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Etapa a 26-a a Diviziei A la fotbal

DINAMO Șl F.C. BAIA MARE NU VOR
SA PIARDA PLUTONUL

CLASAMENTUL

1. UNIV. CV. 25 13 6 6 51-24 32
2. Steaua 25 12 8 5 56-30 32
3. Dinamo 25 11 8 6 41-27 30
4. F.C. Argeș 25 13 4 8 41-29 30
5. F.G Baia M. 25 13 3 9 43-35 29
6. Sportul st. 25 11 4 10 27-22 26
7. S.C. Bacâu 25 8 10 7 31-35 26
8. A.S.A. Tg. M. 

F.C.M. Galați
25 10 5 10 31-33 25

9. 25 9 7 9 38-48 25
10. Jiul 25 10 5 10 20-32 25
11. Pol it. Cașl 25 11 2 12 30-31 24
12. Chimia Rm. VI. 25 10 4 11 32-37 24
13. „Poli- Tim. 25 10 3 12 32-33 23
14. F.C. Olt 25 10 3 12 33-38 23
15. „U- Cj.-Nap. 25 10 2 13 31-31 22
16. C.S. Tirgoviște 

Olimpia S. M.
25 8 6 11 27-39 22

17. 25 6 8 11 24-37 28
18. Gloria Buxâu 25 4 4

1

17 18-45 12 
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-- F.G OLT
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(stadionul Steaua)
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N. MARTINESCU (Miinchen, 1972)

„CIND PLECI LA DRUM,
PRIMUL PAS E GREU“

medalii ai, Martine, 
de cea olimpică 
Miinchen ?
că 10 sau 11.

de

— Ce mai faci, Martine ?
— Cu munca. Am revenit pe 

saltea, ca antrenor.
— Ceva rezultate ?
— Am dat prima șarjă. Am 

eampion national de copii mari. 
Il cheamă Ene Daniel. Mi-a ve
nit de la fotbal. Acum are 15 
ani și 48 de kilograme. Se 
face el.

— Cite 
în afară 
aur de la

— Cred
— Ce ți-ar lipsi ?
— Păi, mi-ar lipsi un argint 

la olimpiadă, un argint la eu
ropene și un aur la mondiale.

— Fă-mi și mie o socoteală.
— Ar fi aurul de la Miin

chen, ar mai fi bronzul de la 
Olimpiada de la Mexico, ar fi 
argintul mondial de la Helsing
borg, din ’63, alt argint la So
fia ’71, un bronz la Toledo, tn 
America, unul 
rești, unul in 
monton, unul 
Katowice, din 
multe, iar dacă 
locurile bune pînă la 6, tre
buie să ne ducem și la Tam
pere, in Finlanda, și iar la To
ledo, in America, și să ne lă-

acasă, la Bucu- 
Canada, la Ed- 
la polonezi, la 
acestea am mai 

mai pun ji

„Șl PRIN SPORT PUTEM STIMULA GÎNDIREA 
Șl FANTEZIA TINERETULUI STUDIOS"

Dialogul nostru cu prof. Atena VIȘOIU, 
inspector general al Inspectoratului școlar al județului Ialomița

Școala ialomițeană înregis
trează, în ultimul timp îndeo
sebi, reușite și în domeniul edu
cației fizice, a activității spor
tive de masă și — ceea ce re
prezintă, într-un fel, o nouta
te — chiar de performanță. In 
dialogul solicitat tovarășei prof. 
Atena Vișoiu, Inspector gene
ral al Inspectoratului școlar al 
județului Ialomița, am pornit 
de la o asemenea realitate.

B De la stadiul de „necunos
cută", activitatea sportivă a e- 
levilor ialomițeni începe să sc 
contureze tot mai convingător. 
Nu mai puțin de 7 dintre el

I

• La Buzău, F.G Baia Mare joacă pentru... clasamentul 
adevărului • La Timișoara, Dinamo încearcă să valori
fice prima șansă a „ultimelor speranțe*  • La Galați, 
două echipe însetate după seceta ultimelor etape • La 
Pitești. între Dobrin și „noul val*  oltean • La Bacău, 
mulți pronosportiști joacă, 
încearcă să se reabiliteze

- A.S-A- TG- MUREȘ
- „U" CLUJ-NAPOCA
- OS. T1RGOV1ȘTE

I

Nicolae Martlnes- 
cu, Îmbrățișat de 
antrenond Dumitru 
Oue, după cucerirea 
titlului olimpic la 
MOnetien, tn WTX

Martine, că 
te uiți cum 
să umbli pe 
Plata ?

•dm te fot, la Mar
și ti ne întoarcem la Teheran, 
și ti na oprim la Minsk, și 
așa mai departe.

— Al fi crezut, 
al să ajungi să 
curge Niagara și 
plajă la Mar del

— Ca ti fiu cinstit, n-aș fi 
crezut, dar, vorba nu știu cui, 
cînd pled la drum, primul pat 
e greu.

— C3nd a fost primul pas î
— In ’58, la tpartachiadă. Am 

pornit din Vișani, 9 km te rus, 
de la Făurei, tpre Moldova, nu 
spre Brăila, și am ajuns te

loan CH1RILA

(Continuare ta pag. a 4-a) 

sini astăzi component! al unor 
echipe de handbal divizionare 
A, alții activează tn formații di
vizionare de fotbal, boxerul Va- 
sile Gîrgavu a ajuns de noto
rietate națională, ca și atleta 
Corina Gtrbea, Mai recent, ele
vii din acest Județ au promo
vat, prin sabrerii Clubului spor
tiv școlar din Slobozia, în pri
ma divizie a țării. Cum se ex
plică acest spectaculos salt va
loric ?

— Educația fizică și sportul 
trebuie Înțelese în contextul 
eforturilor de înfăptuire a o- 
biectivelor majore stabilite de 

X • Pe Ghencea, Steaua 
după partida televizată de 

la Baia Mare • La Craio- 
va, Cămătoru pare decis 

să reintre in lotul național 
® La Rm. Vilcea, Chimia e 

favorită, dar mai e și Cîm- 
peanu II in terenul advers 

® La Iași, doar gazdele au 
de... pierdut

del Plata,

Concursul republican de sărituri în apă

U Ol, CRISTINA TIMAR
CIȘTIGA IN FAJA SENIOARELOR!

telefon). NuSIBIU, 4 (prin 
exagerăm cu nimic afirmînd că 
vineri am asistat la una dintre 
cele mai atractive întreceri din 
cadrul concursurilor republicane 
de sărituri tn apă. Prilejul ne-a 
fost oferit de disputa senioa-

XII-lea al P.C.R., 
sarcinilor reieșite 
primului Congres 
și invățămîntului, 

subliniat necesitatea

Congresul al 
precum și a 
din lucrările 
al educației 
care au 
optimizării funcționalității sis
temului școlar, prin situarea 
tnvățămîntului la nivelul celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, prin armonizarea sa 
cu producția și cercetarea șl, im
plicit, prin pregătirea forței de 
muncă la un înalt nivel de ca-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

SUCCES DEPLIN EDIȚIEI DE VARĂ 
A COMPETIȚIEI SPORTIVE NAȚIONALE

DACIADA“!

Crosurile reprezintă unul din punctele forte din progra?nul 
.Daciadei", pentru că sînt 
l foarte ușor de organizat

Foto : V. BAGEAC

întrecerilor etapei de vară a „l 
larg accesibile tuturor virstelor și

Primăvara a sosit, în sfîr- 
flt, natura se trezește la 
viață, iar activitatea sporti
vă de masă, cu bogata ei 
paletă de forme și mijloa
ce larg accesibile în sezonul 
cald, irumpe in aer' liber.

Marea competiție sportivă 
națională „Dadada", organi
zată din inițiativa secreta
rului general al partidului, 
președintele țării, a intrat 
in această săptămînă in e- 
tapa de vară. Intr-o serie de 
localități s-a și dat startul 
întrecerilor acestei etape sau, 
cum a fost in cea mai mare 
parte din cazuri, s-au făcut 
adevărate repetiții generale 
ta vederea startului de inli
ne. Pentru că, așa cum se 
vede și din grupajul de 
știri pe care îl publicăm ta 
acest număr al ziarului, du
minică va fl o zi deosebit 
de bogată in ample acțiuni 
de educație fizică, sport de 
masă, turistice și de per
formanță, o adevărată săr
bătoare a sportului, care 
marchează deschiderea ofi
cială a etapei de vară a 
„Dacladei" pe întreg cuprin
sul țării.

Vor avea loc acțiuni și 
manifestări polisportive la 
nivelul tuturor asociațiilor 
sportive și al localităților, 
concursuri de masă, serbări 
cultural-sportive, demonstra
ții și reprize de gimnastică, 
întreceri la diferite ramuri 
de sport pe toate bazele și 
ta sălile de sport, con
cursuri pentru trecerea nor
melor complexului „Sport și 
sănătate", pentru doborirea 
de recorduri ș.a. In progra
mul desfășurării etapelor de 
fotbal din diviziile A, B șl

relor la trambulina de 1 m, 
ta cursul căreia lupta pentru 
pozițiile fruntașe ale clasamen
tului — și ta primul rînd pen
tru locul I — a fost de-a drep
tul captivantă și de o valoare 
tehnică destul de ridicată. A- 
ceastă pretențioasă probă, care 
supune pe săritori la un efort 
de concentrare deosebit, a avut 
o cîștigătoare neașteptată 
în persoana junioarei mici 
Cristina Timar (în luna august 
va împlini 14 ani), constantă 
în toate cele 10 salturi. Felici
tările adresate Cristinei pentru 
acest loc I (care îi răsplătește 
pregătirea asiduă la o vîrstă 
cînd școala îi solicită preocupări 
majore), se cuvin și antrenoa- 
rei sale, mama concurentei, 
cîndva fruntașă în acest sport. 
Revenind la întrecerea propriu- 
zisă vom nota că micuța Timar 
a avut ca principală adversară 
pe Felicia Cîrstea și pe Anca 
Bereș, ultima 
de anul trecut 
dent. Cîrstea 
ceva mai bun 
a 9-a, greșită 
cisiv.

La băieți,

Dumitru STANCULESCU

manifestînd față 
un progres evi- 
a avut 
pînă la 
de puțin,

punctaj 
săritura 
dar de-

scontatăvictorie

(Continuare tn pag. a 8-a)

Cl, 
in

ci-

atît în deschidere, cît și 
pauzele jocurilor, se vor 

organiza — după cum s-a 
stabilit — întreceri și de
monstrații de atletism, 
clism și la alte ramuri spor
tive.

Pe întreaga durată a eta- . 
pei de vară comisiile de or
ganizare a „Daciadei" din 
localități și județe, consi
liile cluburilor și asociațiilor 
sportive, împreună cu orga
nele și organizațiile cu atri
buții ta mișcarea sportivă 
vor lua măsuri pentru orga
nizarea continuității în des
fășurarea întrecerilor „Da
ciadei", organizînd sistema
tic, zilnic și săptămînal, 
acțiuni și întreceri sportive 
de masă și de performanță 
potrivit prevederilor regu
lamentului, care să ducă la 
antrenarea populației la 
practicarea exercițiilor fizi
ce, sportului și turismului, 
la realizarea integrală a o- 
biectivelor și indicațiilor din 
Programul de dezvoltare a 
activității de educație fizică 
și sport

O atenție deosebită tre
buie acordată deplasării cen
trului de greutate al activi
tății ta unitățile de bază — 
clase, ani de studii și școli, 
ateliere, secții, servicii, În
treprinderi, instituții, comu
ne, sate, unități militare — 
organizîndu-se, pe baza unor 
programe lunare și săptă • 
mînale de activitate, acțiuni 
de educație fizică variate, 
cit mai larg accesibile, în 
aer liber, la care să partl-

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. a 3-a)

0 NOUA RUNDA
IN COMPETIȚIILE

DE HANDBAL
CompetlțLDe de handbal continui 

duminică- în campionatul femi
nin al Diviziei A sînt progra
mate meciurile etapei a II-a a 
returului, flecare dintre ele con
stituind usn veritabil derby. Iată 
programul :

• București : CONFECȚIA — 
HIDROTEHNICA CONSTANTA ;
• Iași :

SITA TEA
• Bala

RUL — MUREȘUL TG. MUREȘ J
• Bacău : ȘTIINȚA — PRO

GRESUL BUCUREȘTI ;
• Cluj-Napoca : UNIVERSI

TATEA — RULMENTUL BRA
ȘOV.

TEROM — UNIVER- 
TIMIȘOARA ;
Mare : CONSTRUCTO-

Tot duminica se vor desfășura 
și_ meciurile etapei a II-a a 

competiție 
masculine

meciurile etapei 
„Cupei de primăvară**,  
rezervată 
de Divizia A.

tn seria I se dispută 
Steaua — Știința Bacău

formațiilor

partidele: 
______ T________ și C.S.M. 
Borzeștl — Dinamo București, iar 
în seria & II-a au loc întîlnirile 3 
Independența Sibiu — Gloria A- 
rad și Universitatea CIuj-Napoca 
— H.C. Mlnaur Baia Mare.

Meciurile din Capitală sînt pro
gramate în cuplaj, în sala Flo- 
reasca, '
• ora 

tehnica
A) <
• ora

Bacău (masculin, 
măvar&“).

după următorul program : 
17: Confecția — Hid.ro- 
Oonsifianța (feminin Dlv.

1«,1S : Steaua — Știința
,Cupa de pri-



DEZVOLTAREA SPORTULUI Șl TURISMULUI 
SE REFLECTĂ Șl ÎN INTERESUL CRESClND

PENTRU CĂRȚILE DE SPECIALITATE
Dc vorbă cu directorul Editurii Sport - Turism, dr
Activitatea sportivă șl turistică 

a cunoscut, In ultimii ani, o dez
voltare deosebită. Creșterea conti
nuă a nivelului de trai a dus la 
o sporire considerabilă a intere
sului față de acest domeniu, in
teres care se manifestă fie prin 
practicarea directă a sportului 
sau turismului, fie prin dorința 
de a cunoaște amărunte despre 
viața performerilor, despre marile 
competiții, despre frumusețile pa
triei sau ale altor țări. Pe plan 
editorial, acest interes este satis
făcut, ir? principal, de Editura 
Sport-Turism, care se străduiește 
să pună la indemînasă pună la Indemîna cititorilor 
lucrări cît mai multe șl mai va
loroase. Despre cartea de sport și 
turism, am avut o convorbire cu 
tovarășul dr. GHEORGHE CONS- 
TANTINESCU, directorul editurii.

— Țlnînd seama de dezvoltarea 
continuă a sportului șl turismu
lui, am dori să aflăm in ce mă
sură lucrările apărute sub egida 
Editurii Sport-Turism reflectă a- 
ceastă creștere 1

— Pentru a fine pasul cu con
tinua dezvoltare a sportului fi tu
rismului din tara noastră, editura 
a căutat — și se străduiește in 
continuare — să reflecte cit mai 
bine, sub toate aspectele, această 
creștere, printr-o tematică diver
să. In domeniul sportului, pe lin- 
gă lucrările adresate maselor 
largi, avind ca scop atragerea ce
tățenilor la practicarea exercițiîlor 
fizice, a sporturilor, tematica edi
turii cuprinde șl volume de teh
nică și metodică, prin care cău
tăm să aducem in prim-plan atit 
experiența practică a cadrelor, 
noastre ' ' ’ " ’
realizări 
mondial, 
montane 
exemplu, 
,,Munții noștri' 
intens C- ______ __ ,___ , ...
așa cum amploarea pe care o cu
noaște turismul tn sfera econo
micului ne-a obligat să ne În
dreptăm atenția spre publicarea 
unor scrieri de cercetare privind 
teoria, organizarea ți conducerea 
turismului.

— tn acest context, ce spațiu 
ocupă cărțile de beletristică

practică a 
tehnice, cit. ultimele 

și cercetări pe 
Afluența către 

ne-a determinat, ___
, să îmbunătățim colecția 
noștri", să ne preocupăm 

de tipărirea hărților, tot

plan 
zonele 

spre

GIMNASTICA ZILNICĂ PENTRU TOȚI"
întărire și de păstrare a sănătă

ții să continue aplicarea lor în 
activitatea zilndcă, iar celor ce 
nu o fac încă, să o înceapă cît 
mai cu-rînd.

V
Ttaind seama de sosirea primă

verii, de creșterea temperaturii 
mediului exterior, dorim să reco
mandăm celor ce au aderat la 
practicarea zilnică a exercițiîlor 
de gimnastică prezentate In se
rialul" nostru folosirea mai ac
centuată a factorilor naturali de 
căUre — apa, aerul și soarele. 
Printr-o îmbinare judicioasă a 
mișcării cu aceste mijloace de 
căldre veți beneficia de o stare 
plăcută de vioiciune, de vigoare 
șl rezistență față de îmbolnăviri. 
Este știut că începutul primăverii 
este o perioadă prielnică pentru 
apariția mai accentuată a îmbol
năvirilor de gripă, de guturai, 
datorită înmulțirii mai ușoare a 

• virușilor, a slăbirii organismului 
prin „devitamlnizarea" din timpul 
iernii, a lipsei contactului cu ra
diațiile ultraviolete și datorită 
oscJiațIilor frecvente de tempera
tură exterioară, care ne păcălesc 
uneori în privința alegerii îmbră- 
căminții adecvate. Cei care, în 
mod sistematic și gradat, și-au 
obișnuit organismul să suporte 
influența oscilațiilor de tempera
tură ambiantă, nu sînt afectați 
atît de ușor de îmbolnăviri.

Baza rezistenței crescute a or
ganism ului față de fenomenul de 
„răceală" o reprezintă funcția 
perfecționată a „sistemului de 
iermoreglare" care, în pofida os
cilațiilor temperaturii mediului 
«mbiant, asigură corpului o tem
peratură constantă optimă, nece
sară funcționării normale. Prin 
folosirea unei îmbrăcăminți prea 
călduroase șl ferirea excesivă a 
pielii de contactul direct cu aerul, 
funcțiile reflexe ale adaptării or
ganismului se reduc. Astfel, după 
o transpirație datorată accelerării 
pasului pentru a prinde tram
vaiul, — de exemplu — urmată 
de un curent de aer rece s-a și 
instalat răceala.

Expun în d zilnic corpul la con
tactul direct cu aerul sau apa 
mai rece decît temperatura cor
pului — bineînțeles, în mod gra
dat — se creează o adaptare re
flexă numită „căline". Folosirea 
acestor factori, adică aerul șl 
apa, stă la îndemîna oricui, la 
domiciliu. Dimineața. In timpul 
efectuării programului de învio
rare. aerul proaspăt ce pătrunde 
prin geamul deschis și vine în 
contact cu pielea neprotejată de 
„șapte cojoace", apoi spălatul cu 
apă. rece pînă la brîu sau drtnjul 
cald terminat cu cel rece șl 
frecționarea corpului cu un pro
sop aspru stimulează funcțiile 
circulației sanguine din piele șl 
termoreglarea. La efectele bine
făcătoare ale apel șl aerului, 
odată cu încălzirea vremii, se 
adaugă și „băile de soare", pro
fitând de influența pozitivă a ra
zelor ultraviolete.

Experiența a confirmat utilita
tea folosirii combinate a mișcării 
cu factorii naturali de călire, așa 
că recomandăm tuturor celor ce 
au început să folosească aceste 
mijloace Simple dar eficiente de

sportivă în activitatea editurii 7
— In activitatea editurii un rol 

de seamă îl joacă și lucrările de 
beletristică cu tematică sportivă, 
care, prin caracterul lor educa
tiv, pilduitor, au rolul de a atra
ge tineretul la practicarea spor
tului, să formeze trăsături de ca
racter proprii sportivilor fruntași 
— ca perseverența in muncă, dă
ruirea pentru culorile patriei, ab
negația, spiritul colectiv. Dintre 
acestea, amintim „Secretele lui 
Patzaichir.-", „Sub cupola parașu
tei", „însemnări din lumea spor
itului", „șut... goool 1", „Salva- 
montiștii — oameni între oameni" 
ș.a. Printr-o serie de cărți aflata 
in pregătire, vom completa tema
tica, îmbogățind-o cu noi „por
trete" sau „episoade" din lumea 
atit de frumoasă și generoasă a 
sportului.

— Prin diverse colecții, apari
țiile dedicate turismului încearcă 
să cuprindă o arie cît mai largă 
de Interes. Care vă sînt inten
țiile în această direcție ?

— Vom acorda în continuare o 
atenție sporită seriei de hărți 
montane și județene, colecțiilor 
„Munții noștri", „Ghiduri județe
ne", „Itinerare turistice" și seriei 
„F'e urmele lui...". In același timp, 
ne vom spori eforturile pentru ti
părirea unor ghiduri cu caracter 
general, pe care cititorii le aș
teaptă de multă vreme. Avem în 
proiectele noastre cîteva aseme
nea titluri : „România, ghid tu
ristic", „Ghidul cabanelor din 
România", „Trasee turistice pen
tru tineret", ..împrejurimile Bucu
reștilor", „Ghidul litoralului ro
mânesc al Mării Negre", un ghid 
al peșterilor din România, unul 
al caselor memoriale etc.

— în ce măsură, țin în d seama 
de progresul cor.tinuu al sportu
lui și turismului, se află editura 
în pas cu noul ?

— Progresul continuu al spor
tului și turismului face necesară 
urmărirea la zi a fenomenelor 
care ne preocupă pe linia educa
ției fizice, sportului și turismu
lui, ca și reflectarea lor în lucră
rile editurii, pentru a pune la In- 
demînă celor interesați cărți eu

— Intre exerciții, intercalați ț.____ ___ :_f ~ 2“ _____
in care executați 2—3 respirații profunde și mișcări de relaxare.

SURPRIZA
SEZONULUI!

LA INDEMÎNA 
TUTUROR, MARI 
ȘANSE DE ACÎȘ- 
TIGA : • Autotu
risme „Dacia 1300“ 
șl Skoda 120 L“ 
O 50 000, 10 000,
5 000 lei etc.

AGENȚIILE LO- 
TO-PRONOSPORT 
ȘI VÎNZATORII 
VOLANȚI DIN ÎN

TREAGA ȚARA VA 
STAU ZILNIC LA 
DISPOZIȚIE.

NU PIERDEȚI 
PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRĂ 
PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI !

GlltOROllE COIMSTANTINESCU

pe plan national, 
international, editura este 
putea spune — intr-o con
cursă „contracronometru", 

a evita răminerile tn 
și, in cea mai mare mă-

un conținut „la zi*.  Avind in ve
dere că, totuși, pe parcurs, tn 
procesul redacțional și tipografic, 
unele din date și informații se 
perimează parțial prin apariția u- 
nor noutăți 
cit și 
— am 
tinuă 
pentru 
urmă.
sură, reușim...

— V-am ruga, în încheiere, să 
ne spuneți ce lucrări ale editurii 
dv. vor putea găsi cititorii în lu
nile următoare în librării ?

— In ceea ce privește viitoarele 
apariții, putem dezvălui cititorilor 
că în următoarele luni se vor 
găsi în librării, printre altele, 
„Forța și sportul de performan
ță", o nouă ediție din „Cartea 
radioamatorului", „Filatelia șl 
Jocurile Olimpice", „Antichitatea 
greco-romană despre sport", „Mi- 
nivolei", „Mică enciclopedie a 
jocurilor", „Arta de a conduce 
automobilul", „Partide alese", 
„Legendele Olimpiei". Din dome
niul turismului, amintim „Munții 
Semenic", „Ghidul Bucureștlului", 
..Munții Perșani" „Ghidul județu
lui Cluj", „Piatra Neamț", „Con
stanța" ș.a. Menționăm, de ase
menea. titlurile „Itinerare arheo
logice moldovene", „Valea Trotu- 
șului", ..Pe urmele lui Tudor Ar
gh ezi".

Emanuel FÂNTÂNEANU

/Z Șl PRIN SPORT PUTEM STIMULA GÎNDIREA Șl FANTEZIA"
(Urmare din pag. 1)

lificare. necesară economiei na
ționale. Educația fizică și spor
tul aduc un aport substanțial 
in acest sens, contribuind la 
sporirea capacității fizice a ti
neretului. Ele realizează mai 
mult : edudnd pe practicanții

COMPLEXUL Nr. 3
Cele cîteva minute necesare zil

nic pentru gimnastică »1 căline 
»e răsplătesc Înzecit prin efec
tele lor minunate.

Exercițiul 1. Din stînd 1 î pas la
teral spre stînga, cu ducerea mlinl- 
îor ia umeri ; 2 : ridicare pe vâr
furi, cu 
revenire 
5a umeri 
aceeași, 
3 ori).

Exercițiul 2. 
iaterală spre 
laterală a trunchiului spre stingă, cu 
brațele sus ; 2 : revenire In stînd ; 
3-4 ; aceeași, spre stingă. (Se re
petă de 8—10 ori).

Exercițiul 3. Din stînd, 
înainte — lateral 1 : 
piciorului stîng la brațul 
revenire ; “ ‘ _ ____
rul drept. (Se repetă de

Din culcat sprijinit 
picioarele ridicate la 
de picioare In plan 
cu respirații profunde, 

In plan orizontal. (Se

umeri ; 2 :
întinderea brațelor tus ; 3 : 
In stînd depărtat cu mllnile 

revenire în stînd ; 5—6: 
dreapta. (Se repetă de

■ 4 : 
spre

Din «tind 1 : tendere 
dreapta, ca îndoirea

cu brațele 
balansarea 
drept ; 2: 
cu pfccio- 
8-10 ori).

3-4 : aceeași,

Exercițiul 4. 
pe antebrațe, 
45°, forfecări 
vertical, pauza 
apoi forfecări 
repetă de 10—15 ori).

Exercițiul 5. Din stînd depărtat cu 
trunchiul îndoit 
ple de trunchi 
repetă de cîte 
sensuri).

Exercițiul 6 : . . .
cu un picior întins înapoi, schimba
rea picioarelor prin săritură. (Se 
repetă de 8—10 ori).

Indicații : Pentru creșterea eficien
ței exerciții lor, vă recomandăm să 
le executați cu amplitudine maximă. 
In planurile indicate In descriere și 
cu coordonarea respirației.

pauze scurte, de 10—15 secunde,

înainte, ratări «n- 
cu brațe!« (Sa
5—8 ori în ambele

Din sprijin ghemuit

UZUL PRIMĂVERII
EMISIUNE SPECIALĂ LIMITATĂ*

CfeTICURI SUPLIMENTARE ACORDATE DE A.S.LQTO* 
PRONOSPORT IN VALOARE DE 

1.7OO.OOOLEI 
^inaWBISMLO«a»13ti0'JStod412OL'-WZUIU DEMUMOHm,

de ocazii, 
ziceți 

scrisorii
dv.

de presă și marile 
au elogiat tormida- 
performanțe. Sigur 

șl o zi cînd marii 
se retrag din arenă. 

E-

NEACȘU DRAGOMIR — Pi
tești. în parte, observațiile dv. 
cu privire La denumirile unor 
echipe și stadioane sînt juste. 
Dar să știți, nu federația de 
specialitate este aceea ©are 
„botează" echipele cu nume 
de „Metalul", „Petrolul", „Chi
mia", „C. S.“, ,,F.C.“ etc., ci 
forurile sportive locale, care 
nu se dovedesc totdeauna ins
pirate în astfel 
„Poate — cum 
în încheierea
intr-o zi toate se vor Îndrep
ta". ..

GEANINA CORCODEANU 
— Cluj-Napoca. Așa este, 
gimnasta Nadia Comăneci este 
o mare campioană. Măiestria 
și talentul ei au uimit întreg 
mapamondul ; agențiile inter
naționale 
cotidiene 
bilele el 
că vine 
campioni __ _____
Este în firea lucrurilor...
vi dent, Nadia n-a ajuns încă 
aici, dar vă puneți întreba
rea : „cine îi va lua locul ?" 
După cum bine știți, Emilia 
Eberle și Dumitri ța Turner 
au strălucit, la Dallas. pe 
firmamentul gimnasticii mon
diale. La școala de gimnastică 
din Deva, unde lucrează ex- 
celenții antrenori Marta și 
Bela Karoly, se află alți și 
al ți „fluturași", care — cu si
guranță — într-o zi își vor 
lua zborul spre marile perfor
manțe ; după cum alte ele
mente de mare prespectivă se 
pregătesc și la alte cluburi și 
licee de specialitate. Sînt. 
deci, toate motivele să sperăm 
că urmașele Nadiel nu se vor 
lăsa mult așteptate.

lor în spiritul muncii dîrze, al 
corectitudinii, curajului, al 
abnegației față de culorile co
lectivului ce îl reprezintă a- 
jung să cristalizeze asemenea 
calități care se vor manifesta 
și mai tîrziu, în activitatea de 
producție. Iată de ce acordăm 
educației fizice și sportului o 
tot mai mare atenție.

• Ați organizat nu de mult 
consfătuiri comune ale directo
rilor de școli șl profesorilor de 
educație fizică. Care a fost 
scopul lor ?

— Consfătuirile și-au propus 
să tacă cunoscute mai bine 
sarcinile conducerilor de școli 
în impulsionarea activității spor
tive a elevilor și, în același 
timp, și pe cele ale cadrelor 
didactice de specialitate, moda
litățile de urmat pentru a re
aliza o cit mai strînsă colabo
rare. S-a văzut limpede că aco
lo unde directorul de școală 
sprijină din convingere educa
ția fizică a elevilor și rezulta
tele sînt cele scontate, pornind 
de la organizarea gimnasticii 
de înviorare, dimineața, în că
mine sau în recreații și pînă 
la descoperirea unor autentice 
talente. Aș putea oferi multe 
exemple din orașele Slobozia, 
Călărași, Fetești, ca și din alte 
localități ale județului. Mă gîn- 
desc, însă, că este timpul ca 
toți directorii de școli să gin- 
dească și să acționeze la fel, in 
același spirit. Avem un număr 
important de cadre didactice de 
specialitate (peste 170) cu o 
bună calificare, la orașe șl chiar 
in mediul rural, astfel că există 
temeiuri pentru a continua a- 
cest flux, spre noi împliniri și 
in sport.

FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNA

PENTRU PIONIERII SIBIENI
Stațiunea Păltiniș a tost, timp 

de trei zile, gazda Festivalului 
sporturilor de iarnă al pionieri
lor, manifestare înscrisă sub ge
nericul „Dadadel", organizată de 
Consiliul județean Sibiu al orga
nizației pionierilor. întrecerile, la 
care au participat 160 de pio
nieri din întreg județul, s-au des
fășurat la schi fond, tir șl o 
probă de prim-ajutor (sanitară). 
Iată primii clasați : proba sa
nitară, fete : 1. Ltaciana Oros
(Săliște), 2. Ermma Abuseanu

AUIOMOBILIȘTI ROMÂNI IN
S-a încheiat „Tu Rallie" (Ra

liul Iugoslaviei), competiție au
tomobilistică internațională — 
etapă În campionatul Europei 
de raliuri și campionatul bal
canic de raliuri — la care au 
luat parte ți 3 echipaje româ
nești. în raliul dștigat de cu
plul ungar A. Ferjancz — I. 
Tandari (Renault 5 Alpin), echi
pajul român A. Szalai—I. Mălăuț 
a ocupat locul 10 In clasamentul 
general. în campionatul balca-

S. VLADIMIR — Argeș. 
Problema disciplined jucători
lor de fotbal a fost și este 
în atenția cronicarilor ziaru
lui nostru. Nu știm însă dacă 
este atit de important ca, în 
cazul meciurilor televizate, 
cameramanii să insiste atît 
de mult asupra unor scene 
reprobabile, care nu fac ni
mănui nici o plăcere. Chiar 
dv. mărturisiți că vreți să 
urmăriți pe micul ecran nu
mai faze spectaculoase, de 
bună calitate.

I. ARDELEAN — Brașov. 
De acord cu cuvintele fru
moase la adresa echipei pre
ferate șl a harnicului și se
riosului ei antrenor, Nloolae 
Proca. Așa este, F.C.M. Brașov 
respiră de pe acum „aerul" 
Diviziei A. Am reținut pro
misiunea grupului de supor
teri din care faceți parte, că 
veți face totul pentru a obține 
numai note de 10 la ..trofeul 
sportivității" : dar să vă ți
neți de cuvînt și, dacă se 
poate, căutați să-i atnageți și 
pe alții în această competiție. 
La rîndu-ne, pregătim și 
condeiele pentru ..grasele 
mentarii" despre F.C.M. 
Divizia A. în încheiere, 
răspuns Ta prima întrebare pe 
care ne-ați adresat-o : atletul 
Beamon n-a abandonat Ime
diat proba preferată ; el a în
cercat și în ’69, fără a se mai 
apropia de acea săritură de 
8.90 m obținută la Ciudad de 
Mexico ; dimpotrivă. „șocat" 
de acel 8.90. a sărit din ce 
Tn ce mai slab ; dezamăgit, a 
încercat să joace baschet, ca 
profesionist, dar fără succes.

Sîelian TRANDAFIRESCU

noi 
co
in 
un

• Am remarcat grija față de 
amenajarea unor spații pentru 
sport, sarcină care -revine, de 
fapt, organizațiilor de pionieri 
și U.T.C. Cum înțelege inspec
toratul școlar să încurajeze 
inițiativele din acest domeniu 7

— Considerăm că nu putem 
solicita unui colectiv de elevi 
rezultate deosebite dacă nu îi 
asigurăm un minim de condiții 
o bază materială adecvată. în 
acest sens eforturile noastre, de 
a lărgi continuu baza materială 
a sportului școlar, se conjugă 
cu cele ale consiliilor populare, 
C.J.E.F.S., Comitetului jude
țean U.T.C. și Consiliului ju
dețean al organizației pionie
rilor. încurajăm toate inițiati
vele din această sferă, acum, 
de pildă, în cadrul unei ac
țiuni intitulată „Pentru cea mai 
frumoasă bază sportivă" de ia 
care nu trebuie să lipsească 
nici un colectiv de elevi. în 
același timp, ne îngrijim de 
completarea numărului de săli 
de sport, la Slobozia (inclusiv 
pentru Clubul sportiv școlar, 
care a și preluat o asemenea 
sală, aflată în curs de dotare cu 
instalațiile necesare), Călărași, 
Amara, Fetești și Țăndărei. A- 
vem toată înțelegerea din par
tea organelor de partid pentru 
ea, treptat, toate școlile să poa
tă dispune de spații corespun
zătoare pentru joaca copiilor șl 
pentru activitatea sportivă de 
masă. Dorim ca și prin sport 
să stimulăm gîndirea și capaci
tatea creatoare a tineretului 
studios, astfel ca acesta să poa
tă participa activ la traducerea 
în viață a politicii partidului 
nostru, să fie deplin angajat la 
opera măreață de construire a 
societății noastre socialiste.

(Șc. gen. 5 Mediaș), 3. Doris 
Detschelt (Șo. gen. 3 Cisnădie) ; 
băieți : 1. Michael Knal (Roșia),
2. Valeriu Cioboată (Roșia) ; 3. 
Dan Dam as chin (Bazna) ; tir com
binat cu schi fond, fete : 1. Mi- 
nodora Aid ea (Șc. gen. 15 Sibiu),
2. Doris Detschelt (Cisnădioara),
3. Gabriela Chmara (Șc. gen. 5 
Sibiu); băieți: 1. Miluței Sallmen 
(Șc. gen. 15 Sibiu). 2. Klaus Ti
tles (Șc. gen. 16 Sibiu), 2. Silviu 
Bogdan (Șc. gen. 16 Slbîu). (Iile 
IONESCU — coresp.).

„RALIUL IUGOSLAVIEI^
nic (cu clasamente separate), 
la clasa 1300 cmc, grupa 2 (ma
șini transformate), cuplurile ro
mânești s-au clasat pe primele 
locuri : 1. A. Szalai — I. Mă
lăuț, 2. L. Balint — M, Panai- 
te, 3. I. Oltcanu — P. Vezeanu, 
pe autoturisme Dacia 1300. Tot 
în Campionatul balcanic, Româ
nia a ocupat locul 3 pe na
țiuni, după Bulgaria și Iugo
slavia, și locul 2 pe mărci de 
fabrică.



PRIMAVARA MARII COMPETIȚII SPORTIVE NAȚIONALE A SOSIT!
„DACIADĂ DE VARĂ" SE BUCURĂ 

DE 0 AUDIENTĂ SPORITĂ DIN PARTEA MASELOR
REUNIRI OE PASIUNEA COMUNĂ 

PENTRU SPORT
Raid ancheta privind declanșarea marii competiții polisportive naționale
„Daciada* de vară a început în multe localități și asociații spor-

live, iar în altele startul se va da mîine, duminică, zi in care
marea competiție polisportivă națională va fi prezentă pe toate
bazele sportive din țară.

La Livezile (Mehedinți), prin munca oamenilor:

CÎMPUR1LE BINE LUCRATE AU „RODIT4 Șl PENTRU „DACIADĂ 4

lung au avut loc crosuri, com
petiții atletice. In această dumi
nică, tineretul, oamenii muncii 
vor fi prezențl pe terenurile de 
sport pentru a lua parte la com
petiții de volei, fotbal, handbal, 
m a roind astfel continuarea „Da- 
ciadei“ care, în acest an — 
ne-a declarat interlocutorul nos
tru — va purta amprenta con
tinuității, a lărgirii anei de cu
prindere a maselor tn județul 
Argeș* *.

LA BUCUREȘTI, deschiderea o- 
ficială se va face, la ora 10, pe 
sectoare, ne informează tovară
șul NicoLae Stanca, prim-vice- 
președinte al C.M.E.F.S. Astfel, 
pe stadionul Tineretului — 
C.M.E.F.S. și Sectorul 1 ; pe sta
dionul Dinamo — Sectorul 2 ; pe 
baza sportivă Flacăra roșie — 
Sectorul 3 ; pe bazele sportive 
Constructorul (Olteniței), „Teme
rarii44 și ale Școlii generale nr. 
lâO — Sectorul 4; Ia terenurile 
„Sălaj-Vicina44, — Sectorul 5 șl 
pe bazele sportive „Urbis* și 
Plevned — Sectorul 6, tineri și 
vîrstnicl din Capitală vor lua 
parte La competiții. Dintre a- 
cest ea, multe se vor desfășura 
sub genericul „Cupa 1 Mai**, 
'„Cupa Congresul al XI-Iea al 
U.T.C.4*, „Cupa vacanței** și „Cupa 
pionierilor*.

LA TIMIȘOARA, deschiderea 
oficială a „Daciadei* va avea 
loc, în centrul civic al orașului, 
duminică, ne-a comunicat tova
rășul Ernest Szekely, de Ia 
C.J.E.F.S. Timiș. Va urma „Cro
sul Daciadei”, — la care vor lua 
parte elevi, studenți și oameni ai 
muncii — un concurs de carturi, 
iar în sala Circumvalațiiwiii șl în 
noul complex de săli sportive se 
vor desfășura întreceri la atle
tism șl gimnastică. La bazinul de 
înot va avea loc „Cupa Daciadei", 
la care vor participa cu mari 
șanse tinerii de la întreprinde
rea „Industria linii* și cel de La 
CJS. Școlar. Lă' clubul C.F.R. se 
vor desfășura gale de box șl 
lupte, iar La Școala generală nr. 
U0 — un concurs de minifotbal 
cu 14 echipe.

★

LA BOTOȘANI startul „Dacia
dei14 de vară se va da duminică 
în cadrul asociațiilor sportive, ne 
comunică tovarășul Georg el 
Cristescu, de la C.J.E.F.S. Boto
șani. în nordul Moldovei, zăpada 
căzută de curind va împiedica, 
pe alocuri, desfășurarea multor 
competiții în aer liber. Vor avea 
loc competiții de baschet, hand
bal și volei. La care vor lua 
parte tinerii din întreprinderi și 
instituții, cit șl crosuri și între
ceri atletice — toate acestea 
constituind etapa de masă pen
tru „Festivalul sportului botoșe- 
nean“, care se va desfășura că
tre sfirșitul lunii aprilie, în ca
drul „Daciadei44.

★

LA PITEȘTI, „Daciada44 de 
vară a început duminica trecută, 
ne-a comunicat tovarășul Gheor
ghe Crețu, prim-vicepreședinte aii 
C.J.E.F.S. Argeș. La Pitești, în 
Parcul Trivale a avut loc faza 
orășenească a „Crosului tineretu
lui*. Tot duminică a avut loc 
„Festivalul școlilor generale** la 
handbal șl gimnastică ritmică. 
La handbal au cîștigat elevii de 
la Șc. generale nr. 10, 11 șl 13, 
iar la gimnastică — elevii pro
fesorilor Elena Petrache ($c. gen. 
8) șl Teodor Gîda (Șc. gen. 11). 
La Curtea de Argeș și Cîmpu-

*

LA BRAȘOV, declanșarea com
petițiilor din cadrul „Daciadei44 
de vară s-a făcut în cadrul a- 
sociațiilor sportive, ne-a declarat 
tovarășul Steliao Palid, de la 
C.J.E.F.S. Au avut loc întreceri 
la atletism, volei, șah șl tenis de 
masă, dar și la sporturile de 
iarnă, pentru că în Poiana Bra
șov zăpada este încă bună pen
tru concursuri. în această dumi
nică vor avea loc concursuri de 
schi și săniuș (în Poiana mică) 
și de moto, fotbal și cros.

★

LA BAIA MARE, ca și în în
tregul județ Maramureș, declan
șarea etapei de vară a „Dacia
dei*  se va face astăzi, sîmbătă. 
urmînd ca întrecerile să se con
tinue și mîine, ne-a comunicat 
tovarășul Ovidiu Todor, secretar 
al C.J.E.F.S. în primul rînd vor 
avea loc fazele orășenești ale 
„Crosului tineretului*.  Tot sîm
bătă se va desfășura „Cupa 
veteranilor*  la schi, o competi
ție tradițională care, în fiecare 
an, constituie puntea între „Da- 
ciada*  de iarnă și cea de vară. 
La Baia Mare, pe stadionul „23 
August44 — unde va avea loc 
deschiderea — cit și pe terenurile 
sportive de la Voința, în sălile 
„Dacia*  și „Simaret*  vor avea 
loc competiții de fotbal, handbal, 
volei, lupte și box. „Vrem ca 
aceste două zile — ne-a declarat 
tovarășul Todor — să marcheze, 
odată cu începutul etapei de 
vară o primă treaptă, superioară, 
spre materializarea intențiilor 
noastre de a lărgi sfera de cu
prindere a maselor în întrecerile 
„Daciadei*.

★

IN JUDEȚUL TELEORMAN, 
deschiderea festivă a „Daciadei*  
a avut loc duminica trecută, ne-a 
informat tovarășul Haralambie 
lonescu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. în acea zl, la Zimnicea 
șl Tr. Măgurele au avut loc de
monstrații de lupte gr eco-roma
ne, întreceri de handbal, volei șd 
fotbal. Pe stadionul ROVA, din 
Roșiori de Vede, s-au desfășurat 
întreceri de atletism, iar La clu
burile șl casele de cultură din 
județ — competiții de tenis de 
masă șl șah. In această duminică, 
vor avea loc alte concursuri, iar 
în comunele județului — printre 
acestea se pot cita Izvoarele, Mă
gura, Uda Clocociov, Virtoapele, 
Olteni etc. — se vor desfășura 
duminici cultural-sportive, avtnd 
ca punct principal întrecerile 

„Daciadei14. La Alexandria, gim
nastica ritmică, handbalul, voleiul 
și tirul vor fi, și în această 
duminică, capete de afiș în ca
drul „Daciadei44.

★

IN JUDEȚUL TULCEA, startul 
oficial al competițiilor estivale 
s-a dat duminica trecută la orașe, 
unde, în •continuare, au urmat 
etapele crosurilor tineretului șl 
pionierilor, ne-a comunicat M. 
Topolschi, corespondentul nos
tru. în această duminică se va 
da startul în comunele județului. 
Astfel, La Izvoarele, Turcoaia, Os
trov, Lunca vița, Iloria, Top olog, 
Jurilovca etc. vor avea loc com
petiții La box, trintă și lupte și, 
totodată, primele competiții nau
tice. Duminică va fi ziua în care 
cano ele și caiacele vor ieși la 
larg.

★
Am spicuit cîteva aspecte din 

unele orașe și județe ale țării. 
După cite se vede, „Daciada*  a 
pornit în multe localități, iar In 
altele ea va lua startul mîine. 
Peste tot, marea competiție poli
sportivă națională se bucură de 
o Largă audiență in rîndul tinere
tului, oamenilor muncii, aceștia 
particip înd în număr mare ka 
competițiile programate.

La Tg. Jiu Q

Trei ași ai spartului -
Ne aflam, cu un grup de spor

tivi fruntași, în întreprinderea 
de sticlă din Tg. Jiu, oprindu-ne 
mai La tot pasul, cuceriți de mă
iestria meșterilor de aici. Trecu- 
serăm, mai intii, pe la cuptoa
rele cu foc continuu, în jurul 
cărora *— ca la un meci de bas
chet — tinerii jonglau cu mingi 
de foc, ridicînd spre coșuri ne
văzute baloane mici, incandes
cente, care creșteau odată cu 
răsuflarea sportivilor. O fentă 
fulgerătoare și globul strălucitor 
era „pasat*  unui alt coechipier, 
acesta îi imprima o viteză ame
țitoare, modelîndu-1 artistic. Va
zele, cănile și celelalte lucruri 
care prindeau viață din Lava stic
lei călătoreau după aceea prin 
ateliere de sculptură și pictură, 
înnobilîndu-se cu harul mîinllor 
harnicilor șl talentaților sticlari 
gorjeni.

Propriu-zis, nu era o vizită, ci 
un dialog, sau mai degrabă un 
schimb de experiență între mari 
maeștri. Adică între acești per
formeri al sticlei — care urcaseră 
produsele muncii lor pe multe 
podiumuri internaționale — și așii 
sportului, campioni europeni, 
mondiali și olimpici, caro accep
taseră cu bucurie invitația de a 
fi în mijlocul tinerilor din Tg. 
Jiu. Cînd primul schimb șl-a 
terminat lucrul, „părțile*  se cu
noșteau îndeajuns de bine, ur
mînd ca în sala de festivități a 
întreprinderii să rezume dialogul 
purtat.

„Noi — au început tinerii arti
zani al sticlei — practicăm a-

O mină de tineri bucureștenl 
sînt legați de aceeași pasiune 
— sportul — cristalizată cu 
ani în urmă, pe cind erau co
legi de liceu sau de facultate, 
împreună au deprins tainele 
baschetului, împreună au tră
it primele satisfacții.

Viața, într-un fel, i-a risi
pit. Virgiliu Păun a ajuns 
tehnician electronist, Gheorghe 
Matei mecanic, Leonida Di
rt enco economist, Camil Pătraș- 
cu a îmbrățișat profesiunea 
de inginer, ca și Mihai Luni
ces cu sau Dan Peiu. Cornel 
Răducanu este pictor decora
tor chimist, iar Mihail Stoica 
se specializează în construcții 
aero. în fine, Mihai Mânu, 
Cristian- Popescu și Dan Pe
re ț ea nu sînt medici.

Vechea și statornica lor pa
siune i-a reunit, însă, în echi
pa de baschet a asociației 
sportive U.C.R., din Sectorul 
5 al Capitalei (creată din ini
țiativa lui Virgiliu Păun), șl 
cu care se mîndresc toți. Cei 
11 tineri baschetbaliști acti
vează în categoria .Onoare* 4, 
la mai puțin de trei ani de 
la debutul cu simple demon
strații pe sector (în timp ce 
fotbaliștii aceleiași asociații 
sportive încearcă de mulți ani 
să iasă din „Promoție4*...).

„Echipa noastră de baschet 
este formată din tineri unul 
șl unul 1 afirmă tovarășul 
Petre Stănescu, secretarul cu 
probleme organizatorice în 
Comitetul de partid al U.C.R.

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE MARI MAEȘTRI
BERCEANU, NÂSTAC șl GORAN— In mijlocul unor mari performeri ai sticlei

ceastă meserie doar de cîțiva 
ani, adică de cînd a luat ființă 
întreprinderea. După cum ați 
văzut, marea noastră perfor
manță constă în a lucra produse 
de înaltă calitate, respectiv de a 
trimite în țară și peste hotare 
un mic mesaj artistic, un colț 
din Gorjul nostru, o undă din 
apa Jiului, un crimped din poie- 
nede cu narcise. Facem și sport, 
acum desfășurăm „Daciada*,  la 
fotbal, între băieții de La cup
toarele 1, 2, 3 și 4, echipele ate
lierelor de sculptură, finisare etc. 
Avem handbal, popice și repre
zentativă de fotbal în campiona
tul județean. Președintele aso
ciației noastre sportive este in
ginerul Traian Rus an, iar cei care 
ne sprijină în activitatea sportivă 
sînt mai mulți, printre care și 
ing. șef Maria Ciulavu, maistrul 
Ion Baciu ș-a. Cei prezențl alei, 
handbaliste Emilia Sefter, popi
carul Gheorghe Boto șl fotbalis
tul Gheorghe Rasoveanu șl 
mulți alții sînt fruntași în muncă 
și sport*.

„Noi — au început invitații — 
sîntem Gheorghe Berceanu, Alee 
Năstac și Gheorghe Goran. Toți 
trei maeștri ©meriți ai sportului, 
fiecare " căsătorit, cu cite un co
pii, deocamdată, sîntem toti trei 
profesori de educație fizică, acum 
antrenori la clubul bucureștean 
Steaua. Ce nu este „comun*  în 
biografia noastră sportivă : Ber- 
ceanu a practicat luptele, e cam
pion olimpic și mondial — de 
două ori ; Năsrtac a fost un aa al 
ringului de box și e vicecam- 
pion mondial, european și meda
liat olimpic ; iar Gheorghe Go
ran a jucat handbal In echipa 
țării noastre care, în 1970, la Pa
ris, a cucerit titlul de campioa
nă a lumii. înainte de a răs
punde întrebărilor dumnea
voastră, cîteva cuvinte despre 
cele văzute aici, în întreprin
dere...

Am fost impresionați de măies
tria, de performanța la care ați 

încurajăm, de aceea, efortul 
spre noi împliniri al echipei : 
din „Onoare*,  cei 10 baschet
baliști se pregătesc să mal 
facă un pas, promovarea în 
Divizia B‘*.

„Ce-ați făcut pentru a reușiT 
Cum puteți cîștiga cîteodată 
chiar, și două meciuri intr-o 
singură zi*  ? sînt întrebări 
adresate deseori lui Virgiliu 
Păun, care este și antrenorul 
echipei. Răspunsul său : 
„Foarte simplu. La pasiune 
asociem munca, pregătirea or
donată și disciplinată.

Două victorii în aceeași zi ! 
Am fost și noi martorii unei 
asemenea performanțe : dimi
neața, la ora 11, meci cu 
IPROMET și victorie cu 47—42. 
Har la ora 14, un alt meci, cu 
P.T.T. șl din nou un rezul
tat favorabil pentru cei de la 
U.C.R. cu 70—61.

Sigur, poate că aceste re
zultate nu spun prea mult. 
Am reținut, însă, continui
tatea pasiunii pentru sport, 
spiritul colectiv de care dau 
dovadă acești tineri baschet
baliști — de profesii attt de 
diferite — efortul lor ordonat, 
disciplinat în pregătire, în 
competiție. Și, poate, cel mal 
Important lucru : dorința ca 
după orele de muncă să facă 
mișcare, să practice sportul 
preferat. Un exemplu care 
la U.C.R. cîștigă tot mal 
mulți adopți...

Tiberiu STAMA

ajuns in întrecerea mondială pe 
piața obiectelor de menaj din 
sticlă. Și în sport este la fel i 
La baza tuturor succeselor stă 
munca, apoi vin toate celelalte: 
tehnica, talentul etc. Prof. Alec 
Năstac era, nu cu mulți ani în 
urmă, lăcătuș în portul Galați, 
avea — vrem să spunem — lt 
ani, așa cum aveți mulți dintre 
dv., dar nu pusese încă mănu
șile de box în mîini. Cînd le-a 
pus, adică atunci cînd s-a hotărît 
să facă un lucru s-erios, de bună 
calitate, în patru luni a fost de
clarat campion La juniori. Apoi, 
au venit și celelalte succese. A 
fost un tînăr ieșit din comun ? O 
„forță a naturii*  7 A fost ua 
sportiv muncitor, cu mult res
pect față de antrenori, față de 
public și față de sine I

Pe Gheorghe Berceanu, aici de 
față, îl luau „greii44 în circă, la 
pregătire în Bucegi, cînd zăpada 
trecea de un metru. Și Gheorghe 
Berceanu trebuia să... slăbească 
mereu pentru a face „categoria*,  
adică 48 kg. înaintea unui mare 
concurs peste Ocean, Glgl Ber
ceanu, mic, slăbit, se tîra în 
urma lotului, încheind — îm
preună cu medicul echipei — 
plutonul de voinici români. La 
scara avionului, stupoare : ste
ward essa, cu un zîmbeit cald, ma-, 
tem, îi atrage atenția: „De obicei, 
pe Liniile companiei noastre,
copiii slut însoțiți de părinți.
S-au urcat cumva mai devreme?.»” 

în sală, tinerii de la întreprind, 
derea de sticlă din Tg. Jiu a- 
plaudă la scenă deschisă. Maes
trul emerit al sportului Gheorghe 
Goran vorbește, în încheiere, 
despre frumusețea sportului în 
generai, a jocului de handbal în 
special, despre puterea colecti
vului.

A fost o interesantă și tinereas
că întilnire între mari maeștri, 
între trei ași al sportului româ
nesc șl performerii sticlari din 
Tg J1U.

Vasile TOFAN

Era într-o sîmbătă către 
prînz, cînd am poposit la Li
vezile — comună mare, pe ma
lul Dunării, peste puțin timp 
viitor oraș minier. Aflasem că 
în urmă cu doi ani localitatea 
primise „Ordinul Muncii" șl fu
sese premiată pentru hărnicia 
oamenilor, care smulseseră pă- 
mîntului recolte bogate.

— Veniți să vedeți ce tere
nuri de sport si-au făcut cei 
din Livezile, "ne-a invitat to
varășul Grigore Dăncilă, secre
tarul C.J.E.F.S. Mehedinți. La 
noi in județ este o întrecere 
intre cîțiva primari comunali 
pentru crearea de baze spor
tive. Pavel Petrovici, primarul 
de la Svinița, a făcut teren 
de fotbal tăind în piatra mun
telui, Aurel Cergă, de la Girla 
Mare, a realizat, ca și la Cu)- 
mir, unde tot primar a fost, 
terenuri de fotbal, de volei, de 
handbal. De laudă este și pri
mărița din leșelnița sau pri
marul din Dubova.

Toate acestea ni le spunea în 
drum spre Livezile. Primăvara 
spărsese mugurii de pe crengi, 
iar iarba încolțise. Cîmpul era 
brăzdat de tractoare.

Dar iatâ-ne la intrarea în 
satul Livezile.

— Aici, in stingă noastră, e 
vechiul teren de fotbal. Cel 
nou, iată-l în dreapta. Are și 
tribune. Se vede și parcelarea 
pentru terenurile de volei și 
de handbal, care sint în lucru, 
ne spune secretarul C.J.E.F.S. 
Să-l auziți pe primar poves
tind cum s-a făcut acest teren. 
Femeile cărau brazdele cu 
poala. © „Dar astea unde le 
pun, muică-le ?“ © „Păi, ici-șa, 
de unde o să bată nepotu-to 
penaltiul", i s-d răspuns.

Pe primarul comunei, profe
sorul Rafael. Ciorăscu, l-am gă
sit Ungă un joagăr, unde se tă
iau seînduri pentru niște con
strucții.

— Tăiem și pentru tribunele 
de la stadion, ne spune pri
marul. Cred că ați văzut tere
nurile de fotbal. Avem echipă 
bună. Locul II pe județ. Tra
gem cu... ochiul spre Divizia C. 
Avem și echipe de volei, de 
popice, de tenis de masă și 
șah. Haideți să vedeți „sala Da
ciadei", cum îi spunem noi...

Din vorbă în vorbă, ajungem 
la primărie. Alături se află clă
direa căminului cultural.

— Din premiul primit de co
mună pentru roadele bogate ale 
cîmpului, ne spune primarul.

am clădit, la cămin, și o sală 
, de sport, in care avem o po- 
picărie, mese pentru șah și te
nis. Precum se vede, la noi 
cimpurile au rodit și pentru 
„Daciadă". In această sală s-au 
desfășurat toată iama nu
meroase competiții. Ne-am in- 
tîlnit și cu vecinii noștri din 
Iugoslavia, de la Mokranje și 
Korbovo, la popice, tenis de 
masă...

Aflăm că primarul are un 
băiat. Norocel, care e în e- 
chipa comunei. A fost chemat 
și la București, la Dinamo, 
pentru testare...

— Azi avem meci cu orșo- 
venii, ne spune primarul. 
Fiindcă plouă putem merge cu 
titularii, adică și cu cei doi 
tractoriști, Ion Gheciu și Mihai 
Mihut. Altfel foloseam rezer
vele. Dar acum nu se poate 
intra cu tractorul pe cîmp. 
Cînd s-o zvînta terenul, vor lu
cra ca zmeii, din zori și pînă-n 
noapte, că așa-i primăvara. Iar 
pămintul nostru trebuie si ro
dească tot mai mult. Recoltă 
bogată înseamnă, pentru noi, 
de la Livezile, și „Daciadă" bo
gată.

Sever NORAN

SUCCES DEPLIN
(Urmare din pag. 1)

cipe întreaga masă de copii, 
tineri și oameni ai muncii.

Potrivit unei tradiții bu
ne, în lunile de primăvară 
să fie amenajate, prin par
ticiparea tineretului șl spor
tivilor, terenuri și baze spor
tive simple care să răspun
dă solicitărilor numărului 
mereu crescînd de practi- 
canți ai sportului.

O importanță majoră în 
asigurarea succesului etapei 
de vară a „Daciadei", a unei 
cît mai largi participări, ca 
și a îndeplinirii tuturor o- 
biectivelor propuse o vor 
avea atît perfecta funcționa
re a comisiilor locale de or
ganizare a marii competiții, 
cît și implicarea corespun
zătoare a profesorilor de 
educație fizică, antrenorilor 
și tehnicienilor în organiza
rea și desfășurarea întrece
rilor sportive de masă din 
cadrul „Daciadei", în selec-

EDIȚIEI DE VARĂ
ționarea și pregătirea ele
mentelor talentate eviden
țiate în aceste întreceri. 
După cum, între măsurile 
pentru o cît mai largă și 
convingătoare propagandă în 
sprijinul etapei de vară a 
„Daciadei" este necesar să 
se afle și participarea spor
tivilor fruntași la organiza
rea întrecerilor marii com
petiții naționale în rîndul 
copiilor precum și la de
monstrații în diferite ramuri 
de sport.

Așteptăm sugestii și opi
nii privind organizarea șl 
desfășurarea întrecerilor e- 
tapei de vară a „Daciadei", 
inițiative și orice alte con 
tribuții menite să asigure 
succesul deplin al acesteia, 
materializat în creșterea 
simțitoare a numărului ce
lor ce se bucură de bine
facerile practicării cu re
gularitate, in grup sau in
dividual, a exercițiilor fizi
ce, sportului și turismului.



SCHIUL ROMÂNESC POAT OBȚINE „PlRTIE
După absența de la Lake Placid, se cer 

măsuri hotărite pentru o prezență 
onorabilă la Sarajevo

Condițiile naturale, geografice și de cli
mă, permit practicarea în țara noastră 
a sporturilor de iarnă — și in primul 

rînd a schiului - fa un nivel satisfăcător. In 
ultimii 15 ani, zestrea materială a stațiunilor 
de sporturi de iarnă din România a crescut 
considerabil și dacă pe vremuri apelativul 
„perla Carpaților*  dat Sinaiei avea un ecou 
limitat, apoi astăzi faima Polonei Brașovului, 
de pildă, are anvergură cu odevărat interna
țională. Numărul hotelurilor, rețeaua mijloa
celor mecanice de transport au sporit în pro
porții care anulează orice prejudecată privi
toare fa o presupusă neconcordanță între 
sezonul hivernal limitat în România și posibi
litatea de a face schi I Dovadă stă insăși dez
voltarea considerabilă a turismului Internatio
nal de iarnă pe meleagurile noastre. Pe pîr- 
tiile de sub Vîrful cu Dor, pe pantele Clăba- 
cetului, pe toate coclaurile Postăvarului, dar 
și în multe alte zone carpatine, de ta Borșa 
și Vatra Dornei, pînă k> Apuseni, Paring și Se- 
menic, tot mai mulți cetățeni, de toate yîrste- 
le, își dedică timpul Bber alunecatului pe tăl
picile altădată din lemn, astăzi din sofisticate 
fibre sintetice. Asistăm, In general, ta un fe
nomen mai ușor sesizabil cu prilejul vacanțe

lor școlare de Iarnă - ta o creștere sensibilă 
a gustului pentru schi, ta o orientare favo
rabilă a mentalității sportive spre practica unei 
discipline admirabile din toate punctele de 
vedere.

Cu o bază de masă lărgită, ar trebui să 
fie îndeplinite condițiile pentru trecerea ta a- 
tingerea performanțelor. Schiul românesc o 
fast prezent In arena olimpică încă din 1936. 
De atunci, fondiștii au numărat 4 prezențe, 
far schiorii alpini chiar 7, cu cele mai bune 
rezultate înregistrate ta : ștafeta de 4x10 km 
- tocul 10 (în 1952), slalomul special — locul 
20 și slalomul uriaș masculin - locul 26 (am
bele in 1972). După mulți ani, pentru prima 
oară, schiorii români au absentat de pe ph- 
liîle întrecerilor olimpice, la Lake Placid. DE 
CE t Dar mai ales, important e să aflăm : ce 
este necesar pentru ca schiul românesc să fie 
prezent, onorabil, la ediția din 1984, de fa 
Sarajevo, a Jocurilor Olimpice de iama î lată 
întrebările pe care le-am adresat mai iHuItor 
specialiști și factori de răspundere, în cadrul 
unei mese rotunde organizate cu ocazia Cam
pionatelor balcanice de schi de ta Poiana 
Brașov.

Numai obiectivul mobilizează!
DAN CRISTEA, maestru al 

■portului, multiplu campion al 
României Ia schi alpin, fost 
concurent olimpic : „Dacă ar fi 
să trec în revistă situația schiu
lui alpin din anii care l-am 
practicat eu, ar trebui să fac 
amara constatare că Înainte a- 
veam materiale proaste, mo
deste (noi încă purtam bocanci 
cu șireturi) și totuși ne M- 
team în concursuri ; acum, ti
nerilor schiori de performanță 
nu le mai lipsește nimic din 
echipamentul modern, ei sint 
la fel dotați ca — de exem
plu — Popanghelov sau Krizaj, 
dar nu mai participă la Între
ceri de anvergură. A fost o 
vreme cind eu ajunsesem la 
un foarte bun punctaj F.I.S.

Pentru noi și
FR AN CISC BONIȘ, profesor 

de educație fizică, antrenor de 
schi Ia Clubul sportiv școlar 
Miercurea Ciuc : „Atunci ctod 
am apărut cu copiii mei pe 
pîrtiile marilor concursuri din 
țară, multă lume s-a Întrebat 
cum de au putut cîțiva spor
tivi neexperimentați din Har
ghita să înfrunte elita schiori
lor versați din Bucegi și Pos
tăvar 7 Eleva mea Maria Ba- 
lăzs a ajuns campioană națio
nală la coborîre, iar tinerele 
Csilla Petres sau Carmen Coz- 
ma, tinerii Zsolt Balăzs sau 
Ladislau Boite se bat pentru 
titlurile de campioni naționali 
de juniori la slalom și la com
binată alpină. Ei bine, nu e- 
xistă nici un secret, dincolo de

Empirismul nu
MIHAI BARA, campion mon

dial universitar de schi, fost 
concurent olimpic, secretar si 
C.J.E.F.S. Brașov, președintele 
Comisiei județene de schi : Nu 
poate aspira la mari perfor
manțe decît cine se pregătește 
In consecință. Iată de ce, pri
mul gînd care-mi vine în minte 
este acela privind nevoia de a 
ridica volumul și intensitatea 
lucrului Ia toate nivelele, gra
dat dar și concomitent. Firește 
că oricîtă obiectivare l-am so
licita, un schior va susține ta 
primul rînd tot necesitatea pro
movării la scară mare, abor
darea cu curaj a principalelcr 
valori, înscrierea cel puțin ta 
sistemul de turnee al Cupei 
Europei, pentru acumularea de 
puncte F.I.S. Numai acesta e 
pragul peste care ne vom putea 
prezenta la marile competiții, 
începutul poate fi realizat și ta 
condiții ușurătoare, prin schim
buri, la concursurile din Polo
nia, Cehoslovacia, Bulgaria sau 
Iugoslavia. In condițiile de a- 
casă, trebuie să ținem cont de 
cîteva realități. Antrenorii, spe
cialiștii noștri gint limitați de 
mi anumit empirism, care nu 
poate fi învins doar cu bună
voință și amintiri. Pîrtiile 
noastre și mijloacele de tranșa

Am cam uitat căile performanței...
RADU SCÎRNECI, fost can- 

curent olimpic la schi, antre
nor la „Steagul roșu**  Brașov: 
-Schiul are tot mai multă priză 
în mase. Iată de ce mă mir 
cum s-a născut ideea că noi 
nu am avea acces la valoare 

și aș fl putut, poate, progresa, 
cu puțin mal mult curaj din 
partea federației. Dar nu-1 ni
mic, acum e rîndul celor mai 
tineri, și avem destui de ta
lent și cu o pregătire de bază 
bună. Ceea ee le lipsește a- 
cestor candidați p« cărările glo
riei sportive este o Importantă 
completare ■ perioadei de mers 
pe zăpadă. Ei ar trebui să 
aibă posibilitatea de a ieși pe 
pîrtii și ta lunile octombrie- 
noiembrie. Și nu ta ultimul 
rînd, cred că urmi ttaăr schior 
aspirant îi sint necesare țin
tele de atins. Lipsa de obiectiv 
(ta fond lipsa de concursuri de 
oarecare importanță) bu mobi
lizează. Dimpotrivă P

vara e sezon
MUNCA I In timpul iernii și 
noi ne antrenăm, la fel ca cei
lalți, Pe pîrtiile clasice, parti
cipăm la concursurile tradițio
nale, alături de brașoveni, pre- 
deleni. Ceea ce cred însă că 
ne deosebește esrte faptul că 
noi, odată întorși la Miercurea 
duc, la Încheierea sezonului 
pe zăpadă, nu intrăm ta va
canță, nu cunoaștem pauza ta 
pregătire, sub pretextul că 
bpsa zăpezii anulează pofta de 
schi. Dimpotrivă, noi Întețim 
pregătirea pe uscat, prin taste 
mijloacele pe care ni le su
gerează metodologia modernă. 
Cred că numai ta aceasta con
stă așa-zisul secret al mlcftor 
noastre succese".

e sfetnic bun
port care le deservesc au di
ferențe de nivel și grade de 
dificultate care — chiar cu ele
mente optime întrunite — nu 
permit decît atingerea unei a- 
numite scări valorice. Și tacă 
n-am pomenit de Mpsa de ex
periență, care este și ea un 
handicap. în concursurile noas
tre interne, putem adesea să 
înregistrăm schimbări de cam
pioni. dar asta nu înseamnă 
șl schimbarea valorii. Pentru 
că — în sporturile de Iarnă 
— am și Intrat în primul an al 
ciclului de pregătiri pentru 
Jocurile Olimpice din 1984, con
sider că ar fl necesar să se 
nominalizeze imediat candidații 
potențiali. Iar celor mal buni 
să H se asigure condiții de în
zestrare cu material superior, 
evitindu-se un anumit egalita
rism inutil, ba dimpotrivă dău
nător. In palmaresul meu per
sonal, de acum peste două de
cenii, scorul îmi este favora- 
bS ta lupta directă, pe pîrtii, 
eu reprezentanții de azi al fe
derațiilor de schi din Bulgaria 
sau Iugoslavia. Aș dori din ini
mă ca în 1984, fiul meu să se 
poată măsura cu (azi) celebrul 
fiu al antrenorului Popanghe
lov, învinsul meu de-atund.„*.

în schi, ba mai mult, a fost 
sacrificat schiul de fond ta fa
voarea biatlonului, tar de procu
rarea (prin concursuri) a punc
telor FUS. ta schiul alpin 
ne-am dezis cu totul. Cauzele 
regresului nu trebuie căutate 

prea departe. Am fl putut a- 
vea foarte bune școli de schi, 
cum sint cele de ta Predeal 
sau Vatra Dornei, acolo unde 
pîrtia e practic In oraș, dar 
nu le-am valorificat Metodo
logia după care ne ghidăm nod 
antrenorii e bună doar pînă 
la un grad anume, pentru că 
plerzînd contactul, nefădnd lec
turi de specialitate, nu mal 
știm să-i ducem pc sportivi Ia 
înalte performanțe. Am fost 
foarte bucuroși cind a apărut 
o producție națională de schiuri, 
ta Reghin. Dar — deși ieșite 
pe o linie tehnologică bună — 
schiurile noastre nu corespund 
decît ta prototip, cele de serie 
degradîndu-se prea repede, prin 
desfoliere. (Dealtfel, acesta « 
unul din puținele noastre pro
duse care se vînd fără garan
ție !). Pentru a obține rezul
tate mari in schi este firește

Oare Stenmark așteaptă rînd la teleferic ?
KURT GOHN, fost schior, 

antrenor al lotului național de 
achi alpin : „Am avut mai 
multe momente favorabile de 
a lansa schiul nostru pe orbita 
marilor performanțe. Ratarea 
acestor prilejuri ne-a frlnat 
parcă elanul. Trebuie înțeles 
că sacrificiile materiale de în
ceput pot fi recuperate ta 
scurtă vreme. „Momentele" e- 
vocate poartă numele Dan Cris
tea, Gheorghe Vulpe, Ion Ca- 
vași. Alexandru Manta (ca să 
număr doar cîteva). Un singur 
schior dintr-o țară, pornit ta 
torentul elitei mondiale, poate 
atrage după el, spre înalte per
formanțe, alțl și alți colegi și 
chiar Intr-un sezon, cu muncă 
șl seriozitate, se poate ieși din 
anonimat. Fiindcă, se știe, 
schiorul român numai de lipsă 
de talent nu se poate plînge. 
El poate acuza, însă, lucrul 
foarte redus pe zăpadă, pregă
tirea pe uscat mai slabă, pier
derea contactului cu marii cam

Fără masa de practicanți — nici medalii!
ALEXANDRU FORȚU, oon- 

ferențtar univ. ta I.E.F.S., vice
președinte al Federației române 
de schi-biatlon : „Problema
pusă fa discuție este extrem 
de complicată. Ea are ta bază 
atît factori subiectivi, cît și 
obiectivi. Părerea mea este că 
schiul de fond poate ajunge 
mai repede la obținerea unor 
performanțe bune fa timp ce, 
normal, alți specialiști tind să 
creadă același lucru despre 
schiul alpin, despre sărituri ori 
biatlon. Lucru ce poate fi dis
cutat din diferite, după cum se 
vede, unghiuri de vedere. Eu 
mă voi referi doar ta schiul de 
fond. In general, marile rezul
tate nu se obțin cît ai bate 
din palme. Un sportiv de per
formanță, ta special ta fond, 
nu se poate forma ta 2—3 ani. 
Federația a luat unele măsuri 
pentru stimularea activității 
schiului de fond și stat con
vins că ta 4—5 ani, dacă se va 
persevera pe această linie, se 
va realiza și progresul preco
nizat. In țară stat cluburi ta 
care se muncește bine, fa spe
cial ta cele școlare. Schiul de 
fond se sprijină, totuși, pe des
tul de puține unități de 
bază. Iată doar cîteva ta care 
munca de selecție și Instruire 
este bună : Liceul din Predeal, 

necesar să participi la con
cursuri, la cît mai multe, dar 
voi preciza că pentru un im
portant cîștig de experiență se 
poate începe cu întrecerile de 
mai mică anvergură. La primii 
pași nu e neapărat nevoie Bă 
concurezi ta Val d’Isăre, poți 
foarte bine începe și ta Za
kopane în Polonia sau ta Bo- 
roveț în Bulgaria. Nu în ul
timul rînd, cred că ar trebui 
reglementată relația schlor-mo- 
nltor de schi, pentru a crea 
sportivului fruntaș o motivație 
permanentă și pentru a-1 păs
tra ta orice vîrstă în circuitul 
socialmente util. Astăzi, foștii 
campioni de schi rămîn doar 
cu amintirea victoriilor lor, tar 
monitori devin niște băieți care 
nu au avut nici ta elin nld 
ta mînecă cu sportul de per
formanță,.." 

pioni etc. Pentru schiorii lo
tului național — așa cum se 
întîmplă în marile stațiuni mon
tane din majoritatea țărilor — 
există priorități indispensabile. 
Mă refer ta special ta mijloa
cele mecanice de urcare — 
fără de care schiul de mare 
performanță nu mai este de 
conceput. Apoi, amenajarea și 
îngrijirea pirtiilor de antrena
ment și de concurs lasă foarte 
mult de dorit. Ca să nu mai 
spun că ta lunile de vîrf ale 
edilului, ta stațiunile montane, 
unde se află diverse loturi 
de sportivi, primii care nu mai 
găsesc cazare sfat tocmai 
schiorii... Iar asemenea aspecte 
— ta ciuda aparențelor — au 
legătură cu marea performanță! 
Credeți oare că Stenmark aș
teaptă rînd la teleferic sau nu 
găsește o cameră de dormit 7 
Vreau să repet, aceste cerințe 
nu sfat exagerate și pot fi sa
tisfăcute foarte ușor, cu mi
nimum de efort și bunăvoință*.

cluburile sportive școlare din 
Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Si
biu, Vatra Dornei, Toplița. în 
rest... Or, se știe fără o masă 
mare de schiori, din care să 
apară marii performeri, este 
greu de ajuns ta medaliile o- 
limpice. In unele secții se 
muncește bine și realizările se 
văd, dar sînt și unii antrenori 
care nu justifică specializarea 
aleasă.

Anual pleacă din I.E.F.S. 9 — 
10 profesori de educație fizică 
cu specializarea schi. Dar, mulți 
dintre aceștia nu lucrează în 
specialitatea pentru care s-au 
pregătit, și nu totdeauna din 
vina lor. Despre baza mate
rială, despre echipamente și 
materiale se poate spune că, 
pînă la un anumit nivel, sint 
satisfăcătoare. In schimb, pîrti
ile de concurs și antrenament 
ar trebui jalonate, bornate. Dar 
nu există scutere pentru mar
carea traseelor de fond. Și mai 
stat și alte cauze care nu de
pind totdeauna de federație. 
Progresul într-o ramură spor
tivă depinde de mai mulți fac
tori. Pentru J.O. din 1984, de 
ta Sarajevo, sînt speranțe ca 
schiul de fond să realizeze o- 
biectivul propus : clasare*  In 
primele șase locuri, deci, cum 
se spune, să puncteze*.

Campioni și diletanți pe-ace
ION COJOCARU, maestru al 

sportului, fost campion națio
nal : „Azi nu se mai poate face 
o apropiere, cît de cît, de mo
dul cum schiam noi acum 30— 
35 de ani. Pe vremea mea, nici 
nu se pomeneau mijloace de 
urcare (teleferice, telecabine, 
teleschiuri) care azi permit să 
ajungi în vîrful muntelui ta 
cîteva minute și să poți efectua 
zilnic zeci de coborîri cu schi
urile. Cu ani In urmă, schiorii 
urcau pe jos pentru fiecare an
trenament, iar cind se efectuau 
mai mult de 2—3 ascensiuni În
semna că s-a lucrat foarte mult. 
Pîrtiile erau amenajate de spor
tivi și antrenori cu mijloace 
rudimentare. Azi, aproape nu 
există stațiune de sporturi de 
iarnă care să nu beneficieze de 
mașini speciale de bătătorit ză
pada. Pîrtii de schi, omologate 
de F.I.S., se află la Sinaia și 
Poiana Brașov. Aici ar trebui 
concentrată activitatea schiului 
nostru de performanță. Dar, 
paradoxal, factorii care răs
pund de amenajarea și îngriji
rea acestor pîrtii valoroase a- 
cordă prioritate de folosire tu
riștilor, schiorii de performan
ță avînd statut de... tolerați ta 
marea masă a celor care prac

tică schiul 
iana Brași 
vreme, va 
tocă o telf 
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turiști și d 
mare. Se r 
curs de a 
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Federația — la locul « d |
CONSTANTIN DIACONESCU, 

șeful catedrei de educație fi
zică la Universitatea Brașov, 
fost antrenor de schi ta CSU 
Brașov : „Cred că noi am gre
șit nu atunci cînd n-am privit 
în grădina vecinilor, ci atunci 
cînd nu am valorificat o exce
lentă experiență românească, 
aceea a lui Ilie Năstase, pla-

sind pe or 
duală cîțiv. 
avut aluat 
Cristea, Gl 
Munteanu, 
ținută, nu 
tor vehicul 
manței int 
pinia mea, 
opțiuni : 1.

Parcurgerea răspunsurilor primite la 
întrebările redacției ne îngăduie 
nu numai un bilanț, ci șl o inven

tariere a problemelor, identificarea mă
turilor de luat.

Firește că, în perspectivă, dincolo de 
constatarea unei serioase rămîneri în 
urmă în sporturile de iarnă, Importantă 
devine modalitatea prin care schiul ro
mânesc își poate asigura participarea 
onorabilă la Jocurile Olimpice din 1984, 
de la Sarajevo.

Concluziile mesei noastre rotunde sint 
cu atît mai presante cu cît — trebuie 
s-o spunem deschis — s-a și pierdut de 
fad o primă etapă din noul ciclu olim
pic hivernal, tocmai sezonul care s-a 
încheiat, fără ca schiul nostru să se fi 
integrat intr-un program riguros de pre
gătire olimpică de lungă durată, care 
presupune nu numai stabilirea obiective
lor, ci și numirea cadrului, determinarea 
mijloacelor materiale și tehnice, iniție
rea unui proces perpetuu de selecție, 
asigurarea asistenței științifice, realiza
rea propriu-zisă a instruirii și antrena
mentelor etc.

Trebuie, în consecință, să ne socotim 
fa un început de drum, care impune 
hotârire și curaj în modernizarea con
cepției, a structurilor, a bazei materiale 
a schiului nostru. Sigur că totul dintr-€- 
dată nu se va putea obține, este nevoie 
de rezolvări în etape și din mers.
• LĂRGIREA BAZEI DE MASA — 

prevăzută ca o sarcină inițială în Pro
gramul de dezvoltare a sportului nos-



’RE OLIMPIADA 1984!
sității de a acumula puncte 
FIS (prin tineri care pot fi de 
pe acum nominalizați: Cristi- 
nel Bucur, Cătălin Fusulan, O- 
lah sau alții) și 2. încurajarea 
antrenorilor buni, tehnicește la 
înălțimea sarcinilor (cum ar fi 
Francisc Boniș, Roșculeț, Bîr- 
san sau Radu Scîrneci, care 
poate rămîne un model pentru 
schiat). Mult mai bine ar tre
bui concordată creșterea mij
loacelor mecanice de transport 
cu posibilitatea sportivilor de 
performanță de a avea acces la 
ele ; nu întîmplător, cu prilejul 
campionatelor balcanice, am 
constatat că înaintea orei de 
start în slalomul uriaș stația 
telefericului din Poiana Își e- 
fectua impasibil revizia curen
tă, deși ea ar fi putut fi rea

Schiul se învață acasă — victoriile afara
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MIHAI DKAGOMIRESCU, se
cretar responsabil al Federației 
române de schi-biatlon : „Ex
prim o opinie personală, sus- 
ținînd că federația noastră a 
comis cu ani în urmă o gravă 
greșeală, cînd și-a restrîns ac
tivitatea principală în jurul 
biatlonului și doar a 6 spor
tivi, trecind schiul de perfor
manță pe planul secund. Din 
acea clipă noi am pierdut per
spectiva, am rămas fără eșa
loane, doar cu cîteva indivi
dualități. Nimeni n-a mai avut 
grijă de juniori în schi. Și, la 
drept vorbind, cine s-o facă? 
în această disciplină ne lipsesc 
pedagogi de talia lui Corneanu 
sau Karoly. Din păcate, avem 
încă antrenori do^y cu numele, 
unii' (Brenci, Scîrneci, Bălan, 
Sumedrea) rămași chiar fără 
obiect, fără grupe de lucru I 
La unii antrenori se simte lip
sa de preocupare pentru per
fecționarea în specialitate, mun
ca neștiințifică. Iată de ce, încă 
din 1979, am îndrăznit să ne 
aruncăm ochii spre toate pro
bele de schi, încurajînd junio
rii ți Incepînd totul de la ca
păt cu antrenori tineri, cum 
slnt Ștefan Sava, Kurt Gohn, 
Dan Cristea, frații Ion ți Nico- 
lae Dudu, Hartwig Fabritius ți 
alții. Ne-am convins repede că, 
încurajați, antrenori cvasi-and- 
nimi din diverse colțuri de țară 
pot produce elemente valoroa
se, cum s-au dovedit a fi 
pentru a da doar două exem
ple — Emilia Raus din Bistri- 
ța-Năsăud sau Magdalena Hlr- 
lav din Topiița, deci din locuri 
de unde abia dacă te așteptai 
să răsară schiori. Aici se con
firmă, pe de altă parte, valoa
rea competițiilor de masă, de 
talia „Daciadei" de iarnă. In
tențiile noastre devin vizibile 
ți In următorul exemplu. De 
15 ani nu s-au mai ținut con
cursuri de sărituri pe schiuri 
de anvergură ; acum, am reo- 
mologat trambulina de la Bor- 
Sși un lot de 15 tineri se află 

pregătire sub conducerea an
trenorilor Ștefan Moșa din O- 
dorhei ți Vladimir Todașcă 
chiar din Borșa. Opțiunea nouă 
pentru schi poate fi demonstra
tă ți prin faptul că Biroul fe
deral nu mai asumă o vagă ți 
globală răspundere, ci și-a îm
părțit sarcinile membrilor săi: 
Mihai Bără se ocupă de schiul 
alpin, Alexandru Forțu — de 
fond, Virgil Teodorescu — de 

lizată la o oră care să nu stîn- 
jenească bunul mers al unei 
mari competiții internaționale I 
în privința pregătirii noilor ca
dre de antrenori, consider că 
nu este potrivită izolarea la 
Paring (deci departe de activi
tatea de vîrf) a studenților 
IEFS care se specializează In 
schi. în sfîrșit, pentru că veni 
vorba, aș propune o măsură de 
descentralizare : mutarea fede
rației de specialitate, deci a 
celei de schi, Ia locul de pro
ducție principal, adică in zona 
muntoasă, lingă pîrtii, lingă 
schior' ! Astfel, activiștii fede
rației, oricît de vrednici, n-ar 
mai trebui să fie comis-voia- 
jori, cu costisitoare deplasări 
săptămînale, in sezon, pe ruta 
București — Brașov și retur-.

sărituri. Jocurile Olimpice de 
iarnă din 1984, de la Sarajevo, 
oricît ar părea de depărtate, 
slnt de fapt foarte aproape. 
Spre deosebire de opiniile care 
exprimă o prioritate a partici
părilor la concursurile din 
străinătate, eu cred că ordinea 
firească este : ÎNTÎI ÎNVĂȚĂM 
ACASA ȘI PE URMA OBȚI
NEM REZULTATE AFARA I 
Sigur că pot confirma Impor
tanța prezenței la concursurile 
de schi din țările socialiste, 
contînd pentru Cupa Europei. 
Pot de asemenea confirma că 
vom face un schimb de expe
riență cu fondiștii din R. D. 
Germană. Dar, pînă atunci, să 
ne ocupăm de ceea ce e aca
să. în 1980 vom împărți mate
riale în valoare de 2 milioane 
lei cluburilor școlare din țară. 
Vom echipa elevii claselor I si 
a Il-a din Petroșani, cînd urcă 
In vacanță în Paring. Astfel, 
nădăjduim să înmulțim numărul 
profesorilor care pregătesc, cu 
abnegație și pasiune, noi schi
ori de valoare. Așa i-am cîști- 
gat pentru sportul nostru pe 
profesorii Adalbert Gyulai din 
Gheorgheni, Ștefan Borbath din 
Miercurea Ciuc, Gheorghe 
Cioacă din Șirnea. Din păcate, 
la singura noastră imitate șco
lară specializată, la Liceul din 
Predeal, găsim nefirească si
tuația ca 7 din cei 9 profesori 
să fie specializați în schi alpin 
ți ca un bun expert In probe 
alpine (Liviu Predeleanu) să 
fie nevoit să predea... schiul 
de fond ! Nu e în intenția mea 
să absolv federația de slăbiciu
nile ei. Noi înșine n-am reușit 
să asigurăm controlul procesu
lui de pregătire la secții, pe 
teren, nu în ședințele plenare. 
Nu am dus la bun sfîrșit or
ganizările de concursuri, Hp- 
sindu-i pe arbitri de un curs 
de perfecționare. Ar trebui 
poate să facem mai mult pen
tru scoaterea loturilor din Po
iana Brașov și să transferăm 
centrul de greutate al activită
ții noastre In locuri mai pro
pice muncii concentrate, — mă
car pentru probele de fond — 
poate In platoul Piatra Arsă, 
în Semenic, la Harghita-Băi, la 
Izvorul Mureșului, la Bușteni. 
E semnificativ, în acest sens, 
faptul că In calendarul sezo
nului 1980 peste 80 la sută din 
concursuri s-au disputat In ju
dețul Brașov și doar ocazional 
(unele) prin alte părți..."

Pe lacul Snagov se vislește din nou

I SANDA TOMA Șl COLEGELE SALE 

|MAI GRĂBITE CA-N ALTE PRIMĂVERI...

ISchifurile alunecă din nou pe 
lacul Snagov, tot timpul, fără 
zăbavă, mai ales într-o zi ca I aceasta, de „calm plat" și fără 

un noruleț pe tot întinsul ce
rului. Pe unul din ele vîslește 
campioana lumii. Este greu s-o I urmărești ; acum apare și in 
cîteva clipe n-o mai zărești. 
Mișcările îi sint puțin predpi-

Itate. Pare grăbită. Din cauza 
programului, destul de încăr
cat 7 — Este doar același, In

I fiecare zi. Ne lămurește pe da
tă profesorul Comei Răduț, re
prezentantul Centrului de cer
cetări științifice în valorosul co-

Ilectiv de tehnicieni, care pre
pară „escadra olimpică" pentru 
Jocurile de la Moscova.

IJVu numai Sanda Toma es
te grăbită în aceste zile. Pri
viți la dubloul veșnic medaliat 

Ial Elenei Oprea și Floricăi 
Dospinescu, la barca marilor 
speranțe condusă de Olga Ho- 
meghi și Valeria Roșea, Ia am- 

Ibarcațiile de patru și de opt. 
Am ieșit pe lac cu trei săptă- 
mîni mai tirziu. Firește, nu am

I așteptat cu miinile în sin să se 
topească gheața. Fetele au lu
crat tot timpul la bac, dar par-

Ică nu e același lucru. Acum 
insă se simt în largul lor".

Tragem și noi cu șalupa, la 
mal, prilej să mai schimbăm Io vorbă, să mai aflăm cite ce
va despre aceste fete minuna
te, care au ridicat pe culmi 

I Înalte gloria canotajului româ
nesc în toamna trecută, la Bled.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Olga Homeghi fi Valeria Roșea sau dubloul marilor speranțe 
Foto : Dragoș NEAGU

Dar este atît de greu. Ambar- 
cațiile sosesc la mal cu aproa
pe 20 de minute mai tirziu de- 
dt ora fixată. Nu le-a cerut 
nimeni acest lucru, dar cele 
mai bune ramere și vîslașe ale 
țării au ți învățat lecția dură 
a marii performanțe și știu că 
fiecare mișcare în plus la un 
antrenament înseamnă poate un 
centimetru, o sutime de secun
dă dștigate, In disputa loc in

directă cu marile campioane de 
pe mapamond. Vin pe rîndși-și 
rînduiesc bărcile, își scutură 
stropii de apă, își aranjează 
ținuta, coafura (ca orice feme
ie ce se simte privită) și apoi 
dispar.

Ultima, care acostează este 
șalupa antrenorului emerit Vic
tor Mociani, cu aerul tțnui ve
ritabil „lup de mare", ars de 
soare de pe acum și veșnic în- 
glndurat, mereu nemulțumit. 
Are o încredere totală in Ste- 
lian Petrov, Gheorghe Gheor
ghiu, Maria Drăghici sau Ion 
Boicu, cu care colaborează de 
minune. Dar ochii săi urmă
resc tot timpul, iar în minte 
calculele nu încetează. Așa a 
ajuns anul trecut Sanda Toma 
dintr-un dublou, pe o barcă de 
simplu, așa au revenit în aceas
tă primăvară Angelica Apos- 
teanu și Elena Catană în barca 
de opt

Nici de la el nu vom afla 
prea mult. Parcă toată lumea 
s-a înțeles să se închidă sub o 
carapace, pe care să n-o des
chidă decît în preajma startu
lui olimpic, atunci cînd practic 
zarurile vor fi aruncate. Ne 
amintește, totuși, că din cele 
6 finaliste la schif simplu de 
la campionatele mondiale din 
1978, în finala de la Bled (1979) 
nu a mai ajuns decît bulgă- 
roaica Velinova ! Așadar, H 
preocupă acest lucru ; se gîn- 
dește, cum este și firesc, la 
nelipsitele surprize. „Am pier

dut trei săptămîni de lac, dar 
ne-am luat și măsuri de pre
cauție. Controalele arată că ne 
situăm la nivelul lunii mai de 
•nul trecut". Ceea ce nu este 
deloc rău ...

Le regăsim pe fete, tn tre
ninguri, pe pista ce înconjoară 
terenul de fotbal, dînd ocol In 
alergare lentă dreptunghiului 
gazonat. Vrînd, nevrînd ne în
toarcem însă tot la apă Eram 

obișnuiți, în această perioadă de 
tranziție, să Ie urmărim pe fe
te în schituri de o persoană și 
abia după selecție să le reve
dem in bărcile de concurs. 
Le-am regăsit însă exact în 
componența de la ultimele cam
pionate mondiale. Răspunsul lui 
Victor Mociani vine prompt: 
„Fetele pregătesc campionatele 
naționale de mare fond (12—13 
aprilie) și apoi Regata Pancea- 
revo. Pînă la selecție mai este 
tncă mult..."

Rame și vîsle de aur, argint 
și bronz. Toate și-ar dori să 
ajungă pe lacul Krilatskoe, la 
Olimpiadă. Cine va reuși 7 în
că nu am aflat, să mai aștep
tăm puțin ...

Adrian VASILIU

PASIUNE...
Prin 1971—72 antrenorul omerîl 

Constantin Nour spunea despre 
tinărul Steiion Bâtănaș că va fi 
un sportiv de nădejde, care va 
înregistra performanțe pe măsura 
talentului de care dispunea» 
Intr-adevâr, juniorul de atunci 
a ciștigat titlul de campion na
țional și a înregistrat o serie 
de victorii oare-i recomandau ca 
pe un boxer de perspectivă. Dar 
o conj’unctură nefavorabilă l-a fă
cut pe Steiion Bâtănaș, ajuns 
senior, co numai după cîteva 
partide să abandoneze sportuL

Au urmat ani de școală, de 
încadrare în cîmpul muncii, dai 
.... vechea dragoste nu se uită, 
după cum singur spune. Tatăl 
său, muncitor la F.E.A. (Fabrica 
de elemente automatizate) — și 
•I fost boxer, se ocupă, în tim
pul liber, de secția de box a 

întreprinderii. Steiion îl vlxitcr 
altoie la sola de antrenament, șJ, 
In ultimii doi an-i, a devenit an
trenor voluntar. Muncește cu 
pasiune, îndrumă cu atenție pașii 
tinerilor dornici sâ se inițieze 
In nobila artă și, spre satisfac
ției lui și a iubitorilor boxului 
de ta F.E.A., sportivii respec- 
«vl cu și înregistrat primele 
performanțe. Unul dintre UnerS 
s& elevi, Tudor Costache, <x 
fost finalist al campionatelor na- 
țjonale de juniori de anul tre
cut, Iar recent, cucerind locul 1 
pe municipiul București a primit 
dreptul de a fi prezent și fa e- 
diția din acest on a turneufai 
final la Constanța, unde speră 
să nu mai rateze titlul de cam
pion Ic categoria semimuscă. Dar, 
ontrenorul Stelian Bâtănaș își 
pune speranțe într-o comportare 
bună și a tinerilor StQre Măr
gean șl Ionel Marin oare, fa 14 
ani, manifestă calități deosebite 
pentru acest frumos sport.

După cum ne mărturisea tînS- 
mrl antrenor, un sprijin mai farg 
cri asociației sportive do fa 
F.E.A. ar duce ki obținerea 
unor rezultate și mai bune.

I. PAUL

frge mină In mină cu impo- 
vestiții din stațiunile de spor- 
nă. La acestea se adaugă, fără 
rezultatele apreciabile din e- 
iama ale competiției sportive 
„Daciada-. Intr-o recentă listă 

>i depistați pe această cale 
și 30 de schiori.
comitent ar fi trebuit să creas- 
TATEA DE NIVEL REPUBLICAN 
OR DE SCHI. Din păcate, a- 
rință nu a fost încă respectată, 
că tributari unui „schi de ca
racterizat printr-un slab proces 
re, condus după metode înve- 
diocre, fără teste, fără norme 
3 domină ți dau calitate, de 
activitatea unor discipline ca 

i caiac-canoe, gimnastică etc.). 
LUMUL PREGĂTIRILOR SPECI- 

nu se apropie măcar de cel 
țelor mondiale. In cadrul sec- 

și la loturi, se muncește, în 
sură, la întîmplare, fără ori- 

paslune și adesea chiar fără

RAȚIILE DE SELECȚIE vizează 
i redus. Deși Programul pre
tor ea anuală a peste 30.000 de 
uniori, acțiunile efective de tri- 
ost debile, insuficiente cantita- 
.utfv. Această constatare a fost 
i șl de Centrul de medicină 
care consideră necorespunză- 

tățile celor aleși, de pildă, pen- 
le de fond.
a Lake Placid, în urma insuc

ceselor kx, specialiștii francezi — deși 
cu bogată tradiție în schiul mondial - 
au recunoscut o întîrziere mare in ra
port cu metodica modernă, nu trebuie 
să ne jenăm noi înșine să admitem că 
avem de ales căi noi in schi.
• CAI NOI, în primul rind în dome

niul organizatoric. Trebuie, de pildă, să 
reparăm greșeli oa aceea de a se fi 
acceptat ca județul Prahova (tocmai a- 
colo unde sint pîrtiile internaționale o- 
mologate I) să cedeze prioritatea schiu
lui în favoarea altor discipline...
* Mult mai mult se așteaptă efin 

partea organelor locale cu atribuții in 
sport, prea obișnuite să se bizuie numai 
pe inițiativele de la centru și sâ nu rea
lizeze nici măcar lucrurile mărunte oare 
le-ar sta la îndemînă (cum ar fi simple 
amenajări, o baracă, în locuri cu frec
vente concursuri, la Fundata, în Poiana 
Mică etc). Nu în ultimul rind, s-ar cere 
o mai strictă coroborare a problemelor 
schiului de performanță cu cele ale 
schiului de agrement.

Sîntem convinși că — în virtutea gus
tului popular crescînd pentru schi ți al 
recunoscutei capacități de mobilizare a 
organizațiilor noastre sportive — un efort 
sistematic ți convergent poate avea ca 
rezultat reapariția schiului românesc la 
Jocurile Olimpice de iama, in 1984, cu 
sportivi talentați, la nivelul ațteptat ai 
performanțelor internaționale.

Victor BANCIULESCU
Paul IOVAN

| EI SÎNT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pap. 1)

I finală, la București. In anul 
următor am ciștigat ți finala. 
Atunci m-a văzut antrenorul 
Stefan Babin de la Galati ți 

I mi-a zis că ar fi bine să vin
la el, pe malul Dunării, să fa
cem o treabă, că-mi găsește ți 

Ide lucru, că sint tare, parcă 
ar fi știut că am dat bine la 
coasă, ți că se aranjează, nu- 

Imai să vreau.
— Și ai vrut.

— Tata a spus că pot să fac 
Ice vreau. Fratele meu, Mihail, 

care a fost ți el luptător, a 
spus că e bine ce jac. Ața am 
ajuns la Galați, la Industria 

I sirmei.
— A fost greu 7
— Ba bine că nu. Am lu

crat in trei schimburi, ca tre
jilor. N-am lipsit la antrena
mente, că eram obișnuit tncă 

Ide acasă să dorm puțin ți să 
sar din pat cînd sună cocoșul, 
adică ceasul.

— Ai urcat repede 7
— Foarte repede. In vreo 

patru finale m-am bătut ți cu 
I fratele meu Mihail, care era 

cu 9 ani mai mare. In ’62, la 
Timișoara, eu am venit pe pri- 

Imul loc, el pe doi.
— V-ați luptat... frățește 7

— Am ciștigat prin tuș. Dar 
_ tot frățește se cheamă.

— CSte titluri naționale ai 
Martine 7

— 18. Am vrut eu să ajung 
la 20, dar nu s-a putut. Am 
făcut o luxație ți s-a jrupt“ 
seria.

— Amintește-ne seria de Ja 
Olimpiadă.

— La Olimpiadă, in loc să 
umblăm de colo pînă colo, de 
la Mar del Plata la Tokio, 
ne-am adunat toți laolaltă. La 
început s-a prezentat japone
zul, apoi a venit turcul, a ur
mat cel din R.F.G., m-am bă
tut ți cu bulgarul, cu ungurul 
ți am ciștigat medalia de aur 
după ce am trecut ți de so
vietic.

— Crezi, Martine, că e cea 
mai bună performanță a ta 7

— Așa s-ar părea. Dar eu mă 
gindesc că parcă e mai ceva 
să lupți 18 ani, ba chiar mai 
mult, ți să nu obosești.

— Mai e cineva în familie 
luptător 7

— A mai încercat Costel, dar 
n-a prea mers. De puternic 
insă e foarte puternic. Acum 
are 27 de ani, lucrează la Cir
cul de stat ți ține pe umeri 
vreo trei, adică vreo 200 de 
kile.

— Ce face Mihail, fratele mai 
mare 7

— E economist, foarte pri
ceput.

— Ascultă, Martine, spune-mi 
ți mie pe cine ai alege Intre

Mitică Pirvulescu și Ber— 
ceanu 7

— Mitică a fost un tehnician 
ce nu s-a văzut. Berceanu a 
acut ți tehnică, ți viteză. Pal
mares au amindoi, Ghiță mai 
bun, parcă. Dacă insă Constan
tin Alexandru ia aurul la Mos
cova, il urc pe podium intre 
ceilalți doi. Am credința că A— 
lexandru e parcă mai ambițios 
ca primii doi.

— Ce planuri ai 7
— Aș vrea să fac să mai ră

sară ceva copii pe salteaua mea 
de la Dinamo. Aștept, cum se 
face vremea mai bună, să iau 
cițiva băieți mai tineri, să dăm 
o raită pe la Vișani, să facem 
o demonstrație, să adunăm toți 
copiii din sat, la început să se 
uite, iar apoi să-i punem la 
trintă, ca să vedem care pe 
care. Eu am plecat acum 22 
de ani și nici nu prea am avut 
timp să vin gospodărește acasă, 
să rămin mai multă vreme. A 
venit momentul să caut la Vi- 
șani cițiva băieți care să-l bată 
pe Ene Daniel. A venit mo
mentul să cam fac și eu ce- 
• făcut nea Ștefan Babin. El- 
a pus ochii pe Nicu Martinescu,. 
eu mă simt dator să găsesc, la 
rindu-mi, un Martin Niculescu- 
sau Gheorghe Ion, ca să ir 
Iepe bine firul, să-l duc plo
con lui nea Ion Corneanu, e4 
pe la el trec toate ți e tare 
bine ci trec...



CAMPIONATE • COMPETIȚII

O SELECȚIONATĂ GALEZĂ DE RUGBY JOACĂ 

MÎINE LA CONSTANȚA Șl MARȚI LA BUCUREȘTI
ora 11, cel de al doilea dispu- 
tîndu-se marți, pe stadionul 
bucureștean Parcul copilului, de 
la ora 16. Meciurile se anunță 
foarte atractive, spectatorii a- 
vînd prilejul să urmărească o 
serie de rugbyști valoroși din 
țara noastră și din Țara Gali
lor.

După cum am mai anunțat, 
selecționata Mid-District din 
Țara Galilor susține două par
tide în țara noastră, în com
pania echipelor Farul și R. C. 
Grivița Roșie (organizatoarea 
turneului), fruntașe, ale rug
by ului românesc.

Primul joc are loc miine la 
Constanța, cu începere de la

PENULTIMA ETAPĂ

ÎN „CUPA ROMÂNIEI” LA VOLEI
întrecerile de volei din cadrul 

«Cupei României" programează 
astăzi și miine disputele din pen
ultima etapă, meciuri care — 
nici la fete, nici la băieți — nu 
mai pot produce mutații esen
țiale în clasament, participantele 
la turneele finale (locurile 1—6 
și 7—12) fiind cunoscute. Aștep
tăm, totuși, în cursul acestor 
confruntări, evoluții de mai bună 
calitate ale echipelor, măcar a- 
cum, în finalul competiției. Deci, 
la feminin : Rapid — Penicilina 
lași (duminică, ora 10, sala Giu
lești), Universitatea Timișoara —

ULTIMELE DISPUTE IN CADRUL CAMPIONATELOR

DE PATINAJ ARTISTICl

Programul scurt, din cadrul 
campionatului național de pati
naj artistic pentru juniori, s-a 
încheiat la cat. junioare II cu o 
surpriză. După ce 1a figurile o- 
bligatorii BrigiJte Zsigmond ocu
pase doar locul 7 (din 13 con
curente), evoluînd acum bine la 
programul scurt, corpul de arbi
tri i-a acordat în unanimitate 
primul loc. Laura Glăvan (Tri
umf București), cîștigătoarea 
exercițiilor obligatorii, s-a prezen
tat la întreceri cu un genunchi 
accidentat de la antrenamente.

Ieri seară, patinatorii din cate
goria juniori au executat figuri
le libere, dar întrucît întrecerile 
au început foarte tîrziu, rezul
tatele definitive, cu numele noi
lor campioni, le vom publica în 
numărul viitor al ziarului nos
tru. Iată cîștigătorii programului 
scurt: juniori II — Brigite Zsdg- 
mond (C.S.M. Cluj-Napoca) și 
Cristian Doru (C.S.Ș. Triumf 
București); juniori I — Viorica 
Nlcu și Florin Gafencu (ambii 
de ia I.E.F.S. București).

Vineri dimineață au intrat în 
concurs și seniorii, cărora le-au 
tost verificate cunoștințele, pen
tru început, la figurile obligatorii. 
La fete, cea mal bună „desena
toare" pe gheață a fost declarată

SANCȚIUNI DICTATE

DE F.R. HOCHEI
Pentru abaterile săvirșite în 

meciul Steaua — Dunărea Galați, 
din cadrul etapei de joi, F. R. 
Hochei a dictat următoarele 
sancțiuni : Tr. Cazacu (Steaua) — 
suspendat două etape pentru 
comportarea nesportivă din ulti
ma vreme ; Ai. Hălăucă (Steaua) 
șl T. Marcu (Dunărea) — avertis
ment.

I. MARINESCU (C.S. BRĂILA), UN ÎNVINGĂTOR
MERITUOS ÎN 

z
Vineri după-amiază, cînd parti- 

cipanții la „Cupa F.R.C." s-au 
prezentat la borna km. 7, de pe 
șoseaua București — Alexandria, 
ploua cu picături repezi șl reci, 
ia» șoseaua era parcă pustie. Ce
remonialul plecărilor a decurs 
totuși normal. Apelul concuren- 
ților, alinierea în spatele liniei 
de start, iar mai apoi o ultimă 
potrivire de șa, o învîrtitură de 
roată, un fluture strîns erau fă
cute cu calm, meticulos, fără ca 
cineva să arate că ploaia ar de
ranja peste măsură.

Am însoțit caravana juniorilor 
mari și, înainte chiar de a ieși 
din comuna Bragadiru, înregis
trăm prima evadare. Un sprint 
prelung, cu capul în ghidon, și 
I. Marinescu (C. S. Brăila) re
ușește, încetul cu încetul, să se 
distanțeze de ceilalți colegi de 
întrecere. Cursa era însă abia 
la început. Pină la km 42, unde 
întreaga caravană a făcut cale 
întoarsă, iar mai apoi pe toată 
distanța, pină în București, a- 
veam să asistăm la o multitudine 
de acțiuni, care de care mai cu
rajoase, mai spectaculoase. Ac
țiunea cea mai frumoasă a fost 
realizată tot de I. Marinescu 
care s-a desprins din nou din 
pluton realizînd o cursă de unul 
singur, pe aproape 40 km. I. Ma
rinescu a fost cronometrat pe li
nia de sosire cu timpul de 1 h 
57:03 (pe 70 km), iar după a- 
proape 2 minute (1 h 59:06) plu
tonul, în frunte cu V, Bărbu- 
ceanu (Petrolul Ploiești), urmat

Sportul

Universitatea București, Universi
tatea Craiova — Olimpia Oradea, 
C.S.U. Galați — Dinamo, Știința 
-Bacău — Maratex Baia Mare, 
Farul Constanța — Chimpex Con
stanța; iar la masculin: Explo
rări Baia Mare — Calculatorul 
București, Steaua — Dinamo (sîm- 
bătă, sala Floreasca, ora 16), 
Universitatea Craiova — Tracto
rul Brașov, Politehnica Timișoa
ra — Viitorul Bacău, Silvania 
Șimleu Silvaniei — C.S.M. Su
ceava, Delta Tulcea — Petrolul 
Ploiești.

brașov eanca Manuela Bădițoiu, 
iar la băieți, după o dispută a- 
prigă între Bogdan Kruti. și A- 
drian Vasile, arbitrii l-au văzut 
mai bun pe ultimul. Oricum, ti
tlul de campion al țării la cate
goria seniori se va decide, cu 
siguranță, între acești doi spor
tivi. Clasamentul la figuri obli
gatorii : băieți : 1. A. Vasil a 
(I.E.F.S. București) 6. — 18,80, 2. 
B. Kruti (Tractorul Brașov) 
8—-18,68, 3. Al. Anghel (C.S.Ș. 2 
București) 15—17,16 ; fete : L 
Manuela Bădițoiu (Tractorul Bra
șov) 5—18,28, 2. Gabriela Vodca 
(I.E.F.S. București) 12—17,52, 3.
Mariana Chițu (Tractorul Brașov) 
14—17,44.

Astăzi dimineață, de la ora 10, 
seniorii prezintă figurile liber 
alese.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

„CUPA PRIMĂVERII” 

LA MOTOCROS 
întrecerile .de motocros, mult 

gustate de public, continuă la 
sfirșitul acestei săptămînL După 
ce, duminica trecută, peste 10 000 
de brașoveni au urmărit pe te
merarii alergători pe dificilul tra
seu de pe Valea Răcădăului, mii
ne, iubitorii sportului cu motor 
din orașul Moreni vor avea pri
lejul de a-i vedea la lucru pe 
motocicliști. Pe Dealul Sîngeriș, 
de lingă Moreni, se va desfășura 
„Cupa primăverii", competiție de 
motocros organizată de asociația 
sportivă Flacăra-Automecanica 
Moreni. La dispute iau parte mo
tocicliști din patru categorii de 
vîrstă : seniori, tineret, juniori 
mari (14—16 ani) și juniori mici 
(10—14 ani).

„CUPA F.R.C.”
de O. Cel ea (Voința București!), P. 
Mltu (C.S.S. 2), D. Alexandru
(Olimpia), A. Radu (C.S.S. 
Steaua).

In cursa juniorilor mici, des
fășurată pe distanța de 40 km, 
am înregistrat, după 20 km de 
rulaj, evadarea a patru sportivi 
care la sosire au fost cronome
trați : 1. I. Schneider (Voința 
Arad) 1 h 04:50, 2. C. Mortocean 
(Voința Arad), 3. O. Mitran 
(Voința București), 4. Gh. KÎeln- 
peter (Voința Arad) — același 
timp, 1 h 04:55.

Cursa seniorilor, desfășurată pe 
70 km, a fost cîștigată de V. 
Marin (Dinamo) cu timpul de 
1 h 51:06, urmat de I. Butaru 
(Dinamo), I. Cernea (Olimpia), 
Cr. Ionescu (Voința Ploiești), T. 
Drăgan (Olimpia), M. Romașcanu 
șl D. Bonclu (Dinamo). toți a- 
celași timp.

Astăzi, de la ora 10, are Ioc 
etapa a Ill-a a competiției, pe 
un traseu în circuit, în parcul 
Herăstrău.

Gh. ȘT.

SPORT LA RADIO
(pe programul I)

DUMINICA 6 APRILIE, ora 
17 î „Sport și muzică* 4 (trans
misii directe de la întîlnlrile 
etapei a 26-a a Diviziei A de 
fotbal, știri din actualitatea in
ternă și de peste hotare) ; ora 
22,10 „Panoramic sportiv" (in
formații din actualitatea inter
nă și internațională, cronica 
„Daciadei", relatări și reporta
je de la manifestările spor
tive ale zilei).

LUNI 7 APRILTE, ora 18,15:

EXPOZIȚIE CU TEMATICĂ SPORTIVĂ 
LA CINEMATOGRAFUL FAVORIT

Cinematograful Favorit 
din Capitală a devenit in 
ultima perioadă de timp 
gazda unor frumoase și in
teresante expoziții.

In cursul acestei șăptă- 
mini a avut loc vernisajul u- 
nei expoziții cu tematică 
sportivă, organizată de clu
bul Steaua, în colaborare cu 
acest cinematograf.

Slnt expuse fotografii exe
cutate de-a Iun™*'  r wsto

Un colt din expoziția de 

uit sfert de secol de fotore
porterul Romeo Onodi, care 
a surprins in competiții pe 
mulți dintre marți sportivi ai 
României și ai clubului 
Steaua. Sint aduse in prim- 
plan momentele caracteristi
ce multor discipline sporti
ve, momente inedite, care 
datorită pasiunii cu care se 
urmărește o întrecere, vite-

NU
Există in județul Caraș-Se

verin o frumoasă tradiție 
sportivă și, firește, multe baze 
pe care se desfășoară activi
tatea. Mal vechi sau mai noi. 
Iată, de pildă, la Reșița s-au 
dat în folosință, în toamna șl 
iarna anului trecut, două ba
ze moderne : o sală a spor
turilor șl un patinoar arti
ficial. în cele ce urmează, 
dorim însă să' arătăm că — 
in ceea ce privește unele din 
aceste baze — există o lipsă 
de spirit gospodăresc de-a 
dreptul supărătoare, de ne
înțeles.

Astfel, sala de sport a Clu
bului sportiv muncitoresc Re
șița, solicitată zilnic de la 
ora 8 la 22, este total negli
jată, deși aparține unor mari 
unități industriale : Combi-

PE PATINOARUL „23 AUGUST» 
NU POATE FI OPRIT FUMATUL?
Atmosferă plăcută și primă- 

văratică la ultimul derby 
hocheistic. Pe patinoarul „23 
August" din Capitală era 
destul de cald, o bună parte 
din meci s-a jucat la lumi
na ... zilei, tineret mult în tri
bune, două galerii mai spor
tive parcă decît altădată și, 
peste toate, un scurt recital 
oferit de o orchestră de mu
zică ușoară alcătuită din foști 
hocheiști (excelentă idee !), 
ca și un program de filme de 
desene animate. Lată motive 
suficiente pentru ca, deși — 
„stelele**  hocheiului nostru, 
prezente la confruntarea Di
namo—Steaua, nu prea stră
luceau — cele cîteva mii de 
spectatori bucureșteni să fie 
totuși mulțumiți.

CINE joaca astAzl mîinb 
poate CÎȘTIGA ! « La trage
rea excepțională Pronoexpres de 
mîine, 6 aprilie 1980, se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300“ și „Sko- 
da 120 L“, cîștiguri în bani de 
valori variabile și fixe (50.000, 
15.000 lei etc.), precum și excursii

„Magazin sportiv" (Din cu
prins : știri la zi, săptămlna 
sportivă comentată, notații 
fotbalistice, medalion Doru 
Tureanu, serial olimpic, fot
bal meridiane).

MIERCURI 9 APRILIE, ora 
17,15 : „Fotbal minut cu mi
nut". (Transmisii directe de la 
întâlnirile etapei a 27-a a Di
viziei A de fotbal, știri din 
actualitatea competițională in
ternă șl de peste hotare). 

zei acțiunilor, distanței la 
care se află, scapă omului 
din tribună.

Expoziția fotografică prile
juiește celor ce o vizitează 

o plăcută reintilnire „in ima
gini", cu sportivi ca : Ilie 
Năstase, Iolanda Balaș, Vio
rica Viscopoleanu, Gheorghe 
Berceanu, Ion Bîrlădeanu, 
Nicușor Eșanu, Ion Corneliu, 
Ana Pasca, Ileana Jenei, 
Ion Dumitru, Anghel Iordă- 

la cinematograful Favorit 

nescu, Marcel Răducanu J.a.
Datele istorice și statistice 

care se afli pe un panou 
completează această expozi
ție care, dincolo de caracte
rul propagandistic pentru 
ctiibul Steaua, face o fru
moasă pledoarie pentru sport.

Octavian VINTILA

E DESTUL SĂ Al BAZE SPORTIVE...
natul siderurgic șl întreprin
derea constructoare de mașini 
din Reșița. La Bocșa există, 
de asemenea, o sală de sport 
care, deșt folosită, arată de 
parcă ar fi... părăsită. Ea a- 
parține asociației sportive Me
talul a întreprinderii con
structoare de mașini din a- 
ceastă localitate.

La Reșița există un teren 
de atletism (cîte orașe din 
țară și-ar dori așa ceva I) a- 
parținînd Clubului sportiv 
municipal. Pentru a reda sta
rea in care se găsește este 
destul, socotim, să reproducem 
cum l-a caracterizat însuși 
președintele clubului — Lan 
Glava — și anume că „arată 
ca un maidan-1. Dorim să mal 
dăm un exemplu : patinoarul 
artificial, „plin ochi" de di

Numai că ... Numai că du
pă o jumătate de oră de la 
începerea programului, pe pa
tinoar era un fum „să-l tai 
cu cuțitul* 4. Efectiv, era o 
problemă să poți vedea cu 
claritate tribuna de vizavi, în- 
tr-atît era fumul de dens. Șl, 
lesne de înțeles, supărător 
pentru cei care nu fumează 
sau pentru unii oameni care, 
pur și simplu, nu suportă 
fumul de tutun. Dar toți — 
șl mai cu seamă Jucătorii, ca
re depun la hochei un mare 
efort fizic — erau obligați să 
respire acest aer infestat. Șl 
de către cine, credeți 7 Bună 
parte a celor pe care l-am vă
zut f urnind erau tineri, unii

LOTO-PRONOSPORț. INFORMEAZĂ
în U.R.S.S. sau R. D. Germană. 
Nu pierdeți prilejul de a vă nu
măra printre marii cîștlgători ! 
® Pentru Iubitorii de pronosticuri 
sportive, concursul Pronosport de 
miine constituie un nou șl bun 
prilej de frumoase satisfacții. Mal 
multe variante jucate astăzi, mal 
multe șanse de succes la atracti
vul concurs de mîine.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO
DIN 4 APRILIE 1980

Extragerea I : 82 21 2 69 79 
8 28 40 29.

Extragerea a Il-a: 18 12 78 
47 88 9 84 35 43.

FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 993.115 lei din ears

SiMBĂTĂ

CICLISM : Parcul He
răstrău, ora 14 : alergări 
pe circuit în cadrul „Cu
pei F.R.C."

PATINAJ : Patinoarul 
„23 August", de la ora 
10 : campionatele repu
blicane de patinaj artis
tic seniori

RUGBY : Stadion O- 
limpia, ora 15,30 : Gloria 
Buc. — R. C. Sportul 
studențesc II (Div, B)

VOLEI: Sala Floreasca, 
ora 16 : Steaua — Dina
mo (m. A)

DUMINICĂ

FOTBAL : Stadionul
Steaua, ora 17,30: Steaua 
— Sportul studențesc 
(Div. A), ora 15,45 : me
dul de juniori ; Stadio
nul Autobuzul, ora 11 ; 
Autobuzul — Pandurii 
Tg. Jiu (Div. B) ; Sta
dionul Mecanică fină, o- 
ra 11 : Mecanică fină — 
Metalul Plopeni (Div. B); 
Stadionul T.M., ora 11 : 
T. M. — Ș. N. Oltenița 
(Div. O, Stadionul Elec
tronica, ora 11 : Electro
nica — FI. roșie Bucu
rești (Div. C) ; Stadionul 
Sirena, ora 11 : Sirena — 
Abatorul București (Div. 
C) ; Stadionul Laromet, 
ora 11 : Tehnometal — 
Vîscoza București (Div. C)

RUGBY : Stadionul Ti
neretului, ora 9,30 : Știin
ța Buc. — Olimpia Buc, 
ora 11 : Aeronautica Buc. 
—Ș.N. Oltenița (meduri 
In Div. B)

VOLEI : Sala Giulești, 
ora 10 : Rapid — Penici
lina Iași (f. A)

mineața pină seara tirziu — cu 
copii din cartierul Găvindar, 
ou 'copii și tineri din întregul 
oraș, și-a întrerupt activitatea 
din cauză că... s-a defectat un 
compresor. Și nimeni din Re
șița — este nevoie să mai a- 
rătăm ce întreprinderi mari 
industriale, ce specialiști de 
înaltă calificare se găsesc 
aici 7 — nu s-a oferit să a- 
jute la repararea compreso
rului. astfel că, la data cînd 
am fost acolo, frumosul pa
tinoar nu funcționa de două 
săptămînl 1

Chiar așa ? Să fi dispărut 
TOTAL spiritul gospodăresc la 
bazele sportive din județuâ 
Caraș-Severin 7

Modesto FERRARINI

chiar copilandri, înregistrați 
în cele două galerii, trăgînd 
cu sete din țigări, fără jenă, 
fără teamă că deranjează pe 
cineva. Chiar așa să fie 7 Nu 
deranjează pe nimeni 7 Nici 
măcar organele sportive însăr
cinate cu asigurarea bunei 
desfășurări a acestei între
ceri 7 Solicităm să se ia mă
suri severe, eficiente, împo
triva celor care fumează in 
incinta patinoarelor. Cu atît 
mai mult cu cît regulamentul 
jocului interzice fumatul in 
patinoare, tocmai pentru a 
proteja pe sportivi. Noi nu 
cerem, In fond, decît ca re
gulamentul să fie respectat !

Calin ANTONESCU

230.680 lei REPORT LA CA
TEGORIA 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII
..LOTO 2” DIN 30 MARTIE 

1980
Categoria 1 : 3 variante 25’4 

a 40,626 lei ; Cat. 2 : 6,25 a 
16.074 lei ; Cat. 3 : 19,75 a 
5.087 lei ; Cat. 4 : 87,25 a 1.151 
lei ; Cat. 5 : 253,75 a 200 lei j 
Cat. 6 : 2.152 a 100 lei.

Cîștigurile de Categoria 1 
au fost realizate de : FLORI
AN PASC, din Petroșani, E- 
CATERINA AMARANDEI din 
Iași șl NICULA PETRESCU 
din București.



La ordinea zilei Divizia fl, etapa a 26 a

CAMPIONATUL RAMINE
PRINCIPALUL SELECȚIONER!

7

TELEGRAFIC 18 TABERE

unor

Bun. rău, cum este, cam
pionatul reprezintă prima și 
marea cale de selecționare 
a loturilor reprezentative, 
în definitiv, prin ce alt mod 
am fi aflat de existența (sub 
raport sportiv, al perfor
manței) cutărui sau cutărui 
jucător ? „Campionatul, ob
servă selecționerul cu cea 
mai mare reușită din ulti
mii ani, Luis Cesar Me- 
notti, rămîne primul criteriu 
de alcătuire a unei echipe 
naționale. Trebuie însă să 
știi să-i descoperi multe 
taine, altfel greu de aflat. 
Tainele acestea se numesc 
urmărirea celor mai puțin 
semnificative, aparent doar, 
partide, observarea
jucători care nu spun nimic 
intr-un meci, dar se des
coperă mai tîrziu".

De mîine, ne reîntîlnim, 
deci, cu acest prim și mare 
selecționer care este cam
pionatul. Parcă ne întoar
cem cu mai multă nerăb
dare ca oricînd la el. Pen
tru că se așteaptă de la Di
vizia A soluții (citiți : 
nume de selecționabili) la 
semnele de întrebare ridi
cate de testele echipei na
ționale. în primul rînd, aici 
trebuie scormonit, aici tre
buie „forat" pentru ieșirea 
din tiparele, uneori prea 
strimte, ale operației de se
lecție. Poate că nu este de
loc rău să fie luate în cer
cetare și echipele mai pu
țin strălucitoare. Mai cu 
seamă că pe cele care sînt, 
de regulă, furnlzoarele lo
tului, le cunosc așa de bine 
antrenorii federaliT Le-au 
văzut, doar, de zeci și zeci 
de ori. Nu se știe de unde 
poate sări iepurele 1 Sînt 
mulți fotbaliști merituoși 
care — barați uneori și de

submediocritatea formațiilor 
în care joacă — rămîn în 
anonimat. în alte cazuri, 
creșterea calitativă, prin 
pregătire, a echipelor saltă 
și potențialul veritabilelor 
talente de la aceste cluburi. 
Să amintim aici, doar de 
F. C. Baia Mare sau F.C.M. 
Galați care au pus în va
loare, una mai de demult, 
cealaltă în actualul campio
nat, fotbaliști cvasi-necu- 
noscuți sau alții considerați 
ca fiind de mult pe linia 
ieșirii din fotbal. Condruc, 
Mureșan, Terheș, Balaban, 
Majaru — sînt doar cîteva 
posibile exemple pentru ge
nul de operații de care vor
bim. Aria observării trebuie 
să crească (geografic vor
bind) 
drum 
vedea 
joacă 
Asemenea cazuri nu trebuie 
tratate cu îngăduință și 
după criteriul că x sau y 
nu joacă la una dintre e- 
chlpele „mari“ 
natului, 
mă 
ria i 
mă 
de 
prin 
sale și să o 
care îi convine. Teoria se
lecționerului izolat spre a 
nu fi influențat reprezintă 
cel mai mare pericol pentru 
reușita alcătuirii unei echipe 
naționale" — este de părere 
un antrenor care a avut ceva 
succese în cariera lui.

Merită să ne reamintim 
de aceste adevăruri, acum 
cînd reintră în actualitate 
cel mai important selecțio
ner : campionatul.

® GLORIA nu are jucători 
indisponibili in lot. în partida 
cu echipa lui Viorel Mateianu 
va fi utilizat „ll“-le care a fost 
opus Sportului studențesc, în 
etapa precedentă. F. C. BAIA 
MARE a continuat să se antre
neze jucînd : 1—1 cu Rapid, la 
București, în drum spre Buzău. 
Va juca formația care a învins, 
cu 4—2, Steaua ARBITRI : M. 
Salomir — T. Crișan 
Cluj-Napoca) și D. 
(Arad).

(ambii din
Ologeanu

• POLITEHNICA
RA, care s-a antrenat joi

TIMIȘOA-
J i în 

compania a două echipe frun
tașe din campionatul județean, 
nu are probleme de lot, preco- 
nizîndu-se aceeași echipă ca în 
etapa precedentă. DINAMO are 
tot lotul valid. Dinu fiind și el 
recuperat. ARBITRI : V. Tătar 
(Hunedoara) — M. Fediuc (Su
ceava), N. Capră (Simeria).

foarte mult. Merită un 
la Timișoara spre a-1 
pe Nedelcu II. Coraș 
foarte bine la Iași.

ale campio- 
„Selecționerul, afir- 

Alf Ramsey, are dato- 
să asculte, să ia în sca- 
o mie de 
sugestii.

i filtrul

propuneri sau 
Să Ie treacă 

personalității 
aleagă pe cea

Eftimie 1ONESCU

• F.C.M. GALAȚI. Antreno
rul Constantin Teașcă are mari 
probleme în alcătuirea „ll“-lui 
de mîine, deoarece jucătorii din 
linia de mijloc (Moțoc — Bala
ban — Bejenaru) sînt acciden
tați. JIUL. Antrenorul Viorel

Tîlmaciu ne-a comunicat urmă
toarele absențe: Cavai și P. 
Grigore (entorse), Stoica (sus
pendat o etapă datorită cumu
lului de cartonașe galbene), 
Ciupitu își execută lunga sus
pendare dictată de club. ARBI
TRI : O. Anderco — I. Taar 
(ambii din Satu Mare) și R. 
Petrescu (Brasov).

nescu. Joi, formația militară, 
fără jucătorii de lot, a susținut 
un meci amical în compania di
vizionarei „B" Mecanică Fină, 
pe care a întrecut-o cu 3—1. 
SPORTUL STUDENȚESC îi are 
de recuperat pe M. Sandu și 
M. Marian, ambii indisponibili. 
ARBITRI : C. Bărbuiescu — A. 
Deleanu, A. Juria (toți din 
București).

• F. C. ARGEȘ a efectuat 
antrenamente obișnuite. Joi au 
participat la pregătire și jucă
torii care au făcut parte din 
loturile reprezentative. O sin
gură incertitudine: Doru Nico- 
lae. F.C. OLT va utiliza forma
ția obișnuită. ARBITRI: F. Co
loși (București) — I. Igna (Ti
mișoara) și I. Crăcinescu , Rm. 
Vîlcea).

• S.C. BACAU a făcut an
trenamentele obișnuite, întregul 
lot fiind apt de joc. OLIMPIA 
SATU MARE sosește azi la 
Bacău, fără Matei, reținut de 
probleme familiale. ARBITRI: 
C. Dinulescu — I. Pop, D. Ră- 
dulescu (toți din București).

• STEAUA îl are, în conti
nuare, indisponibil pe Iordă-

AZI, UN ATRACTIV „AMICAL “
Pe terenul bucureștean

I.C.S.I.M., din str. Barbu Vă- 
cărescu, se va disputa astăzi,

cu începere de Ia ora 15,30, o 
atractivă partidă amicală, ca
re va opune divizionarei C 
I.C.S.I.M. pe liderul seriei a 
doua a Diviziei B, Rapid.

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA îl mai are doar pe Negrilă 
indisponibil, Cîrțu fiind refăcut. 
Țicleanu este apt de joc. A.S.A. 
TG. MUREȘ nu îl poate pre
zenta pe Fanici, 
Mureșenii au plecat ieri după- 
amiază spre Craiova.
R. Stîncan — Gh. Retezan, A. 
Voinea (toți din București).

• CHIMIA 
întregul lot apt de joc. 
tru prima oară în acest sezon* . 
cum ne declara antrenorul M- 
Pigulea. „U" CLUJ-NAPOCA 
â’ispune și ea de întregul efec
tiv de jucători, Vidican fiind 
refăcut. ARBITRI : M. Buzea — 
Gh. Dumitru (ambii din Bucu
rești), Gh. Jucan (Mediaș).

• POLITEHNICA IAȘI va a- 
linia formația care a cîștigat 
meciurile cu Gloria (la Buzău) 
și Chimia Rm. Vîlcea (pe teren 
propriu). C.S. TIRGOVIȘTE, cu 
un moral întărit după „remiza” 
de la Bacău, nu anunță modi
ficări în formație. ARBITRI t 
N. Georgescu — C. Raica (am
bii din București) și A. For- 
wirth (Timișoara).

accidentat.

ARBITRI:

KM. VÎLCEA are 
„pen-

*

o tn-
6 apri-
platoul
a 6*a-

Clubul Steaua invită su
porterii și simpatizanții e- 
chipeă de fotbal la 
thnire — duminică 
lie, ora 16 — pe 
dta fața peluzei I
dionulul Steaua, în vede
rea unei colaborări care 
să contribuie la o atmos
feră mal plăcută șl mai 
sportivă cu ocazia compe
tițiilor care au loc ta 
•cest complex sportiv.

Etapa de mîine in Divizia B

CAP DE AFIȘ: CORVINUL HUNEDOARA F.C. BIHOR
Două puncte de mare atrac

ție oferă iubitorilor fotbalului 
etapa a 22-a a campionatului 
Diviziei B. Primul dintre ele 
este, desigur, derby-ul seriei a 
III-a, Corvinul — F. C. Bihor, 
o partidă între foste divizio
nare A, o partidă care va de
cide în mare măsură dacă gaz
dele sau oaspeții vor primi cale 
liberă spre primul eșalon. Fa- 
vorlți sînt hunedorenll. Corvi-

nul a pornit tare în retur, în- 
vingînd chiar și la Bistrița, a- 

colo unde foarte puține echipe 
au clștigat puncte, dar F. C. 
Bihor are suficiente resurse 
pentru a da o replică viguroasă 
și — nu trebuie uitat — a mai 
dștigat, nu de mult (cu doi 
ani în urmă, cînd aceste echipe 
activau în Divizia A) la Hune
doara. Al doilea punct de a- 
tracție : va rămîne echipa pre-

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

gătită de Nicolae Proca neîn
vinsă și după „escala Medgi
dia”, mai ales că Cimentul are 
nevoie de cele două puncte ca 
de aer pentru a rămîne în 
cursa pentru supraviețuire ? în 
sfîrșit, pentru a nu omite și- 
seria a II-a, rămîne de văzut 
dacă urmăritoarele Rapidului 
(care nu joacă), Progresul-Vul
can șl Metalul București, vor 
reuși să aducă puncte de la 
Blatina șl, respectiv, Moreni ; 
puncte care pot cîntări mult a- 
tund cînd se vor încheia con
turile promovării.

UITE GOLUL,
Ceea ce vă povestim în rindu- 

rile care urmează — recunoaș
tem : greu de crezut — nu s-e 
petrecut la un joc între copil, 
undeva într-o curte sau pe «n 
mic teren viran, ci Intr-un MECI 
OFICIAL DE CAMPIONAT IN
TRE DOUA DIVIZIONARE B, 
Carpațl Mirșa șl Autobuzul Bucu
rești. Era minutul 62 și cel din 
Mîrșa conduceau cu 2—0. Dar, 
fotbaliștii de la Autobuzul nu se 
dădeau bătuți. Ba. la un con
traatac, surprinzîndu-1 pe apără
torii de la Carpațl Mirșa depar
te de propria lor poartă, au șu
tat ta poarta goală. Gol î Evi
dent, nimeni nu mai putea opri 
mingea. Nimeni, in afară de un 
jucător de rezervă al gazdelor, 
pe nume D. ISTVAN, care afita- 
du-se in acel moment ta spatele 
porții (n.r. : ce căuta acolo T), a 
ttșnit ta teren șl a șutat ta min
ge, impiedicînd-o să Intre ta 
poartă !

Conform regulamentului, con
ducătorul jocului n-a putut face 
altceva decît să acorde „minge de 
arbitru", din care nu s-a ales ni
mic. Puțin mal tlrzlu, oaspeții au

NU E GOLUL!
șutat din nou la poartă. De data 
aceasta, din afara terenului n-a 
mai apărut nimeni, astfel eă go
liri a putut fi înscris. Oricum; 
2—1 pentru Carpați Mîrșa, țn loc 
de 2—2, cit ar fi fost scorul real; 
fără intervenția de neconceput a 
lui D. Istvan.

Comisia de disciplină a trebuit 
să umble mult prin textele din Re
gulamentul de organizare a acti
vității sportive, fiindcă acolo 
erau prevăzute sancțiuni pentru 
toate abaterile posibile, in a£ar& 
de un asemenea act la care, fi
rește, nu s-ar fi putut gîndi mV 
metni. în cele din urmă, prin asi
milare cu o altă infracțiune, d; 
Istvan a fost suspendat plnă la 
■fîrșitul campionatului.

Ne amintim că. în urmă cu un 
an, Al. Badea, antrenor la Gloria 
Buzău, a făcut cam același lu
cru într-un meci de Juniori 1

Au epuizat unele echipe toate 
celelalte 
apărarea 
scrierea 
că nu !

sisteme de a-Si Întări
Șt 

de
de a Împiedica ta- 
goluri ? Să sperăm

Jock BERARIU

DE MÎINE A
SERIA I : I.CJLM. Brașov — 

Delta Tulcea : L Bîră (Sibiul, 
C.S. Botoșani — C.S.M. Suceava: 
L. Vescan (Alud). Viitorul Vaslui 

Minerul Gura Humorului : M. 
Stan (București), Viitorul Gheor- 
gheni — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej : N. Fosa (Galați), Cimentul 
Medgidia — F.C.M. Brașov 8 V. 
Sânul (lași), Portul Constanța — 
MusceLul Cimpuliung : C. Maghiar 
^București), Tractorul Brașov — 
Progresul Brăila : F. Popescu 
(Ploiești), Unirea Focșani — F.C. 
Constanța : T. Balanovid C&ași), 
F.C. Brăila — Nitramonda Fă
găraș : C. Teodorescn (Tîrgo- 
Vlște).

SERIA A n : Petrolul Ploiești 
— Carpați Mîrșa : C. Rațdu 0HU- 
nedoana), Emengia Slatina — Pro- 
S Vulcan București : C.

(Brașov), Mecanică fină 
București — Metalul Plopenl : 
M. Fecior eseu (Bacău), Gaz me
tan Mediaș — Chimia Tr. Măgu
rele : V. Damșa (Timișoara), 
Flacăra Moreni — Metalul Bucu
rești : v. To pan (Cluj-Napoca) —

DIVIZIEI B
se dispută azi, de la ora 16, Auto
buzul București — Pandurii Tg. 
Jiu : Z. Czavar (Odorhel), Șoimii 
Sibiu — Poiana Cîmplna : C. 
Szilaghl (Bala Mare), Chimica 
Ttanăveni — Rulmentul Alexan
dria : M. Dumea (Roman), Lucea
fărul București — F.C.M. Giurgiu
— «minat.

seria A III-a : Corvinul Hu
nedoara — F.C. Bihor Oradea : 
N. Rainca (Birlad), Dacia Orăștie
— Someșul Satu Mare : A. lanuș 
(București), F.C.M. Reșița — 
Aurul Brad : C. Biziiichl (Bucu
rești), Strungul Arad — Unirea 
Alba talia : A, Mustățea (Pitești), 
Ind. stamei C. Turzll — Gloria 
Bistrița : G. Dragomtr (Bucu
rești), Metalurgistul Ouglr , — 
Minerul Cavnic : M. Huștuc 
(București), Minerul Moldova 
Nouă — U.T.A. : V. Ciocli teu 
(Craiova), Minerul Anina — CJ.R. 
Cluj-Napoca : I. Rus (Tg. Mu
reș), înfrățirea Oradea — 
UJd. Timișoara : M. ivănoescu 
(Brașov).

Divizia de juniori comentată de antrenorii ei

D. NICOLAE-NfCUȘOR (Mnam»): „TIMPUL (insuficient) Șl TERENURILE (necorespunzătoare] — - 

MARI OBSTACOLE IN PREGĂTIREA TINERILOR JUCĂTORI "

I.T.H.R. VĂ INVITĂ!
Pentru zilele de odihnă, întreprinderea de Turism, Ho

teluri șl Restaurante București sugerează cîteva idei :
• serii de 6 zile în hotelul jStăvilar" din Sinaia, în- 

cepind cu zilele de 7, 8 sau 9 aprilie
• cel puțin 6 zile se pot petrece și in stațiunile Durău, 

Borșa, Poiana Mărului, Tușnad, Predeal, Căciulata și Se- 
menic, începînd cu a doua parte a lunii aprilie

• la Poiana Brașov, seriile de odihnă au fost stabilite 
între 7 și 12, 19 și 28 aprilie

Programul de funcționare al filialelor de turism bucu- 
reștene este zilnic între orele 8 și 20.

„De tind am venit de la Bacău 
— ne spunea, cu două zile ta ur
mă, antrenorul Dumitru Nicolae- 
Nlcușor — am încercat să rezolv 
aici, la Dinamo, una dintre cele 
mai spinoase probleme ale in
struirii copiilor și juniorilor : mă
rirea volumului de muncă. Pen
tru că, dacă vrem cu adevărat 
sd facem ceva, atunci la acest 
capitol al muncii noastre trebuie 
sd ridicăm ștacheta. Și s-o ridi
căm. zdravăn, de la 10—11 ore 
sdptămtnal, la cel puțin 30... Am 
reușit să îndeplinim acest dezi
derat îndeosebi tn cursul vacan
țelor elevilor. Dar, ianuarie-fe- 
bruarie-martie și octombrie-no- 
iembrie-decembrie stnt perioade 
care însumează... o jumătate din 
an, tind nu putem face ce ne-am 
propus, datorită unor cauze arhi
cunoscute, printre ele inscriin- 
du-se TIMPUL (insuficient) și 
TERENURILE (necorespunzătoare) 
avute la dispoziție..."

O altă problemă, discutată cu 
actualul coordonator al centrului 
Dinamo șl antrenor al diviziona
rei de juniori a clubului din sos. 
Ștefan cel Mare, a fost aceea 
privind condițiile concrete ta care 
se materializează procesul de pre
gătire, „Avem la Dinamo un te
ren bun, cu iarbă, pe care jucăm, 
pe care ne pregătim cu toții tind 
e timp frumos. Dar e singurul, 
tar atunci tind e vreme rea, vo- 
lens-nolens, tot zgura ne așteaptă. 
Și zgura asta, de care nimeni 
nu scapă de la 10 la 18 ani, NU 
AJUTA FOTBALUL. E greu să 
exersezi deposedări prin aluneca
re, stopuri perfecte, plonjoane cu
rajoase pe astfel de suprafețe. 
In acest sens, mie nu-mi țese din 
minte o tnttmplare petrecută eu 
vreo două decenii in urmă, tind

am jucat cu echipa națională 
două meciuri tn Grecia : unul cu 
naționala acestei țări, la Atena, 
pe gazon (1—0 pentru noi), iar 
celălalt, pe zgură, cu echipa Vo
ios (0—3 1 ?). Aceste două rezul
tate constituie, dacă vreți, dife
rența dtntre a juca pe gazon și 
£e zgură. Iar atunci tind e vor- 

a de instruire, această discre
panță e și mai pronunțată..."

In campionatul trecut, l-am a- 
mlntit antrenorului care a promo
vat la Bacău o întreagă genera
ție de jucători, Dinamo a făcut 
figurație. Anul acesta rezultatele 
s-au îmbunătățit simțitor. De ia 
0—1 cu „Foii" Timișoara, 0—3 eu 
Universitatea Craiova, 0—2 cu 
F. C. Baia Mare, 0—1 eu A.S.A., 
0—1 cu S. C. Bacău, toate pe te
ren propriu, la 1—0 cu F. C. Ar
geș, 1—1 cu Steaua, 3—3 cu A.S.A. 
Tg. Mureș în deplasare, 1—1 cu 
Universitatea Craiova, toate echi
pe fruntașe, este o cale lungă. 
„Este calea unei mai bune pre
gătiri, a talentului unor jucători 
ca Mânu (fundaș), încercat și la 
echipa de seniori, Popicu (mij
locaș), Mitracu și T. Petre (înain
tași), cu toții proveniți din echi
pa lui Emil Dumitrtu. Ceea ce 
vreau să spun e, insă, altceva. La 
copii și juniori n-ar trebui să 
conteze atit de mult rezultatele 
dintr-un campionat sau altul, ci 
dacă Mânu, Popicu, Mitracu, T. 
Petre și mulți alții ca ei de la 
alte cluburi AU BAGAJUL DE ÎN
SUȘIRI ȘI PREGĂTIREA NECE
SARA PENTRU A FI PROMO
VAȚI. Or, pentru a te convinge, 
trebuie sd încerci. La Dinamo e 
mai greu, echipei cerîndu-i-se, tn 
mod firesc, cucerirea titlului. Din 
această cauză, consider că ar fi 
utilă o competiție intermediară în

tre juniori și Divizia A, sau — 
cum erau, cu ani in urmă, Dina
mo Victoria, Dinamo Obor — o 
formație din eșalonul secund, ia 
care juniorii noștri sd se rodeze 
uh an-doi pentru a putea face 
față cerințelor disputelor din pri
ma categorie. Toate aceste pro
bleme pe care eu le-am enume
rat stnt în atenția noii conduceri 
a clubului nostru și, subliniez, 
pentru rezolvarea lor ni s-a pro
mis tot sprijinul".

Intr-o frumoasă zl de primăva
ră, am asistat la antrenamentele 
conduse de D. Nicolae-Nicușor, 
losif Varga, Dumitru Ivan, Gheor- 
ghe Timar, Constantin Frățilă. O 
zl, pe parcursul căreia ne-am 
convins că la Dinamo se fac In
tr-adevăr eforturi pentru a se 
ridica ștacheta volumului de ore 
de antrenament săptămînal, dezi
derat major într-o activitate de 
la care se cere din ce ta ce mai 
mult.

Laurențiu DUMITRESCU

1. F.C. ARGEȘ 25 13 9 3 46-14 35
2. Steaua 25 14 6 5 61-21 34
3. A.S.A. Tg. M. 25 10 13 2 44-25 33
4. Univ. Cv. 24 12 6 6 54-23 30
5. Sportul stud. 25 12 5 8 51-27 29
4. F.CJW. Galați 25 11 7 7 39-28 29
7. S. C. Bacău 25 12 4 9 33-31 28
8. „U“ Cj.-Nap. 25 11 5 9 37-40 27
9. Polit. Iași 24 9 8 7 39-28 26

10. „Poli**  Tim. 25 9 7 9 26-28 25
11. Dinamo 25 8 7 10 29-26 23
12. Olimpia 25 7 9 9 29-35 23
13. F.C. B. Mare 25 9 5 11 41-57 23
14. C.S. Tîrg. 25 8 4 13 28-40 20
15. Gloria 25 6 7 12 27-46 19
16. Jiul 25 8 3 14 29-50 11
17. Chimia R. V. 25 6 5 14 24-59 17
18. F.C. Olt 25 3 2 20 19-71 1



Incepind de astăzi, la Berna

0 inimoasă victorie a jucătoarelor noastre fle popice
BRAȘOV. 4 (prin telefon).

Reprezentativele feminine și 
masculine de popice ale Româ
niei susțin o dublă întîlnire a- 
micală cu selecționatele R. F. 
Germania. Vineri, pe eleganta 
arenă Rulmentul, cu patru piste, 
s-au întîlnit echipele feminine 
ale celor două țări. Formația 
oaspete, cu o excelentă carte 
de vizită, cîștigătoarea titlului 
mondial în 1978, a fost între
cută categoric de către repre
zentativa țării noastre cu sco
rul de 2 474—2 212 p d. Sextetul 
românesc a constituit o echipă 
omogenă, cinci dintre cele șase 
jucătoare obținînd rezultate de 
peste 400 p d. Cele mai bu
na jucătoare românce au 
fost : Ana Petrescu — 441 p d,

Elena Andreescu — 426 p d șl 
Margareta Cătineanu — 423 p d 
— cu nici o bilă aruncată in 
gol. De la oaspete, cel mai 
mare punctaj l-a realizat Ga
brielle Bergholz — 396 p d.

Simbătă, la ora 11, în sala 
de protocol a hotelului Carpați, 
va avea loc tragerea la sorți a 
ordiriei de intrare pe piste a 
participanților la campionatele 
mondiale de la Mangalia Nord, 
care se vor desfășura în pe
rioada 24—31 mai. După-amiază, 
de la ora 15, tot pe arena Rul
mentul, se vor întîlni echipele 
masculine ale României și 
R. F. Germania.

Carol GRUIA, coresp.

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
IN TURNEUL DE FOTBAL 

pentru juniori de la Cannes, 
selecționata României (formația 
de perspectivă) a întâlnit e- 
chipa Irlandei, pe care a în
vins-o cu scorul de 1—0 (0—0), 

i Golul a fost înscris în min. 
If4 de Stoica. în cadrul acele- 
țUsi grupe, reprezentativa Fran- 
i ței a întrecut cu scorul 
' (3—0) echipa S.U.A.

victoria prin abandon în pri
ma rundă in fața lui Evgheni 
Kotov (U.R.S.S.), iar în limi
tele categoriei muscă. Constan
tin Țițodu l-a învins la puncte 
pe mexicanul Gilberto Roman.

de 7—1

Carol 
Tițola

PUGILIȘTII noștri
Bajnal și Constantin
■-au calificat pentru semiflna- 

■teie turneului internațional de 
box de la Bangkok. în gala 
sferturilor de finală, Carol 
Hajnal (cat. ușoară) a obținut

“TURNEUL F. I. R. A

IN CADRUL circuitului italian 
de tenis, la Cagliari (Sardinia), 
Florin Segărccanu și Andrei 
Dlrzn s-au calificai in opti
mile de finală ale probei de 
dublu, după ce au întrecut pe
rechile 3 Cicocecatti, Charley 
(S.U.A.) cu 6—2, 6—2 ; Tous, 
Quistada (Spania) cu 6—2, 6—2; 
și Cotard, Tuslane (Franța) cu 
6—3, 1—6, 7—5. In turneul in
dividual : Segărccanu — Alva
rez (Spania) 5—7, 3—6 ; Dirzu
— Grise (Anglia) 6—0, 6—1 ; 
—Kaplan (S.U.A.) 6—2, 6—2 șl
— Svensson (Suedia) 1—6, 6—4, 
4—6.

PENTRU JUNIORI
TUNIS, 4 (prin teîeton). Corn- 

petiția organizată de F.I.R.A. pen
tru rugbyștii juniori a continuat 
cu partide pentru cele două ju
mătăți de clasament. Jucînd in 
turneul pentru locurile 5—8, echi
pa României a dispus clar de 
formația Portugaliei, cu scorul de 
»—10, urmînd să în tihnească 
duminică selecționata Marocului, 
care a întrecut reprezentativa 
B.F.G. cu 16—8.

tn turneul pentru primele 
locuri. Italia — U.R.S.S. 29—3 
«1 Franța — Spania 20—W, 
învingătoarele calificîndu-se pen
tru finală, în timp ce invln- 
sele vor juca pentru poziția a 
treia.

In grupa secundă: Tunisia — 
Coasta de Fildeș 11—3.

AU CONTINUAT M£C1UBIL> 
turneului internațional măscuita 
de baschet pentru «Premiul ora
șului Sofia". Rezultate ' ‘ 
Sofia — ” 
Varșovia 
(38—30) ; 
(43—37) ;
68—M (34—33),

tehnice :
Moscova 83—S3 (57—40) ; 
— București 80—77 

Sofia n — Fraga 70—107
Budapesta — Havana

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ
Astăzi încep, in capitala El

veției, întrecerile celei de a 
12-a ediții a campionatelor eu
ropene de tenis de masă. Pe 
tabelele de concurs figurează 
172 de jucători și 110 jucătoa
re din 31 de țări ale continen
tului. Competiția are loc in in
cinta patinoarului Allmend — 
cu 12 000 de locuri — care a 
găzduit, între altele, campio
natele europene de gimnastică 
și cele mondiale de hochei pe 
gheață. Se va juca pe 16 me
se de fabricație „Stiga", cu 
mingi „Schildkrot".

După campionatele mondiale, 
„europenele" constituie cea mai 
valoroasă competiție a tenisu
lui de masă, la ele participind 
un mare număr de sportivi re- 
numițl, printre care și maestra e- 
merită a sportului Maria Alexan
dru, de trei ori campioană mon
dială în îndelungata șl presti
gioasa sa carieră și deținătoa
rea unor titluri continentale la 
simplu și dublu. La ultima edi
ție a campionatelor europene 
(Duisburg — 1978), Maria Ale
xandru și Liana Mihuț-Urzică 
au cucerit titlul la perechi, în 
timp ce echipa feminină a re
ușit să urce și ea pe podium, 
obținînd medalia de bronz, în 
alcătuirea : Maria Alexandru, 
Liana Mihuț și Eva Ferenczi 
(aceasta din urmă încă junl-

oară atunci). Echipa masculină 
a reintrat (după absența de la 
ediția din 1976, din lipsă de va
loare) în prima categorie, tot 
în grupa B. La Duisburg au 
jucat Șerban Doboși, Teodor 
Gheorghe și juniorii — pe a- 
tunci — Zsolt Bohm și Simlon 
Cri șan.

La Berna vor evolua Maria 
Alexandru, Eva Ferenczi șl 
Liana Urzică (antrenor Emil 
Prokopecz), respectiv Șerban 
Doboși, Zsolt Bohm, Slmion 
Crișan — rezervă juniorul Eu
gen Florescu (antrenor Paneth 
Farkaș).

în proba pe echipe, ambele 
noastre formații fac parte din 
grupele B ale categoriei L For
mația feminină are ca adver
sare reprezentativele Ceho
slovaciei, Angliei, Suediei, Lu
xemburgului și Bulgariei. Echi
pa masculină va juca alături 
de cele ale Angliei, Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei, Sue
diei și Bulgariei După cum s® 
vede, echipe puternice și in
tr-un caz și în celălalt, cum 
este firesc în această primă ca
tegorie. Adversari redutabili 
Încă din primele tururi, vor a- 
vea sportivii noștri și In pro
bele individuale.

Am invitat pe cel doi antre
nori să ne spună părerea lor 
despre participarea sportivilor

MECIURI PENTRU TITLURILE MONDIALE DE ȘAH
în localitatea iugoslavă Donji 

Milanovac a început meciul 
dintre maestrele Nana Iose
liani (U.R.S.S.) și Suzana Ve- 
rdezi (Ungaria), con tind pentrn 
turneul pretendentelor la titlul 
mondial feminin de șah. Pri
ma partidă, in care VerSczy • 
jucat cu piesele “ 
chelat remiză.

Meciul dintre 
Lajos Portisch și 
contînd pentru turneul 
denților la titlul mondial de

șah, a continuat in orașul me
xican Xalapa cu partida a treia, 
încheiată remiză la mutarea a 
14-a. Portisch conduce cu sco
rul de 2—1.

români la campionatele euro • 
pene.

E. Prokopecz : „Cred că o- 
biectivele de performanță, 1» 
echipe și individual, vor fi în
deplinite. Confruntarea din gru
pa noastră va fi foarte ștrinsă. 
calificarea în finale realizîndu- 
se, între cele mai tari echipe 
(Anglia, Suedia, Cehoslovacia si 
— sper — România), — în cele 
din urmă la meciaveraj. Nu cred 
că vreo echipă poate scăpa fă
ră înfringere. Formația noastră 
are, totuși, o situație diferită 
de acum doi ani. Maria Ale
xandru nu mai are, firește, 
forța de joc de atunci. în plus, 
sînt tot mai puține jucătoarele 
care nu au invățat să joace con
tra apărătoarelor. Ferenczi șl 
Urzică au mai erescut față de 
Duisburg și, aplicind bine cec» 
ee șliu, pot menține forța echi
pei. Oricum, cele 3 sportive nu 
au contracandidate pe plan in
tern ..."

E. Paneth : -Adept al pregă
tirii intense, ra-am străduit să 
lucrez astfel șl cu lotul pe care 
11 deplasăm la Berna. Cîteva 
Îmbolnăviri în ultima parte a 
pregătirii — Doboși, Iosif 
BShm, acesta din urmă ncre*-  
tabillt șl scos din formație ș.a. 
— nu mi-au dat posiblitatea să 
fac tot ce mi-am propus. Ori
cum, s-a lucrat bine Și cred că 
ne vom îndeplini obiectivul, bă
ieții noștri reprezentînd o» 
demnitate tenisul de masă ro
mânesc".

Așadar, să așteptăm rezulta
tul întrecerilor, care se vor în
cheia în seara zilei de 13 apri
lie. (M. O)

albe.

marii 
Boris

maeștri 
Spasski, 
preten-

»-a ln- I
Pe patinoarul din Alma Ata

PENTRU PRIMA OARĂ
MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 

în recentul concurs de patinaj 
viteză de la Alma Ata, finlan
dezul Jukka Salmela a reall-

ÎNOTĂTOARELE ROMÂNCE INVITATE
LA CAMPIONATELE S.U.A

Pentru prima oară, înotătoa
rele noastre participă la cam
pionatele naționale ale S.U.A. 
Răspunzînd favorabil invitației 
forului de specialitate de peste 

! Ocean, Carmen Bunaciu, Irinel 
Pănulescu și Mariana Paras- 
chiv, însoțite de antrenoarea 
Cristina Șoptereanu, vor pleca 
mîine la Austin (Texas). Pen
tru 
rile 
lie) 
tant 
bazin acoperit, iar faptul că 
vor concura alături de nu
meroase campioane șl record-

sportivele noastre, întrece- 
de la Austin (9—12 apri- 
reprezintă cel mai impor- 
test al actualului sezon în

mane mondiale, Intr-o piscină 
lungă de 50 m, ne va da po
sibilitatea unei mai bune eva
luări a forțelor de care dispun 
înaintea J.O. de la Moscova.

în prima zi a concursului, 
Bunaciu va înota 200 m spate, 
Pănulescu 100 m liber, iar Pa- 
raschiv — 200 m fluture ; în 
cea de a doua zi, toate trei se 
vor alinia la startul probei de 
200 m mixt. Pănulescu și Pa- 
raschiv vor mai concura in 
ziua a 3-a la 400 m mixt, iar 
Bunaciu, în ultima reuniune, 
la 100 m spate.

CONCURSUL REPUBLICAN DE SĂRITURI ÎN APĂ
(Urmare din pag. 1)

a lui Alexandru Bagiu ; im
portant la acest săritor (pre
gătit acum de Pantelimon De- 
cuseară) este însă 
abordat cu succes 
furi cu coeficient 
tate maxim (dublu 
mătate răsturnat și triplu salt 
și jumătate înainte), care îi 
întăresc șansele de a ataca 
proba oficială pe plan interna
țional de la trambulina de trei 
metri, cu posibilități de afir
mare (precizăm că pînă de cu
rând Bagiu era specialist doar 
la platformă). Notă bună și 
pentru prestația lui Doru 
delcu ; Mathias Kaiss și 
Oprean — inconstanți.

faptul că a 
cîteva sal- 
de dificul- 
salt și ju-

Ne- 
Dan

1 m 
Timar

Clasamente. Trambulină 
senioare : 1. Cristina
(C. S. Școlar Triumf București) 
372,20 p ; 2. Felicia Cîrstea (Li
ceul nr. 2 București) 356,65 p ; 
3. Anca Bereș (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 355,55 p ; 4. Isabela

SUB 31 SECUNDE 1
zat în proba de 500 m timpul 
de 36,8, fiind astfel primul pa
tinator din lume care coboară 
sub granița celor 37 secunde. 
Performanța sa nu va putea 
fi însă omologată ca record 
mondial întrUcît Salmela a par
ticipat în afară de concurs la 
întrecerile de pe patinoarul 
„Medeo“ contînd pentru Cupa 
U.R.S.S. Astfel, recordul lumii 
rămîne în continuare în pose
sia sportivului sovietic Evgheni 
Kulikov, care a fost înregistrat, 
pe același patinoar, cu timpul 
de 37,0.

ÎNTRECERILE
SPORTIVILOR

AFRICAN!

Bercaru (C. S. Școlar Triumf) 
352,30 p ; 5. Rodica Vrînceafiu 
(C. S. Școlar Sibiu) 336,95 p ; 
6. Daniela Cojanu (Progresul 
București) 328,60 p ; seniori : 1. 
Al. Bagiu (Crișul Oradea) 488,90 
p ; 2. Doru Nedelcu (Progresul) 
466,65 p ; 3. Mathias Kaiss
(C.S.M. Sibiu) 423,35 p ; 4. Dan 
Oprean (C.S.S. Sibiu) 402 p ; 
5. Tiberiu Barabaș (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 389,90 p ; 6. Dan Luca- 
ciu (C.S.M. Cluj-Napoca) 360,95 p.

BOX • Da Nara (Japonia), 
portortcanui Samuel Serrano și-a 
păstrat titlul de campion mondial 
la cat. stupea*-pană,  învingînd prin 
k.o. (13), pe jaoonezul 
Koaama.

CICLISM • La Soci, 
de selecție al fotului 
pentru „Cursa Păcii* 4 a 
cu o etațpă de munte pe 
de 120 km, ciștigată de 
Morozov în 31104,06.

FOTBAL © La Kuala . .
în turneul ptreolimpic (zona asia
tică) : Coreea de Sud — indone
zia 1—0 (0—0). In clasament con
duce Malayezia, cu 9 p, urmată

Kiyoshi

criteriul 
U.R.S.S. 
debutat 
distanța 
Serghel

Lumpur,

Cea de-a 10-a ediție*  a cam
pionatului masculin de baschet 
al Africii s-a încheiat la Ra
bat cu victoria selecționatei Se
negalului, care a întrecut în fi
nală cu scorul de 96—90 (54—39) 
echipa Coastei de Fildeș. în 
partida pentru locul trei, re
prezentativa Marocului a învins 
cu 97—83 (42—36) formația Al
geriei.

Asociația atletică de amatori 
din noul stat independent afri
can Zimbabwe își propune să 
organizeze in toamna a- 
cestui an mai multe compe
tiții sportive, printre care și 
o cursă de maraton la care vor 
fi invitați atleți din Kenya și 
alte țări din Africa. De aseme
nea, anul viitor atleții din Zim
babwe vor participa la cam
pionatul mondial de cros ce va 
avea loc în luna martie la Ma
drid.

TELEX * TELEX •
de Coreea de Sud — 8 p și Ja
ponia — 7 p.

GIMNASTICA' • Concursul fe
minin de La Riga a fost cîștiga*  
de Elena Ponomarenko (U.R.S.S.) 
cu 38,1.5 p, urmată de coechipie
rele sale Elena Poievaia — 37,65 
p și Maria Filatova — 37,40 p.

HANDBAL O Echipa masculină 
a Japoniei a jucat la Potsdam cu 
selecționata' R.D. Germane, în 
fața căreia a pierdut cu 20-32 
(8-10).

O DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI FJ.FA.
Initr-un interviu acordat ziarului „Sovlctskl Sport", președintele 

Federației internaționale de fotbal, Joao Havetange, a declanat 
Intre altele : „Stat convins că ediția a 22-a a Jocurilor Olimpice 
de vară se va desfășura ta condiții optime șl va reuni ta 
Moscova elita sportului contemporan. La această sărbătoare a 
sportului sper să contribuie din plin șl fotbalul. Ma folosesc 
de acest prilej pentru a asigura Comitetul internațional olim
pic că F.I.F.A. garantează colaborarea sub toate aspectele 
cu Comitetul de organizare a J.O. de la Moscova".

în altă ordine de idei J. Havetange șl-a exprimat speranța că 
sportivii brazilieni vor reprezenta cu cinste culorile țarii lor la 
apropiatele întreceri olimpice. Comitetul olimpic brazilian va 
trimite ta Moscova echipe de baschet șl volei, precum șl atleți, 
gtainaștl, înotători, practâcanțl ' ‘ ""

ȘEDINȚA COMISIEI
La centrul de presă al Jo- 

cuiriior Olimpice de la Mosco
va a avut Loc ședința Comi
siei de presă a ComitetuUul 
mtemațdonăl Olimpic fCJ.O.). 
Pe ordinea de zi au figurat 
problemele legate de condi
țiile de lnictru ale ziariștilor

PROIECTELE VELIȘTILOR SOVIETICI
Campionul mondial de yachting (Clasa „Tornado44) Viktor 

Potapov (U.R.S.S.), i-a împărtășit recent corespondentului spor
tiv al agenției „TASS“ proiectele vediștilor sovietici în vederea 
regatelor olimpice de la Tallin. „Pentru mine șl colegii med din 
lotul unional — a spus Potapov — drumul spre medaliile olim
pice a început cu întrecerile campionatului mondial desfășurat 
în Noua Zeelandă, continuă cu europenele ce vor avea loc luna 
viitoare în Italia șl se va încheia cu tradiționala regată Inter
națională de la Kiel (R.F.Q.). La campionatele mondiale am 
concurat pe un vînt slab, la europene presupun că vom bene
ficia de un vînt mai favorabil, dar oricum, în sportul nostru, 
trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de vreme. PartLcV- 
panții La regatele olimpice de la Tallin vor trebui să se aștepte 
la orice condiții atmosferice, știrut fiind că Marea Baltică are 
un caracter capricios. Dar noi nu ne pllngcrn de această in
certitudine meteorologică, întrucît tocmai ea face farmecul a- 
cestei frumoase discipline sportive* 4.

DE ARBITRI
și de arbitri de parcurs ha a- 
tietism, caiac-canoe, canotaj, 
yachting ș^a. Cîteva cifre sînt 
edificatoare: 430 la f' '* — 
250 la yachting, cîte 
lupte și tir, cîte 150 
caiac-canoe, cîte 140 
nastică și baschet.

MUZEU LA PRAGA
între 16 mai și 16 iunie, într-una din cele mai mari 

expoziții din capitala Cehoslovaciei va fi organizat un muzeu 
al Olimpiadei. Este vorba de o expoziție de fotografii, panouri, 
reviste și ilustrații grafice reprezentînd Istoricul Jocurilor O- 
limpice de vară, participarea sportivilor cehoslovaci La aceste 
întreceri, trofee cucerite de marii campioni cehoslovaci de^a 
lungul anilor și îndeosebi în anii de după eliberare. Două 
mari ștanduri ilustrează organizarea J.O. la Moscova, înfăți
șează renumiți campioni alimpdd ai U.R.S.S., precum șd rela
țiile Internaționale ale sportivilor din Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

al altor discipline sportive.
DE PRESA A C.I.O.

acreditați la Olimpiada de 
vară. Au participat reprezen
tanții agențiilor Internaționale 
de presă, precum șl membrii 
Comisiilor de presă din An
glia, Elveția, Etiopia. R. F. 
Germania, Italia șl Japonia.

PESTE 3 000
Pentru toate disciplinele o- 

llmpiice prevăzute In program, 
organizatorii au anunțat că 
sînt pregătiți peste 3 000 de 
arbitri. Dintre aceștia peste 
1 000 vor sosi în U.R.S.S. de 
peste hotare. Firește, nu este 
vorba numai de „centrali", cl

atletism.
UXI ta 
ta box, 
ta gim-

sădi de

TELEX » TELEX
NATAȚIE O La Sydney, ta 

meci amical de polo : Australia 
— S.U.A. 3—7 (1—2, 0—2, 1—1,
lr—2).

SCHI • Concursul de sărituri 
desfășurat pe trambulina mare de 
ta Harrachov (Cehoslovacia) a 
fost cîștlgat de americanul Steve 
Collins, cu 726,5 p. cea mal bună 
săritură a sa a măsurat 172 m), 
urmat de austriacul Armin 
Kogler — 722 p șl norvegianul 
Tom Devorstad — 719,5 p.

TENIS • în sferturile de finală 
La Monte Carlo, Bjorn 
eliminat cu 7—5, 6—3 
Luls Clerc, iar Vitas 
a dispus cu 6—1, 6—4 
Glldemeister, Guillermo

Borg l-a 
pe Jose 
Gerul aitin 
de Harta 

___________ _ _____  . Vllas l-a 
eliminat cu 8—1. 6—4 pe america
nul John McEnroe, tar cehoslo
vacul Tomas Smld a cîștlgat cu 
6—2. 6—0 joeul cu francezul Jean 
Caujolle. In semifinale: Borg — 
Gerulaitis șl Vllas — Smld. In 
două partide restanță din optimii 
Guillermo Vilas — Bill Scanlon 
6—3, 6—1; John McEnroe — Cor
rado Barazzutti 6—1, 0—6. 6—2.
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