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Vacanța de primăvară a elevilor poate și trebuie să aibă drept echivalent

O LARGĂ PARTICIPARE 
LA NOUA ETAPĂ A„DACIADEI“!

• La Galați, Craiova, Timișoara ți Cluj-Napoca, finale mult 
așteptate ale unor campionate 9 In centrul atenției, re
petițiile generale pentru ultimul act al „Crosului pionierilor" ți 
„Crosului tineretului" 9 Peste 1 500 de elevi în tabere sportive 

de pregătire

ÎN „CUPA PRIMĂVERII" LA TIR 
T. TAȘCĂ, REZULTAT EXCELENT 
LA PISTOL VITEZĂ: 599 p!

5 aprilie marchează, anul a- 
cesta, începutul vacanței de 
primăvară. Pentru un interval 
de două săptămîni, milioane de 
copii și tineri cuprinși în re
țeaua învățămîntului de toate 
gradele vor fi beneficiarii u- 
nei binevenite etape de odihnă 
activă ; o recreație... mare, pe 
care tineretul studios de la noi 
și-o dorește cit mai frumoasă 
și mai bogată în activități, cu 
predilecție sportive.

Toate măsurile preconizate 
de factorii cu responsabilități 
în procesul cducativ-formativ al 
tinerei generații — Ministerul 
Educației și învățămîntului, 
C.C. al U.T.C., Consiliul Na
țional al Organizației Pionie
rilor și Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport — 
sînt destinate să vină în în- 
tîmpinarea dorinței copiilor și 
tineretului de a face mișcare, 
de a desfășura activități spor
tive, cu precădere în aer li
ber. în acest sens, trebuie să

In obiectiv - eficiența cluburilor sportive

OLIMPIA BUCUREȘTI 
ÎȘI ONOREAZĂ NUMELE

9 Numeroși sportivi în vederile selecționerilor 
36 antrenori acordă asistență performerilor in 12 
ții 9 Unii tehnicieni fac, insă,

O privire în lista unităților 
de performanță cu o contribu
ție relativ importantă la îm
bunătățirea activității sportului 
românesc ne arată clubul bucu- 
reștean Olimpia deținînd o 
pondere lăudabilă. Faptul că 
numele a 67 de tineri legiti
mați aici figurează în diferite 
loturi ale țării, că unii din
tre ei sînt în vederile loturi
lor olimpice (Maricica Puică — 
atletism. Ana Iliuță — cano
taj, Virgil Dociu și Dragomir 
Cioroslan — haltere, llie Petru 
și Ion Mihai — tir, Aurel Robu 
—■ tir cu arcul, Dumitru Spîr- 
lea și Stefan Cosma — pen
tatlon etc.) și că, în sfîrșit, la 
9 discipline clubul deține 32 
de titluri naționale, iată tot a- 
tîtea dovezi ale muncii de ca
litate ce se desfășoară la a- 
ceastă unitate sportivă bucu- 
reșteană, înființată în 1948.

în mod sigur, prima și cea 
mai importantă explicație a u- 
nor asemenea rezultate trebuie 
căutată în felul cum se des
fășoară procesul intructiv-edu- 
cativ și, în strînsă legătură cu 
aceasta, în gradul de pregătire 
a tehnicienilor clubului. Să re
ținem, mai întîi, faptul că la 
dispoziția celor 845 de sportivi 
din cele 12 secții (atletism, bas
chet, box, ciclism, călărie, hal
tere, judo, caiac-canoe, popice, (Continuare In pag. 2-3)

PENTRU 0 MODELARE A STĂRII DE START
Starea psihică a sportivului 

Înaintea competiției reprezintă 
o stare complexă și variată. 
Necesitatea reglării stării de 
start, capacitatea autoreglării 
și controlului complet indepen
dent al conduitei și acțiunilor 
sportivului sînt tot atîtea pro
bleme a căror rezolvare se ex
tinde în timp. Ar fi gre
șit însă să ne limităm 
numai la momentele premer
gătoare startului. Tocmai de 
aceea, cunoașterea sportivilor 
de către cei care conduc pre
gătirea trebuie să se imple- 

remarcăm că agenda sportivă 
a vacanței de primăvară se 
prezintă pe cît de diversă, pe 
atit de densă, capabilă să sa
tisfacă toate preferințele.

în mai multe orașe ale țării 
sînt programate finale ale unor 
campionate republicane șco
lare : Galații vor găzdui între
cerea... voinicilor, a luptători
lor de „libere11 (7—9IV) și 
greco-romane (10—12IV) și a 
gimnastelor sportive (17—18 IV); 
Craiova pe cea a elevilor care 
au îndrăgit tenisul de masă 
(8—11IV) ; Timișoara — a 
gimnaștilor (8—9IV). în acest 
context se situează și finala e- 
levilor care au îndrăgit boxul, 
reprezentanți ai cluburilor spor
tive școlare. Loc de desfășu (Continuare tn nao 2-3)

ur-

Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 4-a)DUMITRU SPiRLEA

un avantaj de 
asupra lui Ton- 
o cursă inteli- 
atît cît a fostștiut 

elevii 
foar- 
tineri
pro-

rabat la calitate
pentatlon, rugby 
și tir) stau 36 an
trenori. Majorita
tea tehnicienilor 
și-au adus sporti
vii la un grad co
respunzător de 
pregătire ca 
mare atit a faptu
lui că, la timpul 
potrivit, au 
să-și aleagă 
dintr-o masă 
te mare de 
trecuți prin 
cesul de selecție, 
cît și datorită mo
dului cum i-au 
antrenat zi de 
zi. Pentru pasiunea și 
nalitatea lor să-i amintim pe 
cîțiva antrenori: llie Dociu, 
Mihai Constantinescu și Ion 
Hortopan (haltere), Ion Puică 
(atletism), Gheorghc Ispas (ca
notaj), Paul Goreti, Marin Fe
recata, Ion Lovinescu, Ana Go
reti, Ion Văcaru și Ion Sla- 
șomeanu (tir), Gheorghe Lungu 
(box), Andrei Costea (călărie), 
Nicolae Prescurea, Gheorghe To- 
miuc și Constantin Călina (pen
tatlon modern). „în această pc-

lon GAVRILESCU

profesio-

Răs- 
dacă 
con- 
por- 
mai

tească cu cea a CUNOAȘTE
RII DE SINE, realizîndu-se 
acea colaborare intimă antre- 
nor-sporliv fără de care o in
fluențare optimă rămine un 
paleativ.

Este posibilă reglarea stării 
psihice înainte de start ? 
punsul poate fi afirmativ 
se îndeplinesc o serie de 
diții, eșalonate în timp, 
nind de la momentele 
îndepărtate, cînd sportivul în
cepe să simtă neliniștea star
tului, și pînă în zilele premer
gătoare întrecerii, cele mai ho- 

rare — municipiul Cluj-Napoca 
(25—27 IV).

în afara acestor acțiuni, or
ganizate de Ministerul Educa
ției și învățămîntului, alte două, 
inițiate de Secția sport, turism 
și pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a 
C.C. al U-T.C. : Ia Arad, o 
competiție rezervată celor mai 
înzestrați tineri jucători de te
nis de masă (11—12IV), iar la 
Reșița Festivalul ansamblurilor 
de gimnastică ritmică modernă 
(13—14IV), ambele acțiuni des- 
fășurîndu-se în cadrul finale
lor „Cupei Congresului al XI- 
lea al U.T.C.".

Tiberiu STAMA

Testul ne-a edificat ECHIPA NOASTRA
NU ARE NICI ACUM 0 IDEE DE JOC!

Egalitate in partida de fotbal de ieri
N-a fost 

re să urce 
— să coboare echipa noastră 
in vreun clasament. A fost o 
partidă amicală, o partidă-test, 
o OGLINDĂ (fidelă) a călită-

un meci oficial ca
sau — mai curînd

Aceste zile din 
competiției au o im- 
covîrșitoare, nu nu- 
cum se consideră de

tărîtoare. 
preajma 
portanță 
mai (așa 
cele mai multe ori) în ceea ce 
privește efortul fizic (dozarea 
lui judicioasă), ci mai ales în 
urmărirea modelării stării psi
hice și conduitei sportivului.

Complexitatea psihismului 
sportivilor în preajma com
petiției implică, fără doar și

prof. Dan MATEI

(Continuare în pag. 2-3)

ALEXANDRIA, 2 (prin telefon). 
Două frumoase reușite au înche
iat întrecerile „Cupei primăverii** 
la tir pentru arme cu glonț, găz
duite pe poligonul din localitate. 
Prima este opera dinamovLstulul 
Teodor Tașcă, elev al antreno
rului emerit Ștefan Petrescu, în 
cadrul probei de pistol viteză. 
Rezultatul său : 595 p, nou re
cord personal de excepțională 
valoare, superior cu un punct 
recordului mondial oficial I Pe 
manșe, Tașcă a realizat 299 punc
te, în concursul de marți și, fapt 
cu totul notabil, 300 puncte, 
miercuri. Așadar, în perspectivă, 
interesante întîlni-ri, în cadrul al
tor concursuri, cu Marin Stan 
și Corneliu Ion.

Cel de-al doilea punct de in
teres al zilei l-a constituit foarte 
buna evoluție a unui pușcaș, llie 
Codreanu (Steaua), în proba de 
pușcă liberă 3X40 f. Rezultatul 
înregistrat — 1164 p — se situea
ză la numai un punct de recordul 
național al probei, deținut de 
același trăgător din anul 1979. 
Să menționăm șl faptul că Marin 
Marin a totalizat 1159 p care 
i-au adus locul al doilea în în
trecere.

REZULTATE TEHNICE • pistol 
viteză, seniori : 1. Teodor Tașcă 
(Dinamo) 599 p, 2. M. Bujdei 
(Steaua) 592 p, 3. D. Iuga (Dina
mo) 592 p, 4. G. Calotă (Steaua) 
591 p, 5. F. Lrimia (C.S.U. Bra
șov) 589 p, 6. M. Gabriel (Dina
mo) 539 p ; pușcă liberă, 3X*0 f:

1. I. Codrcanu (Steaua) 1164 p,
2. M. Marin (Steaua) 1159 p, 3. 
R. Nicolescu (Steaua) 1149 p, 4. 
Maria Lakatoș (C.S.U. Oradea)

Campionatele balcanice de schi

BORIS STREL (Iugoslavia) A CÎȘTIGAT
POIANA BRAȘOV, 2 (prin 

telefon). Manșa a doua a sla
lomului uriaș din cadrul Cam
pionatelor, balcanice de schi a 
fost așteptată cu deosebit inte
res, atit de către sportivi și 
antrenori, rit și de un public 
numeros, aflat în preajma tra
seului, marcat pe pîrtia Lupu
lui, cu 50 de porți, de către 
antrenorul grec Bernard Gay- 
raud.

După ce, în prima manșă, 
unul dintre pretendenții la pri
mul loc, Petar Popanghelov, a- 
bandonase, în lupta pentru în- 
tîietate au rămas iugoslavii Bo
ris Strei, Joze Kuralt, Janez 
Zibler și bulgarii Ludmil Ton- 
cev și Mitko Ilajdiev — un 
tînăr de 19 ani, foarte talen
tat. Strei, cu 
40 de sutimi 
cev, a făcut 
gentă, forțînd 
necesar pentru a-și menține 
poziția de lider. Schiorul iu
goslav, cu o tehnică bine pusă 
la punct, a profitat din plin 
de zăpada alunecoasă și a în
registrat un timp ce i-a conso
lidat poziția din fruntea cla- -

ROMÂNIA -
ților și defectelor jocului re
prezentativei noastre. Altfel 
spus, meciul cu echipa R. D. 
Germane nu a însemnat un 
scop, ci a fost un mijloc a că
rui valorificare este cu atit 
mai necesară cu rit echipa 
noastră a prezentat cîteva 
puncta cîștigate în jocul ei 
(între care, în sfîrșit, un ort 
de gol, pe Sandiu Mircea), dar 
a arătat și destule vechi ca
rențe și importante lipsuri. 
Slăbiciuni care în perspectiva 
preliminariilor C.M. trebuie 
gîndite, analizate și eliminate 
dacă vrem ca echipa noastră 
de fotbal să se prezinte cu 
șanse reale în aspra competi
ție internațională care 
teaptă. Așadar, să nu... 
gem oglinda pentru că 
rată așa cum sîntem — 
cum am vrea să fim !

cercetăm cu atenție 
datelor furnizate 

edificator mecl-test 
R.D.G.
de la începutul partidei 

formația 

o aș- 
spar- 

ne a- 
și nu 

Șl în 
de 
cu

să ne 
lumina 
acest 
echipa 

încă 
s-a văzut clar că 
oaspete știe bine o LECȚIE 
pe care o respectă cu strictețe. 
Circulație rapidă de balon, 
marcaj om la om necruțător 
pe toată suprafața de joc, 
pressing, blocuri funcționale

1147 p, 5. M. Dumitrescu (Dina
mo) 1145 p, 6. F. Cristofor 
(Steaua) 1145 p. (Mihai BIZON — 
coresp.).

★
Pe poligonul Tunari s-au înche

iat și întrecerile de talere arun
cate din șanț și din turn, dotate 
cu „Cupa primăverii". Concursul 
s-a desfășurat în condiții organi
zatorice excelente, rod al efortu
rilor comisiei municipale de spe
cialitate. Evoluții bune, materia
lizate în rezultate relativ ridicate, 
au avut în special taleriștii spe
cializați în proba de skeet : Da
niel Buduru (Olimpia, elev al an
trenorului Ion Lovinescu), în
vingător la seniori, cu 193 t, șl 
Dumitru Gazetovlci (Steaua, pre
gătit de Constantin Feciorescu), 
ciștlgător la categoria juniorilor, 
cu 142 t. De remarcat victoria 
din proba de talere aruncate din 
șanț reușită de I. Stamate, de 
la A.G.V.P.S., antrenat de Ion 
Dumitrescu.

REZULTATE TEHNICE: skeet» 
seniori : 1. D. Buduru 193 t, 2—3. 
F. Iurcenco (Steaua) și A. Sen- 
covici (Olimpia) 191 t, 4. C. Lo- 
gliiade (Steaua) 189 t, 5. N. Ma
rin (Unirea Jolța) 189 t, 6. C. 
Pintilie (Unirea Joița) 187 t ; ju
niori : 1. D. Gazetovicl 142 t, 2. 
M. Cazacu (Unirea Jolța) 124 t,
3. E. Petruș (Olimpia) 112 t ; 
trap, seniori : 1. I. Stamate 1811, 
2. I. Buzatu (Steaua) 177 t, 3. 
V. Antonescu (Steaua) 174 t ; 
juniori: 1. F. Baban (Olimpia) 
126 t, 2. C. Vlădoianu (Olimpia) 
118 t, 3. L. Mindrescu (Steaua) 
113 t.

samentului. Toncev și-a început 
coborîrea hotărît să suplinească 
lipsa colegului său Popanghelov 
și a atacat fiecare viraj în vi
teza maximă permisă depîrtie. 
Aflarea rezultatului a produs 
însă explozia dc bucurie în rîn- 
dul delegației iugoslave, ceea 
ce însemna că timpul lui Ton
cev nu fusese mai bun decît 
al lui Strei. Astfel, sportivul 
iugoslav cucerește pe merit 
titlul de campion balcanic în 
proba de slalom uriaș. Pe 
locurile 3 și 4, ceilalți doi spor
tivi iugoslavi, Kuralt și Zibler.

Imediat după cursă, l-am în
trebat pe Bojan Krizaj cum 
explică cele două abandonuri 
din cadrul acestor Campionate 
balcanice ? Zîmbind, schiorul 
iugoslav ne-a spus : „Consider 
că am făcut tot posibilul pen
tru a mă prezenta cît mai bine 
Ia această tradițională compe
tiție. Dacă nu am reușit prea 
mult, aceasta se datorează și 
faptului că am avut adversari

R.D. GERMANA 2-2 (1-0)
bine organizate în atac, dar mai 
ales în apărare, o rațională și 
metodică progresie a acțiunilor 
ofensive, un joc atletic, 
de angajament permanent. 
Pe tot terenul. In fața unei a- 
semenea replici — care a pro
dus o puternică impresie spec
tatorilor și... jucătorilor noștri 
în primele 15—20 de minute 
ale intîlnirii — prima șansă a 
echipei noastre era, credem, 
aceea de a încerca să deregle
ze „mașina de joc“ pe care o 
avea în față. Această soluție a 
intuit-o Dobrin, ale cărui de
vieri și angajări surprinzătoare 
au prins de cîtcva ori pe pi
cior greșit defensiva oaspeți
lor, dezechilibrînd-o în cîteva 
faze. încurajați, parcă, de bara 
lui Dobrin din min. 20. la un 
șut superb, jucătorii noștri ies 
mai insistent în atac (Țiclea- 
nu, Răducanu, Bălăci), reușind 
unele combinații de efect 
pînă... în apropierea porții lui 
Grapenthin. După ce atleticul 
Riediger (aleargă suta de me
tri în 11 secunde !) este faul
tat la 35 m de poartă, asis
tăm la o senzațională lovitură 
liberă a lui Pomerenke. lor-

Marius POPESCU

(Continuare In pag. 2-3)



In preajma meciului cu Italia din Campionatul european F.I.R.A. în obiectiv _ eficienta cluburilor spor

OLIMPIA BUCUREȘTI ÎȘI ONOREAZĂ
în cel de-al doilea meci-test 

pentru partida cu Italia (13 a- 
prilie, la Aquila. în Campio
natul european F.I.R.A.), lotul 
divizionar de rugby al țării 
noastre a avut drept parteneră 
de joc echipa Dinamo.

Dinamo a fost un adversar 
incomod pentru selecționabili 
doar în prima parte a meciu
lui. La reluare, însă, superio
ritatea viitorilor tricolori s-a 
conturat net. Scor final : 69—7 
(29—4). Trebuie să ținem sea
ma că Dinamo a jucat fără 8 
titulari (aflați în lot) și. de 
asemenea, n-a beneficiat de a- 
portul unor jucători experi
mentați (Nica, Dărăban, Za- 
fiescU, Roman), accidentați sau 
în convalescență. Artificiul fo
losit, de a întări echipa dina- 
movistă cu perechea de mijlo
cași Suciu — D. Alexandru, a 
dat rezultate doar într-o mică 
măsură.

Esențial este faptul că șe-

lecționabilii au dovedit un mare 
-apetit de joc. Paraschiv a reu
șit să realizeze o bună legă
tură între compartimente. Pa
chetul de înaintași a fost des
tul de mobil. Mențiuni pentru 
Bucan, Scarlat — activ și ca, 
realizator (două eseuri la cen
tru). Murariu, Borș, Munteanu 
și Enciu Stoica. In același timp 
„treisferturile" ne-au oferit 
multe șarje bine concepute și 
frumos finalizate. Aldea a fost 
o aripă neobosită (autor a 5 
eseuri !), secondat de I. Con
stantin (un eseu, trei trans
formări și o l.p.) și Podărescu 
(patru transf.). Celelalte puncte 
ale selecționabililor au fost 
„semnate" de Stoica, Murariu, 
Borș, Lungu (toți cu cite un 
eseu) și Bucos (două transf.). 
Pentru Dinamo a înscris D. A- 
lexandru eseu și l.p.

Arbitrul Constantin Udrea a 
condus în maniera unui joc... 
oficial formațiile :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA : Bucos (Holban) — Ai
des, I. Constantin, Lungu, Cbi- 
ricencu — Podărescu, Paras
chiv — Murariu (Rădulescu), 
Borș, E. Stoica — Dumitru, 
Pintca (Marin Ionescu) — Scar
lat, Munteanu (O. Corneliu), 
Bucan (C. Gheorghc). N-a pu
tut fi folosit Motrescu, încă 
nerestabilit după o contuzie la 
umăr.

DINAMO : Petre 
nescu, Apostol, 
Chirigiu — D. 
ciu — Rovența, 
nea — Iordan, 
ciu (David), 
Țurlca.

Viitoarea adversară a selec
ționatei va fi echipa Gloria 
București din Divizia B. Mc- 
ciul-test va fi programat la 
începutul săptăminiî viitoare, 
fiind ultimul înaintea plecării 
în Italia.

(Urmare din pag. 1)

— ne spunea Gh. Ispas 
secția de canotaj, inca- 
cu 4 antrenori, ne o- 
de 60 de sportive, îm- 
în 4 gTupe valorice, 

performerele noastre, 6

— Fl. Io- 
Marghescu, 

Alexandru, Su- 
Gh. Marin, Ma- 
Caragea — Ba- 

I. Gheorghc,

T. ST.

rioadă
— in 
drată 
cupăm 
părțite 
Dintre ,___
iși păstrează locul în lotul o- 
limpic. Firește, pentru aceasta 
a trebuit să muncim foarte 
mult, dar am făcut-o cu pa
siune pentru meserie. Creștem 
acum o generație nouă de spor
tive, pentru a căror formare 
am avea nevoie de mai mult 
sprijin". La rîndul său, Paul 
Goreti — unul dintre tehnicie
nii de reputație ai tirului ro
mânesc — afirmă : „Vom
munci și în continuare, așa 
cum am făcut pînă acum, să 
creștem trăgători de elită. Se 
știe că de la clubul nostru 
pleacă mereu sportivi spre Io
turile naționale, ceea ce ne o-

DOSARUL PSIHOLOGIEI SPORTIVE
(Urmare din pap. I)

aparte 
Adesea 

I care 
mai

poate, o metodologie 
strict individualizată, 
se spune : „Cîștiga cel 
știe să se stăpînească 
bine" sau „A avut nervi de 
oțel" etc. Se pot da rețete ? 
Poate unele orientări de 
din general, dar în nici 
caz ceea ce se dovedește 
pentru un sportiv poate fi 
rantat 
ceasta 
tiv își 
li ta te, 
fondul 
gătire 
dită în cursul vieții. Nu 
puține ori se vorbește despre 
o anumită psihoză a startului, 
folosită în unele cazuri ca mij
loc tactic pentru impresiona
rea adversarului (succese pre
mergătoare întrecerii, date 
exagerate despre potențialul 
psiho-fizic, pregătire în secret 
etc.), datorată alteori faptului 
că înaintea întrecerii sportivii 
devin extrem de sensibili la 
Orice gen de informații cu pri
vire la adversari și mai ales 
la forma sportivă de moment 
și la factorii de care depinde 
performanța. înaintea întrece
rii olimpice de bob din aceas
tă iarnă, reprezentanții R.D. 
Germane au folosit boburi de 
o construcție originală (care a 
suscitat multe discuții), pentru 
ea în concurs să evolueze pe 
boburi obișnuite.

Antrenîndu-se de 
înaintea startului pe 
pistă, teren sau sală, 
au posibilitatea să se 
reciproc. Felul cum evoluează, 
timpii de control înregistrați, 
la care se adaugă calitatea 
materialului de concurs, anu
mite soluții tactice etc., ten
dința de exagerare a posibili
tăților adversarului, interpre
tarea greșită, subiectivă, a 
evoluției lui duc la neliniște 
și uneori la deprimare. Aspec
tele de ordin stressant pot fi 
extrem de variate, amplifi- 
cîndu-se pe măsura apropierii 
startului. Temperamentul, cali
tățile personale, gradul de e- 
ducație și cultură, experiența, 
instinctul de conservare (mai 
dezvoltat cu rit se înaintează

or- 
un 

util 
ga-
A-optim pentru altul, 

pentru că fiecare spor- 
are propria sa persona- 
unică, rezultată atît din 
genetic, cit și din pre- 

și din experiența dobîn- 
................... de

obicei 
aceeași 

sportivii 
studieze

în virstă), nivelul deprinderi
lor și al pregătirii, conștiința 
capacității personale, interesele 
etc. sînt tot atîția factori su
biectivi sau obiectivi care iși 
pun amprenta pe caracterul 
trăirilor sportivului și vor con
diționa capacitatea de mobili
zare pentru evoluția care ur
mează.

Fără îndoială, un sportiv 
adevărat este cel care poate 
demonstra o bună stăpînire a 
emoțiilor sale. Starea psihică 
înainte de competiție trebuie 
să se caracterizeze printr-o 
senzație de prospețime, o agi
tație ușoară și încredere care 
să provoace dorința de luptă. 
Celelalte stări întîlnite, mai 
mult sau mai puțin nefavora
bile, demonstrează că nu s-a 
atins scopul de a crea o bună 
mobilizare psihică. De obicei, 
cei mai valoroși sportivi sînt 
și cei mai stăpîni pe ei. Și, 
totuși, nu sînt rare situațiile 
cînd nici ei nu mai sînt în 
stare să se autocontroleze. „Nu 
mă mai pot concentra", „nu 
știu ce se petrece cu mine" 
etc. sînt mărturisiri care sub
liniază starea de moment... O 
stare neprevăzută și adesea 
inexplicabilă. în aceste mo
mente rolul antrenorului este 
imens. O privire, un gest, un 
argument convingător al aces
tuia îi aduce sportivului liniș
tea și încrederea. Pentru a 
realiza însă o mobilizare psi
hică optimă, trebuie să se con
troleze și să se dirijeze activ 
și conștient procesele psihice, 
inlăturindu-se la timp acțiunile 
negative dăunătoare, canalizînd 
mersul proceselor șî trăirilor 
psihice așa îneît să se creeze 
nu numai un fond de emoții 
pozitive, ci și o rezervă (self- 
controlul) la care sportivul va 
apela in situațiile cele mai 
critice.

Există multiple modalități de 
influențare a sportivilor. Ele 
trebuie aplicate strict indivi
dualizat și diferențiat (utiliza
rea acelorași stimuli poate fi 
fără efect adeseori). Esențială 
rămîne cunoașterea în profun
zime a sportivilor și acționa
rea cu ej în funcție de reac
țiile lor personale. Din punc
tul de vedere al sportivului, 
obișnuința de a fi independent,

ex-

de a ști să se autocontroleze 
și să-și dirijeze trăirile Interi
oare, conduita și acțiunile în
seamnă condiția sine-qua-non 
a unui comportament de
cepție în concurs. Aceasta de
pinde, așa cum afirmam an
terior, de realizarea „CU
NOAȘTERII DE SINE" de că
tre sportiv. El poate ajunge 
să se cunoască în măsura în 
care se străduiește să o facă, 
fată ce declara dublul cam
pion olimpic de schi Ingemar 
Stenmark după proba de sla
lom uriaș la recent încheiatele 
J.O. de iarnă : „După manșa I 
nu figuram printre primii trei. 
Am știut, însă, că voi cîștiga 
dacă voi reuși să scap dc ten
siune. Mi-am impus aceasta, 
iar noaptea am dormit bine. 
La start m-am simțit liber și 
puternic".

Așa cum vorbim de „condi
ția fizică", trebuie să vorbim 
și despre „condiția psihică" de 
realizarea acelei stări optime 
de pregătire emoțională și 
mentală. Această „condiție 
precompetițională" a sportivu
lui depinde de mai mulți fac
tori. Vom aminti cîțiva: atitu
dinea mentală, capacitatea de 
efort și expresia tehnico-tacti- 
că în acel moment, controlul 
emoțiilor și mobilizarea. Toți 
acești factori se condiționează 
reciproc. Oricît vom face apel 
Ia resursele Interne de voință, 
orice tehnici de mobilizare 
vom utiliza, dacă nu există 
deprinderea de a te stăpîni, 
deci dc a te controla, nu se 
poate vorbi de realizarea unei 
stări optime de start. Prin ati
tudinea mentală înțelegem ni
velul aspirațiilor sportivului 
(ce-și propune, dacă are în
credere în posibilitățile sale, 
dacă presimte că va cîștiga 
sau dacă este convins că va 
pierde, dacă este dispus să 
riște să se autodepășească, 
dacă este animat de spirit de 
sacrificiu etc.). De ea sînt le
gate și simțămintele și eme-

țiile. Nivelul aspirațiilor poate 
influența favorabil < ’ "
sportivului, după cum 
tive foarte pretențioase 
acoperire pot constitui 
insuccesului. Succesele 
oare tind să ridice 
motivației, dar — atenție ! — 
o analiză lucidă și obiectivă 
este singura care oferă garan
ția cunoașterii reale a poten
țialului psiho-fizic.

Este posibil un 
AL EMOȚIILOR 1 
Cu cît sportivul are 
experiență, cu cît 
echilibrat, cu cît este mai do
tat moral-volitiv, cu cît este 
mai abil, cu atît se poate con
trola mai ușor. Cel mai mulți 
sportivi au nevoie de obicei, 
de relaxare înaintea întreceri
lor. Nu sînt puțini, însă, cei 
care manifestă un grad oare
care de neliniște care îi ajută 
să se mențină într-o stare de 
alertă propice evoluției ulteri
oare în concurs.

Teama poate fi 
Există mai multe 
teama de victorie, de 
gere, de adversar, de accident 
etc. O analiză obiectivă a si
tuației, încurajarea sinceră,
directă, bărbătească sînt cele 
mai bune remedii, dar și
aceasta, pe fondul unei parti
cipări conștiente din partea 
sportivului. Deci. TEAMA 
POATE FI ÎNVINSA 1

Starea de start poate fi re
glată, poate fl dirijată. Acest 
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CONTROL 
Evident ! 

mai multă 
este mai

Învinsă ? 
aspecte : 

înfrîn-

lucru ÎL FAC 
SPORTIVUL ȘI 
RUL. Sportivul 
participe la cit 
concursuri. Aceasta îl va căli, 
îi va da experiență, îl va în
văța să-și învingă emoțiile și 
cum să lupte. Calitățile fizice, 
psihice și morale se verifică 
și se întăresc în focul între
cerii în momentele în care 
sportivul luptă singur pentru 
atingerea scopului urmărit cu 
tenacitate, vreme îndelungată.

VACANTA DE PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. 1) «au

Concursurilor și competițiilor 
republicane 
vor adăuga altele, organizate pe 
plan local, în școli, la casele 
de cultură ale tineretului, pe 
bazele sportive, care vor fi 
puse la dispoziția copiilor și 
școlarilor. Centrul de greutate 
11 va reprezenta — cum este 
de așteptat — cel mai accesi
bil dintre sporturi, atletismul, 
îndeosebi prin probele de cros, 
vacanța de primăvară cuprin- 
zînd și etapele premergătoare 
ultimului act al „Crosului pio
nierilor" și „Crosului tinere
tului" (începutul lunii mai, în 
Capitală, pe Stadionul Repu
blicii). întrecerile de cros, tot 
mai îndrăgite de masele de 
copii și tineri, ca și toate con
cursurile și competițiile ce vor 
avea loc în vacanță se înscriu 
sub însemnele etapei de vară 
a „Dăciadei". Sin tem încredin
țați că întregul tineret studios 
de la noi va semna o pre
zență activă, entuziastă, la a- 
eeste întreceri, ața cum a fă-

sus-menționate lise

cut-o și la celelalte ediții 
etape ale marii competiții spor
tive naționale.

Un capitol Important al va
canței de primăvară îl consti
tuie taberele sportive de pre
gătire organizate de Ministerul 
Educației și învățămîntului, 
deschise tinerilor de perspec
tivă, reprezentanți al unor clu
buri sportive școlare din în
treaga țară. în acest sens, men
ționăm că peste 1 500 de elevi 
și eleve vor face popas la ta
berele de la Muntele roșu, Cui
bul Dorului, Balvanyos, Cămi
nul Alpin, Băile Herculane, 
Baia Mare (atlețil), Orșova și 
Constanța (caiaciștii și canoiș- 
tii), Sibiu 
(canotorii), 
nastele de
Piatra Arsă, Miorița și Vîrful 
cu Dor (schiorii de la alpine și 
fond). Eforie Nord (înotătorii) 
șî Hunedoara (fotbaliștii).

Și un ultim amănunt : multe 
colective școlare și-au propus 
ca în vacanța de primăvară să 
treacă la amenajarea (sau re- 
amenajarea) unor baze spor
tive proprii.

(judoka), Timișoara 
Eforie Nord (gim- 

la ritmică modernă),

bligă să avem permanent pre
gătite clemente talentate. în 
momentul de față, de exem
plu, ne punem speranțe în ti
neri ca Dragoș Stoian, Corne
lia Bușteagă, Cristian Soare. 
Rezultatele bune înregistrate îr> 
secția noastră dc tir 
sînt conștient că 
și mai bune — 
unor permanente 
lecție prin școli, 
matului favorabil 
cim noi, cei 9 antrenori".

Firește, dacă am lua fie
care secție în parte, însemnă
rile ni s-ar îmbogăți cu nu
meroase aspecte demne de 
laudă. Dar și cu altele ce tre
buie criticate... Datorită faptu
lui că unele programe de an
trenament sînt greșit concepute, 
că o parte dintre sportivi nu 
participă efectiv la procesul de 
Instruire, neglijînd 
pregătirii fizice, fie pe cea teh
nică, grupele de marș ale an
trenorului Dumitru Paraschi- 
vescu se prezintă cu o scăzută 
valoare competitivă. Randament 
mic oferă și grupele de semi- 
fond și fond (antrenor Dumitru 
Buiac), principala cauză con- 
stînd, după opinia generală, în 
faptul că, pe de o parte, selec
ția este necorespunzătoare, iar 
pe de alta sînt încă menți
nuți în activitate sportivi de 
valoare mediocră șl chiar sub
mediocră.

Acest ultim aspect — făcînd 
obiectul unor preocupări con
stante, în ultima vreme, ale 
conducerii clubului .— ne-a fost 
relevat de prof. Romulus Pa- 
ven, vicepreședinte al clubu
lui : „Am început un proces 
de primenire a loturilor por-
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A
ESTE DIPLC

A treia șl Ultima etapă a 
actualei ediții a „Cupei de 
Iarnă" la motocnos, desfășu
rată duminică pe traseul de 
la Brașov, a fost mult apre
ciată de miile de spectatori.

Dacă marea majoritate a 
motoclcliștilor au satisfăcut 
așteptările publicului, tar or
ganizarea întrecerilor a fost 
asigurată ireproșabil de clubul 
sportiv Steagul roșu Brașov, 
In schimb colegiul central de 
arbitri 
cuvine 
cestel 
oficiali
participarea la concurs sau — 
oricît ar părea de curios — 
nu cunosc suficient regula
mentul. Inreglstrlndu-se o se
rie de absențe, s-a am lat la 
Improvizații, iar posturi cheie 
au fost încredințate unor ar
bitri fără experiență. Astfel, 
ca director al concursului a 
fost numit Pcricle Negescu, 
din București, care a comis 
cîteva erori (nu l-a avertizat 
pe clmplneanul Nicolae Ara-

nu a onorat cum se 
actul final al E- 
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • C(
TREI ZILE DE ÎNTRECERI CICLISTE IN BUCUREȘTI

La numai cîteva zile de ta în
cheierea competiției internațio- 
nale „Cupa FJt.C.", desfășurată 
pe șoselele din împrejurimile 
municipiului Constanța, federația 
de resort pune în joc o nouă 
cupă pe care, de data aceasta, 
șl-o vor disputa cicliștii juniori, 
întrecerile cadețitor ciclismului 
românesc vor avea loc începînd 
de astăzi și se vor desfășura du
pă următorul program :

Etapa I, 3 aprilie : șos. Olteni
ței (km. 13,500), ora 14,40 —
cursă de fond 70 km — juniori

ÎNCEPÎND DE ASTĂZI, PE PATINOARUL „23 AUGUST", 
DISPUTE PENTRU DESEMNAREA CAMPIONILOR 

LA PATINAJ ARTISTIC

mari șl 40 km — juniori mici ; 
etapa a H-a, 4 aprilie, ora ' ’ " 
șos. Alexandriei (km 7) — 
de fond 180 km — juniori 
și 40 km — Juniori mici ; 
a Iii-a, * aprilie, traseul 
parcul Herăstrău — cursă 
circuit 40 km — juniori mari șl 
20 km — Juniori mici. în toate 
trei zfle vor intra In concurs, 
separat, și seniorii pentru desă- 
vîrșirea pregătirii lor, în vederea 
importantelor concursuri care-1 
așteaptă nu peste mult timp.

14.30, 
cursă 
mari 

etapa 
din 
pe

LA ZI, IN ACTIVITATEA INTERNAȘI
A BASCHETULUI

• Rezultatele obținute de e- 
chipa de tineret a României în 
turneul pentru „Cupa Ko-nsmm*4, 
desfășurat în Ungaria, la Pees : 

(seniori), 84—114) 
71?—110 cu Un-

începînd de astăzi șl pînă 
sîmbătă la amiază, patinatorii ar
tistici fruntași din întreaga tară, 
seniori șl juniori, își vor disputa 
titlurile de campioni în probele 
de simplu. în acest an, Întrecerile 
vor fi găzduite de patinoarul ar
tificial „23 August" din Capitală, 
unde sportivii vor evolua după 
următorul program :

■Joi 3 aprilie, ora 7—13 : figuri 
obligatorii juniori I șl n (m+f), 
oua 18,30—19,30 : program scurt 
juniori I și II ; vineri 4 aprilie 
ora 7—12 : figuri obligatorii se
niori (m+f), ora 10,30—22,30 : 
program liber juniori I și H 
(m+f), program scurt seniori 
(m+f) ; sîmbătă S aprilie, ora 
10—12 : program liber seniori.

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE
Pîrtiile din masivul Paring au 

găzduit campionatele universitaro 
de schi, ediția 1390, ta probe al
pine și fond, tată primii 3 cla
sați : slalom uriaș, fete : 1. Ne- 
lida VelcioV (Pitești), X JujaRatz 
(Pitești), 3. Aurelia Nitu (Pi
tești) ; băieți : 1. Gh. Vulpe (Pl- 
teți), X A Năstase (Pitești), 3. M.

Otaru (I.E.F.S.) ț slalom special, 
tete : L NeUda Velctov, 3. Eva 
Mezel (Tg. Mureș), 3. Anemarie 
Verharzi (Cluj-Napoca) ; băieți : 
L Gh. Vulpe, X N. Szabo 
(I.E.F.S.), 3. G. Rfldulescu (Bra
șov) ; cobortre, fete : X Aurelia 
Nlțu (Pitești), x Nellrta Vrieiov. 
3. Anemarie Verharzi ; băieți j 1.

79—87 cu Austria 
cu Iugoslavia B, 
garla (seniori).

Clasament final 
B, X Ungaria, 3. ______  „
mânta-ttaeret. Fiind singura 
chipă nesancționată cu ___
tehnică, formația țării noastre a 
primit premiul fatr-play. Cri mai 
buni jucători români : Marinache, 
Scarlat, Tecău și David (locul 3 
In clasamentul coșgeterllor, cu 
54 p înscrise).
• Pentru neasigurarea ordtaei 

ta meciul divizionar A Farul — 
Steaua, desfășurat in Sala spor
turilor din Constanța, s-a dat a- 
vertlsment public clubului spor
tiv Farul, atrăgtadu-l-se atenția că 
recidiva va atrage suspendarea 
dreptului de a organiza meciuri 
divizionare în Constanța.

S în cadrul Diviziei B de ti
neret la 
desfășurat 
turneu al celui de al treilea tur. 
Rezultate : SERIA I (LA CRAIO-

SCHI
L Bobiț (I.E.F.S.), X M. Otaru, 
3. A. Năstase ; 5 km fond, fete : 
1. Llvla Vodă (I.E.F.S.), 2. Denise 
Kampe (I.E.F.S.), 3. Angela Bota 
(Cluj-Napoca) ; 15 km, băieți : 
1. Gh. Flucuș (Oradea), 2. M. 
Gtrbacea (Oradea). 3. 8. Colum- 
ban (LE.F.S.). (S. BAEO1 —
coresp.).

: 1. Iugoslavia
Austria. 4. Tto- 

e- 
greșeaM

baschet feminin, s-au 
meciurile primului
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SERIA A 
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Reghin, 75- 
81—53 cu I 
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Sicrie. Cla 
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Sănătatea I 
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talul Salon 
20 P, 3. Pi
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0 (1-0) CU SELECȚIONATA 
ÎN PARTIDA RETUR

I HUNEDOARA, 2 (prin telefon).
Obținînd victoria (3—0) și în 
partida retur cu formația Tur- 

Iciei, echipa de juniori a țării 
noastre șd-a atins obiectivul pro
pus —* calificarea la Turneul fi
nal U.E.F.A. mtrînd pe teren cu 

■ dorința mărturisită de a con
firma rezultatul, dar mal ales 
evoluția de la Izmit, jucătorii 
pregătiți de Don Nunwedller . și 

IGheorghe Cosma au reușit o 
comportare de ansamblu foarte 
bună, ei fiind în permanență la 
cîrma jocului, realizînd nume- I roase faze frumoase de poartă.
Fără exagerare, putem spune că 
scorul final nu reflectă întru-to- 
tul superioritatea evidentă a ju- 

I niorilor noștri, care, din păcate, 
I au irosit, pe parcursul celor 90 

de minute, multe ocazii clare de 
Igol. Chiar în debutul partidei am 

notat două bune situații de a 
înscrie: șutul lui D. Zamfir,
care a ocolit „vinciul4* fmin. 1) 

Iși o acțiune personală a lui Ga
bor, terminată cu un șut în

bară (min. 3). Peste alte două 
minute, emoții, însă, la poarta 
noastră, Alexa opunîndu-se ins
pirat la „capul", din 6 m, al lui 
Alpaslan. A urmat o perioadă 
în care linia de mijloc a fost 
mai puțin inspirată, acțiunile o- 
fensive neavînd cursivitate, ob
sesia deschiderii scorului punln- 
du-șl amprenta asupra jocului. 
A venit, însă, min. 23 cînd D. 
Zamfir, după o cursă spectacu
loasă, a centrat impecabil și 
BOLBA a reluat, cu capul, In 
plasă: 1—0. Golul a descătușat pe 
juniorii noștri, dar el nu au mai 
putut să-și mărească avantajul 
decît în repriza secundă, în min. 
45 (pînă atunci am notat alte 
ocazii clare, printre care șd două 
bare: Gabor — min. 36 și Fîșic 
— min. 41): Gabor a executat 
precis o lovitură de colț, Bolba 
a trimis, cu capul, fci „trans
versală", balonul a revenit la D. 
ZAMFIR, care l-a expediat din 
apropiere în plasă: 2—0. După o 
nouă suită de ocazii, una mal
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clară decît alta (Gabor — min. 
55 și 71, Bolba — min. 56. D. 
Zamfir — min. 59, scăpat singur 
spre poartă, și Rodnic — min. 
71), mijlocașul LLLE a stabilit 
scorul final, în min. 74, la o foar
te bună pasă în adincime a lui 
Matei: 3—0.

în finalul partidei, cei aproxi
mativ 8 600 de spectatori au a- 
plaudat frumoasa victorie a ju
niorilor noștri, dar au plecat 
acasă cu regretul că, deși a fost 
cel mai bun de pe teren. Gabor 
— favoritul lor — nu a reușit să 
înscrie...

Arbitru] Franz Latzln (Austria), 
ajutat la linie de Fr. Coloși și 
G. Dragomir, a condus . foarte 
bine următoarele formații;

ROMANIA: Alexa — Viscreanu. 
Tătăran, MARINESCU. MATEI — 
NIȚA, Fîșic (min. 60 Rednic), 
ILIE — D. ZAMFIR (min. 70 Be- 
jenaru), Bolba. GABOR.

TURCIA: ALPER — Iusuf, ER- 
KAN, Cemail, Ismet (min. 41 A- 
tilla) — Ismail (min. 65 Kasim), 
MUJDAT. Zafer — Mustafa. Al
paslan, Husei n l.

Adrian VASILESCU

In prima manșă a iinaici Cupei balcanice intcrclubiirl
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(Urmare din pag. I) 
dache destinzîndu-se ca un arc 
pentru a scoate mingea în 
corner, A urmat deschiderea 
scorului, după o frumoasă 
cursă a lui Țicleanu, finalizată 
de omul de gol Mîrcea Sandu, 
care înscrie din apropiere. Am 
mal consemnat un nou șut 
foarte frumos al lui Bo
brin. dar Pomerenke respinge 
cu capul din fața porții (min. 
40), salvînd . un „gol citit”, așa 
cum o va face la poarta noas
tră și Tilihoi, cinci minute 
mai tîrziu.

Impresia după print a repri
ză ? Jocul echipei noastre, țe
sut . mai ales de Dobrin, a făcut 
față prin cîteva „găselnițe" 
acțiunilor mal ordonate ale 
oaspeților. Ceea ce nu se va 
mai întîmpla în partea a doua 
a meciului, deși scorul se ma
jorează la un moment dat prin 
autogolul lui Dorner. Mai strîns 
și mult mai aspru marcat,' de 
un adversar sau chiar de doi, 
Dobrin are mai rar ocazia să 
construiască jocul echipei, care 
se retrage — cu totul nejusti
ficat !, vechea „boală" a forma
țiilor noastre ! — într-o apă
rare surdă șl oarbă... Pentru 
ce ? Pentru a păstra cu orice 
preț rezultatul I Cum însă nu 
poți obține rezultate bune fo
losind mijloace proaste, isto
ria greșelilor din atîtea finaluri 
de meci ratate se repetă. Păs- 
trîndu-1 numai pe Dobrin în 
atac (De formă ? Ca să sperie 
apărarea adversă ?), echipa 
noastră se constituie într-o re
dută (alcătuită din 10 apără
tori !) care luptă din răsputeri 
să respingă atacurile care se 
prăvălesc val după val spre 
poarta lui Iordache. IN LO
GICA ACESTEI APAKAKI I- 
LOGICE, echipa noastră nu re
zistă presiunii — pe care a fa
vorizat-o I —, primind două go
luri în finalul partidei (Streich, 
min. 78, Schmuck, min. 89).

Deși s-a vorbit și s-a scris 
mult despre „știința finaluri- 
Ior“, atît de importantă în ho- 
tărîrea rezultatelor, fotbaliștii 
noștri — și tehnicienii lor — 
au dovedit și cu acest prilej 
că sînt departe de a si-o fi 
însușit.

DUPĂ MECI,

Minutul 31. O frumoasă acțiune a lui Țicleanu este finalizată de 
Mircea Sandu, care deschide scorul în partida de ieri.

Foto : Dragoș NEAGU

Timpul excelent de joc, carac
terul oficial al întîlniril, miza a- 
cesteia și, nu mai puți», promi
siunea unul spectacol fotbalistic 
de calitate erau premisele care 
puteau asigura o ambianță, cît de 
cît corespunzătoare, unei partide 
destul de importantă pentru fot
balul nostru. Și dacă, totuși, tri
bunele Stadionului Republicii au 
fost aproape goale, aceasta se 
datorește, în cea mal mare mă
sură, federației de specialitate 
care n-a mai respectat miercuri, 
ceea ce a promis marți. Adică 
n-a mai programat meciul Spor
tul studențesc — Rijeka pe sta
dionul .,23 August44, cum era nor
mal și cum se aștepta toată lu
mea, potrivit unei precizări prin 
care se condiționa această pro
gramare de o vreme favorabilă. 
Vreme care a fost mai mult de
cît favorabilă și cu to te a- 
cestea...

Absența unui public, care să o 
susțină cu căldură Intr-o con
fruntare deosebit de grea și in 
fața unui adversar valoros, a 
constituit astfel un serios han
dicap moral pentru echipa stu
denților bucureșteni, care mai 
aveau de suportat, în plus, și ab
sențele notabile a nu mai puțin 
de tred titulari : Munteanu II și 
M. Sandu, reținuți Ia lotul re
prezentativ ; M. Mihai, a* ciden- 
tat. Și, totuși, spre lauda lor, 
elevii antrenorilor M. Rădulescu 
și I. Motroc au reușit să se eli
bereze, treptat, de complexul 
psihic, cu care au plecat din 
start, și printr-o mobilizare 
exemplară, s-au impus ce par
cursul întrecerii, mai ales în 
prima repriză, obținlnd finalmente 
o frumoasă victorie care îi dă 
dreptul să spere, în mod justi
ficat, la cucerirea trofeului bal
canic. Mai ales, dacă ținem sea
ma că în partida retur, de la 
Rijeka, Sportul studențesc va 
putea beneficia și de aportul 
absenților din prima manșă a 
finalei. Și, bineînțeles, dacă mai 
avem în vedere că echipa bucu- 
reșteană știe să joace bine în 
deplasare, uneori chiar mai bine 
decît acasă.

Partida propriu-zisă a oferit 
un spectacol agreabil, cu multe

momente de fotbal bun. Echipa 
noastră a atacat, chiar de la în
ceput susținut și, cu puțină 
șansă, ar fi putut avea, La >au- 
ză un avantaj de două — trei 
goluri. Au ratat însă, din situații 
excelente, Iorgulescu, Chihaia, o. 
Ionescu și Tănăsescu. O singură 
dată, în min. 34, O. Ionescu n-a 
mai greșit și mingea expediată 
de el cu capul, la centrarea lui 
Că țoi, s-a dus in poarta lui 
Ravnici, la vinciu. în repriza se
cundă, oaspeții au avut o pres
tație mai bună, au combinat 
mai mult și au creat, în cîteva 
rânduri, momente de panică la 
poarta lui Moraru, care însă, 
nu s-a lăsat bătut, inter verind, . 
de fiecare dată, cu calm și si- j 
guranță. Sportul studențesc a' 
încercat, în cea de a doua parte! 
a jocului, să se desprindă, mar—: 
cînd un gol foarte frumos, u* 
min. 50, prin Cățoi (acțiune pei 
cont propriu și șut de la margi
nea careului, după ce a simulat 
de două ori pasa), da? n-a mai 
avut vigoarea necesară pentru, 
realizarea unui scor mai net. Mal 
mult chiar, spre finalul partidei^ 
pe fondul unei puternice reve
niri a echipei Iugoslave, bucu-J 
reștenii au fost nevoiți să lupte- 
cu multă ardoare pentru a evitai 
primirea unul gol, care ar fii 
contat mult în balanța dublei1, 
întâlniri a finalei.

Arbitrul bulgar I. Jecev, secon
dat de bucureștenil C. Dinulescir-j 
și Gh. Retezan, a condus foarte- 
bine următoarele formalii x: 
SPORTUL STUDENȚESC: MO
RARU — Tănăsescu, CAZANtJ 
GRIGORE. CAȚOI — MUNTEANU, 
I (min. 72, Mirea), Șerbănică. 
IONESCU — C. Stroe (min. 75 
Stroc), Iorgulescu, Chihaia 
N. K. RIJEKA : Ravnici (min3
46, Javeli) —■ Măreției, Ierolimov^J 
SUGAR, Milenkovici — Petrovich 
(min. 46, Tomici), MAKIN, Ru--j 
zici — FEGHIT. Mijaci, Lukici. J

Mihai IONESCU
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Constantin CERNAIANU, an
trenorul echipei României: 
„Cred că echipa a realizat un 
joc mai bun decît la Belgrad, 
in compania unui adversar mai 
combativ, bine pregătit fi
zic. Dealtfel, și partida a 
avut aspectul unui meci de 
calificare. Socotesc că un im
portant cîștig pentru echipa 
națională este Țicleanu. Fără 
gafele din apărare din finalul 
partidei, cred că victoria ne 
revenea. In afara lui Țicleanu, 
mai remarc pe Dobrin și Mun
teanu II".

DOBRIN: „Cit timp am a- 
vut rezistență fizică am reușit 
să dominăm ji să conducem pe 
tabela de marcaj un adversar 
extrem de aspru, adept al 
unui marcaj sufocant. Efortul 
a două meciuri pe durata a 
72 de ore n-a fost deloc ușor 
pentru mine, mai cu seamă că 
luni și marți am avut o stare 
gripală".

ȚICLEANU: „Sint fericit că 
am reușit să fac o partidă 
bună. Dar sint și amărit că nu 
am obținut victoria. Am intil- 
nit un adversar care ne-a so
licitat un mare consum de e- 
nergle. Uneori, partenerii noș
tri aii depășit limitele jocului

Mai grav ni se pare însă 
faptul că spre deosebire de 
oaspeți — care ne-au dovedit 
că au o idee clară de joc, ce 
s-a văzut din minutul 1 pînă 
în minutul 90 al meciului —, 
jucătorii noștri au dat deseori 
impresia că improvizează, că 
nu au limpede în cap o lecție 
sau alta. Dobrin încearcă el — 
și reușește uneori — să con
struiască faze bune, aplaudate, 
dar aceste faze nu pot înlocui

FILMUL
Prima mare ocazie o au oas

peții prin Kotte care, scăpat 
singur, în min. 5, este stopat 
de Iordache printr-un blocaj 
curajos. Peste numai două mi
nute din nou emoții Ia poarta 
noastră, cînd Kurbjuweit tri
mite din apropiere, cu capul, 
peste „transversală".' în min. 
8, Țicleanu expediază un șut în
șelător de la distanță, însă ba
lonul trece peste poarta masi
vului Grapenthin. A trebuit să 
treacă un sfert de oră de la 
începutul partidei pentru ca ju
cătorii noștri să se vadă mai des 
în atac. Și ca urmare în min. 15 
și 16, la centrările lui M. Ră- 
ducanu și Bălăci, Dorner și, 
respectiv, Klsche salvează tr'i- 
mițînd mingea în corner. Do
brin încălzește tribunele în 
min. 20 cînd șutează năpraznic, 
din întoarcere, în „transversa
lă", mingea revine în teren dar 
ricoșează din Grapenthin în a- 
fara terenului. Tot Dobrin (min.

LA CABINE
bărbătesc. Din acest motiv 
s-au accidentat M. Sandu și 
Bălăci iar eu am recepționat 
o puternică lovitură în partea 
dreaptă a maxilarului de pe 
urma căreia mă resimt".

GEORG BUSCHNER — an
trenorul echipei R.D. Germa
ne : „Rezultatul este echitabil, 
cu atît mai mult cu cit am re
montat de la 0—2, grație unor 
mari greșeli de apărare ale 
gazdelor. A fost un joc bun 
de verificare pentru ambele 
formații în vederea prelimina
riilor C.M.: o mare angajare 
a jucătorilor, ritm susținut, cu 
multe faze spectaculoase la 
ambele porți. Prima repriză a 
aparținut formației române, iar 
cea de a doua, mai bine zis 
finalul partidei, nouă. Mi-au 
plăcut Dobrin și Țicleanu".

DORNER — căpitanul for
mației oaspete : „Sînt vinovat 
sută la sută de autogolul în
scris. dar moralul mi-a revenit 
văzind că nu sint înlocuit. 
Rezultatul este echitabil".

S. LUKOV — arbitrul jocu
lui : „Nu am acordat un gol 
al oaspeților, deoarece portarul 
Iordache fusese faultat. Scorul 
oglindește raportul de forțe de 
pe teren".

construcția unul joc la care să 
participe — în urma unei pre
gătiri corespunzătoare — în
treaga echipă. Stai și te întrebi 
minute în șir și cauți să în
țelegi CE JOACA echi
pa noastră ? Nu știm dacă 
acest lucru îl înțeleg și
1- au înțeles jucătorii noștri, 
dar spectatorii și telespectatorii 
cu siguranță că nu l-au înțe
les. Pentru că, ieri, cel puțin o 
repriză, nici nu prea aveau ce 
să înțeleagă...

JOCULUI
24) îl găsește bine pe M. Sandu, 
dar lovitura de cap a virfului 
nostru de atac nu-și atinge țin
ta. Jocul este echilibrat. în min. 
30, Pomerenke execută foarte 
puternic o lovitură liberă de la 
35 m și Iordache respinge cu 
dificultate. Tricolorii reușesc, 
totuși, să deschidă scorul în 
min. 31 : Țicleanu Ia o acțiune 
pe cont propriu, trimite o pasă 
precisă spre M. SANDU care 
tentează portarul ieșit și înscrie 
din apropiere. După ce Kotte 
(min. 34) ratează intercepția la 
o minge centrată de excelentul 
Reidiger, jucătorii noștri Bo- 
loni (min. 36), Răducariu (min. 
38) și Dobrin (min. 42) încearcă 
vigilența lui Grapenthin, la șu
tul ultimului Pomerenke sal- 
vînd de pe linia porții. în min. 
45. este rîndul lui Tilihoi să 
salveze de pe linia porții la 
mingea expediată de Schmuck.

în partea a doua a jocului 
nimic deosebit pînă în min. 60, 
cînd tabela de marcaj va arăta
2— 0 prin autogolul lui DOR
NER, stînjenit de pressingul 
Iui M. Sandu. Din acest mo
ment, oaspeții joacă totul pe 
cartea atacului, se instalează 
în jumătatea noastră de teren 
și după ce Weber (min. 66), 
Schmuck (min. 70) și Riediger 
(min. 74) sînt la un pas de gol, 
ei reușesc să reducă din han
dicap prin STREICH (min. 78) 
— care a speculat o ezitare a 
fundașilor noștri : 1—2. Se pă
rea că acesta va fi rezultatul 
final, dar a venit minutul 89 
și odată cu el egalarea : autor 
SCHMUCK care a fructificat, 
din apropiere, o pasă trimisă 
de Riediger.

ROMANIA: Iordache 6 — 
Tilihoi 6, Sameș 6, Ștefănescu 
7, Munteanu 7 — Țicleanu 7, 
Bciloni 6, Dobrin 7-|-----M. Ră-
ducanu 6, M. Sandu 6-|- (min. 
67 Augustin 6). Bălăci 6 (min. 
80 FI. Grigore).

R.D. GERMANA : Grapen
thin — Klsche, Schmuck, Dar
ner, Kurbjuweit (min. 67 Ull
rich) — Pomerenke (min. 66 
Lindemann), Hăfner, Weber - 
Kotte, Riediger, Hoffmann (min. 
62 Streich).

A arbitrat corect brigada de 
arbitri din Bulgaria : S. Lukov 
(la centru) — V. Toncev și 
K. Zahariev.

Gheorghe NERTEA

• MECANICA FINA — STEADAJ 
o atractivă partidă amicală pr«4*j 
gramată astăzi, pe stadionul Mo—! 
canică Fină, la ora 16. 'J

O. Ionescu, care nu se vede în fotografie, a reluat, cu capul;’ 
centrarea lui Cățoi și a înscris, deschizind scorul. Fază din par
tida Sportul studențesc — N. K. Rijeka. Foto :V. BAGEAC - if

Ieri, la KarI NanstadE, in med amical

R.D. GERMANĂ (olimpici)-RUMANIA (tinerel) l-(L
KARL MARX-STADT, 2 (prin 

telefon). Ieri ttupă-amiază pe 
Stadionul Kurt Fischer din 
Karl Marx-Stadt. în prezența a 
5 000 de spectatori, pe o vreme 
ploioasă, reprezentativa noas
tră de tineret a jucat in com
pania selecționatei olimpice a 
R-D. Germane, pierzînd la limi
tă. 1—0, prin golul marcat de 
Kuhn (min. 31), care a fructi
ficat o centrare de pe partea 
dreaptă, la singura greșeală de 
marcaj a fundașilor reprezen
tativei de tineret. Din minutul 
41, echipa noastră a rămas in 
zece oameni, Lică fiind elimi
nat (cu ușurință), primind al 
doilea cartonaș galben pentru 
o ușoară ținere a adversarului.

Deși în inferioritate nume
rică, jucătorii români au evo
luat pînă la sfîrșit într-un to-

tal spirit ofensiv, forțînd ega^j 
larea, dar Ciobanu (min. 47) șî j 
Klein (min. 49 și 50) au ratat ! 
mari ocazii.

Arbitrul cehoslovac D. Fau- ] 
sek a condus bine (cu excep—J 
ția pripelii eu care a dictat e~; 
liminarea fundașului Lică) ur-> 
mătoarele formații: |

R.D.G. (olimpici): RUDWA—■ 
LEIT — TRIELOFF, Brauer.' 
Uhlig, M. Mttller (min. 7i 
Strozniak) — Schnuphase, Lie—I 
bers (mia. 57 j. Muller), TER- 
LETZKI — BAHRINGER, Ileui» 
(min. 72 Peter), KUHN. .

ROMANȚA (tineret): BOL-- 
DICI — Lică. C. SOLOMON. | 
Vlad. Mincu — BADEA, SU- 
ClU, Bozeșan — Ciobanu (min.! 
70 Geolgău), Terheș, Klein (min. 
63 MUREȘAN).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES' 
DIN 2 APRILIE 1980. Extragerea 
I: 37 11 35 13 5 20 ; extragerea 
a II-a: 45 33 4 22 2 19 . FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI: 891.640 lei.

« CIȘTIGUBILE TRAGERII
EXCEPȚIONALE PRONOEX
PRES DIN 23 MARTIE 1980. Cat. 
1: 1 variantă 25% a 17.500 ’ei; 
cat. 2: 3,25 variante a 15.000 lei 
sau la alegere 1 excursie de 2 
locuri în R. D. Germană șl dife
rența în numerar ; cat. 3 : 20,75 
a 5.418 lei; cat. 4 : 105,50 a 1.066 
lei; cat. 5 : 254,25 a 442 lei ; cat. 
6 : 8.414 a 40 lei. Cat. A : 2 va
riante 25% a 12.500 lei; cat. B : 
26,50 a 4.040 lei; cat. C : 115 a 
931 lei; cat. D : 5.031 a 60 lei.
a pronosticuri... Pentru a 

oferi participanța<sr la concursul

Pronosport de duminică 6 aprilie 
o sursă suplimentară de inspira
ție, redăm pronosticurile date de 
Victor Bănciulescu, publlcist-co- 
mentator la ziarul „SDOrtul" ; 
I. Politehnica Tim. — Dinamo Buc. 
1, X ; II. Gloria Buzău — F.C« 
Baia Mare X, 2 ; m. F.C.M. Ga
lați — Jiul Petroșani 1 ț IV. 
F.C. Argeș — F.C. Olt 1 J V. 
S.C. Bacău — Olimpia Satu Mare 
1 ; VI. Steaua — Sportul studen
țesc 1, X ; VH. Univ. Craiova — 
A.S.A. Tg. Mureș 1 ; Vin. Chimia 
Hm. V. — „U" Cluj-Napoca 1 ; 
IX. Politehnica Iași — C.S. Trr- 
gOviște 1 ; X. Cimentul Medgidia 
— F.C.M. Brașov X, 2 ; XI. Cor
vin ui Hunedoara — F.C. Bihor 1; 
XII. Ind. sirmel C.T. — Gloria 
Bistrița 1 ; XHI. Minerul Mold. 
Nouă — U.T. Arad J, X, 2.



Ieri, în Divizia A la hochei „Cupei țărilor latine"

UN SINGUR MECI MAI ECHILIBRAT
STEAUA-DUNĂREA GALAȚI 9-5

Ieri, o nouă etapă la hochei, 
revanșele partidelor disputate 
avînd loc astăzi. Amănunte :

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 9—5 (2—1, 3—0, 4—4). Un 
meci destul de plăcut. în care 
bucureștenii, acționînd lejer, 
ceva mai insistent doar în re
priza a doua, au permis oaspe
ților să aibă în ultima parte a 
înlîlnirii o evoluție mai mult 
decît bună. în această perioadă, 
formația găilățeană a jucat cu 
mult curaj, ajungînd să se a- 
propie, cu cinci minute înain
te de final, pînă la două goluri 
(5—7). Ei au dominat și în con
tinuare. lăsînd impresia

oaspeților în zona neutră. Cum 
spuneam, Steaua n-a forțat de
cît în repriza a doua, cînd nu
meroasele șarje ale reputațiilor 
săi internaționali au furnizat 
cîteva faze de mare spectacol, 
dintre care, din păcate, au fost 
finalizate doar trei.

Au marcat Ioniță 3. Chiriță 
2, Justinian, Nistor, Hălăuca, 
Cazacu, respectiv Liga 2, Gher- 
ghișan, Kaica și Vișan. A ar
bitrat Gh. Mureșeanu, aiutat 
de O. Barbu și R. Cristescu. 
Meciul de azi din Capitală are 
loc Ia ora 16. (Călin ANTONES
CU).

că sînt

CLASAMENTUL

1. STEAUA 26 22 1 3 256- 64 45
2. Dinamo 26 21 1 4 228- 68 43
3. S.G M. Ciuc 26 18 2 6 238- 84 38
4. Metalul Sf. Gh. 26 10 0 16 126-201 20
5. Dunârea 26 4 0 22 92-175 8
6. Met. Râdâuțî 26 1 0 25 53-401 2

METALUL SF. GHEOKGHE 
— DINAMO 1—7 (1—1. 0—3, 
0—3). Joc echilibrat, dar de slab 
nivel calitativ în prima repri
ză. Metalul a deschis scorul, 
prin Lucaci, dar Dinamo 
intrat, 
minînd 
pentru 
Axintc, 
doriu, 
Balint, ..____ ____ ...
din M. Ciuc). (V. PAȘCAN’ 
coresp.).

treptat, în ritm, 
învingătoare. Au înscris 
bucureșteni Tureanu 2, 
Z. Nagy, B. Nagy, Tco- 
Solyom. (Arbitri: A.

L. Petraș. Z. Roth (toți 
Ciuc). (V. PAȘCANU.

A X-a ediție a „Cupei țărilor latine" la handbal
ÎN PRIMUL MECI, ROMÂNIA-ITALIA 33-9

în Portugalia a început cea 
de a X-a ediție a competiției 
de handbal masculin (tineret) 
dotată cu „Cupa țărilor latine", 
în prima rundă, reprezentativa 
României a întrecut cu 33—9

(14—5) selecționata Italiei. în 
celelalte meciuri : Franța — 
Portugalia 21—14 (9—6) și Spa
nia — Belgia 36—9 (20—4). în 
etapa a Il-a echipa României 
întîlnește formația Portugaliei.

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII INTERNATIONALE
VICTORII CLARE 

ALE BASCHETBALIȘT1LOR
Selecționata masculină de bas

chet a orașului București a obți
nut o frumoasă victorie la „Ma
rele premiu al orașului Sofia". 
Baschetballștii români au învins 
cu 93—81 (50—40) reprezentativa
orașului Havana. Alte rezultate : 
Sofia — Praga 96—77 (49—31) ;
Varșovia—Sofia II 104—95 (45—46). 
Miercuri seara echipa ora
șului București a repurtat o 
spectaculoasă victorie cu scorul 
de 96—89 (47—39) în fața primei 
selecționate a orașului Sofia. 
Alte rezultate: Praga — Havana 
85—75; Moscova — Sofia H 
104—82. în urma acestui succes, 
echipa Bucureștiului s-a clasat 
pe primul loc în grupa A.

TURNEUL DE JUNiORI 
DE LA CANNES

turneul de fotbal-junlort

pentru Italia, echipă care s-a 
arătat — să recunoaștem — su
perioară ca gabarit, tehnică și 
pregătire. Acest neașteptat rezul
tat face ca juniorii noștri să lupte 
acum pentru locurile 5—8, ur- 
mînd să intflnească Portugalia, 
învinsă de UJl.S.S. cu 52—0. In 
celelalte partide din ziua inau
gurală: Franța — Maroc 54—3 șl 
Spania — R.F.G. 64—0, acest " 
urmă meci fiind arbitrat 
Theodor Witting.

REUNIUNEA DE BOX 
DE LA BANGKOK

dăn
de

La cea de a 4-a reuniune - 
turneului internațional de box de 
la Bangkok, în cadrul catego
riei semtmuscă Hong Dond Slk 
a cîștigat la puncte meciul cu 
Nicolae Crăciun.

a

AU FOST ALCĂTUITE
REPREZENTATIVELE 

DE CICLISM
ALE ROMÂNIEI

Rutierii români participă Ia 
„Turul Mediteranean" ți la o 
mare întrecere in R.F. Germania

Biroul F. R. Ciclism a apro
bat aseară componența repre
zentativelor României pentru a- 
propiatele întreceri internațio
nale. La „Turul Mediteranean", 
ce se va desfășura între 9 și 
13 aprilie în Turcia, vom fi 
reprezentați de o selecționată 
alcătuită din 
Traian Sirbu, 
Teodor Drăgan, 
ruțașu și Ion 
nor : Vasile Selejan). Echipa o- 
limpică a României, care va 
participa între 11 și 20 apri
lie la o mare competiție in 
R. F. Germania, va fi alcă
tuită din Teodor Vasile, Mir
cea Romașcanu, Valentin Ma
rin, Ionel Gancea, Cornel Ni
colae și Gh. Lăutaru (antre
nor : Nicolae Voicu).

Cosiică Bonciu, 
Nicolae Savu, 
Constantin Că- 
Vintilă (antre-

capabili să realizeze mai mult. 
Dar două goluri ale lui Ioniță 
in ultimele 70 de secunde au 
adus lucrurile pe... făgașul 
normal, consfințindu-se astfel 
o victorie meritată, totuși, a 
liderei.

Ar mai fi de menționat fap- 
"tul că în prima repriză scorul 
-s-a menținut egal pînă în ulti
mele minute de joc, tot pe fon
dul unor acțiuni închegate ale

METALUL RĂDĂUȚI — 
S.C.M. CIUC 3—11 (1—5, 1—3,
1—3). Joc disputat, victorie da
ră a oaspeților. Realizatori: 
Eros 2. Bartalis, Gali, Mikloș, 
E. Antal, Csiki, Szenteș, Peter, 
I. Antal, Gereb, pentru învin
gători, respectiv Halus, Firici, 
Cernoliuc. A arbitrat Șt. En- 
ciu (București). (I. MÎNDRES- 
CU, coresp.).

In
de la Cannes, Irlanda a învins 
cu 3—2 (1—0) selecționata S.U.A., 
iar reprezentativa Franței a În
trecut cu 3—0 (1—0 echipa Româ
niei, prin punctele marcate de 
Perez (min. 34), Dravo (min. 49) 
și Ferreri (min. 71).
A ÎNCEPUT TURNEUL F.I.R.A. 

PENTRU JUNIORI *
TUNIS, 2 (prin telefon). A în

ceput o nouă ediție a competiției 
continentale organizate deF.l.R.A. 
pentru rugbyștii juniori. în cel 
mai echilibrat joc al zilei — sin
gurul echilibrat, dealtfel — tînă- 
ra noastră formație a condus cu 
10—4 la pauză, duipă care a avut 
o inexplicabilă cădere, cădind in 
final la un scor categoric: 31—10

A trecut in legendă Jesse Owens...

...CEL MAI MARE ATLET

AL TUTUROR TIMPURILOR

-4l

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI
(Urmare din vag. I)

«Ic valoare — pe care-i știți șl 
■dumneavoastră — am riscat 
pentru a-i depăși, in schi cine 
nu riscă nu ciștigă, am greșit 
-ți gata... cursa ! Dealtfel, se 
pare că, după numeroasele 
starturi din Cupa Mondială și 
3.0. de Ia Lake Placid, a apă
rut și un oarecare grad de u- 
zură, dar scuze se găsesc ori- 

<«ind, așa că rămine pentru la 
anul..."

întrecerea juniorilor a fost 
ciștigată de bulgarul Borislav 
Kirjakov care, deși era condus 
după prima manșă, a făcut în 
manșa a doua o coborîre a- 
proape de valoarea seniorilor, 
reușind să cucerească titlul de 
campion balcanic, 
ții noștri se află 
secunde distanță 
Jocuri.

Cursa fetelor a 
creția sportivelor

Reprezentan
ta aproape 8 
de primele

fost la dis- 
din Iugosla-

via, care au reușit să se si
tueze pe primele 
sînd o excelentă 
felul cum atacă 
a traseului, prin 
țese de luptă și . 
superioară pe care o posedă. 
Reprezentanta noastră, Daniela 
Uncrop nu s-a depășit pe ea 
însăși, și în consecință, nu a 
putut să se claseze decît pe 
locul 6.

Pe patinoarul artificial din 
Poiană, pavoazat sărbătorește, a 
avut loc festivitatea de închi
dere, în care laureaților li s-au 
înminat din partea comisiei de 
organizare medalii și cupe.

REZULTATE TEHNICE : slalom 
uriaș, seniori : 1. Boris Strei 
(Iugoslavia) 141,61 — campioi 
balcanic ; 2. Ludmil Toncev
(Bulgaria) 142,88 ; 3. Joze Kuralt 
(Iugoslavia) 144,03 ; 4. Janes Zi- 
bler (Iugoslavia) 144,60 : 5. Mitko 
Hajdiev (Bulgaria) 144,87 ; 6.
Karoll Adorjan (România) 149,59; 
7. Alexandru Manta (România) 
190,28 ; 8. Ioan Cavași (România)

4 locuri, lă- 
impresie prin 
fiecare poartă 
stilul bărbă- 
prin tehnica

151,29 ; 9. Dorin Dinu (România) 
151,50 ; 10. Vili Podaru (Româ
nia) 152,54; juniori: 1. Borislav 
Kirjakov (Bulgaria) 147,85 —
campion balcanic ; 2. Igor Krea- 
cic (iugoslavia) 148,64 ; 3. Igor
Poboj (iugoslavia) 148,92 ; 4.
Vasil Atjlkov (Bulgaria) 149,VI ;
5. Zsolt Balazs (România) 154,23;
6. GHeorghe Fulea 
157,09 ; fete : 1. Anja 
153,74 — campioană 
2. — '•

(România) 
Zavadiav 

balcanică ; 
Netka Zorman 194,57 ; 3. An

dreea Leskovsek 164,68 ; 4. Nușa 
Dome (toate din Iugoslavia) 
156,61, 5. Adriana Popova (Bulga
ria) 160,29, 6. Daniela Uncrop 
(România) 162,51... 8. Erica Co- 
drescu (România) 163,74... 19.
Liliana Ichim (România) 167,61.

★
Conferința balcanică a stabi

lit ca viitoarea ediție a cam
pionatelor balcanice de schi să 
aibă loc în luna martie 1981, în 
Turcia.

MECIURI
AMICALE

DE FOTBAL

DESPRE 0 STAȚIUNE-MODEL DE PRACTICARE 
A SPORTURILOR DE IARNĂ

• La Ztirlch a avut loc o 
ttlnlre amicală între Elveția 
Grecia. Fotbaliștii elvețieni 
terminat victorioși cu 2—0 (1—0) 
prin punctele marcate de Schny- 
der în min. 8 și 75.
• în turneul preollmpie (zona 

asiatică) la Kuala Lumpur : In
donezia — FUipine 4—0 (0—0).

in
și au

A murit Jesse Owens... A 
trecut în legendă cel care 
îșl cîștigase demult nemuri
rea pe pista de atletism prin 
performante care nu înce
tează să ne uimească șl azi, 
la mal bine de patru decenii 
de la realizarea lor. A tre
cut Styxul, răpus de uin ne
cruțător cancer la plâminl, 
unul din eroii atletismului, ai 
sportului mondial, unul din 
cele mai frumoase exemplare 
ale perfecțiunii fizice...

Născut la 12 septembrie 1913 
în orășelul Danville din statul 
Alabama, în acea regiune a 
Statelor Unite numită Deep 
South (Sudul îndepărtat). în- 
tr-o familie săracă, cu 10 co
pii, James Cleveland (,,Jesse") 
Owens și-a petrecut copilă
ria, asemenea multor copil de 
culoare, pe o plantație 
bumbac. Apoi, ' ~
în Ohio, intră cu
Intr-un colegiu, dar muncește.

de
la Cleveland, 

sacrificii

în timpul liber, ca vinzător de 
benzină, de ziare sau llft-boy. 
In colegiu are șansa de a-I 
Intîlini pe antrenorul Charles 
Riley care, uimit de iuțeala 
naturală a lui Jesse, vede în 
el o viitoare stea a sprin
tului.

Și Jesse progresează uimi
tor. La 19 ani este deja unul 
din cei mai buni sprinteri a- 
merlcanl, dar ratează Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles 
din cauza unul accident. Afir
marea internațională se pro
duce în 1935. La 25 mal 1935 
(„Day of the Days", Ziua 
Zilelor), în cadrul unui con
curs universitar desfășurat la 
Ann Arbor (Michigan), Jesse 
izbutește o performanță care 
nu va fi egalată probabil ni
ciodată : ÎN RĂSTIMP de o 
oră STABILEȘTE CINCI RE
CORDURI MONDIALE ȘI E- 
GALEAZA UN AL ȘASELEA: 
9,4 la 106 y (record egalat), 
20,3 la 220 yarzi și 200 m în 
linie dreaptă (vechile recor
duri 20,6), 8,13 m la sărițura 
în lungime (vechiul record 
7,98 m). 22,6 la 220 yarzi și 
200 m garduri în linie dreaptă 
(vechile recorduri 23,0). Toate 
aceste 
pășite 
doilea 
d e la 
Io de 
la 12 
Ralph ____  .

După această Zi a Zilelor, 
Jesse reușește, în 1936, la J.O. 
de la Berlin, o „Săptămlnă a 
Sâptămînilor". De la 2 la 9 
august, în 12 apariții pe pista 
stadionului olimpic, victorios 
de fiecare dată. Owens ciștigă 
4 titluri olimpice la 100 m, 200 
m, lungime și 4 X 190 
Hitlerismul și propaganda na
zistă, rasistă, primesc o pal
mă usturătoare : negrul ame
rican se dovedise a fi cel 
mal mare atlet al lumii 1

Mulțl îl consideră si azi 
drept cel mai valoros atlet al 
tuturor timpurilor, alirmînd 
că tn valoare intrinsecă 

Și contrazice.

recorduri n-au fost de- 
decît după cel dc-at 
război mondial, cel 

lungime (primul dinco- 
8 metri) a rezistat pînă 
august... 1360 (8,21 m
Boston) !

l

m.

timpurilor, 
valoare 

Owens n-a fost depășit, 
cine l-ar putea _ _ _____
mal ales acum, clnd eroul a 
trecut in Olimp...

Vladimir MORARU

GROSSWALLSTADT (R.F.G.) A ClȘTIGAT C.C.E. LA HANDBAL
• La Bayreuth în meci amical 

R. F. Germania (B) — Austria 
(B) 3—0 (1—0).

Nu demult, o echipă de schiori alpini ai clubului Dinamo 
Brașov a participat la un concurs internațional găzduit de sta
țiunea montană Slavsko, la 140 de kilometri de Lvov (U.R.S.S.). 
La întreceri au participat reprezentanți al cluburilor Dinamo 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, România și .Uniunea So
vietică. Un bun prilej, deci, de a cere antrenorului Kurt Gohn, 
fost multiplu campion național la probe alpine, clteva amănun
te despre întrecere și despre această importantă bază de an
trenament pentru sporturile zăpezii din Uniunea Sovietică, la
tă-!, pe scurt, opiniile :

• La Belgrad : Steaua Roșie 
Belgrad — Mtinchen 1860 4—2 
(3-0).

La MUnchen, în finala 
„Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin, 
echipa vest-germană T. V. 
Grosswallstadt a învins cu 
scorul de 21—12 (9—4) echi-

pa Islandeză Valur Reykja
vik. La cererea echipei is
landeze nu va mai avea loc 
jocul retur, echipa vest- 
germană intrînd în posesia 
trofeului.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
„Slavsko, această stațiune de 

practicare a disciplinelor ier
nii, pitorească, modernă, este 
rezervată in exclusivitate an
trenamentelor sportivilor de 
la cluburile Dinamo din Uni
unea Sovietică. In privința 
schiului, Slavsko ocupă, ca 
importantă, după stațiunea 
Elbrus, locul secund. Să amin
tesc că aici există un tele- 
scaun in lungime de 2400 de 
metri și 3 schi-lifturi care a- 
sigură transportul pentru cele 
clteva pîrtli de slalom și de 
slalom uriaș precum și pen
tru cea de cobortre. Trebuie 
să subliniez că toate aceste 
obiective se află, in exclusivi
tate, la dispoziția schiorilor de 
performanță, turiștii avtnd la 
dispoziție alte mijloace de 
transport pe cablu șl alte plr- 
tii.

Concursul propriu-zis a fost

de un nivel tehnic ridicat, tn 
principal datorită prezenței la 
startul probelor a sportivilor 
polonezi și sovietici. Dintre ei, 
cei mal cunoscuțl sint polone
zul J. Valkaj (al doilea om al 
echipei reprezentative, posesor 
a 19 puncte F.I.S. la uriaș) și 
sovieticul I. Kedrin (28 puncte 
F.I.S. la slalom). Sînt schiori 
care au fost prezenți la toate 
concursurile din cadrul „Cupei 
Mondiale", unde participă nu
mai elita probelor alpine din 
lume. In compania acestor 
redutabili adversari, foarte ex
perimentați, posedind o temei
nică tehnică de trecere prin 
porți, abili, reprezentanții noș
tri au avut o comportare bu
nă. loan Cavași s-a clasat pri
mul la slalom, al treilea la 
cobortre și tot al treilea la 
combinată, iar Csaba Portik. 
al treilea la slalom".

ATLETISM • Ou prilejul unui 
concurs desfășurat la Dallas, a- 
mericanul Curtis Dickey a obți
nut pe W0 m plat 10,1 (cronome
traj manual). Alte rezultate : 400 
m plat masculin — Leslie Kerr 
45,98 ; disc — Oscar Jakobsson 
(Islanda) 63,26 m ; greutate — 
Mike Carter 20,55 m.

BOX • Tlnăru.1 pugilist ameri
can de culoare Ray Sugar Leo
nard. campion al lumii la cate
goria .semimijlocie", și-a apărat 
cu succes centura. In gala dis
putată la Landover (Maryland) 
Ray Sugar Leonard I-a învins 
prin abandon în repriza a 4-a pe 
englezul David Green.

FOTBAL • în campionatul An
gliei s-au disputat două meciuri 
restantă : 
și West 
Crystal 
U.R.S.S." 
de finală

Liverpool — Stoke 1—0 
Bromwich Albion — 
Palace 3—0 • „Cupa 
a programat sferturile 
: Șahilor Donețk —

Torpedo Moscova 2—0 ; Spartak 
Moscova — Ararat Erevan 1—0 ; 
Dinamo Tbilisi — Pahtakor Taș- 
kent 2—1 ; Dinamo Kiev — Di
namo Moscova 2—0.

HOCHEI • Pe patinoarul din 
Hnadec Kralove au început me
ciurile campionatului european 
pentru echipe de Juniori. Rezul
tate : Finlanda — R.F. Germania 
9—3 ; Cehoslovacia — Norvegia 
11—3 ; U.R.S.S. — Elveția 13—1 ; 
Suedia — Polonia 7—2.

NATAȚIE • In concurs de înot 
de la Cambridge, suedezul Par 
Arvidsson a cîștigat proba de 100 
yarzi fluture în 1:44,33 (cea mai 
bună performanță mondială). 
Proba de 100 yarzi liber a reve
nit americanului Rowdy Gaines 
cu 43.36, iar cea de 200 yarzi spa
te lui James Flower cu 1:47.76.

SCRIMA • Concursul Interna
țional de spadă desfășurat la 
Berna, contînd pentru „Cupa

Mondială", a fost cîștigat după 
baraj de scrlmerul vest-german 
Alexander Pusch, urmat tn cla
sament de Aleksandr Mojaiev 
(U.R.S.S.) șl Jeno Pap (Ungaria)
— toți cu cite 3 v. • La Nancy 
s-a disputat turneul dintre echi
pele studențești ale Franței. Po
loniei, U.R.S.S. și R.F. Germania. 
Iată învingătorii : floretă mas
culin — U.R.S.S. ; floretă femei — 
U.R.S.S., spadă — U.R.S.S. ; sa
bie — Polonia. In clasamentul 
general primul loc a fost ocupat 
de echipa U.R.S.S. — 6 
mată de Polonia — 4 p. Franța
— 2 p și R.F. Germania 0 «.

p. ur-

TENIS • Turneul de la Monte 
Carlo a programat partidele din 
ziua a doua. Borg l-a învins cu 
6—2, 6—2 pe McNamara, 
rezultate : Lendl — Kirmayr 
6—4 ; Gerulaitis — Blmer 
6—2 ; Plnner — Orantes 6—1, 
Vilas — Panatta 6—3, 6—2 ; Scan
lon — Delaney 7—5, 4—6. 6—2.

Alte
6—4,
6— 3,
7— 5;

îlporui i. P. „Informația*
R. t, «0363


