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Start — la propriu și Ia figurat — in ediția de vară a „Dac Iade i“ 
pe meleagurile bănățene, din centrul civic al Timișoarei.

' Foto : Branko VUIN — Timișoara
de ambianța însorită
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Un frumos succes la Campionatele europene de tenis de masă

ECHIPA HM1MNÂ \ ROMÂNIEI - MEDAUE DE BRONZ

Lipait
ți călduroasă a începutului de 
primăvară, Intr-un. decor mai 
curînd de iarnă tîrzie, centrul 
civic al urbei de pe Bega era 
totuși duminică dimineață sub 
semnul luminii pe care numai 

, freamătul întrecerii tinerești o 
poate isca, indiferent de data 
calendaristică. Pentru că, dumi
nica 6 aprilie, la Timișoara se 
marca, într-un cadru festiv, 
ediția de vară a „Dac-iadei", 
chiar dacă temperatura de a- 
fară. era departe de cea. a 
zilelor din anotimpul călduros ; 
pentru că această acțiune — la 
care au concurat toți factorii 
cu atribuții și responsabilități 
sportive la nivelul județului — 
nu era de fapt un start, d se 
înscria în continuitatea unui 
program alcătuit judicios și ur
mărit cu perseverență pentru a 
fi transpus în viață.

..Duminica trecută — ne-a 
spus prof. Ion Jurchescu, in
spector pentru educație fizică 
la Inspectoratul școlar județean 
Timiș — la finalele pe județ 
ale Crosulai tineretului au par-

ticipat aproape 3 000 de coneu- 
renți, pe aleile din jurul sta
dionului „1 Mai“ fiind o adevă
rată primăvară a sportului nos
tru de masă, o revărsare a ti
nereții. Iar a doua zi, conform 
obiceiului, in multe unități de 
învățămint din Timișoara s-a 
desfășurat „Ziua sportului șco
lar", unde an fost prezente hand
balul și minifotbalul, sporturi 
unde competiția îmbracă forma 
etapelor, după sistemul divizio
nar. N-am luat pauză, deci, 
după asemenea întreceri de 
amploare cum au fost finalele 
Crosului tineretului...".

O dată parcursă bucla traseu
lui de cros (învingători pe ca
tegorii de vîrstă : Daniela Bu- 
tum — Șc. gen. 18, A. Ursu — 
Șc. gen. 11, Violeta Ilandrca — 
Lie. alimentație publică, I. 
Mantuc — Lie. 8, Mirela Jinga 
— Fac. Științe economice și Șt 
Vințe — Fac. Chimie), animația 
a crescut brusc; pînâ la cota

Paul SLĂVESCU

(Continuare tn vn 2-3}

MARJA ALEXANDRU
BERNA, 8 (prin telefon). E- 

chipa feminină a României a 
reușit o lăudabilă performanță 
la Campionatele europene de 
tenis de masă pentru seniori, 
obținînd medalia de bronz, ală
turi de formația Angliei. Un 
sincer „bravo !“ pentru efortu
rile depuse de maestră emerită 
a sportului Maria Alexandro, 
maestrele sportului Eva Fe
renczi și Liana Urzică și an
trenorul Emil Prokopecz, grație 
cărora tenisul nostru de masă 
feminin îți păstrează locul pe 
podiumul Europei în proba pe 
echipe, ca și la precedenta edi
ție a europenelor, de la Duis
burg — 1978. După ce învin
sese, deci, cu 3—0 echipa Lu-

EVA LIANA URZICA 
(Alexandra

Astăzi, etapa a 27-a a Diviziei A de fotbal

URMĂRITORII LIDERULUI
ASIEAPTA 0 SURPRIZA LA BUZĂU

® La București, pe „Ghencea", Steaua vrea să se 
reconcilieze cu suporterii săi ® Intre atacul lui Mateianu 
și contraatacul lui... Costea ® Dinamo știe că „șepcile 
roșii" au jucat întotdeauna bine în Capitală • La Bu
zău, Valentin Stănescu nu uită că de la sublim la ri
dicol e doar un pas 9 La Petroșani, intre „cocoșul" 
Radu II și „greul" Bădin 
• Un singur cuvînt de or
dine la Satu Mare : nimic 
nu e încă pierdut I ® C.S. 
Tirgoviște are in față cea 
mai productivă echipă a 
primăverii : Sportul studen
țesc 9 La Galați, derby-ul 
de prestigiu Teașcă-Traian 
lonescu • Pentru meciul 
de azi, la Slatina circulă 
o vorbă : „Oltul curge de 
la Vîlcea, dar punctele ră- 
mîn la Slatina".
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Ca excepția meciului de Ia Sata Mare, toate celelalte partide 
încep Ia ora 17,30.

F.C.M. 
F.G OLT

- SPORTUL STUDENȚESC
- S.C. BJJkCAU
- CHIMIA RM. VÎLCEA

în Divizia A la handbal feminin

ȘTIINȚA BACAU SA DETAȘAT 
ÎN FRUNTEA PLUTONULUI...
...dar alte n©uă (!) formații simt răsuflarea rece a retrogradării

Campionatul feminin de 
handbal, Divizia A, obligat de 
împrejurări, cunoaște un puter
nic reviriment. împrejurările 
constau intr-o grupare puțin 
obișnuită a formațiilor cuprin
se între locurile 2 și 9, toate 
candidate — în același timp — 
la podium și la... retrogradare ! 
Revirimentul se face cunoscut 
în cerbicia cu care se luptă 
pentru puncte, dar — din pă
cate — nu și în calitatea hand
balului practicat. Toată lumea 
este preocupată de obținerea 
punctelor, nimeni nu se gândeș
te la nivelul valoric, explicația 
dată îndeobște fiind „scopul 
scuză mijloacele"...

Printr-un concurs de împre
jurări (Constructorul Baia Mare 
a pierdut acasă partida cu Mu
reșul Tg. Mureș, Universitatea 
Timișoara n-a cîștigat nici ea), 
Știința Bacău — formație an
trenată de Eugen Bartha și 
Alex. Mengoni — s-a detașat 
decisiv. Chiar dacă are un pro
gram greu în retur, chiar dacă 
celelalte echipe luptă cu dis
perare pentru puncte, băcăuan- 
cele au șanse certe de a cuceri 
și anul acesta titlul. Progresul 
a rămas cu 5 puncte, stabilizîn- 
du-se pe ultimul loc. între a- 
cești doi poH nu există practic 
favoriți. Poate doar Mureșul 
Tg. Mureș, care joacă dumirii -

FERENCZI 
xemburgultfi 
Toussaint 2—0, Urzică — Hisch 
2—1 și Alexandru, Urzică — 
Riseh, Ilcltour 2—9), reprezen
tativa noastră a avut de în
fruntat experimentata echipă a 
Cehoslovaciei, învingătoarei a- 
sigurîndu-și medalia de bronz. 
Spre satisfacția noastră, învin
gătoare a fost formația Româ
niei, cu 3—2, după o partidă 
deosebit de disputată, așa cum 
o arată și scorul : Alexandru — 
Hraehova 2—0 (15, 15). Ferenczi
— Uhlikova 0—2 (—16, —19), 
Alexandru, Ferenczi — Hracho- 
va, Uhlikova 1—2 
—20). Alexandru -
2—1 (—15, 17, 19) și, la 2—2 la 
meciuri. Ferenczi bate pe Hra- 
chova cu 2—0 (9,

în partida cu puternica echi
pă a Ungariei, cîștigătoare fără 
nici o înfrîngere a primei gru
pe a categoriei, fetele noastre 
au făcut tot ce le-a stat în pu
tință, dar diferența de valoare
— și mai ales de experiență 
internațională — și-a spus cu-

(17, —19,
Uhlikova

12).

EMIL PROKOPECZ 
vîntul. Au pierdut la limită, în 
5 meciuri : Alexandru — Magos 
0—2 (—14, —16). Ferenczi —
Szabo 2—1 (18, —14, 14), Fe
renczi, Urzică — Magos, Szabo 
6—2 (—19, —8), în primul set 
arbitrii acordiad echipei Unga
riei un punct neeuvenit, cum 
avea să mai facă, repetat, și 
într-un alt moment important, 
din ultimul meci, Alexandru — 
Szabo 2—1 (15, —12. 17) și, în 
meci decisiv, Ferenczi — Magos 
0—2 (—8, —17).

în întrecerea 
chipa noastră a 
ția Bulgariei cu
Stoianov 2—0 (15, 10), Doboși — 
Ștefanov 2—0 (7, 19), Crișan — 
Hasanov 2—1 (—15, 18, 18). Do
boși — Stoianov 2—0 (16, 18), 
Bohm — Hasanov 0—2 (—16,
—17) și Crișan — Ștefanov 2—0 
(16, 20). în continuare, în parti
dă contind pentru rămînerea în 
prima categorie valorică.

masculină, e- 
întrecut forma-
5—I: Bolim —

(Continuare in pag. a 4-a)

în Divizia A la hochei

IN DERBYUL ETAPEI,

Dominată de confruntarea de 
la București, dintre Dinamo .și 
S.C. Miercurea Ciuc, cea de-a 
29-a etapă a campionatului 
Diviziei A la hochei, prima se
rie valorică, a furnizat meciuri 
atractive și interesante. în der- 
byul etapei. Ia București, cele 
două protagoniste au terminat 
frumoasa lor dispută la egali
tate : 3—3, ceea ce avantajează 
pe Steaua, care s-a detașat la 
4 puncte de Dinamo. Dar iată 
amănunte de la aceste trei 
jocuri, revanșă a celor consu
mate lun i :

Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc 3—3 (2—1, 1—I, 9—1). Par
tidă foarte animată, pe alocuri

Ca șl în alte sporturi __ ",
este hotCkritoare". Ceea ce șt demonstrează 
la Știința Bacău care luptă să des trame un 
dus de Maria Popa.

s porturi șt în handbal se spune că ..apărarea 
' ~~ in imagine jucătoarele de

atac dl Progresului, con- 
Foto : Dragoș NEAGU

confirme jocul bun de 
Mare. Dacă toată lumea

că, acasă, cu Universitatea Ti
mișoara, beneficiind și de fap
tul că atît Constructorul Baia 
Mare, cît și Știința Bacău evo
luează în deplasare, poate să 
se sustragă din viitoarea bătă
liei subsolului. Firește, cu con-

diția să 
Ia Baia 
contează doar pe punctele de a-

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

EGALITATE (3-3)
parcă prea aspră, dar plăcută, 
prin ardoarea cu care cele două 
formații și-au disputat șansa, 
ca și prin evoluția scorului. 
Meciul a început eu o lovitură 
de teatru : în secunda a 18-a 
oaspeții au deschis scorul prin 
E. Antal. Ei au dominat in 
continuare, dar nu peste multă 
vreme Dinamo a egalat într-un 
moment de superioritate nume
rică (4 contra 3 !) prin Axinte 
(min. 4). Pe fondul unei foarte 
dîrze și dure încleștări, dina- 
moviștii, mai lucizi și mai 
calmi, fructifică în finalul re
prizei una din numeroasele o- 
cazii de care au beneficiat, 
preluind conducerea : Solyom
(min, 15). în repriza secundă, 
foarte frumoasă prin cursivi
tatea și rapiditatea ei, ambe
le echipe punctează cite o dată. 
Mai întâi, jucătorii din Miercu
rea Ciuc, prin Peter (min. 35) 
și în finalul reprizei (min. 38), 
dinamoviștii prin Bela Nagy. 
Ultima parte a întîlnirii a fost 
cca mai echilibrată și mai 
palpitantă, cu foarte numeroase 
faze de poartă, dintre care una a 
fost transformată în gol (cel 
mai frumos al meciului !) de 
către Peter (min. 45), care a 
deviat de aproape, din voie, o 
pasă excelentă a lui E. Antal. 
Și astfel, scorul a devenit 3—3. 
EI nu a mai fost modificat 
pînă la urmă. Arbitrului N. 
Enache (Galați) îi reproșăm că 
a iertat prea multe din atacu
rile dure, neregulamentare ale 
jucătorilor din ambele echipe. 
El a fost aiutat la cele două 
linii de I. Becze (București) și 
M. Lupașcu (Suceava).

Calin ANTONESCU

Metalul Sf. Chrorghc — Stea
ua 2—6 (0—3, 0-2, 2—1). în

(Continuare In pag a 4-a)



Popas printre tinerii sportivi din comuna Sortești

„SĂȚI IUBEȘTI MESERIA, SĂ IEI TOTUL DE LA EA
NOROCUL ȘI-L FACE FIECARE PRIN A
• De vorbă cu profesoara Elisabeta Stănescu care a dat atletismului nui

SI SĂ DAI TOTUL DE LA TINE
„N-am avut metode deosebite 

■— ne spune profesorul Aurel 
Prundu. în fiecare zi am orga
nizat cite ceva și, astfel, oame
nii s-au obișnuit treptat cu ac
tivitățile sportive și au început 
nu numai să asiste dar, mai 
ales, să participe în număr din 
ce în ce mai mare. Și a mai 
fost ceva : ambiția. Nu puteam 
ca noi să răminem in urma co
munelor vecine. Așa am început 
urcușul..." Acum, vitrina asocia
ției din comuna Borlești, așeza
re de harnici gospodari, aflată 
la gura Văii Tazlăului, nu de
parte de verticalele Roznovului, 
este plină de cupe și diplome 
cucerite de sportivi în întrece
rile „Daciadei", ba chiar în 
unele campionate republicane.

Iată, așadar, un prim „secret" 
al succeselor : continuitatea, 
permanentizarea acțiunilor spor
tive.

Revenim la
du. Revenim, 
„motorul", el 
două decenii, 
în sufletul tinerilor și vîrstnici
lor din sat pasiunea pentru 
educație fizică, pentru sport. 
Reținem un adevăr : „Cine vrea 
să contribuie eficient la dezvol
tarea satului nu o poate face 
nici eu ochii pe ceas, nici între 
două trenuri sau autobuze ; 
trebuie să te legi sufletește de
el, de oamenii săi ; trebuie să 
stai aici zi și noapte, altfel nu 
se poate ; trebuie să-ți iubești 
meseria, să iei totul de Ia ea și 
să dai totul de Ia tine... De la 
această regulă nu poate face 
excepție nici profesorul de edu
cație fizică...".

Acesta ar fi un al doilea „se
cret" : implicarea activă în 
viața satului, pasiunea, dorința 
de a face mereu mai mult și 
mai bine.

Notăm din ceea ce ne-a spus 
Mihai David, secretarul adjunct 
al comitetului comunal de 
partid : „Oamenii vin la noi sau 
la consiliul comunal pentru e- 
ducație fizică și sport cu pro
puneri, cu puncte de vedere 
noi, interesante, sprijinindu-nc

profesorul Prun- 
pentru că el este 
este cel care, de 
picură cu migală

li

astfel in organizarea cit mai 
bună a activității".

Iată. .......................
treilea 
numai 
ții, ci

Așa
Borlești activitatea sportivă să 
se bucure de o largă audiență. 
Roadele sînt bogate : inițierea 
acțiunii cultural-sportive „Parti
dul ne e soarele", care a cu
prins „toată suflarea comunei", 
cei mid și cei mari întreeîn- 
du-se în aprinse dispute pe tot 
parcursul iernii ; crosurile — 
de la preșcolari la vîrstnici — 
au devenit o obișnuință ; dru
mețiile sînt organizate cu re
gularitate ; ca și duminicile cul
tural-sportive ; din comună au 
plecat spre secțiile de perfor
manță handbalista Mariana Tur- 
canu (Săvinești), fotbaliștii Con
stantin Purcaru (Săvinești) și 
Ion Purcaru (Roznov), canotoa
rele Tatiana Dirlea, Elena Pur
caru, Maria Dumitrică (Orșo
va) ; luptătorul Nicolae Mun- 
teanu s-a numărat printre cîș- 
tigătorii „Cupei UNCAP" ; în 
toate satele componente există 
terenuri ; centrul de lupte l-a 
promovat pe elevul Constantin 
Purcaru, de pe scena Căminului 
cultural — locul unde se tac

adus in discuție, un al 
„secret" : colaborarea nu 
intre factorii cu atribu- 
cu toți oamenii satului, 
s-a ajuns ca în comuna

antrenamentele —, pe locul VI 
In ierarhia celor mai tinere 
speranțe. Și înșiruirea ar putea 
continua, cuprinzînd competiții
le de volei, handbal, fotbal, 
șah, tenis de masă, lupte, pen
tru că, esențial este, — Teluăm 
cuvintele lui Mihai David — că 
„s-a creat o bază solidă, că te
renurile sînt intens solicitate, 
că sala căminului este perma
nent la dispoziție pentru diver
se acțiuni cu caracter sportiv, 
că, într-un cuvînt, oamenii au 
îndrăgit sportul..." Și, pentru că 
mai înainte am amintit de co
laborare, se cere, totodată, 
menționați și cîțiva oameni : 
Constantin Apetrel — primarul 
comunei, Mihai Purcaru — pre
ședintele asociației, Gheorghe 
Rusu — operator, Mibai Volțe- 
lea — cooperator, oameni care, 
punînd suflet în tot ceea ce fac 
pentru satul lor, pun suflet și 
în dezvoltarea sportului, fiind
că „și tinerilor, și vîrstnicilor 
de pe la noi le este pe plac 
să-și arate puterea..."

Ne reamintim : n-am avut 
metode deosebite". Intr-adevăr, 
pentru tot ceea ce au realizat, 
sătenii din Borlești n-au avut 
nevoie ' ‘ ‘
Dimpotrivă, totul a decurs sim
plu și firesc. Poate că și aceasta 
a fost și este, de fapt, un... se
cret. Un „secret" ce ar trebui 
urmat...

Emanuel FANTÂNEANU

de ajutoare speciale.

Sînt oameni în sport care-și 
desfășoară munca cu gindul me
reu și mereu la ziua de... inli
ne, la viitorul mai apropiat sau 
nițeluș mai depărtat ; oameni 
care, de ani și ani, lucrînd doar 
cu învățăcei într-ale atletismu
lui se străduiesc să crească și 
să formeze performeri ai zilei 
de mîine I Unul dintre aceștia 
este Elisabeta Stănescu, profe
soară cu specializare atletism 
(fostă săritoare în lungime și 
componentă a lotului național, 
cu aproape 3 decenii în urmă). 
A lucrat la fostul liceu sportiv 
nr. 35 din Capitală, profesează 
astăzi la Liceul de filologie și 
istorie nr. 2. De cînd a absolvit 
I.E.F.S. și pînă astăzi a predat 
atletismul multor promoții de 
elevi, a dat atletismului nu
meroși sportivi fruntași;

Dintr-o discuție cu profesoa- 
ra-antrenoare EMsabeta Stănes
cu, am reținut printre altele ur
mătoarele : „Determinant pen
tru obținerea unor performante 
valoroase in atletism este și sti
lul de muncă al profesorului, 
crezul lui profesional, căci an
trenorul trebuie si fie acela 
care să-i insufle atletului în
drăzneala in fi ataca perfor
mantele cele mai ridicate, pen
tru gloria sportivă a patriei, 
conștiinciozitatea In pregătire, 
disciplina in muncă, pe stadion 
și in afara lui. Așa mi-am pro
pus să fac și așa am făcut incă 
din primul an de activitate pro
fesională, și nu m-am abătui 
niciodată de la acest crez, in 
acest aproape un sfert de veac 
am desfășurat o activitate in
tensă, dublată de o mare pa
siune și pot spune astăzi că 
munca mi-a fost răsplătită de 
elevii mei, printre care unii au 
ajuns maeștri emeriți (Cornelia 
Popa) sau maeștri ai sportului 
(Mihaela Dridea, Alina Popes
cu, Gabi Rădulescu), campioni 
și recordmani ai țării, iar două 
atlete din grupele mele au par
ticipat la J.O. In 1968 și 1972.

In prezent, una din grupele 
cu care lucrez are o valoare ri
dicată in pofida virstei foarte 
tinere (3 maeștri ai sportului, 
3 atleți de cat. I, 6 de cat. a 
Il-a etc.) și sper ca pentru J.O. 
din 1984 patru dintre ei să în
registreze astfel de rezultate

care să-i impună rigorilor se
lecției efectuate de federația 
noastră de atletism. Legat de 
Jocurile Olimpice și de atletis
mul școlar, propun forurilor 
competente să reactualizeze „in
signa celor 5 cercuri olimpice", 
puternic stimulent in pregătirea 
copiilor, care să dea dreptul 
celor ce-o ciștigă să fie trimiși 
la Jocuri măcar ca spectatori, 
ca să învețe, dacă nu chiar in 
calitate de concurenți!

Încă de acum 3 ani am cău
tat să aplic noua linie metodică 
a F.R.A. pentru pregătirea atle- 
ților juniori, adaptind-o condi
țiilor mele de muncă (creșterea 
volumului și a intensității pre
gătirii, conținutul și mijloacele 
folosite fiind, în exclusivitate, 
valorificarea superioară a ex
perienței personale).

In funcție de programul șco
lii, destul de incărcat, elevii 
mei au totuși posibilitatea să 
realizeze cite două antrenamen
te pe zi, fără de care înalta 
performanță nu poate fi atinsă 
de nimeni, oricit de talentat ar 
fi. Obișnuirea cu volumul mare 
de lucru am impus-o treptat, 
mijloacele și metodele folosite 
fiind cit mai variate pentru a 
preintimpina monotonia și plic
tiseala. Pot spune, de aceea, că 
elevii mei vin la antrenamente 
cu plăcere și simt bucuria miș
cării.

Pentru a împăca perfect car
tea și atletismul, am organizat 
grupe de învățătură și întraju
torare chiar la locul de antre
nament, înainte sau după lecția 
de pregătire', grupe care au dat 
rezultate îmbucurătoare. In plus, 
am invitat la antrenamente pe 
colegii mei, profesori la alte 
materii, pentru a putea vedea 
cit volum de muncă depune un 
elev-sportiv, solicitindu-le să 
lucreze mai mult cu acești co
pii in orele de curs. Înțelegerea 
a fost deplină și rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate, cîștigul fi
ind reciproc. Pentru a putea 
insă munci cu și mai mult spor 
este neapărată nevoie ca acești 
copii, talentați și harnici, să fie 
ajutați in sensul refacerii după 
efort, astfel ea randamentul 
muncii noastre să fie, intr-ade
văr, cel mai bun.

In altă ordine de idei, vreau 
să arăt că pentru asigurarea
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Povești din 1001 de

CÎND MENTALITATEA E DIN VREMEA ȘEHEREZADEI...
Acuim cîtevia zile am primit la redacție un colet ciudat, care 

avea la expediter numele... Șeherezaded. Am crezut că e o glumă 
dar, spre uimirea generală, înăuntru se afla un mic covor și o... 
lampă, iar pe o bucată de papirus se aflau cîteva cuvinte: „Eu, 
o-i . ------- fermecat, din „1001 de nopți**, cu

gindul și această lampă fermecată 
lumina cazurile mai... întunecate**.

rd „Daclada." la dumneavoastră.
— Ooo 1 Excelent 1 a răspuns. 

Facem gimnastică la locul de 
muncă In fiecare schimb. Vecinii 
noștri de la filatură au și hand
bal, șl volei, și altele. Dar mie 
nu-mi place să mă uit peste 
gard. Noi ii dăm cu gimnastica.

— Gimnastica e doar una din
tre activitățile „Daciadei". Dar 
celelalte ?

— Păi, femeile fac gimnastică 
la locul de muncă. Nu-i... destul? 
Noi, bărbații, facem tenis de 
masă, fotbal...

Dindu-mi seama că n-o scot 
la capăt cu dinsul, m-am urcat 
pe covor și m-am gîndit la o 
întreprindere similară din Odor- 
helu Secuiesc. Nici n-am ter
minat bine gindul, că m-am și 
trezit în biroul unde lucrează 
tovarășa Katalin Kerestely, se
cretara comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea din Odorhei.

— Bună ziua ! am zis și am 
continuat, ca și la Focșani, cu 
întrebarea despre „Dacia dă".

— Se desfășoară bine, ne-a 
răspuns. Facem gimnastică la 
locul de muncă, am fost dați ca 
exemplu, tovarășul Zoltan Gajew- 
schi se ocupă...

— Am înțeles. Gimnastică se 
face. Dar competiții în cadrul 
„Daciadei" ? am întrebat.

— Păi și asta facem ! Se Joacă 
popice, se face minifotbal, joacă 
mulți...

— Vreți să ziceți 
în întreprindere 90 
femei.

— A, nu J Sport, 
și fotbal, fac cei „ -----
bărbații. Fetele fac gimnastică. 
Nu-i destul ?

Mi-am scos carnetul și ml-am 
notat : „Odorhei și Focșani — 
gimnastică pentru femei șl... 
sport pentru bărbați*4. Apoi 
m-am urcat pe covor și» în cîte
va clipe, Hm fost în redacție. 
Peste cîteva minute a sunat te
lefonul. Era... Șeherezada.

— în articolul pe care îl vei 
scrie, te rog să spui că la aso
ciațiile sportive ale celor două 
întreprinderi există, în privința 
femeii, o mentalitate de pe vre
mea mea. Poate că unii vor în
țelege că e timpul să șî-o 
ichimbe.

Șeherezada, vă ofer acest covor 
care veți putea călători iute ca 
a lui Aladin, cu care veți putea

— Ia sd facem o probă, a zis 
șeful și m-a poftit pe covor, la 
și lampa I De-acum, tu vet fi... 
Aladin. Gîndește-te, unde ai vrea 
să ajungi ?

M-am glndit la focșani. Cit al 
clipi, m-am trezit in fața tova
rășului Radu Ochean, inginer șef 
la întreprinderea de confecții.

— Bună ziua I am spus. Am 
venit să aflăm cum se desfășoa-

FIECARE SECȚIE A CLUBULUI

PE LINGĂ CITE O ȘCOALA

zile

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

O sugestie. Ne-a inspirat-o 
o situație întîlnită într-uin club 
sportiv școlar (nr. 1) din 
Constanța. Club mare, cu 11 
secții. Una dintre acestea, de 
pildă cea de baschet, Ișl des
fășoară activitatea cu 6 pro- 
fesori-antrenorl șl 12 grupe. 
Ca spațiu de pregătire sec
ția de baschet a Clubului 
sportiv școlar '1 Constanța 
dispune de două săli, dar... 
în comun cu alte două secții, 
cele de volei șl handbal. 
Nu-i prea greu de 
Imaginat 
împacă 
ale
in numai 
nament !

De aici, 
baschet a 
ar putea 
ceului nr. 1 de matematică- 
fizică. Apar două avantaje : 
1) liceul dispune de o sală 
excelentă pentru jocuri ; 2) 
există aici, statornicită de 
peste un deceniu, o puternică 
tradiție în baschet, din acest 
liceu fiind lansat în perfor
manță unul dintre cei mai a- 
prcciați jucători de la noi, 
Cernat. C.S.Ș. 1 ar fi în mă
sură să realizeze, fără efor
turi deosebite, selecția pentru 
această ramură de sport (dln- 
tr-o masă de elevi care trece 
de 1 500 I) și forma grupe, 
pornind chiar de la minibas- 
chet, liceul avînd clase Ince- 
ptad cu ciclul I.

Direcțiunea liceului, prin 
prof. Gh. Vemic, îmbrățișea
ză o asemenea sugestie, iar 
colectivul profesorilor de edu
cație fizică- o salută.

Deci, baschet la Liceul nr. 
1 de matematlcă-flzlcă I In 
același timp, ținînd seama de 
condiții (în speță, de sală) șl 
de tradiție, volei feminin la 
Liceul 
handbal 
nr. 4 șl 
„S.N.C.".

,Mircea cel Bătrta",
la Liceul Industrial 
haltere la Liceul

casă, socotelile pot fi încheiate 
ușor...

Ni se pare însă că doar lupta 
aceasta, spectaculoasă, e drept, 
dar adesea oarbă, nu este su
ficientă pentru revenirea hand
balului nostru feminin în pri
mul eșalon valoric internațio
nal Iată de ce ar fi necesar ca 
forul de resort (preocupat a-

cum se... 
trei secții 

aceluiași club 
două săli de antre-
sugestia : secția de 
clubului sus-amintit 
lucra in cadrul Ll-

Deocamdată. Trep
tat, în funcție de 
posibilități șl alte 
secții ale C.S.Ș. 1 
altor cluburi din mu-(sau ale 

nlciplu) ar putea lucra efectiv 
pe lingă unități de lnvățămtnt. 
Clubul (sau cluburile! s-ar 
degreva substanțial de obli
gația de a asigura spațiile de 
pregătire. Intervine șl un alt 
aspect demn de luat In sea
mă : Întreaga activitate a ele
vilor (școlară și sportivă) 
s-ar desfășura nemijlocit Bub 
oblăduirea aceleiași instituții, 
posibilitatea de supraveghere 
șl îndrumare a tineretului ar 
căpăta alte dimensiuni, ceea 
ce ar oferi un prilej de satis
facție atît părinților, cit și 
educatorilor.

Este doar o sugestie. Ea ar 
putea deveni o realitate, nu 
nuimal 
sau al 
Iar nr.

In cazul Constanței 
Clubului sportiv șco- 
1...

Tiberiu STAMA

„multe”, că 
la sută sini
adică popice
10 la sulă...

ALADIN
pt. conf. S. NORAN

DESCHIDEREA EDIȚIEI DE VARĂ A „DACIADEI" LA TIMIȘOARA
(Urmare din vag 1)

înaltă a zgomotului, panglica 
de asfalt intrînd în posesia car
turilor. Concurenții își încăl
zeau „mașinile", manevrîndu-le 
apoi cu îndemînare și curaj, 
spre admirația celor care abia 
încheiascră parcursul... pe jos. 
Măiestria „piloțiior" nu mira 
însă decît pe cei care nu știau 
că aceștia se recrutau dintre 
elevii Liceului industrial auto, 
dintre viitorii specialiști în mo
toare. învingător. în cele din 
urmă, Milan Glcja, după o dis
pută prelungită cu colegii Gh. 
Cir„ian și N. Kosma.

Din centrul civic spre Cartie
rul Circumvalațiunii, in sălile 
de sport care găzduiesc con

cursurile de gimnastică, tenis 
de masă, precum și la bazinul 
de înot. Dilemă mare pentru 
părinții-microbiști ai fotbalului, 
la concurență aflîndu-se meciul 
de minifotbal al. odraslelor lor 
de pe terenul Școlii generale 
nr. 10 și dcrbyul local de „C“, 
de pe stadionul C.F.R., dintre 
gazde și. Electromotor. „Și — ne 
spune tovarășul Pavel Gheor
ghiu, metodist la C.J.E.F.S. Ti
miș — iubitorii sportului din 
județul nostru se mai întihiese 
în această duminică in Timișoa
ra și în cadrul „Cupei primă
verii" ia handbal (5 echipe), în 
etapa interjudețeană a campio
natului republican de juniori II 
la volei (reprezentanți a G jude
țe), ca și la tradiționalul sport

practicat pe meleagurile noas
tre bănățene, luptele, cu prile
jul campionatului republican de 
juniori, Ia care concurează spe
ranțe (deocamdată locale...) d« 
Ia C.F.R. Timișoara, C.S.Ș. Jim- 
bolia, Vulturii Lugoj și C.S.Ș. 
Lugoj".

Recunoaștem că n-am fost la 
concursul de canotaj anunțat a 
se desfășura pe canalul Bega, 
în organizarea A.S. Voința Ti
mișoara (ce să-i faci ! ? Der- 
byul de fotbal...), dar sîntem 
convinși că deschiderea ediției 
de vară a „Daciadei" n-a făcut 
decît să marcheze un nou ac
cent timișan într-un program 
variat și atractiv, menit să a- 
tragă permanent tineretul, oa
menii muncii la exercițiu fizic 
și sport.
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CLASAMENT

1. ȘTIINȚA BC. 11 9 0 2 173-123 18
2. Mureșul Tg-M. 11 6 1 4 161-158 13
3. Unlv. Timiș. 11 6 0 5 147-133 12
4. Constr. BJW. 11 S 2 4 136-139 12
5. „U« Cluj-Nap. 11 5 2 4 138-151 12
6. Rulm. Brașov 11 S 1 5 149-147 11
7. Confecția 11 3 4 4 128-129 10
8. TEROM Iași 11 4 1 6 152-170 9
9. Hidrotehnica 11 3 2 6 137-144 8

10. Progresul 11 1 3 7 95-122 5

Etapa a Xn-a (duminică, 13 a- 
prilie) : Universitatea Cluj-Na- 
poca — TEROM Iași, Rulmentul 
Brasov — Confecția București, 
Hidrotehnica Constanța — Știin
ța Bacău, Progresul București — 
Constructorul Baia Mare, Mure
șul Tg. Mureș — Universitatea 
Timișoara.

Fr. Lakomcsik (au arbitrat bine 
meciul Constructorul Baia Ma
re — Mureșul Tg. Mureș), so
cotim, totuși, că în general ar
bitrajele se situează la același 
nivel mediocru.

In „Cupa de primăvară", în-* 
trecere a echipelor masculine’d(ri ‘ 
Divizia A, jocurile sînt foarte 
disputate. Dincolo de acest as
pect spectacular se impune a 
fi remarcată avalanșa de tineri 
promovați mai ales în echipele 
care dau jucători lotului olim
pic. Steaua, Dinamo București, 
H.C. Minaur Baia Mare și alte 
formații încearcă forța și talen
tul tinerilor în această între
cere de regularitate. Dealtfel, 
acesta și este rostul „Cupei de 
primăvară". Continuarea testă
rii jucătorilor tineri este nu 
numai în avantajul echipelor, 
ci și al handbalului. Selecțione
rii reprezentativei au și început 
să-și noteze numele unor jucă
tori pentru a-i chema la stagii 
de pregătire în viitorul apro
piat.
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cum, firește, de preparativele 
echipei masculine pentru Jocu
rile Olimpice) să-șl facă timp 
pentru a-i chema pe antrenori, 
pe conducătorii de cluburi șl pe 
arbitri la o analiză complexă. 
Prea desele durități evidenția
ză lipsa de tehnicitate a multor 
handbaliste, numărul mare de 
goluri care se înscriu în ulti
mele minute atestă lacune în 
pregătirea fizică, tar greșelile 
copilărești care abundă reflectă 
o nervozitate excesivă. Or, toate 
acestea nu duc decît la dimi
nuarea standingului valoric — 
și așa destul de modest — al 
handbalului nostru, întrucît pri
mul eșalon este mijlocul său 
principal de exprimare.

Arbitrajele, despre care am 
mai scris, coboară și ele cota 
valorică. Cavalerii fluierului fac 
prea multe erori, ajutînd de 
fapt echipele să greșească sau 
să se mențină pe linia unei 
nesatisfăcătoare cunoașteri a 
regulamentului de joc. Deși vom 
evidenția debutul în Divizia A 
al orădenilor Gh. Șandor și

Probabil că unii aproptați al 
schiului s-au mirat cînd, pe 
la Începutul sezonului, au vă
zut — în aceleași concursuri 
— juniori alături de seniori ; 
pe Dan Iliescu, de pildă (ju
nior mic Încă), alături de loan 
Cavași, liderul seniorilor. Mal 
slabe la început, locurile ce
lor mici au devenit tot mal 
bune, el avînd mereu 
ceva de învățat de 
la cel mari. Celor 
sceptici în privința 
valabilității Ideii de 
a reuni In aceeași 
tatreoere două sau 
trei generații le-au 
dispărut îndoielile, 
mal cu seamă acum, 
nloril șl copiii au 
tr-un singur sezon, salturi va
lorice extinse altădată pe mal 
mulți ani. Iată-1 pe juniorul Zsolt 
Balăzs în prima grupă valo
rică a schiului românesc, lat-o 
pe Brlca Codrescu, tot juni
oară, pe locul 2 In clasamen
tul combinatei alpine a seni
oarelor sau pe juniorii mici 
Dan Iliescu și Dragoș Ghlțoc 
ori pe copilele Carmen Coz- 
ma, Liliana Ichim și Anca 
Moraru făcîndu-șl mereu loc 
în ierarhiile juniorilor mari. 
Așadar, intenția pusă în prac-'

tică de a 
nerilor seb 
sta de 
tei grele, ■ 
tablll dto tc 
dere, a înc 
Preeocitates 
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SA! Popicarii români In fața unor noi teste internaționale

fruntași
:pectivei, 
mare de 
■stăzi și 
ile căror 
ceput să 
e aceas- 
tunăzi o 
i, de co
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modes- 
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î din Ca-

RITMUL PRLGATIRILOR TREBUIE ACCEIEPAT

Popicarii români se află în pli
nă campanie de pregătire în ve
derea apropiatelor campionate 
mondiale, programate între 24 și 
30 mai la Mangalia-Nord.

După ce în urmă cu două săp
tămâni susținuseră primele întâl
niri de verificare peste hotare, 
la Krsko șj apoi la Senovo, cu 
selecționatele feminine și mascu
line ale Iugoslaviei (sportivii 
celor două țări și-au împărțit 
victoriile: 2—2), vinerea și sîm- 
băta trecută reprezentativele Ro
mâniei s-au aflat în fata unui 
nou test, de data aceasta pe te
ren propriu, avînd ca partenere 
de joc puternicele echipe ale 
R.F. Germania, medaliate cu aur 
la feminin și cu argint la 
masculin 
de la 
s-au desfășurat 
mentul din 
supus pe competitori 
ver examen, trlindu-i

și 
la

Lucerna.
pe

Brașov,

cu argint 
ultimele ___

întrecerile 
arena Rul- 

care a 
la un se- 

. __ _______ . _ _ după va
loarea lor reală. Acomodîndu-se 
mai rapid cu pistele arenei și do
vedind un plus de superioritate 
tehnică, atît fetele cât și băieții

C.M.

ATE • COMPETIȚII 
u început întrecerile pentru 
DE CAMPIONI NAȚIONALI

ALTE REZULTATE, tineret. 
Categoria hlrtle : Fl. Nioolae (E- 
nergla Buc.) b.p. L Munteanu 
(Unirea Iași) ; semimuscă : D. 

Marieescu (C.S.Ș. nr. 2 Constan
ța) b.p. A. Frățescu (C.S.M. 
Cluj-Napoca) ; muscă : D. Jlanu 
(Voința Cluj-Napoca) b.p. I. Stu- 
huleț (Oțelul Galați), L. Popescu 
(Metalul Plopenl) b.p. N. Ghețu 
(Progresul Brăila) ; cocoș s ti. 

Glugiuc (Voința Brăila) 
M. loan (Dacia Pitești), V. Pa
vel (S.C. Bacău) b.ab. 1 L Barbu 
(Voința Buc.) ; pană : T. Fîșle 
(B.C. Brăila) b.k.o. 1 I. Matei (E- 
nergia Buc.) ; ușoară ; Al. Mol
dovan (Bid. strmel C. Turzlf) 
b.p. I. Safta (Electroputere) ; se- 
mlmijlocle : N. Vlnătoru (Met. 
Buc.) b.p. D. Hustiuc (Met. Cu- 
glr) ; mijlocie mică : D. Davl- 
dolu (Muscelul) b.p. D. Bîju 
(PAL. Brăila). Juniori, catego
ria semigrea : P. Nedelclu (Ener
gia Buc.) b.p. C. Huțan (Flacăra 
Morenl), P. Bomescu (Dinamo) 
b.ab.l D. Gilgoaie (Ceahlăul).

Cornel POPA — coresp.

„CUPA ORAȘELOR"
LA CICLISM
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noștri s-au detașat clar in con
fruntările cu sportivii ves-t-ger- 
mani: 2476—2242 șl, respectiv, 
5179—4935 p.d.

Oonfirmind forma constant bu
nă in cate se găsesc, Ana Pe
trescu, Elena Andreescu, Marga
reta Cătineanu șl Elena Pană 
(aceasta dacă ar „lăsa" în cabi
nă emoțiile ar putea realiza cirna 
remarcabile) au satisfăcut aștep
tările. Dar cei doi antrenori ai 
lotului feminin, Constantin Ne- 
guțoiu și Crista Szocs, continuă 
să aibă unele probleme cu Sil
via Berinde și Silvia Baieiu (379 
șl, respectiv, 332 p.d.), ale căror 
rezultate nesatisfăcătoare denotă 
că au o serie de carențe în ce 
privește pregătirea tehnică și fi
zică, ele fiind inconstanta de la 
o manșă la alta De asemenea, 
Maria Iosif-Nichifor, Vasilica Pin- 
țea șl Elisabeta Albert, jucătoare 
capabile de rezultate superioare, 
ratează uneori lovituri simple din 
cauză că nu se concentrează in 
egală măsură pe Întreaga perioa
dă a partidei. Șl la băieți, cu 
excepția popicarilor Iosif Tismă- 
nar, ruliu Bice șl a tlnărulul Ilie 
Hosu, care își găsesc rapid rit
mul in orice condiții de joc, res
tul selecționabililor au dovedit, 
cel puțin in meciul de la Brașov, 
că sânt deficitari atît la manșele 
„pline", cit șj la cele „izolate". 
Alexandru Tudor a avut procen
taje de 128 la „pline" și 66 la 
„izolate", IUe Băiaș de 138 șl 61, 
iar Gheorghe Silvestru (care ne 
obișnuise, in campionatul divizio
nar, cu rezultate deosebite) a fost 
notat cu 1B2 și 62 p.d. Antrenorii 
reprezentativei masculine, Roger 
Cemat șl Ion Petru, trebuie să-i 
supună pe sportivi la un pro
gram suplimentar de exerciții ne
cesare perfecționării loviturilor, 
în special a bilei de deschidere 
șl a celor pentru rezolvarea di
feritelor poziții la „izolate".

Desigur, volumul de muncă 
pentru remedierea deficiențelor 
semnalate este destul de mare, dar 
întru totul posibil de realizat 
dacă se va folosi intenșiv tim
pul rămas la dispoziție. In pro
gramul de verificare a stadiului 
pregătirilor efectuate de membrii 
loturilor republicane, __ _
noștri mal au de susținut partl- 
de-test, toate peste hotare, cu 
selecționatele similare ale Ceho
slovaciei, R.D. Germane și Un
gariei. Sperăm ca reprezentati
vele României să albă în viitor 
o comportare ascendentă. atln- 
gînd vîrflul de formă la C.M.

Troian IOANIȚESCU

popicarii

20 ture ale întrecerii (22 km) în- 
tr-o cursă™ contra cronometru. 
Ei a plecat din pluton din start 
șl a trecut linia de sosire cu un 
avans de peste un minut față 
de urmăritori. Juniorii mari au 
mers, adevărat, în .pachet" (30 
ture — 33 km) dar patru din to
talul de 6 sprinturi i-au revenit 
lui M. Mărginean și astfel, cu 
toate că sprintul final l-a adus 
pe primul loc pe bucureșteanul 
G. Florea, etapa a fost câștigată 
tot de... M. Mărginean.

Clasamente. Cursa contra cro
nometru pe echipe : juniori mici 
(20 km) : 1. Arad (Klelnpeter, 
lanoș, Schneider, Martocan) 31:11, 
2. Voința București 32:18, 3. Cîm- 
pulung 32:49 ; juniori mari (40 
km) : 1. Brăila (Mărginean, Ra
du, Marin, C. Ion) 54:06, 2. Vo
ința București 58:27, 3. Brașov
59:38. Etapa pe circuit. Juniori 
mici : 1. I. Schneider (Arad)
37:32, 2. O. Mltran (Voința Buc.) 
38:54, 3. C. Suciu (Cîmpulung)
38:54 ; juniori mari : 1. M. Măr
ginean 54:06, 2. G. Florea (Bucu
rești) , 3. Fi. Strbu (Ploiești) — 
aceiași timp cu Învingătorul.

Gh. ȘTEFANESCU

TINERI DE...
60-80 DE ANI!
Există o zicală eare spune 

că „Cine n-are bătrînl, să șl-1 
cumpere". Ne-am convins încă 
o dată de acest adevăr, în- 
tr-o recentă discuție cu to
varășul Dumitru Bumbeș, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin, despre activul 
obștesc din județ. Acesta ne-a 
spus printre altele: „Vorbind 
despre cei care ne ajută efec
tiv în organizarea activității 
sportive din județ, aș vrea să 
mă refer în primul rlnd Ia 
niște tineri de.. 60—80 de ani! 
Da, acesta este adevărul, 
zîmbiți. Vîrsta tor este 
înaintată, c drept — toți

nu 
mai 
sînt

3. C.

tor 
pu-

CONCURSUL REPUBLI 
CAN DE SĂRITURI AL CO 

PIILOR
In continuarea activității com- 

petiționale la sărituri, de astăzi 
pînă sâmbătă se desfășoară la Si
biu, în bazinul Olimpia, finalele 
Concursului republican de copii, 
la care iau parte sportivi din 
București, Cluj-Napoca, Oradea 
șl Sibiu. Partdcipanții, împărțiți 
pe două categorii de vârstă (năs
cu ți in 1868 și mai mici, născuți 
în U970 și mai mici), se vor În
trece după următorul program: 
joi de la ora 10 (băieți) și de 
la ora 16 (fetițe)-: trambulină 
1 m ; vineri,‘de la ora IX): trambu
lină 3 m (fo), de la ora 16: platfor
mă (f) ; sîmbătă, de la ora 10 : 
trambulină 3 m (tf), de la ora 16 : 
platformă (b). Printre protagoniști 
se află sportivi clasați printre frun
tașii concursurilor republicane de 
seniori și juniori desfășurate re
cent, ca, de pildă, Adrian Cher- 
ciu, Ileana Pîrjol și Luana Pătac.

IDEI DE VACANȚĂ, PENTRU
Din seria „excursiilor pri

măverii"’, pregătite de ÎNTRE
PRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI ȘI RESTAURAN
TE BUCUREȘTI, se detașează 
cele din perioada 30 aprilie — 
4 mai a.c. Am reținut cîteva 
trasee, în care călătoria se e- 
fectuează cu
• București 
O București
• București
• București
• București

trenul:
— Boresc
— Suceava
— Tg. Mureș
— Iași
— Cluj-Napoca.

pensionari — însă munca 
este de oameni în plină _ 
tere. Au energie, sînt foarte 
activi șl, mai ales, eficienți 
In muncă".

Solicitând nume, ne-au fost 
prezentați cîțiva dintre ei: 
cob Lovas — președintele 
misiei județene de lupte, 
trenorul vechil „echipe 
aur" a Reșiței, cu mulți cam
pioni republicani; Sandu Ni
co lac — președintele comisiei 
Județene de șah, cu o splen
didă activitate, deși n-a fost... 
șahist; Francis c Kdrmocsî — 
președintele colegiului jude
țean de arbitri la fotbal ; 
Geza Toth — antrenor de box, 
cel despre care se spune că 
în urmă cu 55 de ani a adus... 
primele mănuși de box la 
Reșița și care muncește foar
te bine, entuziast 
zent.

Un omagiu deci, 
te rânduri, acestor 
sportului. Lor și

ia- 
co- 
an- 
de

și în pre-
prin aces- 
prieteni ad 

______ ____ altora, din 
alte județe — la fel de har
nici și utili mișcării sportive 
din țara noastră — o urare 
din inimă: „Multă sănătate și 
spor la muncă !"

Modesto FERRARI NI

ÎNCEPUTUL lunii mai
Pe litoral, gazde vor fi sta

țiunile Mamaia, Eforie Nord 
și Neptun — Olimp,

Cu autocarul, din Capitală, 
se pleacă spre Slănic — Pra
hova, Cheia, Bușteni, Căciula- 
ta, Malnaș și Vîlcele.

Consultarea programelor șl 
amănunte organizatorice la fi
lialele I.T.HX din Bd. Repu
blicii nr. 68, Str. Mendeleev 
nr. 14, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. 
Bălcescu nr. 35.
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Campionatul și 
oglinda sa

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI
Mult discutat, deși încă nu prea 

Înțeles de toată lumea, acest 
clasament al diferenței dintre 
punctele cîștlgate in deplasare și 
cele pierdute acasă (sau invers I) 
oferă foarte multe teme de me
ditație. Pentru Început, să pri
vim „clasamentul adevărului" 
după etapa de duminică șl îna
intea rundei de astăzi:
1. Univ. Craiova F8 (+28)
2. Steaua F6 (+23)
3. F.C. Argeș - -6 (+14)
4. F.C. Baia Mare (+ »)
5. Dinamo -4 (+13)
6. Sportul studențesc ■2 (+ 8)
7. S.C. Bacău - (— 3)
8. Politehnica lași 0 (+ 1)
8. Chimia Rm. VUcea 0 (— »)

DO. F.C.M. Galați 0 (—10)
11. Jiul 6 (—12)
12. „Poli" Timișoara -1 ( 0)
13. A.S.A. Tg. Mureș —3 (- 3)
14. F.C. Olt -3 (- 7)
15. „U" Cluj-Napoca —4 (- 2)
16. C.S. Tîrgoviște —4 (-14)
17. Olimpia —6 (—14)
18. Gloria 12 (—28)

La o primă vedere s-ar părea 
că este vorba de o... greșeală, 
acest clasament respecting totoc- 
miai ordinea celui „la zi" publi
cat in ziarul de luni. Și, totuși, 
nu-1 vorba de o eroare, ci de o 
rară (dacă nu unică!) suprapu
nere perfectă între clasamentul 
clasic șl cel al adevărului, fapt 
care relevă dealtfel importanța 
mediei dintre punctele de acasă 
șl cele dlin deplasare. E o primă

ȘTIRI
• CURS DE PERFECȚIONARE 

PENTRU ANTRENORII DE FOT
BAL. în perioada 14—19 aprilie 
se organizează cursul de perfec
ționare pentru antrenorii de fot
bal care s-au înscris la exame
nele de avansare in sesiunea din 
luna mai a.c. Prezentarea la 
cursuri condiționează participarea 
la examenul de avansare. Cursul 
va avea loc la Centrul „23 Au
gust" din Capitală, începînd cu 
data de 14 aprilie, ora 9. Trans
portul, cazarea și masa vor fi 
suportate de cursanțl.
• C.S. LUCEAFĂRUL — F.C.M. 

GIURGIU, partidă restanță din 
campionatul Diviziei B, seria a 
II-a, se va disputa mîine, pe 
Stadionul Republicii. Meciul va 
începe la ora 17.
• LA CASELE OBIȘNUITE 

s-au pus în vînzare biletele de 
intrare la meciul Steaua — A.S. 
Armata Tg. Mureș, care se dis
pută astăzi pe stadionul din bd. 
Ghencea.
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CODUAIII tllIAEDOAIIA
Derby-ul seriei a ni-a a Di

viziei B, desfășurat duminică pe 
stadionul din Hunedoara Intre 
pretendentele la un ‘loc în pri
mul eșalon, Corvinul și F.C. Bi
hor Oradea, a oferit miilor de 
spectatori și apoi milioanelor de 
telespectatori un spectacol fotba
listic de bună calitate. întUnirea 
s-a încheiat, după cum se știe, 
cu victoria meritată a echipei lo
cale (3—1). Corvinul s-a prezen
tat la acest dificil examen bine 
pregătită. Avind in componența 
sa doi jucători și azi remarcabili, 
Mircea Lucescu și Radu Nim- 
wedller, ea a dat tonul în crea
rea acțiunilor ofensive, a domi
nat perioade îndelungate, avînd 
numeroase situații favorabile de 
a marca; a fructificat trei dintre 
ele, iar de patru ori balonul a 
lovit bara (Nlcșa — min. 25, 
Klein — min. 25, Văetuș — mln. 
44 și Lucescu — min. 51). Este 
adevărat că in jocul Corvinului 
a existat și o scurtă perioadă de 
cedare a inițiativei. Aceasta s-a 
tntîmpîat în repriza secundă, 
după ce tabela de marcaj arăta 
un avantaj de două goluri în fa
voarea sa F.C. Bihor — care și în 
prima repriză a contrat, în cîte

SINONIM CU
constatare, care explică, printre 
altele, detașarea craiove- 
NILOR, BLOCAREA STELIȘTI- 
LOR, COBORIREA DINAMOVIȘ- 
TILOR ȘI ASALTUL CONTINUU 
AL CAMPIONILOR, AL SĂTMĂ
RENILOR și AL STUDENȚILOR 
BUCUREȘTENI, echipă care a 
pendulat între +2 în prima eta
pă a campionatului șl —2 după 
prima rundă a returului. Acest 
ultim „clasament al adevărului" 
devine interesant și din punctul 
de vedere al echipelor cu minus 
la activ, aceste șapte formații re
prezentând, teoretic, „grupul ce
lor trei" care va părăsi întîla 
scenă. Și dacă prima retrogra
dată este cunoscută (Gloria reu
șind un veritabil record, acest 
—12 nefiind demult lntîlnlt în

CLASAMENTUL LA ZI!
Divizia A I), rămîne ca următoa
rele etape sâ decidă cine va reu
și să-și amelioreze situația sau să 
și-o înrăutățească. Cum mai sînt 
încă 8 etape pînă la rezolvarea..» 
ecuației cu încă 3 necunoscute, 
să reținem că în campionatul 
trecut echipele retrogradate au 
avut următorul procentaj în „cla
samentul adevărului": F.C. Biuor 
—6, U.T.A. —5, Corvinul —4. Res
pectând același principiu de re
ferință. să n-otăm că F.C. Argeș 
a cîștigat campionatul cu +11, 
după ce, în etapa a 28-a, reușise 
să se desprindă a două puncte 
în clasamentul adevărului de Di
namo $1 Steaua. Va reuși Univer
sitatea Craiova aceeași traiecto
rie ascendentă ?

Mircea M. IONESCU

„TELEGRAFIC" - DIN CELE 18 TABERE
• STEAUA: semne de între

bare în privința utilizării lui Sa- 
meș, Iordănescu, Aelenei. Decizia 
asupra prezenței lor în meciul 
de astăzi va fi luată în cursul 
dimineții. In funcție de avizul 
medical. • A.S.A. TG. MUREȘ 
H ane, mai departe, indisponibil 
pe FanJd. Arbitri: T. Balanovici 
— V. Antohl (ambii din Iași), 
M. Adam (Cluj-Napoca).
• F.C. baia MARE nu-1 poa

te utiliza pe Sabău, suspendat 
pentru acumularea a două carto
nașe galbene. • POLITEHNICA 
IAȘI a plecat ieri spre Baia 
Mare cu efectivul complet. Arbi
tri: M. Fediuc — I. Arhire (am
bii din Suceava), Cr. Teodorescu 
(Tîrgoviște).
• DINAMO a afectat ziua de 

luni unui intensiv program de 
refacere pentru â-1 avea apțl de 
joc pe toți titularii. • „U“ CLUJ- 
NAPOCA a sosit luni in Capita- 
1* cu efectivul complet. Arbitri: 
FI. Cenca (Caracal) — V. Clo- 
cîlteu (Craiova), A. Kraskovschl 
(Sălaj).
• GLORIA are tot lotul valid. 

Va folosi echipa aliniată in re
priza a doua din etapa trecută, 
care a făcut atitea clipe grele lui 
F.C. Baia Mare. 9 UNIVERSI
TATEA CRAIOVA nu-1 poate fo
losi pe Negrită, în oontinuare ac
cidentat. Arbitri: F. Coloși — M. 
Huștuc (ambii din București), N. 
Hainea (Birlad).

• JIUL anunță două schimbări: 
nu va juca Miculescu (a acumu
lat două cartonașe galbene) și va 
reintra Stoica • F.C. ARGEȘ a

sosit marți la Petroșani avînd Io
tul complet. Arbitri: I. Rus (TgJ 
Mureș) — C. Szilaghi (Baia Ma
re), V. Constantin eseu fBucu- 
rești),
• OLIMPIA SATU MARE — 

după cum ne-a informat, ieri,' 
antrenorul Șt. Czako — nu are 
indisponibilități în lot • POLI
TEHNICA timișoara se află de 
ieri la Satu Mare, fără Co tec, 
Volaru și Barna, accidentați. Ar
bitri: S. Drăgulici — T. Moiises
eu (ambii din Drobeta Tr. Se
verin), Gh. ispas (Constanța).
• C.S. TÎRGOVIȘTE îl anunță 

pe Fi. Grigore ușor accidentat. 
Se speră ca el să fie, totuși, re
cuperat pînă la ora locului. • 
SPORTUL STUDENȚESC are 
două semne de întrebare: Mtm.- 
teanu H și Stroe. Arbitri: M. Mo
rarii — A. Avram eseu (ambii din 
Ploiești), R. Petrescu (Brașov).
• F.C.M. GALAȚI nu contează 

în meciul de azi pe Țolea, care 
a acumulat două cartonașe gal
bene, și nici pe Moțoc și Bala- 
ban, ambii accidentați. Q Da 
SPORT CLUB bacău întreg lo
tul de jucători este apt de joc,' 
inclusiv Lunca, care a ispășit 
suspendarea de o etapă. Arbitri: 
G. Driagomir — V. Roșu (ambii 
din București), C. Ghiță (Brașov).

• F.C. OLT îl anunță, în con
tinuare, pe Stmci u accidentat, 
dar echipa este încrezătoare in 
forțele sale. 9 CHIMIA RM. VÎL— 
CEA nu are probleme de tot.' 
Arbitri: I. Pop — J. Gnama (am
bii din București), Al. Mustățea 
(Pitești).

Privire spre eșalonul secund

JOACĂ DE PE ACUM CA 0 DIVIIIONABÂ A..J
va rinduri, periculos — a încer
cat să profite de relaxarea ad
versarului, a apăsat pe accelera
tor, însă n-a reușit decît să mic
șoreze diferența la un gol. N-a 
reușit să egaleze fiindcă incursiu
nile atacantului Georgescu n-au 
fost îndeajuns de bine susținute 
de colegii săi, Florescu și Kun, 
precum și de mijlocașii Naom și 
Ghergheli. De aceea. orădenli 
s-au rezumat, mai tot timpul, la 
un joc de apărare, în care por
tarul Albu a făcut eforturi deo
sebite, reușind să limiteze eșecul 
la o diferență mai mică de go
luri. Șl ceilalți apărători s-au 

,bătut" perioade Îndelungate cu 
Înaintașii adverșl, dar centrările 
precise ale lui Lucescu, ca și in
filtrările fundașilor Nicșa și 
Merlă l-au obligat să cedeze de 
trei ori.

Corvinul este, de duminică, cu 
un picior in Divizia A, unde, 
după cum Interpretează acum 
partitura modernă a fotbalului, 
are șanse să rămînă mai mult 
timp. Experiența unor jucători 
mai vîrstnicl, ca Lucescu, Nun
wed Ier, Dumitriu IV, se îmbină 
armonios cu tinerețea și dorința

de afirmare a iul Gabor, Kleiz» 
și Andone.

Partida a fost condusă foarte 
bine de N. Hainea (Birlad).

P. VINTILĂ

PERSEVERENȚĂ + INSPIRAȚIE = SATISFACȚIE!
Duminică 13 aprilie 1980

CU SUMA DE 
NUMAI 10 LEI, 
ORICINE JOACA 
POATE OBȚINE : 
0 AUTOTURISME

„DACIA 1300“
• MARI CÎȘTI- 

GURI ÎN BANI

ULTIMA ZI pen
tru procurarea bi
letelor : SÎMBATA 
12 APRILIE 1980.

NU PIERDEȚI 
PRILEJUL DE A 
VĂ NUMĂRĂ 
PRINTRE MARII 
CÎȘTIGĂTORI!

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ j
ATI JUCAT LA LOTO ?

_ ' .1
Astăzi și mîine sînt ultimele i 

zile pentru procurarea biletelor, 
la tragerea obișnuită Loto de 
vineri 11 aprilie 1980. Prezența 
permanentă a marilor cîștigurl 
în autoturisme și bani la acest 
tradițional sistem de joc răs
plătește din plin perseverenta $i 
inspirația participanților, oferind 
în același timp perspective atră
gătoare^ confirmate de fiecare 
nouă tragere. Nu pierdeți prilejul 
de a vă număra și dv. printre 
marii cîștigători la tragerea de 
Vineri. MAI MULTE BILETE 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES I >

LOZUL PRIMĂVERII 1
Surpriză sezonului — Lozul pri

măverii, vă oferă în aceste zile 
multiple posibilități de a obține 
autoturisme „Dacia 1300" și „Sko-j 
da 120 L", câștiguri în bani de 
50 000, 10.008, 5.000 lei etc. Se rea-, 
mintește că Lozul primăverii este 
o emisiune specială limitată, care 
beneficiază de câștiguri suplimen
taro în valoare de 1.700.000 lei,' 
ceea ce sporește considerabil 
șansele pârtie ipanților. NUMAI 
CINE JOACA POATE CÎȘTIGA 1

. ■#
Tragerea Pronoexpres de astăzi, 

9 aprilie 1080, se televizează în 
direct în jurul ored 17,50.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 APRILIE

1980
Categoria 1 : (13 rezultate)

12 variante 25% a 16.823 lei ț
Categoria 2 : (12 rezultate)

115,25 variante a 2.102 lei ;
Categoria 3 : (11 rezultate)

1.976,50 variante a 184 leL -



R. C. GRIVITA ROSIE> X

MID DISTRICT
(Țara Galilor) 17-3

Mai bine de 2 500 de spec
tatori s-au strîns ieri după- 
amtază în Parcul copilului, 
unde R.C. Grivița Roșie a în
tâlnit și învins o selecționată 
galeză din Mid District : 17—3 
(4—3). Bucureștenii și-au întă
rit trupa cu trei jucători di- 
namoviști, componenți ai lotu
lui reprezentativ: Paraschiv, 
Borș și Chiricencu. Oaspeții 
au avut drept lider pe un fost 

’„barbarians", Dennis John, alt 
rugbyst bine cunoscut în țaira 
sa fiind și Raisson. Partida — 
deși handicapată de un teren 
mustind de apă (au și căzut 
cîteva rafale de ploaie) — a 
fost agreabilă, cu cîteva faze 
ireproșabil construite, mai ou 
seamă de gazde. Se poate a- 
precia că jooul a avut destule 
momente' de echilibru, lupta 
înaintărilor fiind relativ aspră. 
Galczii au impresionat prin
tr-o bună știință de a cîștiga 
baloanele din cvasitotaliiatea 
grămezilor spontane, prin teh
nicitate. Victoria și-a apro
priat-o echipa mai bine pregă-

Iii meci internațional de rugby

Parasehiv prinde pe picior greșit 
un spectaculos eseu.

defensiva adversă și va înscrie
Foto : Dragoș NEAGU

A

tată fizic, mai lucidă și mai 
vivace. Iar aceasta a fost R.C. 
Grivița Roșie. "*“•

Meciul a debutat sub semnul 
echilibrului. Primii au punctat 
oaspeții, prin fundașul JONES 
(I.p. în min. 16). Replicînd 
imediat, bucureștenii au mar
cat după numai trei minute, 
o fază frumoasă, pornită 
Făicușanu, continuată 
„ruta" Borș, Stroe, Simion 
încheiată prin pătrunderea _ _ 
forță, pînă în eseu, a lui CHI- 
RICENCU : 4—3. Va fi și re
zultatul reprizei, deși Simion 
a avut trei puncte în vîrful 
bocancului, dar a ratat o lo
vitură de pedeapsă (min. 25) 
din poziție ideală, tot el gre-

la 
de 
pe

$> 
in

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

în-

ILIE NĂSTASE CiȘTIGA 
IN FA}A LUI TANNER

în turneul de tenis care a
eeput pe teren acoperit la Bru
xelles. Ilie Năstase l-a învins cu 

te—4, 7—5 pe americanul Roscoe 
»Tanner. într-o altă partidă, John 
McEnroe a ciștigat cu 6—1, 7—5 
ta fața lui Jimmy Connors,
• în turneul feminin de la 

Hilton Head (Carolina de Sud) 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Bettina Bunge (R.F.G.) 
— Lele Forood (S.U.A.) 6—2,
6—2 ; Renee Richards (S.U.A.) — 
Lucia Romanov (România) 6—0, 
6—4 ; Joanne Ruseel (S.U.A.) — 
Glynis Coles (S.U.A.) 6—2, 3—6, 
î—5 ; Renata Tomanova (Ceho
slovacia) — Dana Gilbert (S.U.A.) 
3—5, 6—4, 6—4.

retiștil (P. Kukl, M. Tiu, T. Pe- 
truș, P. Buricea, s. Roca) la 
Kiev, iar spadasinii (L si M. Po
pa, O. Zldaru, C. Bărăgan, R. 
Szabo, A. Pongracz) vor fi pre
zenți la „Cupa Europei“ și „Tro
feul Heidenheim-.

BOXERUL CAROL HAJNAL 
ÎNVINGĂTOR LA BANGKOK

șind pasa la o situație numai 
bună de fructificat de către 
Marin (min. 34). între acestea 
s-a intercalat și ocazia iro
sită de Morgan (min. 30).

După pauză, partida a cres
cut in spectaculozitate. A mar
cat mai întâi BIDIREL (min. 
44), la o fază lungă, pe tot 
frontul, plecată din mîna lui 
Paraschiv. Acesta din urmă va 
surprinde întreaga defensivă 
adversă în min. 58, cînd, 
după o grămadă, a mimat 
pasa, dueîndu-se apoi ca un 
bolid pînă in butoi advers. A 
transformat splendidiuil eseu 
FALCUȘANU, ultimele puncte 
fiind opena lui SIMION, din 
l.p. (min. 71), ou toate că șan
sa de a înscrie a mai existat 
(Marin min. 59, Jones min, 61, 
Kădoi min. 70).

Arbitrul C. Udrea a condus 
formațiile : R. C. GRIVIȚA 
ROȘIE: Simian — Chiricencu, 
Rădoi, Bidirel, Marin — Făi
cușanu, Paraschiv — Pena, 
Borș, Valeu — Măcăneață, 
Stroe — Scarlat, Pasache, 
Dinu. MID DISTRICT: Jones 
— _ Morgan, Davies, Edwards', 
Raisson — John, Praten — S. 
Williams, Levis, Lloyd — J. 
Williams, Hefford — Walters, 
Owen, Knight.

Geo RAEȚCH1

DORIM SĂ RElNNODĂM TRADIȚIA 
FRUMOASELOR SUCCESE LA VOLEI" 

declară antrenorul emerit N. SOTIR, după turneul din R.F. Germania
In cadrul pregătirilor pentru 

J.O. de la Moscova, lotul mas
culin de volei a participat, în
tre 25 și 30 martie, la un tur
neu în R.F. Germania. La în
toarcerea jucătorilor noștri, 
am avut un scurt interviu cu 
antrenorul emerit Nicolae Sotir, 
care a condus echipa.

— Mai întâi, tovarășe 
vă rugăm să ne spuneți 
cuvinte despre jocurile 
tate.

— Echipa noastră a susținut 
Heidelberg, Ia

Warendorf, un 
de Munster. In 
ne-a revenit la

Sotir, 
cîteva 
dispu-

6 partide la 
Worms și La 
oraș aproape 
toate, victoria 
scoruri categorice.

— Sînteți mulțumit de evolu
ția tricolorilor noștri?

— Am utilizat un... cvintet 
de bază: Dumănoiu, Oros, Pop, 
Stoian, G. Enescu, pe care 
l-am completat cu Mîțu sau 
Macavei. Au jucat constant bi
ne, conform așteptărilor. Or os, 
Pop și Enescu ; cu fluctuații — 
Dumănoiu și Stoian, ultimul 
fiind ușor suferind spre sfîrși- 
tul turneului. Mițu și Macavei 
au evoluat bine, dar nici unul 
nu l-a putut inlocui perfect pe 
Gârleanu, care n-a făcut de
plasarea. Mițu este mai bun la 
fileu decît acesta, dar pe linia 
a 2-a joacă mult mai slab.

■ ■ ■

I-am folosit uneori și pc Mina, 
Chifu, Hînda și pe Căta-Chi- 
țiga, dar pînă acum nici unul 
dintre ci nu a evoluat astfel 
incit să justifice titularizarea 
in sextetul de bază. In con
cluzie, pot spune eă turneul a 
fost folositor, echipa s-a rodat, 
i-am putut verifica potențialul. 
Rezultatele sint mulțumitoare.

— Ce turnee îi mai așteaptă 
pe voleibaliștii noștri pînă la 
J.O.?.

— In primul rînd, între 3 șl 
7 mai vom participa la „Cupa 
Volan", în Ungaria, unde ne 
vom intilni eu Polonia, R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Iugosla
via și reprezentativa țării gaz
dă, iar intre 9 și 11 mai vom 
juca Ia „Trofeul Iugoslavia". 
Intre 9 și 14 iunie vom parti
cipa la „Trofeul preolimpic de 
Ia Bruxelles", alături de patru 
echipe calificate pentru J.O. — 
U.R.S.S., Cuba, R.P. Chineză, 
Iugoslavia — și de alte trei 
echipe — R.F. Germania, Bel
gia, Cehoslovacia. Va fi un 
turneu puternic» ca și „Trofeul 
Tomis“ (25 — 29 iunie), la 
care vor lua parte aceleași pa
tru echipe calificate, cărora li 
se vor adăuga incă două „olim
pice", Bulgaria și Polonia, pre
cum și Ungaria.

N. SEVER <

ECHIPA DE HOCHEI A U. R. S. S. - 
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA JUNIORI

Suedia — Finlanda 3—1 (0—1,
2— 0, 1—0). în turneul pentru 
locurile 5—8 : R. F. Germania — 
Poloni» 8—3 (3—0, 4—1, 1—2) j 
Elveția — Norvegia 8—3 (4—4.
3— 0, 1—2). Clasament : 5. R. F. 
Germania ; 6. Polonia ;
veția ; 8. Norvegia.

PRAGA, 8 (Agerpres). — Cam
pionatul european de hochei pe 
gheață pentru juniori (grupa A) 
s-a încheiat la Hradec Kralove 
(Cehoslovacia) cu victoria se
lecționatei U.R.S.S., care a în
trecut în finală cu 3—2 (1—1, 
1—0, 1—1), formația Cehoslova
ciei. In partida pentru locul 3,

Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de box de 
la Bangkok. Printre învingătorii 
competiției s-a numărat șl pu- 
gilistul român Carol Hajnal care, 
în finala categoriei ușoară, l-a 
întrecut la puncte pe campionul 
tallandez Piphat Srisanae. In fi
nala categoriei muscă, Kim J1 
Won (Coreea de Sud) a ciștigat 
la puncte întilnirea cu Constan
tin Țlțoiu.

SCRIMERI PE PLANȘELE 
INTERNATIONALE

Ua sfîrșitul acestei săpUmiol 
scrima românească va fi pre
zentă, cu toate cele patru arme, 
la mari competiții internaționa
le. Astfel, sabrerii vor participa, 
ca in fiecare aprilie din ultimii 
trei ani, la tradiționalul „Trofeu 
Carpați“, organizat la Brașov. La 

: .această ediție (sîmbătă, proba 
‘individuală, duminică, cea pe e- 
chipe) și-au anunțat participarea 
sabreri din Anglia, Bulgaria, 
Cuba, R.D.G., Polonia, Ungaria,

. U.R.S.S. și România. Floretistele 
(E. Stahl, Ș. Ardeloanu, M. Mol
dovan, V. Turcan, M. Chezan, A. 
Dan) vor concura la Minsk, fio-

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI - MEDALIE DE BRONZ

TINERI TENISMANI 
IN ÎNTRECERI

în cursul acestei luni, tineri te
nis mani români vor participa la 
diverse turnee peste hotare. Ast
fel, între 21 și 57 aprilie, Lau- 
rențiu Bucur și Liviu Mancaș 
vor fi prezenți ia startul tradi
ționalului turneu Acropolis din 
capitala Greciei. După cum se 
știe, ei au ciștigat anul trecut D 
Atena titlul la • — ♦-
bil, vor pleca 
internaționale 
U.R.S.S., de la 
lie): Camelia Chiriac, 
oilă, Sorin Popa și Daniel Ioano- 
vid.

dublu. In preala- 
la campionatele 

de tineret ale 
Soci (1-8—24 apri- 

Alice Dă-

(Urmare din pao. I)

România — Italia 5—2 : Doboși 
— Bisi 2—0 (21, 11), Crișan — 
Boși 2—0 (20. 12), Bohm — 
Coslantini 1—2 (—18, 13, —16), 

2-8 (18, 11), 
1—2 (18, —19, 
Costantînî 2—1 
Bohm — Boși 
ultima partidă 
noastră a fost

Doboși — Boși 
Biihm — Bisi 
—13), Crișan — 
(18, —17, 9) și 
2—0 (20. 22). în 
a probei, echipa 
învinsă de formația Iugoslaviei 
(aflată la un pas de retrogra-

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

primele două reprize, bucureș- 
tenii au dominat clar, ratînd 
enorm. în ultima repriză am 
asistat la o puternică revenire 
a echipei din Sf. Gheorghe. Au 
marcat : Fodor și Csedo — Me
talul, Gheorghiu 2, N is tor, San
dor, Hălăucă și Prakab — 
Steaua, Arbitri: A. Dibernar- 
do (Cluj-Napoca), ajutat de 
G. Tasnadi și L. Petraș, ambii 
M- Ciuc (V. I’așcanu-coresp.).

DUNĂREA GALAȚI — ME
TALUL rădăuți 18—5 (4—3. 
7—0, 7—2). Manifestând a ver
vă deosebită gălățenii au 
obținut o victorie comodă, 
Au însoris : Dumitraclie — 4, 
Visan — 3, Brandabur, Gher- 
ghișan, Berdilă și Marcu — 
cîte 2, Adrian Liga, Viorel 
Liga și Bălăncanu, respectiv 
Curelaru și Chiprianov — cîte 
2, Ciornîoiiuc. Au arbitrat 
foarte bine Gh. Lupu și L. 
Petrescu, ambii din București. 
(T, SIRIOPOL, coresp.).

dare...) cu 2—5, ocupînd în final 
locul 10 : Karakasevici — Cri
șan 2—1, Surbek — Biihm 1—2, 
Kalinici — Doboși 0—2, Surbek 
— Crișan 2—0, Karakasevici — 
Doboși 2—1, Kalinici — Bohm
2— 0, Surbek — Doboși 2—1.

ALTE REZULTATE —, fe
minin IB : Suedia — Anglia
3— 2, Bulgaria — Luxemburg 
3—1 ; I A : Iugoslavia — Un
garia 2—3, U.R.S.S. — Franța 
3—1, Irlanda — R. F. Germa
nia 0—3, Ungaria — U.R.S.S. 
3—0. R. F. Germania — Iugo
slavia 2—3, Irlanda — Franța 
0—3 ; masculin IB : Ceho
slovacia — U.R.S.S. 5—1,-Bul
garia - 
slovacia 
—• Bulgaria 
U.R.S.S. 5-0, 
slovacia 5—3.

Miercuri e

- Suedia 2—5, Ceho-
— Anglia 5—4, U.R.S.S.

5—3, Anglia —
Suedia — CehO-

zi de odihnă.
♦

La ora închiderii ediției, la 
Berna încep finalele.

ATLETISM • Crosul desfășu
rat la Vigevano (Italia) a reve
nit atletului englez Sebastian Coe 
(7 203 m în 20:59,8).

BASCHET • Echipele Spaniei 
și Angliei s-au calificat pentru 
turneul final al campionatului 
european feminin. în ultima zi 
a competiției de calificare des
fășurată la Vigo (Spania) s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Spania — R.F. Germania 63—49 
(31—15) ; Anglia — Israel 79—63 
(34—31). Clasament final : 1. Spa
nia — t p, 2. Anglia — 4 p, 3. 
Israel — 5 p, 4. R.F. Germania 
0 p.

CICLISM • Turul Belgiei ■ 
continuat cu etapa a doua des-. 
fășurată la Mousoron, contra- 
cronometru Individual. Victoria 
a revenit olandezului Jan Raas 
ou timpul de 1 h 05. In clasa-

Corespondență din Moscova

CELE TREI MARI ÎNDATORIRI
ALE LUI KONSTANTIN VOLKOV

Cu puțină vreme în urmă, 
numele lui Konstantin Volkov 
era abia cunoscut în lumea 
atletismului. Prima „ieșire" a 
tinărului. săritor cu prăjina în 
arena internațională avusese loc 
la începutul anului trecut» in 
„indoor“-ul european de laVie- 
na. Dar el s-a făcut imediat 
remarcat, obținînd „argintul" 
întreoerii continentale și un 
nou record mondial pentru ju
niori — 5,45 m. Proaspătul stu
dent din Irkutsk avea atunci 
doar 18 ani. In vară, la Spar- 
tachiada popoarelor U.R.S.S., el 
a îmbunătățit această perfor
manță, adueînd-o la 5,55 m, o- 
dată cu titlul cucerit Iar la 
întrecerile pentru Cupa Euro
pei, care au urmat curfnd du
pă aceasta, Ia Torino, Volkov 
a ridicat ștacheta recordului la 
respectabila cifră de 5,60 m. 
Acumulările noului performer 
au continuat și în actualul se’ 
zon, cel al anului olimpic. Du
pă ce obține primul loc la cam
pionatele europene pe teren a- 
coperit de la Sindelfingen, ca 
o săritură de 5,60 m, el îi a- 
daugă 
trl în 
5,64 m 
manță

Este 
numele de Volkov a mai fost 
întîînit în aspra probă a sări
turii cu prăjina. Nu printr-o 
simplă coincidență, căci Iuri

Volkov, fostul săritor, nu este 
altcineva decît tatăl actualului 
recordman. Ultimul titlu de 
campion unional la juniori a 
fost ciștigat de Konstantin a- 
cum doi ani cu cifra de 5,20 
m, exact recordul personal al 
tatălui său, Iuri. Acesta con
duce actualmente 
cială de săritori 
orașul siberian 
printre elevii săi 
înțeles, și Konstantin. Dar aco
lo studiază și alți atleți talentați, 
ca Aleksandr Krupski, Vladimir 
Serghienco, Serghei Kulibabași 
alții. Toți, adversari redutabili, 
dar și pasionați suporteri al lui 
Volkov Jr. Și toți s-au dedicat 
acestei discipline de la vîrstă 
fragedă. Iuri a început să sară 
la 11 ani...

Lesne de înțeles că obiectivul 
său principal este acum cuce- 

de 
la

o școală spe- 
cu prăjina în 

Irkutsk, iar 
se află, bine-

acesteia încă 4 centime- 
Cupa U.R.S.S. „indoor" s 
— cea mai bună perfor- 
mondială !
interesant de amintit că

meatul general se menține lider 
Vlaemlnck, urmat Ia numai o se
cundă de Raas.

FOTBAL • Turneul de Ia 
Roubaix pentru juniori a fost 
ciștigat de echipa franceză F.C. 
Lllle, care, în finală, a învins cu

rirea medaliei olimpice 
aur, la apropiatele Jocuri de 
Moscova. „Pentru aceasta 
spune Konstantin Volkov 
ștacheta va trebni ridicată 
cei puțin 5,70 m. Eu incă n-am 
încercat această inălțime. Este 
la un singur centimetru de re
cordul mondial al seniorilor. 
Totuși, judecind după ultimele 
mele performanțe, reușita nu ml 
se pare de domeniul imposibilu
lui. Va trebui să încerc!.-" In
tr-adevăr, urmărind progresia 
rezultatelor sale din ultimul se-

la

zon, realizarea acestei temera
re năzuinți are sorți de succes.

Bineînțeles, sfătuitor apropia* 
și competent în pregătirea vii
toarelor performanțe îi este ta
tăl său. antrenorul Iuri Volkov. 
Tot lui i s-a adresat Konstan
tin, zilele trecute, cu o pro
blemă majoră. Iată, la propu
nerea colegilor săi de la Insti
tutul de căi ferate din Irkutsk, 
tînărul sportiv urmează să can
dideze in alegerile de deputați 
pentru Sovietul suprem al 
R.S.F.S.R. Tatăl a fost întrebat 
dacă această nouă responsabi
litate va putea fi acordată cu 
munca sa de pregătire la Insti
tut, ca și cu antrenamentele 
asidue în vederea Olimpiadei de 
vară. S-au sfătuit împreună și 
apoi a rămas hotărît : Konstan
tin Volkov va trebui să gă
sească timp pentru toate cele 
trei activități, de student, de 
sportiv și de viitor candidat in 
alegeri.

OLGA ZAIKINA
.Sovietski Sport“-Moecova

5—1 ; Spania — Canada 6—5 ; 
Suedia — Canada 5—5 ; Spania 
— Danemarca 5—5 ; Polonia — 
Franța 5—1.

SCRIMA • Campionatele mon
diale pentru tineret s-au încheiat 
la Veneția cu proba de spadă,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
5—1 (2—5) formația olandeză 
P.S.V. Eindhoven.

NATA'țTE 0 Turneul de polo 
pe apă de la Stockholm s-a în
cheiat cu victoria echipei Spaniei 
care a ciștigat toate cele 5 par
tide. Au urmat în clasament e- 
chlpele Canadei, Suediei, Poloni
ei. Franței și Danemarcei. în ul
timele meciuri : Danemarca — 
Polonia 4—4 ; Suedia — Franța

cîștlgată de sportivul cehoslovac 
Kubista, care l-a Întrecut In ba
raj pe Tomas Klnt (U.R.S.S.) — 
ambii cu cîte 4 v în turneul fi
nal. Pe locul trei s-a clasat fran
cezul Tristlan Zorbtb — 3 v, ur
mat de vest-germanlî Ștefan 
Horger, Thomas Weber — cîte 5 
v șt polonezul Jaros law Kuclalskl 
— 1 v.

ȘAH • Cea de-a 5-a partidă a

medului dintre marii maeștri so
vietici Lev Poiugaevskl șl Mihail 
Tal, care se desfășoară la Alma 
Ata In ’ " ‘------•--■ 
dențllor 
încheiat 
vorabll 
gaevskl. 
maeștri 
Germania) 
(Ungaria)
Lautenberg cu partida a 9-a, care 
s-a întrerupt la mutarea a 41-a. 
Robert Hubner conduce cu 
4,5—3,5 p (o partidă întreruptă).

VOLEI • In turneul feminin de 
la Szombathely (Ungaria), selec
ționata Cubei a Întrecut cu 3—0 
echipa U.R.S.S. Alte rezultate : 
R.D. Germană (B) — Ungaria
(B) 3—0 ; Ungaria — Bulgaria
3—0. în clasament conduce echi
pa Cubei, cu 6 p.

cadrul turneului preten- 
la titlul mondial, s-a 

remiză. Scorul este fă
cu 3,5—1,5 

Meciul 
Robert

Șl

p lui Polu- 
dlntre marii 
HUbner (R.F. 

„ Andras Adorjan 
a continuat Ia Bad
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