care a cîști- 
gat duminică la Buzău, deci cu 
Romilă II în linia de mijloc. 
CHIMIA RM. VILCEA face 
eforturi pentru recuperarea lui 
Savu, indisponibil duminică. 
ARBITRI : C. Teodorescu — 
S. Necșulescu (ambii din Tir- 
goviște), C. Szilaghi (Baia 
Mare).
• SPORTUL STUDENȚESC 

contează pe întreg lotul de ju
cători. GLORIA nu-1 poate fo
losi pe Marin Nicolae care a 
acumulat două cartonașe gal
bene. ARBITRI : V. Ciocîlteu
— Alex. Ilie (ambii din Craio
va), V. Topan (Cluj-Napoca).

cătuite în urma unei selecții 
riguroase, clubul nostru făcind 
din această verigă a procesu
lui o problemă de prim ordin. 
Anul trecut, de exemplu, în 
perioada martie-iunie, am tre
cut prin filtrul selecției peste 
10 000 de copii din municipiu, 
elevi din clasele III—VIII. Au 
fost reținuți 1400, ei fiind su
puși apoi unor teste extrem de 
severe. Au rămas 252. Și cu 
aceștia s-a continuat selecția 
pină cind am ajuns la 160. Mai 
mult, în toamna trecută am 
organizat „Cupa clasei a 
VIH-a" cu 22 de echipe, în ur
ma căreia au fost primiți în 
club 15 elevi cu aptitudini deo
sebite. Vom iniția și alte acți
uni de acest fel. Ășa cum e 
firesc să fie, deoarece conside
răm selecția ca un proces ne
întrerupt".

Un adevăr pe care, din pă
cate, mulți alții îl uită. Un a- 
devăr de care depinde în cea 
mai mare măsură efectul mun
cii în pepinierele fotbalului. 
Un adevăr pe care BRAȘOVIA 
și l-a propus ca obiectiv pri
mordial și pentru 1380, cei 
cinei profesori-antrenori ai 
clubului știind bine că NUMAI 
CĂUTÎNDU-LE CU TENACI
TATE TALENTELE POT FI 
ADUSE IN PRIM-PLANUL 
FOTBALULUI DE PERFOR
MANȚA.

Laurențiu DUMITRESCU

EXCURSIILE
Prilej de odihnă, 

relaxare și cunoaș
tere, „excursiile 
primăverii4* oferă 
amatorilor de turism 
din Capitală nume
roase satisfacții.

între 30 aprilie și 
4 mai a.c„ filialele 
întreprinderii de 
Turism, Hoteluri și 
Restaurante Bucu
rești invită sprb 
toate zonele turistice 
ale țării : din Delta 
Dunării pînă în Ma
ramureș, din Olte
nia de sub munte 
pînă-n Nordul Mol
dovei, de pe litora
lul românesc al 
Mării Negre pînă 
în orașele medie
vale ale Transilva
niei.

EȘALONUL SECUND

SIMBIOZĂ ÎNTRE j

EXPERIENȚĂ Șl VIGOARE

Pe terenul unei posibile con
tracandidate la promovare, care 
înainta de meci nu se gîndea 
decît la victorie, Corvinul Hune
doara și-a justificat la toate ca
pitolele pretențiile și locul din 
clasament.

Gloria a jucat furibund, domi- 
nlnd insistent, expediind 23 de 
șuturi la poarta Corvin ului, din
tre care 12 s-au oprit în palmele 
excelentului Ian Gabriel, unul 
singur doar (din 11 m transfor
mat de Georgescu) neputînd fi 
oprit. Harnicul „mijloc" al Glo
riei (Georgescu, Damian, Butuza), 
lipindu-se insistent de atacul 
(Nicolae, Moga, Berceanu) care, 
în inferioritate fizică, nu pridi
dea în duelul cu fundașii adverși, 
a chemat parcă și propriii fun
dași la ofensivă, departe de 
poarta lui Gavrilaș. iar Corvinul 
atît a așteptat. Păzindu-1 strajnic 
(prin Andone) pe golgeterul Moga, 
respingînd calm ofensiva în va
luri ia care a fost supusă, a ie
șit din apărare fie prin cursa 
lungă a „lateralului" Nicșa, a- 
tunci cind avea culoarul liber, 
fie metodic, prin tatonare, cu 
Radu Nunweiller la pupitrul de 
comandă. Dealtfel, R. Nunweiller 
a declanșat contraatacul din care 
Văetuș a deschis scorul si tot el 
a direcționat faza pecetluit# de 
Gabor cu golul victoriei.

Simbioza între experiența Iul 
Luces cu, R. Nunweiller, Dumi- 
trache și talentul și vigoarea lud 
Andone, Klein, Gabor. Nicșa —- 
ridicați din pepiniera de juniori 
— ni se pare a fi fost atuul ho- 
tărîtor al Corvinului. Partida _ a 
fost arbitrată bine de V. Cîocâl-
teu (Craiova).

Ion CUPEN

PRETENȚIE - DA,

PRESTAȚIE - BA...

Ne-a fost dat să asistăm dumi
nică la o confruntare termi
nată cu un rezultat de for
fait. Mult așteptata întâlnire 
dintre două pretendente din se
ria a n-a a Diviziei B la un loc 
pe prima scenă fotbalistică. Pe
trolul Ploiești și Rapid București, 
s-a sfârșit, după cum se 
știe, cu 3—0 în favoarea petroliș
tilor, insă scorul putea fi. și .mal 
categoric fiindcă elevii antreno
rului Ion Ioiescu au risipit o 
suită de ocazii și au expediat de 
două ori balonul în bară (Libiu 
— min. 42 șl Toporan — mân. 
55). „Argumentele'* ploieștenilor, 
cu care au înclinat net balanța 
In favoarea lor, s-au numit pre
gătire fizică, tehnică șl. mai ales, 
tactică. Deși terenul sra alune
cos, pe unele părți mustea apa, 
ei au imprimat jocului un ritm 
rapid, pe care l-au menținut a- 
proape pe toată durata meciului. 
De aceea, perioade Îndelungate 
jocul a avut un singur sens, 
spre poarta apărată de Ioniță. 
Ne așteptam ca replica bucu- 
reștenilor să se situeze la un 
bun nivel. însă prestația lor a 
fost departe de pretențiile lor de 
a câștiga seria pentru a pro
mova In primul eșalon. Ferovia
rii, veniți la Ploiești cu dorința 
de a ..scoate” un egal, au pus 
accentul pe defensivă șl
au . contraatacat rareori prin 
Cojocaru sau Manea (în
min. 38, Manea a fost la 
un pas de a înscrie, Haralambie 
respingînd de la cîțiva metri de 
poartă). Depășiți de miza parti
dei, atît fundașii cît șl ceilalți 
jucători bucureșteni au comis 
nenumărate greșeli, unele copi
lărești. Bun arbitrajul lui O. An- 
derco (Satu Mare).

P. VINT1LĂ

PRIMĂVERII

AMĂNUNTE — INFORMAȚII — CON
SULTAREA PROGRAMELOR la filialele 
din Str. Mendeleev nr. 14. Bd Republicii 
nr. 68, Bd. 1848 nr. 4 și Bd. N. Bălcescu 
nr. 35.



Ciclism44

ETAPA A lll-a

REZULTATE BUNE
ALE TRĂGĂTORILOR

Se schimbă „fața“ atletismului european?

CONSTANȚA, 25 (prin tele
fon), Obligați de starea ne
favorabilă a vremii, organiza
torii celei de a 23-a ediții a 
„Cupei F. K. Ciclism" au mo
dificat ruta etapei a III-a. 
Astfel, marți, cei peste 100 de 
alergători din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Ungaria, Uniunea Sovieti
că și România și-au disputat 
întîietatea de-a lungul a 88 km, 
pe traseul Constanța — Manga
lia — Constanța. O bună parte 
din timp, aproximativ 50 km, 
s-a rulat în pluton compact 
Apoi, la ieșirea din Costinești, 
12 cicliști s-au desprins _ din 
grupul masiv, între ei aflîndu- 
se și rutierii români Teodor 
Vasile și Mircea Romașcanu. 
Doi dintre alergătorii din gru
pul avansat au spart și — din 
cauza vitezei de rulaj — n-au 
mai putut să reprindă.

La sprintul final am inre-

gistrat următoarea ordine : 1. 
Michael Klasa (Cehoslovacia) a 
parcurs 88 km în 2h.02:47 (me
die orară : 43 km) ; 2. Thomas 
Barth (R.D.G.) ; 3. Hans Joa
chim Hartnick (R.D.G.) ; 4.
Oleg Leadov (U.R.S.S.) ; 5.
Ivan Dimitrov (Bulgaria) ; 6. 
Mircea Romașcanu (Dinamo 
București) ; 7. Teodor Vasile 
(Dinamo București) ; 8. Ivan
Vasiliev (Bulgaria) ; 9. Vladi
mir Kaminski (U.R.S.S.) ; 10. 
Z. Benacek (Cehoslovacia) — 
în același timp cu învingătorul, 
în fruntea plutonului, crono
metrat cu 2h.03:21, a sosit 
ciclistul cehoslovac Jiri Skoda.

„Cupa F. R. Ciclism", care 
se încheie duminică cu o etapă 
pe circuit în Constanța, progra
mează miercuri cea de a IV-a 
secvență : un tur al Litoralului, 
insumind 102 km.

DE LA STEAUA
IN „CUPA DRAVA"

VEDETE AUTENTICE, 
VEDETE DE CONJUNCTURĂ

C. POPA coresp.

In „Cupa Drava", concurs in
ternațional de tir pentru probele 
de pistoale, ce s-a desfășurat la 
Sofia, proba de pistol viteză a 
oferit o luptă extraordinară pen
tru ocuparea primului loc. Vic
toria a revenit sovieticului Vla
das Turla, cu 598 p, pe locurile 
următoare clasindu-se reprezen
tanții clubului Steaua, Marin 
Stan șl Corneliu lor, ambii cu 
același punctaj, 597 p. Pe locul 
8, Constantin Țîrloiu, cu 592 p. 
Echipa Steaua, din care a mal 
făcut parte Grațian Calotă (580 
p) a ciștigat întrecerea. O com
portare promițătoare a avut, tn 
întrecerea de pistol liber, tînărul 
Constantin Țîrloiu, care a reușit 
un nou record personal, ou 563 p, 
ocupînd locul 8 în clasamentul 
general. La întreceri au partici
pat trăgători din cluburile mili
tare din Bulgaria, R.PJJ. Coreea
nă. R. D. Germană, Polonia, Ro
mânia șl Uniunea Sovietică.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA LONE PINE
NEW YORK, 25 ( Agerpres).. In 

turneul , internațional de șah de 
Sa Lone Pine (California)după 
șase runde conduc Eflm 
(JU.R.S.S.) și Bent Larsen 
marca), fiecare cu 5 p, 
de Florii Gheorghiu — 
Balașov (U.R.S.S.) și 
(S.U.A.) — cîte 4 p. La 
(se desfășoară sistem

Gh enter 
(Uane- 
urmați 
*l/i P. 
Wflder 
turneu 

._________,____ ______ elvețian)
participă 43 de șahiști din 12 țări.

La Alma Ata a început meciul 
dintre marii maeștri sovietici 
Mihail Tal și Lev Pol ugaevskl, 
contind pentru turneul pretenden- 
țîlor la titlul mondial de 
Prima parțidă, în care

șah. 
_____  , Pofci- 
gaevski a jucat eu piesele albe, 
s-a întrerupt într-o poziție com
plicată la mutarea a 42-a.

Cea de-a 9-a partidă a meciului 
dintre maestrele sovietice Nana 
Aleksandrla și Eleata Ahmîlovs- 
teala s-a încheiat remiză. Nana 
Aleksandria, care conduce cu 
scorul de 51/,—31/,, a obținut oa- 
■llftoaraa pentru semifinalele tur
neului pretendentelor la tsthil 
mondial feminin.

FINIȘUL SĂRITORILOR
PE SCHIURI

BELGRAD. 23 (Aserpres). — 
Concursul internațional de sări
turi cu schiurîle desfășurat pe 
trambulina „mamut" de la Pia
nina (Iugoslavia) a revenit aus
triacului Huber; Neuper. cu 3M 
puncte (sărituri de 131 m și ill 

♦ m), urmat de orr.patrioțu săi 
Arnvn Kogler — 361.4 p si Bans 
Milion:» — * ■
timer probe.
neral ai „Cupei Mondiale* 
menține lider N eu per — za. 
secunda: de Kogler — 189 p.

w
MUNCHES', 23 (Agerpres).

Î.Ojpa Europei- ta schi feminin 
a Tos: cucerită de sportiva aus
triacă Erika Gferer fin virată de 
17 ani), care a u-taLzat ta sta- 
samen'-ta general IM p. ur
mată de Olga Charratova (Ceho
slovacia) — 1X7 p. Lenka Vlefcova 
(Cehoslovac a) — IM p $1 Pan- 
letta Magoni (Italia) — 1«5 p.

Ultima probă a rompetițief. 
slalomul specia! disputat pe pif
tia de la Zwiesei (R. F. Germa
nia). a revenit schioarei Raliere 
Rosa Maria Quario.

>7.2 p. înaintea ul- 
ln ctasamer.tul ge

ar
P.

CCE DE HANDBAL FEMININ
La Belgrad, in prima manșă a 

finalei „Cupei campioniioc euro
peni" la handbal femțrvn, echipa 
locală Radnlckl a invins cu sco
rul de 23—10 (14—5) formația ce
hoslovacă Inter Bratislava.

Corespondență din Cehoslovacia

TINERELE SPORTIVE SE AFIRMA

IN SCHIUL ALPIN
manșa a 
slalom in

„Atenție, Olga. la 
doua ! Orice cursă de 
schiul alpin se termină abia 
după ce concurentul trece a 
doua oară linia de sosire.-” Așa 
se adresa campioana olimpică 
de la Lake Placid, Hanni Wen
zel, tinerei schioare cehoslovace 
Olga Charvatova, în concursul 
desfășurat recent in cadrul 
„Cupei Mondiale" din munții 
Tatra. Schioara cehoslovacă a 
impresionat pur și simplu după 
prima manșă, obținînd locul 
III. Și, prin urmare, experi
mentata sportivă din Liechten
stein dorea să-i dea un sfat 
bun tinerei sale adversare. Un 
gest sportiv, demn de aprecfift. 
Totuși, lipsa de experiență, do
rința de a realiza un timp cit 
mai bun, au dus în manșa a 
doua la un eșec al Olgăi Char- 
vatova, fiind descalificată pen
tru părăsirea pîrtiei în timpul 
cursei...

Olga Charvatova face parte 
din generația tinerelor schioa
re în probele alpine caTe, după 
exemplul oferit de Jana Șolty- 
sova — o excelentă specialistă 
în probele dc coborîre, cîștigă- 
toarea a numeroase' concursuri 
internaționale de anvergură — 
este pe drumul afirmării. Olga 
Charvatova (născută la 11 iunie 
1962) a avut neșansa de a se 
îmbolnăvi înainte de întrecerile 
de selecție pentru J.O. de iar
nă de la Lake Placid. Poate 
că fără acest obstacol neprevă
zut ea ar fi avut o comportare 
mai bună și în „Cupa Mondia
lă”. Dar, cum spunea și Hanni 
Wenzel, timpul nu este pierdut 

cadrul „Cupei Mou
ld uită și de Cehoslo- 
stațiunile din Tatra) 

s-au evidențiat și alte schioare 
din țara noastră de care sintem 
siguri că se va mai scrie. Este 
vorba de Lenka Vlckova (năs
cută la 22 decembrie 1961) cla
sată pe locul 10 în întrecerile 
din Tatra. Și viitorul ei este 
plin de promisiuni pentru pro
bele de slalom, datorită deose
bitei sale stăpiniri de sine, ma
nifestată in timpul ocolirii por
ților, In siguranța ți curajul 
său.

O nouă stea este și Monika

Hojstricova (17 ani1). „vedeta" 
lotului de junioare și acum 
promovată in rindul senioare
lor. Locul 14 cucerit In „Cupa 
Mondială* in disputele din sta
țiunile Tatrei o recomandă de 
pe acum. Tehnica ei remarca
bilă, suplețea și viteza de reac
ție sînt apreciate unanim de 
specialiști.

Dacă în urmă cu cîțiva ani 
nici nu se vorbea de schioarele 
probelor alpine din Cehoslova
cia (ci doar de fondiste), iată 
că acum, în afară de Jana Soty- 
sova, au apărut și alte talen
te (nominalizate mai sus, dar 
mai sînt și altele, mai tinere!) 
care se vor afirma cu siguran
ță în următorii ani.

PETR DAVID
„Ceskoslovensky Sport' 

Praga

Tot 
diale* 
racla.

v8‘

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Stanford (Ca

lifornia), kenvanul Diave Um- 
wansa a terminat învingător pe 
&D9 m, cu 1:47,9, iar americanul 
Ron Petronoff la suliță, cu 
81,38 m.

biatlon > In concursul de 
la Hedenaeset (Suedia), contind 
pentru „Cupa Mondială proba 
de ștafetă 4 X 7,5 km a fost 
cîștigată de echipa R. D. Ger
mane (Jung, Siebert, Uflrich, 
Roesch), cu timpul de 1 h 37:90, 
urmată de U.R.S.S. - 1 h 37^9 
și Finlanda — 1 h 41:37.

cAlArie • Concursul de la 
Vîena s-a încheiat cu proba de 
obstacole, cîștigată de campionul 
englez David Broome (.JPhilco") 
urmat de Lutz Merkel („Safl- 
varo“).

CICLISM • Cea de-a 41-a edi
ție a Turului CalabrieL a revenit 
la sprint rutierului italian GLan- 
battîsta Baronch-ediU, înregistrat pe 
distanța de 246 km cu 6 h 10. Pe 
locurile următoare au sosit co
echipierii săi Bartolotbo, Batta
glia și Panizza.

haltere • La Tatabanya, 
„Cupa Panoota* s-a Încheiat cu 
Întrecerile de la categoria super- 
grea, In care victoria a revenii 
bulgarului Popov, cu 111 kg. 
L-au urmat cubanezul Mendez — 
385 kg șl cehoslovaci* Braun — 
382,500 kg.

NATAȚIE • La Melbourne, 
Mark Tonelll a ciștigat proba de 
100 m fluture cu 56,64, iar la 
400 m liber (I) Tracy Wickham 
a cîștigat cu 4:14,75 • La Hel
singborg, în cadrul campionate
lor Suediei, Pense Andersen a 
ocupat primul loc în proba de 
200 m spate, cu 2:18,80. în proba 
feminină de 200 m Uber, Agneta 
Eriksson a stabilit un nou record 
național — 2:00,82.

SCRIMA • Concurau! feminin 
de floretă de la Budapesta a fost 
cîștigat de Edith Kovacs (Unga
ria), care a realizat în turneul 
final 4 v. Pe locurile următoare: 
Magda Maros șl Ildiko Dobls — 
cu cîte 3 v (toate Ungaria),

a-

Și-a schimbat atletismul eu
ropean „fața" ? Iată întrebarea 
la care ne obligă rezultatele 
campionatelor continentale pe 
teren acoperit desfășurate la 
începutul lunii la Sindelfingen. 
Lista cîștigătorilor și a meda- 
liaților cuprinde multe nume 
noi, mai puțin familiare ama
torilor de atletism care urmă
resc activitatea vîrfurilor.

S-ar putea răspunde că as
censiunea unei bune părți a 
laureaților de la Sindelfingen a 
fost ușurată — dacă nu cumva 
chiar determinată — de citeva 
absențe de marcă. în același 
timp, însă, se poate replica, o 
serie de performanțe ale noi
lor veniți îi propulsează pe au
tori în rindul elitei, asigurîn- 
du-le un loc stabil, cîștigat 
prin valoarea intrinsecă a re
zultatului și nu din cauze de 
conjunctură a... concurenței.

Care ar fi, prin urmare,
ceste nume noi care au dovedit 
valoare autentică, cîștigîndu-și 
dreptul de a fi socotiți drept 
favoriți olimpici ?

înainte de a face evidențieri 
nominale, se cuvine să subli
niem progresul general în 
citeva probe. Săritura în înăl
țime și prăjina se detașează 
net. Chiar fără Iașcenko și 
Beiîschmidt, 8 săritori au tre
cut 2,26 m încercînd la 2,29 m, 
ceea ce nu s-a mai văzut în 
alt concurs. Iar dacă Adrian 
Proteasa a reușit cel mai spec
taculos progres, in grupul 
fruntașilor au urcat și alți să
ritori (italianul Marco Tamberi, 
elvețianul Dalhauser, ambii 
2,26 m) pină acum necunoscuți. 
Săritura cu prăjina traversează 
o perioadă de adevărată „infla
ție” și este dominată de sări
tori foarte tineri. Primii doi 
clasați, sovieticii Konstantin 
Volkov și Vladimir Poliakov, 
n-au împlinit încă 20 de anL 
Polonezul Wladislaw Kozakie- 
wicz, cel mai bun săritor 
de pe continent al ultimilor 
ani, pare, la 26 de ani, un a- 
devărat veteran. La Sindelfin
gen, o duzină de atleți au tre
cut 5,40 m (!). Școala sovietică 
produce performeri în serie (15 
săritori peste 5,40 m în 1979) 
și, cu excepția lui Volkov, nu

...
se poate ști care vor fi ceilalți 
doi titulari pentru

La 60 mg femei, după ca 
Grazyna Rabsztyn (7,84) și Na
talia Lebedeva (7,82) corecta
seră recordul mondial în acest 
sezon. Zofia Bielczyk aleargă 
7,77 și le întrece categoric, a- 
nunțînd performanțe sub 12,40 
la 100 mg. Și la băieți gardu
rile au un nou campion, Iurl 
Cervanev (22 de ani, 1,90 m și 
85 kg). Sovieticul a egalat re
cordul mondial indoor (7,54),’ 
deși anul trecut nu ocupa de- 
cit locul 8 în ierarhia internă 
a țării sale.

O altă necunoscută, Sofka 
Popova (Bulgaria) cîștigă deta
șat proba de 60 m plat, aler- 
gînd 7,11 atît în serie cit și ia 
finală, la numai o sutime de 
secundă de recordul lui Marlies 
Gohr (absentă, ca și Koch, de 
la Sindelfingen). Campioana 
are numai 21 de ani, ca și ciș- 
tigătorul cursei de 400 m, so
vieticul Nikolai Cernețki, des
pre care se spune că va dobori,' 
în vară, recordul european în 
aer liber (44,70 Karl Honz, cel 
mai vechi record continental 
la alergări). Tînăr' (22 de ani) 
este și Christian Haas, egalul 
lui Woronin la 60 m (6,62), fiul 
medaliatului olimpic la 400 
m (Melbourne 1956) Karl- 
Friederich Haas ; așchia nu 
sare departe de pom... Cam aid 
se încheie lista certitudinilor.' 

între cîștigătorii mai pu
țin așteptați trebuie amin
tiți belgianul Ronald Dea- 
ruelles (8,08 m la lungime),' 
ungurul Bela Bakosi (16,86 m 
la triplusalt), iugoslavul Zlatav 
Saracevici (20,43 m la greu
tate), francezul Roger MilhaU 
(1:50,2 la 800 m), polonezele 
Jolanta Januchta (2:00,6 la 800 
m) și Ana Woldarczyk (6,74 m 
la lungime) sau sovietica Ta
mara Koba (4:12,5 la 1 500 m).' 
în aceste probe au lipsit insă 
marile vedete, și este destul 
de greu de crezut că vreunul 
dintre acești învingători își va 
afla locul pe podiumul olim
pic (nici unul din ei nu figu
rează între primii 6—8 perfor
meri ai sezonului preolimpic)ta

Vladimir MORARU

stop cadru MAI RAPIDĂ DECÎT ÎNOTĂTORII: PETRA SCHNEIDER!

Speranța nr. 1 a înotului 
din R.D. Germană pentru în
trecerile olimpice din vară 
se numește, la această ană. 
Petra Schneider. In 1977 se 
afla pe locul 45 în lume, ou 
5:95.50 la 400 m mixt. Un an 
mai tîrziu, în fișa sa perso
nală puteai în tuni performan
țe ca 1:14,63 la 100 m bras, 
2:16,93 la 200 m fluture, 
2:17.21 la 201 m mixt și 4:48,56 
la 400 m mixt, ultimele două 
reprezentind cel de al 4-lea 
rezultat mondial al sezonului.

La 17 ani (l-a împlinit la 
11 ianuarie) cu numai 1,67 m 
și 55 kg, eleva din Karl Marx 
stadt se află in pragul de
plinei maturități. Cu o tehni
că remarcabilă la toate cele 
4 procedee. Petra Schneider 
— extrem de ambițioasă și, 
după cum declară toți spe
cialiștii, cu o deosebită pu
tere de recuperare după

efort, ceea ce îi permite 
se antreneze zilnic ore 
tregi cu maximă intensi
tate — a ajuns destul de 
rapid în vîrful piramidei. Re
cent, în cadrul meciului din
tre selecționatele de înot ale 
U.R.SJS. și R.D. Germane, 
desfășurat la Leningrad, ea a 
obținut primul record mon
dial. Dar ce record T... 4:39,96 
pe distanța de 400 m mixt, 
cu 87 de sutimi superior celui 
realizat de americanca Tracy 
Caulkins, la C.M. din 1978 
(unde Petra s-a clasat pe lo
cul III). In tot sezonul tre
cut, doar trei înotători din 
R.D. Germană (Jorg Walter 
4:31,95, Andreas Relchel 
4:34,66 și Michael Schrader 
4:39,78) au reușit să înoate 
mai repede decît Petra cele 
4 ..sute- ale tetratlonulul !...

Intr-un anumit fel, ultima 
performanță a noii record

mane era previzibilă, dacă 
vom sublinia rezultatele sale 
din 1979 : 1:13,23 (locul 15 in 
lume) și 2:37,97 (locul 21) la 
100 m și 200 m bras, 62,09 (lo
cul 13) la 100 m fluture, 
2:14,51 (nou record european) 
și 4:43,92 la 200 m și 400 m 
mixt, acestea din urmă in- 
stalînd-o în fruntea tetratlo- 
nistelor lumii, la finele lui 
1979. Mai mult chiar, în luna 
ianuarie a acestui an Schnei
der a întâlnit-o pe dubla 
campioană și recordmană 
(atunci) a lumii în probele 
de mixt, Tracy Caulkins, 
chiar în propriul ei fief, la 
Austin. La 200 m a cîștigat 
Caulkins cu 2:13,69 (rec. 
mondial), dar la 400 m a în
vins Schneider în 4:43,00. De 
abund însă, Petra Schneider 
a mal corectat recordul con
tinentului în cursa de 200 m 
(cu 2:13,94) de la Berlin (27 
februarie). Și acum, 4:39,96 
al 3-lea (ca valoare — 1010 p) 
după cele ale americancei 
Mary Meagher (2:07,01 la 200 
m fluture — 1070 p) și sovie
ticei Lina Kaciusite (2:28,36 La 
200 m bras — 1064 p) în ta
bela recordurilor mondiale 
feminine. Iată și cîteva per
formanțe echivalente (după 
tabela intem-ațională) cu re
zultatul obținut de Schneider :
55.2 la 100 m liber. 4:05,5 La 400 
m liber. 61,3 la 100 m spate și
59.3 la 100 m fluture.

Ce șanse are Petra în con
cursul olimpic de la Mosco
va ? Cine înoată 1 :ll,80 pe 
100 m bras, 62,09 la 100 m 
fluture șl 58,30 la 100 m liber 
se poate gîndi la titlul su
prem în cursa celor patru 
procedee, poate cea mai difi
cilă din întregul program al 
unul concurs de înot.

• In programul acestei săptă- 
mini figurează primele două me
ciuri din preliminariile CJrf. 1982: 
Cipru — Irlanda (gr. II) și Israel 
— Irlanda de Nord (gr. VI). 
Ambele jocuri se dispută azL îm
preună cu alte patru partide a- 
micale : Franța — Olanda (la 
Paris), Spania — Anglia (La Vigo), 
Ungaria — Polonia (la Buda
pesta) șl Elveția — Cehoslovacia 
(la Basel).

POLONIA (et. 18): L.K.S. Lodz — 
Wisla Cracovia 2—1 ; Slask Wro
claw — Legia Varșovia 0—0 ; 
Lech Poznan — G.K.S. Katowice 
1—0 ; Szombierkl Bytom — Ruch 
Chorzow 3—0 ; Zaglebie Sosno- 
wiec — Polonia Bytom 2—0 ; 
Arka Gdynia — Gornik Zabrze 
0—1-; Stal Mielec — Vidzew 1—3. 
Clasament : 1. Szombierkl — 25

□TOF'otbai
meridian

Levskl
2—8 ; 

i : lo-
Plov- 
Moce

OLANDA (et. 27) : Go Ahead 
Deventer — Feyenoord 1—1 : 
Breda — Kerkrade 3—0 ; F.C. den 
Haag — P.S.V. Eindhoven 2—3 ; 
Haarlem — Aik maar 0—3 ; Ajax
— Twente Enschede 3—2. Clasa
ment : 1. Ajax — 44 p, 2 Alk- 
maar — 40 p, 3. Feyenoord — 
35 p (un joc mal puțin).

CEHOSLOVACIA (et. 22) : inter 
Bratislava — Slavia Praga 1—0 ; 
Sparta Praga — Banik Ostrava 
1—4 ; Nitra — Bohemians Praga 
3—9 ; Spartak Trnava — Z.T.S. 
Kosice 1—0 ; Lokomotiv Kosice
— Skoda Plsen 1—0 ; Ruda Hvez- 
da Cheb — Slovan Bratislava 
3—1 ; Zbrojovka Brno — Dukla 
Bystrica 5—1 ; Dukla Praga — 
Jednota Trencln 3—0. Clasament: 
L Banik — 31 p, 2. Zbrojovka — 
28 p, 3. Inter — 28 p.

Keaocpa p admrnlitratio i cod TO139 București, «tr. V. Conta H, ol. P.T.T.R. I, tel. centrali 11 10 05: «eetia eoreip. 11 51 09 | Interurban <37 i telei 10 350 romșp. Tiparul L P. „tnlormotla* 
rentru strâinâtate : abonamente prin ILEXIM — departamentul export import presă, P.O. Box 136-137, lelex II 226, București, Rr. 13 Decembrie or, 3. R. 10363


