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Elevii bucureșteni, la startul etapei de vară a ,,Daciadei“

LA „FLOREASCA", UN VERITABIL RECITAL DE GIMNASTICĂ
Interpret: reprezentanții Clubului sportiv școlar „Triiim!"

Aspect de la serbarea sportivă 
generală nr. 17 din Capitală

Printr-o fericită coincidență, 
aniversarea a 22 de ani de exis
tență a Clubului sportiv școlar 
„Triumf" din Capitală a fost 
sărbătorită odată cu startul in 
etapa de vară ă marii compe
tiții sportive naționale „Dacia
da", moment relevat printr-o 
convingătoare trecere în revistă 
a tot ce are mai valoros în 
gimnastică această unitate spor
tivă școlară de performanță. 
Cadrul a fost și de data aceas
ta la înălțime : sala Floreasca, 
gazdă, prin tradiție, a spectaco
lelor inițiate și organizate de 
apreciatul club bucureștean. Un 
public numeros a ținut să fie 
prezent și să puncteze prompt, 
prin aplauze, evoluțiile celor 
mai buni, a talentelor autenti
ce.

„Cu ce impresii plecați 7 Ce 
v-a plăcut mai mult 7“ Greu de 
răspuns la întrebările prof. 
Theodor Bolea, președintele 
clubului; chiar și acum, cînd 
impresiile s-au decantat, ne 
este peste mină să stabilim o 
ierarhie a valorilor. Ceea ce

FINALELE PE IARĂ AIE „CUPEI CONGRESULUI Al Xl-lea

Șl GIMNASTICĂ RITMICĂ MODERNĂ
Sub genericul marii competiții naționale „Daciada”, la 

sfîrșitul acestei săptămîni vor avea loc două importante 
acțiuni sportive de masă organizate de C.C. al U.T.C. Este 
vorba despre finalele pe țară ale ,,Cupei Congresului al 
Xl-lea al U.T.C." la tenis de masă, care se vor desfășura 
vineri și sîmbătă în Sala sporturilor din Arad si la gim
nastică ritmică modernă și dans, ce se vor desfășura sîm
bătă și duminică la Reșița. La întreceri participă reprezen
tanți ai tuturor județelor, calificați în etapele județene.

Prin mișcare în aer liber, prin practicarea exercițiilor fizice

BUCURIILE REVENIRII LA O VIAȚĂ NORMALĂ

Nu 
mă 
Si- 

vezi, 
Simo-

Mama Simonei A. își pri
vește fata cum se mișcă în 
voie, ca toate celelalte tinere 
de seama ei și ochii exprimă 
o bucurie fără seamăn. Să fie 
cu putință 7 „Da, mamă. '* 
mă mai ține. Privește, 
mișc ușor" — o convinge 
mona „Draga mamei., 
dacă ai perseverat ?...“. ___
na, astăzi studentă in anul I 
la Facultatea de medicină din 
Cluj-Napoca, a traversat o 
perioadă a vieții de îndelungă 
și grea suferință, cauzată de 
o scolioză juvenilă gravă care 
a silit-o la folosirea perma
nentă a corsetului ortopedic. A 
urmat tratamente, a făcut de
plasări chinuitoare pe la insti
tute specializate din țară și

organizată de Clubul școlar „Triumf" în colaborare cu Școala 
Foto : Dragoș NEAGU 

și mai noul lor coleg de colec
tiv, Ioan Moldovan, au merite 
speciale, alături de copii, de 
sportivi, în succesul tablourilor 
prezentate.

O „Hora stacatto" de o ne
spusă vivacitate a deschis seria 
tablourilor „semnate" de colec
tivul de gimnaste condus de 
profesoara-antrenoare Victoria 
Vîlcu-Buruiană, care rămîne, 
alături de colegele ei, o neobo
sită propagatoare a gimnasticii 
moderne în club, cu veleități

Tiberiu ST AM A

dorim să subliniem, înainte de 
orice, este veritabila ofensivă 
a gimnasticii ritmice moderne, 
care se realizează în acest club, 
exprimată printr-o succesiune 
masivă (dar nu obositoare) de 
tablouri, împletire de grație și 
fantezie, rod totodată al unei 
pregătiri atente, stăruitoare, 
pentru acurateța.

„Invitație în lumea basme
lor", adresată cu atîta candoare 
de elevele din clasa I a Școlii 
generale nr. 17, ne-a transpus, 
realmente, intr-un univers de 
vis, printre personaje dragi 
deopotrivă copiilor, dar și oa
menilor mari. Albă-ca-Zăpada 
și nelipsiții ei prieteni, cei 7 -
pitici, au dat o notă aparte ta
bloului. Colectivul aceleiași 
școli ne-a încântat cu alte cîte- 
va tablouri deosebit de reușite, 
printre care „Speranțe tricolo
re", „Joc de Culori" și mai ales 
„Călușarii", într-o interpretare 
cu totul originală, fiind vorba 
numai de tinere gimnaste. Pro- 
fesoarele-antrenoare Doina Fi- 
rică și Elena Lixandru, precum

străinătate. Dar... „Nu 
fac bine, mamă ?“ — 
mereu..

Poate că, la fel ca 
Simonei, o altă mamă, 
tului Ion

mp mai 
întreba
mama

. a băia- 
—— A. din Oradea, își 
privește adesea copilul eu ace
eași bucurie, care-i îneacă gla
sul când Neluțu spune: „Uite, 
mamă, pot să mă pieptăn cu 
mina dreaptă. Mă ascultă, 
vezi ?“. Da, mina, neputin
cioasă multă vreme, în urma 
unei paralizii, își revine, în
cet, încet, la o stări normali. 

Și părinții lui Richisch S., în
cearcă, de bunăseamă, senti
mente asemănătoare, urmă- 
rindu-și copilul care, după ce 
— datorită unor tulburări en
docrine — a ajuns la 87 kg

(Continuare In pag. 2-3)

jHBi ANTRENORUL emerit ion popa 
Șl CELE 15 MEDALII OLIMPICE 

OBȚINUTE DE BOXERII ROMÂNI•>
Boxul, unul dintre cele mal 

îndrăgite sporturi din țara 
noastră, a adus, de-a lungul a- 
nilor, multe satisfacții numero
șilor săi simpatizanți. Cu foar
te rare excepții, reprezentanții 
pugilismului românesc s-au nu
mărat printre medaliații mari
lor competiții internaționale din 
ultimii 30 de ani. Sportivi ca 
Mircea Dobrescu, Nicolae Linca, 
Vasile Tija, Gheorghe Fiat, 
Gheorghe Negrea, Ion Alexe, 
Alee Năstac, Ion Monea, Vasile 
Mariuțan, Calistrat și Simion 
Cuțov, Constantin Ciucă, Con
stantin Gruescu și foarte mulți 
alții au repurtat frumoase suc
cese pe diferite ringuri inter- 

greutate, la 1,60 m înălțime (e- 
lev în clasa a Vil-a), acum 
revine la greutatea normală.

Trei cazuri cu totul diferite, 
pe care le așezăm alături nu
mai pentru că in toate trei 
calea spre revenire la o viață 
normală, la bucuriile activită
ții fizice nestînjenite de dureri 
este aceeași: gimnastica medi
cală. mișcarea în aer liber, 
sportul. Și locul unde s-au 
realizat aceste succese, emoțio
nante, alături de multe altele, 
este același: secția de educa
ție fizică a Institutului de în- 
vățămînt superior din Oradea.

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag 2-3)

Astăzi, la Timișoara

ÎNTRECERILE DE
DESCHID NOUL

Sezonul nautic va fi des
chis astăzi, la Timișoara, cu 
întrecerile din cadrul cam
pionatelor republicane de ca- 
notaj-fond. Ca în fiecare pri
măvară, tradiționala „Regată 
de pe Bega" va reuni la 
start pe cei mai buni schi- 
fiști din țară, vîslași și ra- 
meri din loturile olimpice. 
Va fi prezentă, cu „schiful ei 
de aur", Sanda Toma, sprin
tera nr. 1 a lumii. Le vom 
vedea apoi — în aceleași for
mații care au urcat pe po
diumul campionatelor mon
diale — pe canotoarele me
daliate cu argint în proba de 
2 rame f.c. (Elena Oprea și 
Florica Dospinescu), pe toa
te celelalte fete din schifu-

Turneul voleibalistelor cubaneze

CAMPIOANELE MONDIALE 
AU DEBUTAT CU 0 VICTORIE

România Cuba 0-3
ALEXANDRIA, 10 (prin te

lefon). Publicul din localitate 
a umplut pînă la refuz tribu
nele Sălii sporturilor, dorind 
să asiste la întilnirea amicală 
dintre reprezentativele femi
nine de volei ale României și 
Cubei, campioană mondială. 
Cele două formații au abordat 
această partidă de pe poziții 
diferite : echipa noastră a venit 
la Alexandria după o perioadă 
de antrenament în care a pre
dominat pregătirea fizică, a- 
ceasta fiind prima confruntare 
internațională după turneul de 
calificare pentru J.O. din Bul
garia, în timp ce cubartezele au 
sosit în țara noastră după un 
turneu in U.R.S.S. și unul în 
Ungaria, unde au și cîștigat 
„Cupa Savaria". Meciul a adus, 
așadar, față in față două echi
pe aflate în momente diferite» 
ale pregătirii, aici găsindu-se 
explicația succesului — de fapt 
previzibil — al campioanei 
mondiale. Oaspetele au în
ceput puternic, cu atacuri in 
forță, luînd din start un avans 
substanțial, profitind și de fap
tul că jucătoarele noastre nu 
reușeau să „lege" fazele, să 

naționale. La vremea respecti
vă, isprăvile acestor talentați și 
bravi băieți au fost comentate 
pe larg de presă. Era firesc să 
fie așa, căci ei au dus greul în 
lupta de pe ring, ei au depus 
eforturi, uneori pînă la limita 
maximă, în timpul antrenamen
telor și au renunțat, cu bună 
știință și mare efort de voință, 
la multe dintre plăcerile pe 
care le oferă viața la vîrsta 
respectivă. Dar, judecind mai 
în profunzime lucrurile, am a- 

în mină, dirijeazăAntrenorul emerit Ion Popa, cu cronometrul 
membrilor lotului naționalunul dintre antrenamentele 

juns la concluzia că noi am ră
mas datori față de cei care au 
dirijat, cu migală și pricepere, 
antrenamentele boxerilor, șle
fuitorii acestor talente, adevă- 
rați artizani ai numeroaselor lor 
succese, ANTRENORII.

Unul dintre ei, poate cel mai 
reprezentativ în acest sens, este

CANOTAJ-EOND
SEZON NAUTIC
rile care ne-au adus medalii 
de bronz.

Prima zi a concursului este 
rezervată băieților și pro
gramează — pe distanța de 
8 000 m — următoarele opt 
finale: 4+1 rame, 2 vîsle, 
2 rame, simplu, 2+1, 4 ra
me, 4 vîsle și 8+1. Sîmbătă, 
tot contracronometru — dar 
pe un traseu de 5 000 m — 
își vor disputa Intfietatea 
senioarele în cursele de 4+1 
rame, 2 vîsle, 2 rame, simplu, 
4-ț-l vîsle și 8+1. Va fi un 
prim examen după „trimes
trul de iarnă" intr-un sezon 
bogat în mari competiții in
ternaționale cu punct final 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova.

dea o replică consistentă. Re
venirea din final n-a fost su
ficientă, astfel că adversarele 
s-au impus cu ușurință In pri
mul set. în următoarele, ro
mâncele se prezintă cu totul 
altfel, joacă, mai ales în pri
ma parte a seturilor, de la 
egal cu campioanele mondiale, 
au loc faze electrizante, se sal
vează in extremis mingi aproape 
pierdute, fapt care permite sex
tetului nostru să se afle uneori 
la conducere. Dar, diferența va
lorică își spune cuvîntul. cuba
nezele punînd stăpînire pe joc 
și distanțîndu-se de fiecare da
tă. Așadar, România — Cuba 
0—3 (—4, —9, —10). Arbitrii M. 
Nicolau (România) și A. Media 
(Cuba) au condus următoarele 
formații : ROMÂNIA : Mariana 
Ionescu, Irina Petculeț (Elena 
Dobroschi, Gabriela Coman), 
Iuliana Enescu, Doina Săvoiu, 
Victoria Georgescu (Crina Geor
gescu), Victoria Banciu ; CUBA: 
Mercedes Peres (Libertad Gon
zales), Eremia Diaz, Ana Gar
cia (Nely Barnet, Ana Diaz), 
Lucilla Urgelles, Mercedes Po- 
marez, Imilcis Tellez.

Sever NORAN

ION POPA. El a trăit, alături 
de reprezentanții ț§rii noastre, 
emoțiile, bucuriile și dezamăgi
rile produse de șase turnee o- 
limpice, din 1952 și pînă în 
prezent (a fost absent numai la 
J.O. de la Tokio, 1964), de a- 
proape toate campionatele euro
pene și cele mondiale organi
zate din anul 1949, de cînd a 
devenit antrenor federal.

După ce timp de 
(1939—1948) a cucerit 
se titluri 

zece ani 
numeroa- 
al Româ-de campion

niei (chiar șl la două categorii 
consecutiv), încîntînd spectato
rii cu boxul său spectaculos și 
eficace, timp în care a acumu
lat un bogat bagaj de cunoști»»

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)
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s

ETAPA DE VARA LOCUL 3
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX PENTRU TINERET 

Șl JUNIORI ‘
CONSTANȚA, 10 (prin telefon). 

Spectatorii prezenți în Sala spor
turilor din localitate au avut din 
nou prilejul să aplaude presta
țiile pugiiiștttor care se întrec 
pentru titlurile de campioni na
ționali de tineret șl juniori. 
Vîrsta fragedă și experiența corn- 
pptițională redusă nu i-a împie
dicat pe cei maj mulți dintre 
sportivi să demonstreze că și-au 
Însușit multe cunoștințe tehnice. 
Iată patru dintre cele mai fru
moase meciuri ale „semifinale
lor" 
D, 
b.p. ... .
mijlocie — N. Vînătoru
Buc.) b.p. A. Păsărică 
Reșița) : mijlocie — E.
(Mașini unelte Buc.) b.p. 
ante (S.C. Bacău) : grea 
Schmitz (C.S.Ș. Timișoara) 
O. Iovu (Vulcan Buc.). Iată cele
lalte rezultate (învingătorii 
evolua în finalele tineretului, vi
neri, de la ora 13) : 
hîrtie : 
iova) I 
torul 
(Energ.
(Viitorul 
M. Nicola 
b.p. C. 
muscă : i.

tineretului : semimuscă — 
Maricescu (C.S.Ș. Constanța) 

R. Obreja (Dinamo) : semi- 
— (Met.

(C.S.M.
Popa 

V. Le- 
E. 

b.p.

Gh. lan a < 
b.k.o. 1 N.

Cj.-Napoca). 
Buc.) b.p. 
Pitești) : 

(Drobeta 
Antol 

Matei

vor

categoria 
(Olimpia Cra- 
Kaonos (Vii- 

Fl. Nicolae 
N. Nistor 

semimuscă : 
T. Severin) 
(Ceahlăul) : 

(Dinamo) b.p.

I. Ionlță (Energ. Buc.), D. Jlanu 
(Voința Cj.-Napoca) b.p. L. Po
pescu (Met. Plopeni) ; coco? t 
M. Lazăr (Energ. Buc.) b.p. Gh. 
Iova (Met. Salonta). V. Pavel 
(S.C. Bacău) b.ab. 2 M. ‘Giugiuc 
(Voința Br.) : pană : A. Mircea 
(C.S.M. Bo-rzești) b.p. FI. Dumi- 

-------- Slatina), T. Fîșie 
b.ab. 2 M. Slmota 

semiușoară : C. 
Cj.-Napoca) b.p. 

(Voința

tru (C.S.Ș. 
(B.C. Br.) 
(Unirea Iași) ; 
Boca (C.S.M.
I. Grigorie (Voința Măcin), M. 
Simon (C.S. Rm. Vîlcea) b.p. V. 
Lăcătuș (Auto. Buc.) ; ușoară : 
P. Crăciunescu (Ol. Buc.) b.p. 
N. Petro-șanu (Voința Măcin),
A. Moldovan (Ind. sîrmei C.Turzii) 
b.p. Gh. Nistor (Voința 
semimijlocie : C. Gulie
Slatina) b. ab. 2 Gh. Melinte 
(Ceahlăul) ; mijlocie mică : M. 
Nestor (S.C. Bacău) b.p. M. A- 
gapia- (Steaua). Gh. Cira (C.S.M. 
Cj.-Napoca) b.p. D. Davidoiu 
(Muscelul) ; mijlocie : C. Botez 
(Farul) b.p. St. Birta (Unio S. 
Mare) ; semigrea : E. Ștefi (Ol. 
Craiova) b.p. M. Huhulea (Du
nărea Galați). I. Matieș (Simared
B. Mare) b.p. M. Alexandru 
(Viitorul Pitești) ; grea : I. Cus
tură (Oțelul Galați) b.ab. 1 Gh. 
Clobanu (C.S.Ș. Pitești).

Cornel POPA — coresp.’

Iași) ;
(C.S.Ș.

DAN IUGA, 597 P, LA PISTOL ViTEZĂ !
La poligonul Dinamo din Ca

pitală s-a desfășurat concursul 
internațional de tir dintre Dina
mo București și Ruda Hvezda 
Plzen (Cehoslovacia). Performe
rul concursului a fost Dan Iuga. 
care și-a adjudecat întrecerea de 
pistol viteză cu 597 de puncte 
(pe manșe : 298+299). Trăgătorul 
dinamovis-t a cîștigat și întrece
rea de pistol liber, cu 560 p. De 
menționat victoriile reușite de 
Florin Minișan, în proba de puș
că liberă 3X40 f, cu un nou re- 
cod personal (1155 p), de Jiri
Vogler (Ruda Hvezda) în cea de 
pușcă liberă 
de Ovidiu 
standard 60

60 f.c., cu 593 p, și 
Cristescu, la pușcă 

f.c. cu 595 p.
★

Pe noul poligon dinFOCȘANI. _ ____ r__ ___
localitate s-au desfășurat întrece
rile „Cupei primăverii", rezerva
te pușcașilor juniori. Iată rezul
tatele: pușcă standard 60 f.c.: 
I. Joldea (C.F.R. Arad) 590 p, 2.

587 p, 3. C. 
p ; junioare:

A. Mitrei (Olimpia)
Soare (Olimpia) 587

HANDBAL,

î.

1. Rom an ița Petrescu (Olimpia) 
586 p ; pușcă standard 3X20 f : 
1. C. Soare 572 p ; pușcă 10 m : 
1. A. Mitroi 578 p ; junioare î 
1. Romanița Petrescu 377 p. 
(V. MANOLIU — coresp.).

BRAȘOV. „Cupa primăverii" 
pentru juniorii de la probele de 
pistol a reunit 50 de concurenți 
din toate secțiile de specialitate. 
Iată rezultatele : pistol liber, ju
niori : 1. ș. Babii (U.T.A.)
543 p, 2. M. Dragomirescu
(C.S.Ș. 1 Buc.) 540 p, Șt. Biolan 
(C.T. Alexandria) 526 p ; pistol 
standard, jzzîzzzz : ~ •
Guler (U.T.A.) 562 p. 2. 
Bădiceanu (Steaua) 546 
reia Niculescu (C.S.U.
544 p ; pistol viteză :
Suciți (Steaua) 583 p. 1. _  ___
hor (C.S.U. Brașov) 577 p ; pistol 
10 m, junioare : 1. Elisabeta Bă
diceanu 343 p; juniori : 1. V. Su- 
clu 377 ‘ ' '
(U.T.A.) 
(Steaua) 359 p. 
coresp.).

luixd/ om p , piaiui 
junioare : 1. Dorina

Elisabeta
p. 3. Mi- 

Brașov)
1. Virgil 

2. L. Hri-

D.
360

C.
3.

2. C. Ardeieanu, 
p, 3. L. Țîrloiu 

(C. GRUIA —

DIVIZIA B (Retur, etape a X-a)
I: C.S.U.MASCULIN. Seria

Galați — Petrolul Teleajen 16—18 
(9—11), Universitatea Iași — Co
merțul Constanța 7—6 (4—4), Ni- 
tramonia Făgăraș — Tractorul 
Brașov 9—9 rt>—3). Seria a Il-a: 
Universitatea Craiova — Con-

Oradea 20—13
Știința Petroșani

ȘCOLARII ȘI-AU DESEM 
NAT CAMPIONII LA 

LUPTE LIBERE
GALAȚI, io (prin telefoi). în 

Sala sporturilor din localitate au 
avut' loc întrecerile campionatu
lui republican școlar de lupte li
bere la care âu participat 160 de 
concurenți din întreaga țară. De 
reținut faptul că nivelul dispute
lor a fost destul de ridicat și în 
același timp întrecerile au oferit 
prilejul unor sportivi mai puțin 
cunoscuți să se afirme. Astfel, 
au lăsat o frumoasă impresie ti
nerii luptători din Motru, Odor- 
heiul Secuiesc și Oradea. Iată 
campionii: 44 kg — Laurențiu 
Andone (Școala generală nr. 11 
Pitești), 48 kg — Gheorghe Hea- 
ger (Lie. industrial nr. 2 Cra
iova), 52 kg — Vasile Purdescu 
(Grupul școlar miner Motru). 
56 kg — Lucian Hederu (Grupul 
școlar miner Motru) 60 kg — 
Ion Luca (Liceul nr. 1 Medgidia), 
65 kg — Stavăr Schwartz (Școala 
generală nr. 26 Galați), 70 kg — 
Tudor Pfăgan (Liceul Q.F.JL Con
stanța), 75'Kg — claudiu Tămă- 
duianu (Liceul industrial nr. 18 
Buc.), 81 kg — Dorel Cazariuc 
(Liceul industrial nr. 1 Lași), 
87 kg — ion Fildan (Liceul in
dustrial ..înfrățirea" Oradea), +87 
k# — Gheorghe Pop (Liceul 
I.M.I.A. Buc.)

T. SIRIOPOL — coresp.

structorul C.S.U.
(11—8), Utnajul
— A.S.A. Tg. Mureș 16—1.3 (9—4),
H. C. Minaur li Bal>a Mare — Mi
nerul Cavnic 7—7 (6—4), C.S.M. 
Reșița — Energia Rovinari 31—4 
(17—0). FEMININ Scria I: Con
fecția Vaslui — Spartac București 
9—8 (5—5), Oltul Sf. Gheorghe — 
Universitatea București 8—7 (5—5), 
Vulturul Ploiești — Voința Ga
lați 18—1-2 (9—4). Seria a H-a:
Constructorul Timișoara — Texti
la Zalău 7—7 (3—4), Voința Si
ghișoara — Nitramon.ia Făgăraș 
T—6 (4—4), Voința Odorhei — 
Confecția Drobeta Tr. Severin 
19—5 (9—3), C.S.M. Sibiu — Spar
ta Mediaș 16—11 (10—6), Construc
torul Hunedoara — C.F.R. Craio
va 13—5 (5—3). (Corespondenți.:
I. Vlad, V. Popovici. AI. Nour, 
I. Zamora, Șt. Marton, V. Săsă- 
ranu, A. Cristea, D. Glăvan, M. 
Moga, I. Turjan, A. Pialoga, V. 
Lazăr, Gh. Arsenie, Gh. Briotă).

Pe pîrtii pînâ la jumătatea

k Jocurile cu selecționatele Cehoslovaciei 
| O NOUA VERIFICARE A LOTURILOR NAȚIONALE 

DE POPICE
Loturile naționale da popice, 

care se aflâ în febra preparati- 
velor pentru Campionatele mon
diale (24—31 mal — la Mangalia 
Nordj, susțin mline și duminică 
noi partide de verificare, de 
data aceasta in deplasare, la 
Praga, cu reprezentativele Ceho
slovaciei. După cum se știe, săp- 
tămîna trecută, ia Brașov, selcc- 
ționabUii. au jucat cu primele 
formații ale R.F. Germania pe 
Vere le-au întrecut categoric, cu 
4—0. Echipele care s-au depla
sat ieri in Cehoslovacia sînt for
mate, în covlrșltoare majoritate, 
din jucătorii care au evoluat în 
meciurile cu popicarii vest-ger 
mani, printre care: Elena A».idre- 
(ficu, Ana Petrescu, Elisabeta 
Albert, Vasllica Pințea, respectiv 
L Tismănar, Al. Cătineanu, Gh. 
Silvestru, I. Băiaș și Al. Tudor.

La Sofia a avut loc, recent, 
campionatul european feroviar 
rezervat bărbaților. Trofeul a 
fost cîștigat, atît pe echipe cît și 
la individual, dc către popicarii 
austrieci. Clasamentul competi
ției: 1. Austria 5021 pd, 2. Iu
goslavia 4994, 3. R.F. Germania 
4893, 4. România 4880. La indivi-, 
dual, primul loc a revenit aus
triacului G. Prassler cu 886. 
Dintre feroviarii noștri cel mai

In Cupa federației Ia rugby
UN FAPT REGRETABIL: RUGBYȘTII 

NU S-AU PREZENTAT LA

bine s-a clasat I. Frigea — locul 
| cu 878 pd.

ifir
„Trofeul Iugoslavia", disputat 

zilele trecute pe insula Rab, a 
fost cîștigat de sportivii țării 
gazdă: N. Dragas (1900 pd în 
două jocuri, pe două arene) și 
Stefița Kristof (887) — la Indivi
dual și Dragas — Kritof (1435) — 
la perechi mixte Cei doi popi
cari români, participanți la com
petiție, au jucat slab, ocupînd 
locuri periferice în clasamente: 
A. Naszodi — locul 17 cu 1719 
pd, Elisabeta Badea — locul 12 
cu 823, iar la perechi ed s-au si
tuat pe poziția a 16-a cu 1252 
(837—415). La întreceri au parti
cipat sportivi din 6 țări.

In campionatul Diviziei 
ne și duminică va avea 
mini-eta.pă (echipele care 
cători loturilor naționale 
că). Se vor disputa în 
meciuri: Metrom Brașov 
trolul Băicoi, C.S.M. Reșița — 
Record CIuj-Napoca. Textila Ti
mișoara — Voința CIuj-Napoca, 
Hidromecanica Brașov — Voința 
Timișoara (f). Flacăra Brașov — 
Petrolul Teleajen Ploiești. C.F.R. 
Timișoara 
Turzii și 
Progresul

A, mîi- 
loc o... 
dau ju- 
nu joa- 
total 7
— Pe-

— Industria sîrmei C. 
Voința CIuj-Napoca — 
Oradea (m).

DE LA VULCAN 
BÎRLAD!

A „DACIADEI“
(Urmare din nag. I)

® CREȘTE 
SPORTIVA 
Recent, la Tăuți 
acum o suburbie

Mare, 
un ____

suprafață de bi- 
aici s-a împrej- 

de fotbal și s-a 
tribună cu peste

ZESTREA
a băimărenilor. 

Măgheruș, 
a municl- 
a fost dat 
teren de£ iul ui Baia

1 folosință 
handbal cu 
turn, și tot 
îhult arena 
amenajat o 
1000 de locuri. La toate aces
tea se adaugă și o construc
ție care servește ca vestiare 
și grup sanitar. © IN SALA 
DE SPORT a Liceului de fi- 
lologie-istorie din Sf. Gheor- 
ghe a avut loc un concurs de 
gimnastică ritmică organizat 
în cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al U.T.C. Cele mai 
reușite exerciții le-au prezen
tat fetele de la Liceul_ de ma- 
tematică-fizică 
(antrenate de 
Kovacs) care, 
ocupat primul loc. Pe poziția 
secundă a clasamentului s-au 
situat elevele de la Liceul in
dustrial Covasna cu 245,60 p. 
o PROFESORUL de educație 
fizică Marin Sandu de la 
C.S.Șc. Tîrgoviște (președinte 
al comisiei de arbitri de at
letism) s-a aflat, nu de mult, 
in postură de arbitru la un 
cros ce a avut loc în parcul 
Chindia din Tîrgoviște Cînd

Sf. Gheorghe 
prof. Rozalia 
cu 296 p, au

în Cupa federației, 
organizată în scopul ______ _
unui calendar competițional fără 
intermitențe tuturor echipelor și 
a rodării unor elemente tinere 
(nu participă la meciuri compo- 
nenții lotului reprezentativ), am 
înregistrat recent un fapt întru 
totul regretabil : formația Vul
can București nu s-a prezentat 
duminică la meciul pe care tre
buia să-l susțină, în cadrul aces
tei competiții, la Bîrlad, cu Rul
mentul ! Acest forfait ne obligă 
să constatăm că la A.S. Vulcan 
treburile nu merg cum trebuie. 
Promovată după eîștigarea se
riei din „B“ și după barajul 
pentru prima divizie (deci după 
multe eforturi), această echipă 
este de pe acum cu un... picior 
în eșalonul secund, șansele sale 
de a rămîne și în sezon-ul vii
lor printre primele formații din 
rugby ul românesc fiind minime. 
Ziarul n-ostru și-a manifestat la 
timpul potrivit mîhnirea pentru 
pierderea terenului de joc și con
siderăm că asociația sportivă în 
speță a manifestat ușurință în a- 
ceastă privință. Pe parcursul 
campionatului actual, unul dintre 
cel doi antrenori oare au asigu
rat promovarea. Al. Carnabel, a 
părăsit echipa. Care să fie, oare, 
cauza tuturor acestor nedorite 
întfmplări ? Ce părere au tova
rășii din conducerea' asociației ?

întrecere 
asigurării

Ș.N. Oltenița 24—0, 
. ” — R.C. Sportul 

II 36—0, Dunărea
R.C. Grivița Roșie II 

(forfait ! ! !), Petrochimistul 
Rulmentul Alexandria

C.F.R. Cluj- 
Cugir

București
Gloria B u cure ști 
studențesc 
Giurgiu — 
4—0 . * *
Pitești 
0—18 ; seria a II-a 
Napoca — Metalurgistul 
14—0, Politehnica CIuj-Napoca 
Dacii I.P.A. Sibiu “ ‘ ” *
Săcele — Gloria 
4—10, Electroputere 
Electrotimiș 8—10 ;
C.F.R. ~ 
0—39, 
Buzău 
U.R.A.
Galați

7—4, Unirea 
P.T.T. Arad 

Craiova — 
seria a IlI-a : 
Chimia Bacău 

C.S.M. Suceava — Rapid 
11—10 (derbyul seriei), 

Tecuci — Automobilul 
3—12, Rapid C.F.R. Galați 

—- Rulmentul II Bîrlad 4—4 ;
seria a IV-a (constănțcană) : 
Farul II — Pescărușul Tulcea 
0—4 (forfait !), Portul — Rapid 
C.F.R. Fetești 16—7, -------
Chimia Năvodari ' 
bllul Măcin — 
0—49.

(Corespondenți : 
Moraru-Slivna, O< 
nescu, O. Lazăr, 
I. Iovu, Tr. Tudose)

Suceava
Suceava
(derbyul

I.T.C. —
4—12, Automo- 

Constructorul

C. Cocor, D. 
Guțu, S. Io- 
I. Mîndrescu,

motivate în performanță. Vezi 
„Ciocîrlia", cu excelente evolu
ții ale gimnastelor fruntașe Ro- 
zica Popescu și Rodica Pamfi- 
lie, și „în ritm de dans' 
tablou 
„stele" 
Roxana 
Mihaela

Convingătoare, frumos ritma
te și tablourile pregătite cu 
mult simț estetic de profesoa- 
rele-antrenoare Eliza Stoica, Ella 
Jecu, la fel ca și ansamblul co
ordonat de prof. univ. Gineta 
Stoenescu, cunoscuta noastră 
specialistă în materie de gim
nastică modernă.

Gimnastica sportivă, cu o 
prezență ceva «mai estompată, a 
avut și ca citeva „piese" de în
cercare, prin contribuția elevi
lor Ștefan Matei și Norocel 
Borcan (dcscoperiți și formați 
de prof. Ioan Sabău), a elevelor 
Ileana Sultan și Daniela Beal- 
cu (antrenori, profesorii Cristi
na și I’ctru Ioan), precum și a 
elevei Daniela Burtescu (antre- 
noare, prof. Elena Lixandru) cu 
dificile execuții la sol.

O întîlnire internațională dc 
gimnastică ritmică modernă, în 
care, alături de reprezentantele 
C.S.Ș. „Triumf", au evoluat 
sportivele de la „Slavia" Sofia, 
au încheiat acest frumos specta
col din sala Floreasca.

în totul, un spectacol reușit, 
prin care reprezentanții Clubu
lui sportiv școlar „Triumf" (cei 
mai multi dintre ei fiind elevi 
ai Școlii generale nr. 17) și-au 
exprimat încă o dată recunoștin
ța fierbinte față de minunatele 
condiții ce le sînt create de 
partid și de stat, pentru ca să 
învețe și să se formeze ca ce
tățeni bine pregătiți pentru via
ță, pentru muncă. Prin sport, 
prin „Daciadă", ei cresc sănă
toși și plini de vigoare. înțele- 
gînd acest mesaj, respecting a- 
cest adevăr, elevii de la C.S.Ș. 
„Triumf" — și alături de ei în
tregul tineret școlar — asigură 
un conținut tot mai bogat în 
activități de mișcare actualei 
vacanțe de primăvară. Felici
tări !

un 
inedit cu multe alte 

în devenire : Dana și 
Anton, Ana Dumitru și 
Neacșu.

Ediția 1 
turneu int< 
masculin d 
miu aJ._prt 
juit select 
(de fapt, 
o prestare 
anîi trecuț 
final, un < 
selecționat^ 
Varșovia ș 
telor orașe 
pesta, Praj 
na). La i 
coordonato 
VASILE 
cîtcva intci 
cieri despr 
noștri :

„Mai int 
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conducător 
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folosindu-ș 
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(dintre ca 
— 42 de : 
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BUCURIILE REVENIRII LA 0 VIATA NORMALA
(Urmare din pag. 1)

• REZULTATE DIN CUPA 
F.R.R. : Știința Petroșani — ,,U“ 
Timișoara 10—0, C.F.R. Bnașov — 
Știința CEMIN Baia Mare 0—9, 
Dinamo — R.C. Sportul studen
țesc 12—9, Politehnica " 
Farul Constanța 25—8, Diniamo — 
Rapid 
32—0.

(meci jucat

• 1N
Știința
București

Iași

anticipat)

DIVIZIA B : seria I :
București — Olimpia

6—20, Aeronautica

lui iunie! Cine ar fi crezut? 
CONTINUĂ ACTIVITATEA COMPETIȚIONALA 

A SCHIORILOR
Carpații noștri .sînt acoperiți cu 

un strat gros de zăpadă. Prezen
ța mantiei albe pe pîrtiile de 
schi a făcut ca activitatea com- 
petițională să se prelungească 
.substanțial. De Ia federația de 
specialitate sîntem informați a- 
supra unor modificări în progra
mul competitjonal, precum și 
d-eâ'pră includefeă Undi noi în
treceri în următoarea perioadă. 
Dar, iată datele de desfășurare a 
concursurilor : 11—12 aprilie
„Cupa Gîrbova' ' 
cial și uriaș pentru copii și ju
niori; 
F.R.S.B.' 
pentru toate categoriile de vîrstă;

11—12
la slalom spe-

12—13 aprilie „Cupa
la slalom, în Bucegi,

25—26 aprilie „Cupa Dinamo" 
fond, în Poiana Brașov sau 
Fundata; 29—30 aprilie „Cupa 
Tractorul" la fond, în Poiana 
Brașov sau la Fundată; 3—4 mai 
„Cupa F.R.S.B." la fond, locul 
de desfășurare va fi stabilit ul
terior; L3—15 mai „Cupa Șoi
mii" la schi fond și alpin, pen
tru copil și juniori, la Bîlea; 
22—25 mai „Cupa C.J.E.F.S, Si
biu" la schi fond și alpin, la Bî
lea; 5—6 Iunie ,Cupa Bîlea" la 
fond; 8—9 iunie „Cupa înainte" 
la fond și alpine, la Bîlea; 11—12 
iunie concursul de închidere la 
alpine, la Bîlea.

la 
la

Stăm de vorbă cu lectorul Va
sile Marcu, unul din specia
liștii in cultură fizică medica
lă, care conduce aici procesul 
de invățămint, ca și activitatea 
practică a peste 100 de stu
denți, Spunem și „activitatea 
practică" deoarece : „Dezvolta
rea fizică complexă și armo
nioasă a tinerei generații — 
ține să sublinieze lectorul Va
sile Marcu — este obiectivul 
cel mai de seamă al activită
ții de educație fizică, așa cum 
se precizează în documentele 
partidului nostru. Formarea u- 
nor specialiști care să contri
buie la realizarea acestui de
ziderat presupune, folosirea u- 
nei tehnologii didactice com
plexe. moderne, în care activi
tatea practică își are un rol 
bine determinat. Orientarea 
noastră în acest sens, a prac
ticii directe pe subiecți constă 
din depistarea cazurilor de 
copii ți tineri cu deficiențe fi
zice și intervențiile pentru re
cuperarea lor“. „Depistare, dar 
cum ?“ — il întrebăm. „Secția 
noastră a statornicit un sistem 
de colaborare permanentă cu

a încercat să falsifice o foaie 
de arbitraj, vrînd să-l scoată 
cîștigător pe un atlet al clu
bului său. Descoperit, 
s-a luat la ceartă cu colegii 
lui, apoi, cazul a ajuns la 
comisia județeană de atletism. 
Aici, prof M. Sandu a fost 
aspru criticat si sancționat : 
scoaterea din funcția de pre
ședinte al comisiei de arbitri

M.S.

satul Rătești (comuna Bel- 
tiug) la o întrecere dotată cu 
„Cupa Congresului U.T.C. ", 
competiție organizată în foar
te bune condițiuni. Cîștigători 
au fost : Florica Marinescu 
(Lie. M. Emin eseu Satu Mare), 
Vasile................
Satu
14—19 
(Tarna

Că dar 
Mare) 
anî, 
Mare)

(Lie. Ind. Unio 
— la categoria 
Maria Cosma 
si Otto Stocker

suspendarea, ca arbitru, pe 
O LA 

re-

si 
timp de șase luni.
BUHUȘI s-a desfășurat, 
cent, cea de-a 8-a ediție a 
„Cupei primăverii" la hand
bal feminin, competiție orga
nizată de A.S. Textila din lo
calitate. Trofeul pus în joc a 
revenit formației Textila Bu- 
huși, echipă fruntașă în cam
pionatul secund, care• a între
cut oe Relonul Săvinești cu 
17—14. pe Stiinta II Bacău cu 
19—15 si pe Vulturii Ploiești, 
în finală, cu 10—4 O APROA
PE 100 de tineri jucători de 
tenis de masă 
Satu Mare s-au

din județul 
întrunit In

(Cehal) la categoria peste 
19 an „CUPA MEHE
DINȚI" ia handbal fete — e- 
diția a V-a — care a avut loc 
la Drobeta Tr. Severin, a re
venit echipei Constructorul 
Timișoara, care a terminat 
neînvinsă competiția. Iată re
zultatele formației învingătoa
re : 16—11 cu Confecția Dro
beta Tr. Severin, 22—11 cu 
Universitatea București, 26—10 
cu Unirea Drobeta Tr. Seve
rin și 14—14 cu Confecția 
Vaslui. © LOTUL OLIMPIC 
feminin de baschet, care s-a 
aflat recent la Oradea, a fost 
oaspetele fabricii de incălță-

minte Solidaritatea din locali
tate. Baschetbalistele, după ce 
au vizitat modemele secții 
ale întreprinderii, au avut o 
instructivă întîlnire cu con
ducerea fabricii. ® RECENT, 
la A.S. RoLast Pitești, care 
funcționează în cadrul - Com
binat u fui de articole tehnice 
din cauciuc, s-a dat în folo
sință un mindcom.plex sportiv, 
cuprinzînd un teren de tenis 
și unul pentru handbal aco
perit cu eoritan (unicat în 
țară). €0 ASOCIAȚIA SPOR
TIVA Reductorul Reșița are 
o frumoasă activitate șahistă, 
deși secția a fost afiliată 
doar zilele trecute la federa
ția de specialitate. Aici 6-a 
organizat un campionat de 
șah, cu 24 de concurenți, 
primul loc revenind controlo
rului de calitate D. Lascu, 
care din 23 de puncte posi
bile a cîștigat 20,5. Cu ace
lași punctaj, s-a situat pe lo
cui secund sudorul Gh. Trăi- 
lescu.

RELATARI DE LA : V. Să- 
săranu. Gh. Briotă, M. Ava- 
nu, I. Vieru, I. Toth. M. Foc- 
șan, D. Diaconescu. I. Fețea- 
nu și D. Glăvan.

factorii care pot contribui la 
aceasta, în primul rînd CU Di
recția sanitară județeană (un
de găsim sprijin deosebit ki 
entuziastul doctor Eugen Pop). 
Toate datele culese asupra ca
zurilor . depistate sînt prelu
crate cu ajutorul calculatorului 
și se stabilește, astfel, felul și 
intensitatea intervențiilor, adi
că a programului de mișcări 
recuperatorii. In ce constau a- 
ceste mișcări ? Este vorba de 
serii de execuții pentru reac
tivarea 
mișcări 
mereu 
venirea 
lizeze de fiecare dată la un 
procent pozitiv față de nive
lul de la care s-a plecat. A- 
ceasta, concomitent cu pregăti
rea morală, de călire a voinței 
și încrederii pacienților în reu
șita acțiunii. Rezultatele sînt 
evidente.

In jur de 100 de studenți, 
sub conducerea lectorului Va
sile Marcu, s-au angajat, cu o 
pasiune demnă de admirat și 
prețuit, in această acțiune. 
Și poate că nu există răsplată 
mai mare decit aceea de a ur
mări cum, pe chipurile celor 
afectați de suferință, înflorește 
bucuria revenirii la o viață 
normală. Și să-i auzi: „Pri
viți ! Pot să mă mișc in voie..."

mușchilor afectați, de 
continue, cu intensități 

sporite, astfel îneît re- 
după efort să se rea-

țe tehnice! 
vîrsta de 3 
fost numitJ 
luînd cont 
chipei red 
cu coriștii! 
re, trei ai 
de la Helsl 
săi au ur 
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O NOUTATE PENTRU AUTOMOBILIȘTI

In str. Mendeleev nr. 14, ÎNTREPRIND 
HOTELURI Șl RESTAURANTE București a 
special care asigură servicii turistice p> 
autoturisme :

@ excursii @ minivacanțe @ locuri in 
și cură balneară @ mese festive © info

PE MICUL ECJ
S1MBATA 12 APRILIE, ora 

13, în emisiunea Mozaic: Is
toricul J.O. (episodul I); se- 
lecțiuni din finala turneului 
de tenis de Ia Monte Carlo 
(Borg — Vilas); ora 17,45: 
Repriza a H-a a meciului de 
baschet Steaua — Dinamo (în 
direct).

DUMINICA 13 APRILIE, ora 
11 (progr. II): Meciul de bas
chet Steaua — Dinamo (inte
gra]); ora 15,15 Rubrica ..Șah":

ora 15,30 
tea Craio 
(direct); 
trarea ul 
lui de b 
nam€);-M9 
„Toleram

MIERCl 
16,30: Fo 
— Jiul, 
(transmis 
iova).



NUT DE BASCHETBALIȘTI LA SOFIA
MlNĂ O
tradiț ionaluîui 
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„Marele pre- 

ofia* a prile- 
Bucureștiului 

’eprezentativ) 
ară celor din 
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loc 3 (după 

stor Sofia I» 
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;cova, Buda-
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blinia citeva 
anume : uti- 
i dată drept 
c, Niculescu 
nins integral, 
le și valori- 
partenerilor 

zcelai Uglai 
> partida cu 
pșitaru — 22 
il cu echipa 
ovei, tocmai 
primit din 

lor de joc) ; 
jocul din a- 
a -evidențiat 
aptul că sis-

temui de atac a corespuns spe
cificului jucătorilor ; disciplina 
fără reproș fată de adversari 
Si arbitri. Dintre' elementele pe 
care le consider nesatisfăcătoa
re amintesc : pregătirea tehni- 
co-tactică individuală, precum 
și cea atletică, insuficiente față 
de solicitările baschetului mo
dern. in special la jucătorii 
înalți (procedee și viteză în a- 
runcările la coș, jocul de pi
cioare pentru demarcaj, deprin
derea de a urmări balonul la 
panou, in atac) ; jucătorii „de 
cîmp" (cu excepția lui Cernat 
.și Niculescu) nu fac față unui 
marcaj agresiv (Ermurache, de 
pildă, nu s-a putut demarca 
pentfu a-și fructifica ,,mina“); 
lipsa de automatizare (și, deci, 
de eficiență) a combinațiilor 
elementare intre 2—3 jucători".

Aderînd la aceste opinii, ne 
exprimăm convingerea că an
trenorii echipelor de club vor 
înțelege necesitatea de a con
tribui în mai mare măsură la 
buna pregătire a jucătorilor 
fruntași, astfel ca victoriile ob
ținute la Sofia să nu rămînă 
simple promisiuni, ci un punct 
de plecare pe drumul revitali- 
zării baschetului din țara noas
tră. (D. STANCULESCU).

SIMPLA PROMISIUNE
JUDECATA (strMi) 1 UNUI CĂPITAN DE ECHIPA

DE MARI CAMPIONI
oag. I)

nul 1949, la 
Ion Popa a 

ederal. Pre- 
îhnică a e- 
•e, muncind 
și prieepe- 

■ziu, la J.O. 
iintre elevii 
odiumul de 
(loc II) și 

'n nou ciclu 
litură națio- 
lucită izbîn- 
iștil români 
: cei patru 

rneul de la 
lOiat în țară 
:es. Nicolae 
ira medalie 
lă acum de 
la Jocurile 
Dobrescu și 
au primit 
ir Constan- 
lasat pe lo- 
aceste suc- 
st repetate, 
an Popa au 

medalii, 
locurile O- 
e campioni

>rul emerit 
; de vîrsta 
iflă în con- 
lipei națire 
ixemplu ue 
.■iozitate în 
vul de teh- 
luce. Calm, 
le băieți și 
>n Popa se 
bun șlefui- 
reușește să 

de cunoș- 
'.rilor pugi- 
în întrece- 
r la modul 
Popa să-și 
avut cu el 
care ne-a 

it boxul la 
ul Cristian 
stiteii pen
ii de viată, 
corect teh- 
ănuși, m-a 
port și în 
nine ca un 
ii perseve- 
ntotdeauna

să rezolve cu răbdare șl tact 
toate problemele. Atît cele din 
sport, cit și cele legate de 
viață. Așa am încercat să pro
cedez și eu în întreaga mea 
activitate. Și. în mare măsură, 
am reușit. Pentru foarte mulți 
dintre elevii mei am fost ca un 
adevărat tată. Cel mai grăitor 
exemplu în acest sens îl con- 
stitue Nicolae Linca. Băiat foar
te dotat, dar care mi-a dat 
multă bătaie de cap atît ca 
boxer, cit și CA OM. Cu calm 
și răbdare, am rezolvat cu bine 
ambele aspecte. Și ca _el mai 
sint 
mai 
tați, 
sint 
să-i 
putea modela. între 
antrenor trebuie să 
părat o coeziune 
Sportivul trebuie să 
bit de antrenor, să 
dere în el. Altfel, dacă se simte 
singur, izolat, nu reușește să se 
mobilizeze nici la antrenamente 
și nici la meciuri, nu poate 
evolua la întreaga lui capaci
tate".

Așa a înțeles să muncească, 
timp de aproape 30 de ani, an
trenorul Ion Popa și, se pare, 
n-a greșit. Numeroasele succese 
obținute de elevii săi în ulti
mele trei decenii sint cea mai 
bună mărturie...

încă mulți alții. Boxerii, 
cu seamă cei foarte talen- 
au un caracter mai dificil, 
foarte sensibili și trebuie 

cunoști bine pentru a-i 
boxer și 

existe nca- 
sufletească. 
se știe iu- 
aibă încrc-

TENI

URISM, 
ghișeu 

orii de

odihnă
ce

ilverslta- 
lia Mare 
înregis- 

. meciu-
— Di- 

... H):

LIE, ora 
îucurești 
ymânlel" 
la Cra-

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

M. Răducanu transformi penaltyul din minutul 40 și Steaua 
conduce cu 2—0 in partida cu A.S.A. Tg. Mureș.cu 2—0 in partida cu A.S.A. Tg. Mureș.

Foto : V. BAGEAC

„JUCĂTORUL NR. 12“
a fost acest al 12-lea 
din meciul Steaua —

Cine 
jucător
A.S.A. Tg. Mureș ?, pentru că de 
această partidă vrem să ne o- 
cupăm într-o mică adăugire la 

.cronică. Ei bine, el s-a numit 
AMBIȚIA ! Și l-am găsit și în 
formația antrenată de Gheor- 
ghe Constantin și în cea con
dusă de fostul său coechipier 
de la C.C.A., Francisc Zavoda. 
De ce subliniem vizibila exis
tență a acestui element indis
pensabil reușitei unei întreceri 
sportive ? Pentru că ambele e- 
chipe se aflau — înaintea par
tidei de miercuri — într-o si
tuație psihică grea. Steaua ve
nea după un 0—3 (pe propriul 
teren), foarte rar întîlnit în 
palmaresul ei, acuza deci efec
tele unui șoc puternic. Mulți 
vorbeau și despre o dereglare 
a omogenității sufletești a echi
pei lui Dumitru. Dar, cu toate 
aceste handicapuri ante-start, 
care — să recunoaștem — nu 
pot fi ușor învinse (tocmai 
pentru că fac parte din „armă
tura psihologică" a unei echipe), 
cei de la Steaua au reușit să 
strîngă rîndurile și să puncte
ze intr-un meci extrem de im
portant și pentru clasament,

dar mai cu seamă în lupta cu 
propriile slăbiciuni.

Un fenomen asemănător l-am 
remarcat și în tabăra mureșa- 
nă. Un „unsprezece" care a 
coborît îngrijorător în ultima 
perioadă de timp — și nu be
neficia nici el de o favorabilă 
stare de start — a dovedit că 
dispune de resurse fotbalistice

Abia începuse meciul de la 
Galați și pentru toată lumea 
era clar că partea stingă a 
apărării gazdelor, destul de vul
nerabilă. constituia un avantaj 
net pentru echipa băcăuană. Și 
cum Chitaru nu, mai putea fi 
oprit din acțiuni nici prin 
faulturile obișnuite, de joc, ale 
fundașului Popescu, a venit în... 
ajutorul lui mai experimentatul 
său coechipier, căpitanul forma
ției gălățene, M. Olteanu, care, 
imediat ce i s-a ivit ocazia (a- 
ceasta a fost în min. 18). și-a 
aâumat el responsabilitatea de
posedării extremei adverse, lu- 
îndu-1, cum se spune, „cu fulgi 
cu tot11. în urma acestui fault 
violent, Chitaru a părăsit tere
nul dc joc. Nu știm sigur dacă 
chiar asta a urmărit Olteanu 
(căruia îi amintim, cu acest 
prilej, că și el a avut de sufe
rit, nu de mult, de pe urma 
unui astfel de gest necugetat al

unui adversar). Cert este însă 
că înlocuitorul lui Chitaru, mai 
puțin cunoscutul Șoiman, a 
creat. în continuare, la fel de 
multe probleme fundașului gă- 
lățcan Popescu. Ceea ce denotă 
— între altele — că nu Chitaru 
trebuia „pedepsit" pentru jocul 
său bun, ci fundașul Popescu 
pentru jocul său slab. Dar a- 
ceasta, desigur, nu mai depin
dea de Olteanu. O mențiune, în 
cazul de față, se cuvine și ar
bitrului G. Dragomir — altfel 
prompt și inspirat în decizii — 
care a sancționat abaterea lui 
Olteanu doar cu o lovitură li
beră directă, cînd se impunea și 
un cartonaș. în asemenea situa
ții, regulamentul „spune11 —• 
unul roșu. Noi zicem că și unul 
galben ar fi însemnat ceva. Mă- 
căr pentru apărarea spiritului 
de întrecere sportivă !

Mihai IONESCU

SCOPUL (miza pusă In joc)
Minutul 61 al meciului de la 

Tîrgoviște, minut în care arbi
trul Mihai Moraru a acordat

ETAPA S-A fNCHEIAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ

(pe care i le știam dealtfel) și 
de voință suficiente spre a da 
replici numeroase și de calitate 
valorosului său adversar. Și la 
A.S.A., „jucătorul nr. 12“ a avut 
un rol preponderent, animînd, 
de la vechii pînă la foarte ti
nerii titulari, pe cei care repre
zintă fotbalul mureșan.

Dacă toate concurentele pri- 
s-ar angaja în meci 
și A.S.A. miercuri, 
fața campionatului

mei divizii 
ca Steaua 
alta ar fi 
nostru.

Eftimie IONESCU

I ȘTIRI... ȘTIRI...
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• JOI, 17 APRILIE, F.R.F. orga
nizează — în cadrul primei eta
pe de selecție — 12 meciuri pen
tru depistarea celor mai valo
roase elemente care activează la 
echipe de Divizia C. Selecția se 
va desfășura în mai multe cen
tre din țară și va fi urmărită de 
antrenorii federali și zonali, 
după cum urmează : Piatra 
Neamț ; selecționata seriei I — 
Ceahlăul P. Neamț ; Borzești : 
seria a H-a — C.S.M. Borzești ; 
Focșani : seria a ni-a — Dinamo 
C.P.L. Focșani ; Medgidia : seria 
a IV-a — I.M.U. Medgidia ; Că
lărași : seria a V-a — Dunărea 
Călărași ; Roșiori de Vede : se
ria a VI-a — ROVA Roșiori ; 
Drobeta Tr. Severin: seria a 
VII-a — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin ; Lugoj : seria a VHI-a — 
Vulturii Textila Lugoj ; Zalău :

I
I
I
I
I
I

lotopronosport informează
Cel mai simplu șl po<pular sis

tem de joc — Lozul în plic — 
își desemnează zilnic cîștigătorii. 
Pentru a ilustra succesele obți
nute de tot mai mulți pârtici- 
panți, vă prezentăm astăzi cîțiva 
dintre cei mai recenți cîștigători: 
Gherlea Valeriu (cotm. Balacl, 
jud. Teleorman) și Plătică Dorcl 
(iași) — autoturisme „Dacia 
1300“ ; Berechet Remus (Manga
lia), Stroe Gheorghe (corn. Gal
ben u. jud. Brăila) și Marcu Iu
lian (Timișoara) — autoturisme 
„Skoda 120 L“ ; Lakatoș Ștefan 
(Cluj-Napoca) — 50.000 lei ; Mi- 
tran Stclu (corn. Valea Standu
lui, jud. Dolj). Năstase Gheorghe 
(corn. Răcari, jud. Dîmbovița) șl 
Plesca Eugenia (Sibiu) — dte 
20.000 lei : Beîeca Gheorghe (Gura 
Humorului), Anghel Dorel (Ba
cău). Ciobdtaru Mihai (Bucu
rești). Kraus Ioan (Mediaș) șl 
Necula Maria (Galați) — cîte

10.000 lei. în mediul urban sau 
rural, Lozul în plic oferă tuturor 
posibilitatea de a obține satisfac
ții asemănătoare. Desigur, însă, 
că numai cine joacă poate cîș- 
tiga...

Tragerea Loto de astăzi, 11 a- 
prilie 1080, se televizează în 
direct în jurul orei 18.25.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 4 APRILIE 1980. Cat. lî 3 
variante 25% (autoturisme Dacia 
1300); cat. 2: 5,25 a 17.170 lei;

“ 10,25 a 8.794 lei; cat. 4:
28,50 a 3.163 lei; cat. 5: 133 a 678 
lei; cat. 6: 299,50 a 301 lei; cat. 
X: 1.626 a 100 lei. Report la cat. 

170.915 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“ de la cat. 1, realizate 
pe bilete jucate 25%, au revenit 
participanților: ALFRED WUT- 
SCIII din Sf. Gheorghe, județul 
Covasna, NECHITA GHEORGHE 
și DAVIDA TRAIAN, ambii din 
București.

cat. 3:

1:

ȘANSE SPORITE 
DE A OBȚINE :

<3 Autoturisme „Da
cia 1300 și „Sko- 
da 120 L“

© 50.000, 10.000,
5.000 lei etc.

LOZUL PRIMĂVERII
EMISIUNE SPECIALĂ LIMITATĂ

CÎȘTIGURI SU
PLIMENTARE IN 
VALOARE 

1.TCO.OOO 
cordate 
special 
Lato-Pronosport 1

NU PIERDEȚI 
PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRĂ 
PRINTRE MARII 
C1ȘTIGATORI AI 
SEZONULUI!

Agențiile Loto- 
Pronosport și vîn- 
zătorii volanți vă 
stau zilnic la dis
poziție.

MAI MULTE LOZURI JUCATE — 
MAI MULTE ȘANSE DE FRUMOASE 

SATISFACȚII !

ȘTIRI... ȘTIRI...9 9

seria a IX-a — Armătura Za
lău ; Cărei : seria' a X-a — Vic
toria Cărei ; Aiud : seria a Xl-a 
— Metalul Aiud ; Sf. Gheorghe : 
seria a XII-a — Oltul Sf. Gheor
ghe.

lovitură de Ia 11 m în favoarea 
gazdelor la faultul comis de 
Munteanu II asupra lui FI. Gri- 
gorc, infracțiune care s-a pe
trecut chiar pe linia careului de 
16 m. Cînd arbitrul a indicat 
punctul de la 11 m, aproape 
toți jucătorii echipei Sportul 
studențesc s-au năpustit asu
pra conducătorului jocului cău- 
tînd să-l convingă să-și retra
gă decizia. Din acel „clinei11, 
a căzut „victimă11 Octavian Io
nescu, care a primit cartonașul 
roșu, fiind nevoit să părăseas
că terenul. Au urmat două mi
nute în care jocul a fost între
rupt, două minute cu scene pe
nibile, cînd jucătorii ambelor 
echipe s-au bruscat reciproc. 
La sfîrșitul meciului ne-am 
dus la vestiare pentru a-1 în
treba pe arbitrul M. Moraru

NU SCUZĂ MIJLOACELE... Jl 
care a fost motivul eliminării 
lui Octavian Ionescu. Iată ce 
ne-a declarat conducătorul jo
cului : „L-am eliminat pentru 
insulte la adresa mea11, acuză 
contestată ulterior de jucătorul 
bucureștean, care afirmă că sin
gurele lui cuvinte au fost „cum 
poți dom’le să acorzi un ase
menea penalty ?“

Mihai Moraru â fost notat cu 
7 pentru prestația sa, în gene
ral, — nu pentru decizia amin
tită, care este conformă cu re
gulamentul de joc (linia careu
lui de 16 ni face parte din su
prafața de pedeapsă) —, pentru 
că a lăsat jocul mult prea liber, 
iar în finalul partidei a dat 
unele decizii inverse care au 
creat o exagerată stare de ten
siune in teren. Această stare 
a continuat și după meci, cînd 
în fața vestiarelor s-au petre
cut scene reprobabile, s-au 
schimbat și cîțiva pumni, inci
dentul luînd sfîrșit datorită in
tervenției prompte a organelor 
de miliție. Lupta sportivă nu 
poate fi înlocuită — indiferent 
de situația din clasament a 
uneia sau alteia dintre echipe 
—< cu huliganismul.

Gheorghe NERTEA

ADEVĂRAȚII SUPORTERI
• LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 

— F.C.M. GIURGIU 0—2 (0—0),
partidă restanță din cadrul seriei 
a n-a a Diviziei B. Au marcat 
Urau (mln. 50) și Tațără șmin. 83).

CASELE OBIȘNUITE• la
s-au pus în vlnzare biletele de 
intrare la meciurile "
Carpațl Mîrșa (Stadionul 
blicii) șl Progresul Vulcan — 
Chimica Tîrnăveni (stadionul Pro
gresul) care vor avea loc dumi
nică în Capitală, de la ora 11.

Rapid —
Bepu-

Duminică, la meciul Steaua — 
Sportul studențesc, adevărațil su
porteri ai Stelei, care doresc ca 
atmosfera pe stadion să fie plă
cută și adevărat sportivă, au în
grădit, prin atitudinea lor promp
tă, săvîrșirea unui act de huli
ganism. Cetățeanul Ilie Tudor, 
din comuna Joița, satul Săbăretll, 
angajat la I.M.C.C. Joița, a în
cercat să arunce cu o sticlă spire 
incinta terenului. Atitudinea ce
lor din jur a făcut ea actul de 
huliganism să nu fie finalizat.

i 
Organele de miliție l-au sancțlo-' 
nat, conform legii, cu 1.000 lei 
amendă. ,

Iată deci că opinia celor din 
jur poate contribui Ia păstrarea 
unei bv.ie atmosfere pe terenu
rile noastre.

Conducerea clubului Steaua a- 
dresează mulțumiri adevăraților 
suporteri și simpatizant), tuturor 
celor care doresc ca stadionul 
Steaua să rămînă o gazdă plă
cută a competițiilor fotbalistice»

y/es&tcu*..’.
• „Tapaszto mi-a 

spus că oiu-și mai pune 
mănușile. Că va apăra 
fără ele pentru că ba
lonul este plin de no
roi și are o priză mai 
bună fără mănuși. 
Cred însă că n-ar fi 
primit primul gol, code 
tocmai o greșeală de 
prindere a balonului a 
fost decisivă, dacă apă
ra cu mănuși*, obser
va, după joc, antreno
rul lui A.S.A., Fran
cisc Zavoda. Deci, cu 
mănuși sau fără ? —•
aceasta-i 
Prodan, 
Bozeșan, 
Muntean, 
cei mai 
ai partidei Steaua — 
A.S.A.. au fost și prin
tre cei mai buni. Tot 
înainte, tinerețe ! ®
Andrecuți, tînărul fun
daș venit la Steaua de 
la Gloria Bistrița, s-a 
accidentat în minutul 
30. El a reintrat, dar 
șchiopăta vizibil. Atunci, 
în mod firesc, conduce
rea tehnică a decis în
locuirea lui. Andrecuți 
a fost vizibil afectat de 
schimbare, demonstrînd 
astfel o mare voință 
de a juca, chiar acci
dentat. de a fi util e- 
chipei. Bravo lui ! 
„Navetistul" din 5 
na. Cu rata, cu auto
stopul, cu trenul, mer
ge la Pitești, la cursu
rile Facultății dc educa
ție fizică. După care, 
se reîntoarce La Slati
na, la antrenamente. 
Cine are acest intens 
program ? Talentatul a- 
tacant al lui F.C. Olt 
Prepeliță, jucător des
pre eare antrenorul fe
deral Cornel Drăgușin 
afirma miercuri că „va 
veni curfcnd într-un lot 
reprezentativ, după for
ma pe care o arată*.

întrebarea. • 
I. Gheorghe, 

Andrecuți, 
unii dintre 

tineri jucători

©
Slati-

Cum a jucat miercuri, 
sin tem convinși că Pre
peliță va veni foarte 
curînd, acolo, sus, unde 
se cam duce lipsă de 
atacanți harnici, vigu- 
roși, de viteză și forță.
• Doru Nicolae (ușoa
ră întindere) și Dobrin 
(care se resimte după 
eforturile din ultima 
vreme) n-au jucat la 
Petroșani. • Ivan a ju
cat, în egală măsură, 
cu picioarele și cu... 
mîinile. La majoritatea 
atacurilor, împingea și 
cu mîna • Atacat re
gulamentar La marginea 
careului de 16 m, Moi- 
ceanu a plonjat spec
taculos în suprafața de 
pedeapsă, chipurile fa
ultat. în loc de 11 m, 
cum spera, s-a ales 
cu... un cartonaș gal
ben pentru simulare O 
Neașteptat numărul 
mare de spectatori (în
tr-o zi de lucru) la 
Petroșani. în afara tri
bunelor, au fost asal
tați copacii din jur, a- 
coperișurile blocurilor, 
culoarele dintre tribune 
și gardul împrejmuitor.
• Unul ” ' 
mai buni jucători 
pe teren la meciul C.S. 
Tîrgoviște — Sportul 
studențesc a fost fun
dașul central al ,.aib- 
negrilor". Bruno Gri
gor e. Născut La Tîrgo
viște, unde a și prac
ticat pentru prima oa
ră fotbalul, B. Grigore 
a lăsat la vestiar... ‘ 
moașele amintiri 
copilărie, lup tind 
nă la epuizare 
un teren f 
greu. O Cineva 
tribună făcea următoa
rea remarcă în timpul 
meciului C.S Tîrgoviște 
— Sportul 'studențesc: 
„Ce necesar ar fi astăzi 
Tătara. Cu el în for-

dintre cei 
de

fru- 
dln 
PÎ- 
oe 

foarte 
i din

pe tine în primul rînd 
să nu-mi faci greutăți 
azi, să joci calm, să-ți 
îndemni 
facă la 
înțeles, 
nici una 
cutele Iul leșin nespor
tive, și echipa sa n-a 
avut docit de cîștigat. 
• Pentru prima dată 
Televiziunea a poposit 
la Satu Mare ca să 
transmită un meci de 
fotbal. A transmis nu
mai o repriză, a doua, 
dar prima a fost mult 
mai Interesantă. • Ma
tei, fundașul centrai al 
sătmărenilor, n-a jucat 
în ultimele meciuri, 
avînd de rezolvat cîte- 
va probleme privind 
sănătatea copilului său. 
la Cluj-Napoca. - Locul 
Iul a fost luat de Pop, 
care a jucat foarte bine. 
După meciul cu Poli
tehnica Timișoara, des
tul de îngîndurat. Ma
tei afirma: „Acum va 
trebui să mă pregătesc 
de două ori mal mult 
pentru a putea reintr- 
în formație11. O Mare 
tam-tam In ziua me
ciului de la Satu Mare. 
Poli*ehnica Timișoara a 
făcut toate demersurile 
pentru a amina parti
da, deoarece 12 dintre 
jucătorii săi nu puteau 
juca, fiind Intoxicați. 
S-a constituit urgent o 
comisie, au urmat toate 
consultările medicale de 
rigoare și. pînă la ur
mă. medicii au ajuns 
la concluzia că doar 
patru iucători au o in- 

într-unul digestie. Dar timișore
nii nu s-au... lăsat, au 
făcut și contestație 1 
Numai că meciul s-a 
jucat si. după cum s-a 
văzut, majoritatea ju
cătorilor au dat Impre
sia că sint in plenitu
dinea forțelor

ex
al 

Ma- 
Pop 
au- 
ma-

Iuga: 
ViorcI

mație, C.S. Tîrgoviște 
ar fi deschis de mult 
scorul. Ne lipsește un 
coordonator de joc și 
finalizator de talia lui*.
• Reproducem din 
c elen tul program
clubului F.C, Bala 
re (realizat de Ion 
și M. Mureșan) un 
tograf al poetului 
ramureșan Ion 
„Cînd aud de
Mateianu îmi revine în 
suflet studenția, fotba
lul si metafora iau for
ma balonului. Mi-c 
drag de fotbalul gîndit 
cu îndrăzneală cum 
mi-e drag de o poezie 
desăvîrșită și spre care 
cu toții rîvnim*. O 
Băimăreanul Roller, 
care și-a făcut reintra
rea în acest sezon, s-a 
zbătut enorm să reali
zeze golul mult rîvnit 
în meciul cu Politeh
nica Lași; dar coechi
pierii săi nu l-au mai 
ajutat ca altă dată. 
Mai ales Terheș, care, 
se pare, se gîndește, 
tot timpul, la... clasa
mentul golgeterilor. O 
formă de egoism ? •
Pe ieșeanul Dănilă l-am 
văzut miere uri într-o 
postură care ne-a sur
prins neplăcut: pus tot 
timpul pe gîlcoavă, in- 
sultîndu-și adversarul 
din teren, el și-a per
mis să comită și un 
gest cu totul condam
nabil față de arbitrul 
sucevean M. Fediuc (a 
aruncat cu mingea spre 
el), ceea cs ar fi pu
tut transforma cartona
șul galben
roșu ’ © Cu citeva mi
nute înaintea începerii 
partidei de - la Satu 
Mare, Sever Drăgulici 
l-a chemat la cabina 
arbitrilor pe Kaizer, 
căpitanul ' Oii Tipiei, că
ruia i-a spus: „Te rog

dată.

coechipierii să 
fel11. Kaizer a 

n-a avut 
dintre... cunos-



SPECTATORII DIN AQUILA AȘTEAPTĂ CU INTERES 
MECIUL „AZZURRI'-LOR CU RUGBYȘTII ROMÂNI

J

,_ ,_  i

Campionatele europene de tenis de masă

-------------------- !■>
întîlnirea Italia — România, 

din cadrul Campionatului euro
pean F.I.R.A., se va juca la 
Aquila, pe stadionul comunal, 
duminică, de la ora 16 (ora 14 
G.M.T.), sub „bagheta" arbitru
lui englez Roger Quintcnton, a- 
celași care a condus șl în 1977, 
la București, meciul dintre cele 
două formații și cînd rugbyștii 
români au învins cu 69—0.

Echipa Italiei trebuie să facă 
să se uite acel 0—44, de la 
București, de anul trecut și, de 
asemenea, înfrîngerea cu 9—46, 
la Clermont Ferrand, în fața 
francezilor, mai ales că ulterior 
a fost posibil un joc bun cu AII 
Blacks (12—18) și chiar o vic
torie, în Campionatul european, 
în fața Marocului, cu 34—6.

Pentru meciul cu rugbyștii 
români, antrenorul Villepreux a 
avut două posibilități de verifi-

Corespondență din Italia
care a sclccționabililor. Pe de 
o parte, turneul internațional 
universitar de la Milano și un 
meci-tcst cu o selecționată 
franceză, încheiat la egalitate, 
14—14, dar după o prestație 
care nu a convins.

Formația care va fi utilizată 
în întâlnirea cu România va fi : 
Torresan — Marchetto, N. Fran
cesca to, R. Francescalo, Mascio- 
Ietti — Betarello, Lorigiola — 
Bargelli, Mariani. De Anna — 
Artuso, Basci — Bona, Robazza, 
Cucchiella. Rezerve : Ghizzoni, 
Morelli, Di Carlo, Angelozzi, 
Pivetta și PavesL

De notat că din formația care 
a pierdut la București, în 1979, 
cu 0—44 n-au mai fost păstrați 
în lot decit aripile Marchetto și

precum

actualei 
sint de 
L’Aqui- 
și San-

în

SPORTIVI ROMÂNI
VIRGINIA RUZICI 
LA HILTON HEAD

în 
do

PESTE HOTARE
CARMEN BUNACIU - LOCUL 

IV PE 200 M SPATE LA 
CAMPIONATELE S.U.A.

Mascioletti, unul din centri, N. 
Francescato, închizătorul de li
nia a IlI-a, Mariani, aripa de 
linia a III-a, De Anna, 
și talonerul Robazza.

Dintre componenții 
echipe, cei mai mulți 
la Benetton Treviso (5), 
la (3). Petrarca Padova 
son Rovigo (cîte doi).

Și un ultim amănunt : 
campionatul de rugby al Italiei 
conduce Petrarca Padova cu 31 
p, urmată de Sanson Rovigo 
(30), Benetton Treviso (29), 
VAquila (28), San Dona și
Brescia (18) etc.

Spectatorii din Aquila așteap- 
- tă cu mult interes meciul cu 

rugbyștii României. Ei nu uită 
că în 1966, tot acolo, „squadra 
azzurra" a cîștigat cu 3—0 și 
speră într-un rezultat care să-i 
satisfacă...

LUCIANO RAVAGNANL 
redactor de rugby 

la „II Gazettino" Veneția

oare- 
înșe-
fost, 

le-am 
obiec-

Am solicitat tovarășului 
Emil Prokopecz, antrenorul lo
tului nostru feminin, un scurt 
interviu în legătură cu evolu
ția fetelor și cu perspectivele 
în probele individuale.

— Ne-ați declarat la plecare 
„Cred că obiectivele de perfor
manță var fi îndeplinite"... Dar 
am simțit în glasul dv o 
care îngrijorare. Ne-am 
lat ?

— Nu. Îngrijorat am 
chiar dacă fetelor nu 
spus-o. Existau, in mod
tiv, motive : Maria Alexandru 
a fost o vreme suferindă, Liana 
Urzică se pregătea, in paralel 
cu antrenamentul, pentru exa
menul de stat la I.E.F.S., iar 
Eva Ferenczi, chiar dacă apă
rea mai puțin marcată, era fi
resc să se gindească si ea la 
apropiatul examen de bacalau
reat... M-arn îndoit, e drept, in 
ce privește posibilitățile fiecărei 
jucătoare in parte, dar am avut 
o mare încredere in echipă.

— Și cum a fost la euro
pene ?

— Maria, în proba pe echipe, 
a fost... Maria de altădată. Dir- 
zenia ei a fost exemplară, la 
fiecare minge. Fcrenczi, o ade
vărată revelație, pentru prima 
dată a jucat fără complexe cu 
sportive renumite, ca Lindblad, 
Szabo, Knight si Hrachova, ex
ploatând tot ce știe ea. Nu a 
mai jucat asa de la europene
le de juniori de la Barcelona..'. 
Urzică — ce să spun ? — a fost 
pe linia ultimelor evoluții, nu 
la întreaga ei capacitate, dar 
ceva mai bine spre final.

— Ce așteptați în continuare?
— Sper intr-o medalie la 

dublu feminin si la clasarea E- 
vei in primele 8 jucătoare din 
Europa.

Mircea COSTEA
Pină la închiderea ediției, la 

dublu, Doboși, Urzică și Bohm, 
Doboși s-au calificat în turul 

• dod, prin neprezentarea adver
sarilor.

NEW YORK, 10 (Agerpres). 
turul H al turneului feminin 
teals de la Hilton Head (Caroli
na de Sud), Virginia Ruzici a 
Snvins-o cu 6—3, 6—3 pe Ivana 
Brzakova (Cehoslovacia). O vic
torie surprinzătoare a obținut 
Ivanna Madruga (Argentina) care 
a eliminat-o cu 6—2, 5—7, 6—1 pe 
Virginia Wade (Anglia), una din 
favoritele concursului.

Alte rezultate : " ’ ’
Walsh 6—0, 6—0 ; 
Duvall 6—3, 6—4; 
sovec 6—1, 6—0, 
Desfor 6—2, 6—1.

BASCHETBALISTELE ROMANCE 
! LN TURNEUL FINAL AL C.E.

DE JUNIOARE II

Goolagong — 
Mandlikova — 

Ja’eger — Jau- 
Marsikova —

La Austin (Texas), în bazin 
50 m au început campionatele 
înot ale S.U.A. Proba feminină 
de 200 m spate a 
de Libby Kink ea d 
2:14,59, urmată de: 
(S.U.A.) 2:15,46, “ 
(S.U.A.) 2:17,56,
aaciu 2:17,56. 5. Cheryl 
(Canada) 2:17,70 și 6. 
Boulianne (Canada) 2:17,86. Alte 
rezultate: Rowdy Gaines (S.U.A.) 
49,61 și Jill SterkeI (S.U.A.) 56,12 
la 100 m liber; Mike " ‘ ‘ 
(S.U.A.) 1:59.48 ' ’•
(S.U.A.) 2:08,69 
Djan Madruga 
Kim Lineham 
800 m Liber.

de 
de

T.-'-

3.
4.

fost cîștigată 
(S.U.A.) cu 

2. Sue Walsh 
Darcy Bodner

Carmen Bu-
Gibson 

Jennifer

Brutk? 
și Mary Meagher 
la 200 m fluture; 
(Brazilia) 7:5fl,35 și 
(S.U.A.) 8:27,82 la

NOTTINGHAM FOREST, REAL MADRID, JUVENTUS Șl BAYERN MUNCHEN 
PERFORMERELE PRIMEI MANSE DIN SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE

i y

FRAGA, 10 (Agerpres). — In o- 
rașul cehoslovac Trnava au con
tinuat întrecerile turneului de 
calificare pentru campionatul eu
ropean de baschet rezervat echi
pelor de junioare II. Selecțio
nata României a obținut a doua 
victorie consecutivă, învingînd cu 
fioorul de 87—45 (48—32). forma
ția Austriei. Intr-o altă partidă, 
reprezentativa Cehoslovaciei 3 
dispus cu 68—31 (36—18) de for
mația Belgiei. în urma acestor 
rezultate, echipele României sl 

■'Cehoslovaciei sînt virtual califi
cate pentru turneul final al cam- 
■ptanatulul european, ce se va 
disputa, între 6 și 14 august, în 
Ungaria.

A FOST DESEMNAT ARBITRUL
MECIULUI DE TENIS 

ANGLIA-ROMÂNIA
Comitetul de organizare a 

„Cupei Davis" a anunțat de
semnarea lui Lew Hoad (cele
brul jucător australian 
tenis, dublu cîștigător 
neului de la Wimbledon, 
1956—57), drept arbitru 
pal neutru al meciului 
— România, din cadrul 
nalei zonei europene, 
Boston (13—15 iunie).

de 
al Tur
in anii 
princi- 
Anglia 
semifi- 

de la

Km

Fază din meciul Nottingham Forest 
Bowles (Nottingham) în duel cu

Turneul candidaților Ia șah

Ajax Amsterdam (2—0).
Arnesen (în mijlocul imaginii) 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

HUBNER CALIFICAT IN SEMIFINALE
MUNCHEN, 10 (Agerpres). — 

Meciul dintre marii maeștri Ro
bert Hlibner (R.F. Germania) șl 
Andras Adorjan (Ungaria), coin- 
tînd pentru turneul candidaților

TELEX
BASCHET « La Forssa (Fin

landa) în ziua a doua a turneu
lui de calificare pentru C ” * 
minim : Belgia — Scoția 
Finlanda — Danemarca 
Suedia — Irlanda 73—62. 
Finlanda și Suedia cu 
puncte.

CĂLĂRIE • Proba de 
cole in concursul i--—

jk^x****’*-*-*»***—-- — — — —----
tru „Cupa Mondială" a fost cîș- 
tigată de David Broome (Anglia), 
pe calul „Sportsmami". care l-a 
Întrecut în baraj pe compatriotul 
său Lionel Dunning (pe „Jungle 
Bunny").

CICLISM 0 După patru etape 
în Turul Belgiei (profesioniști) 
pe primul loc a trecut olandezul 
Gerrie Knetemann, urmait de co
echipierul său Jan Raas la 14 se- 
eunde și belgiahiul Roger de 
Vlaeminck la 17 secunde. Etapa 
a 4-a a revenit belgianului Ludo 
Peters, care l-a întrecut la sprint 
pe Knetemann. ambii fiind cro
nometrați pe distanța de 88 km 
în 2h21:08.

MOTO • Cursa internațională 
pe circuit de la Mallory Park 
(Anglia) a fost cîștigată de ame
ricanul Kenny Roberts (Yamaha), 
care s-a clasat pe primul loc în 
ambele manșe. Pe locurile urmă
toare s-au situat compatnoții 
săi Freddy Spencer (Yamaha) și 
Randy Mamola (Suzuki).

POLO • Echipa Partizan Bel- 
grad si-a încheiat turneul în 
R.P. Chineză, jucînd la Beijing 
cu reprezentativa! țării ?azda. 
Partida s-a încheiat la egalitate. 
4—4 (0—0, ‘ * * * *

SCHI • 
15 km din 
temațional _ 
berget (Suedia) a revenit norve
gianului Oddvar Braja, cronome
trat în 44:26, urmat de compa
triotul său Ove Aunli 44:41, 
Jozef Luszczek (Polonia) 44:44 șl 
Vasili Rocev (U.R.S.S.), 44:46. In 
cursa feminină de 5 km a cîș
tigat finlandeza Hillka Riihivuorl 
cu timpul de 16:40.

C.E. fe-
87—57,
78—42,

Conduc 
i câte 4

obsta-
K-vAc _________ Internațional
de^la^Birmingham contînd pen-

la titlul mondial de șah, s-a în
cheiat în localitatea vest-germa
nă Bad -
5,5—4,5 
Hubner, 
mifinale, 
tîlnească _ 
lui dintre marii 
Portisch (Ungaria) 
Spasski (U.R.S.S.). 
dă, cea de-a 10-a, i 
remiză la mutarea

★
La AJma Ata, în

sea partidă a meciului dintre 
marii maeștri sovietici Lev Po- 
iugaevskl șl Mihail Tal. a fost 
consemnată remiză. Polugaevskl 
conduce cu 4—2.

★
BELGRAD, 10 (Agerpres). — 

Medul dintre Nana Ioseliani 
(U.R.S.S.) și Suzana Verbczy (Un
garia), din cadrul turneului pre
tendentelor la titlul mondial fe
minin de șah, a continuat în lo
calitatea iugoslavă Donjl Milano- 
vac cu partida a patra, încheiată 
remiză. Scorul este egal : 2—2.

Lauterberg cu scorul de 
puncte în favoarea iul 
care s-a calificat în se- 
unde urmează să-l în- 
pe învingătorul meciu- 

maeștri Lajos 
1 și Bonis 
Ultima parti- 
s-a încheiat 
a 35-a.

cea de-a șa-

Cine va cuceri cea de a 25-a 
ediție a Cupei campionilor, re
zervată echipelor de club de pe 
continent ? Iată desigur o între
bare dificilă, mai cu seamă îna
intea consumării manșei a doua 
din semifinalele competiției. To
tuși, comentatorii agențiilor de 
presă, după partidele din turul 
semifinalelor (Nottingham — 
Ajax 2—0 și Real Madrid — 
Hamburger S.V. 2—0), prevăd o 
finală între madrileni (de șase 
ori cîștigâtorii trofeului, ultima 
oară în 1966) și actualii dețină
tori ai cupei, englezii din 
Nottingham. De fapt, miercuri 
seara, ambele formații învingă
toare cu scoruri identice au ju
cat excelent. Cei 125 000 de spec
tatori de pe stadionul Bemabeu 
au fost desigur pe deplin mulțu
miți de rezultat^ mai cu seanță 
că echipa lor favorită n-a pri
mit nici un gol. Hamburger S.V. 
a rezistat pînă în minutul 66 
cînd Santillana a „spart gheața" 
mareînd în poarta lui ' 
(excelent în acest joc) și 
tot el a înscris al 
în minutul 79.

La Nottingham, 
avut un adversar 
chiulul Ajax, dar deținătorii tro
feului au jucat bine, uitind par-

că de eșecul suferit pe teren 
propriu in prima manșă a sfer
turilor. Este adevărat că, de data 
aceasta, celebrii Trevor Francis 
și Robertson au luat meciul în 
serios, ca și colegii lor Bowles, 
Blrtles șl Burns. In minutul 32 
NJ. conducea cu 1—0, grație 
golului înscris de celebrul Trevor 
Francis. Apoi, după o mare pre
siune a gazdelor, se acordă pe
nalty (la un fault comis de un 
apărător olandez) și Robertson 
majorează scorul în minutul 60. 
Ajax — in formație cu Krol, ja
ponezul Tahamata șl sud-co- 
reeanul Ling — se apără bine șl 
rezultatul rămîne neschimbat.

Crainicul postului de radio 
Roma (R.A.I.), Enrico Anted, 
care transmitea partida de la 
Londra, dintre Arsenal si Juven-

■A-
• în meci amical, la Sofia,

tus, afirma încîntait : „Juve a ju
cat excelent, a condus ' *
din min. 10 cînd scorul 
deschis de Cabrini, apoi 
a fost eliminat din joc 
nevoită 
cu toată 
un gol !
Jennings, 
Autogol ! 
Bettega !
păstrează ___ _ v____ __________
califica în finala Cupei cupelor, 
chiar dacă în retur va fi un 0—Q“. 
în cealaltă semifinală, Nantes — 
Valencia 2—1, gazdele au deschis 
scorul prin BaroncheJli, Kempes 
a egalat în min. 55 (comentato
rii afirmă că a fost cel mai fru
mos punct marcat în cariera ce
lebrului argentinian), pentru ca 
în min. 79 același Baronchelli să 
aducă victoria formației franceze, 
oare va avea însă în retur o mi
siune dificilă, la Valencia.

Duelul formațiilor vest-germane 
din Cupa U.E.F.A. s-a 
conform
Mdnchen a dispus 
Eintracht
deschis scorul în min. 5, iar im
petuosul Breitner l-a majorat în 
irita. 75, cînd a trajisformat un 
penalty. Partida de la Stuttgart 
a fost de un dramatism puțin o- 
bișmuit. Borussia Monchenglad- 
bach a deschis scorul prin Ni
ckel (min. 72), dar gazdele au 
avut un final impresionant, ega- 
lînd prin Ohlicher cu 5 minute 
înainte de finalul jocului, iar 
peste alte trei minute Volkert 
mareînd golul victoriei în atmos
fera entuziastă a suporterilor de 
pe „Neckar" Stadion.

Prin prisma rezultatelor de 
miercuri și înaintea partidelor 
retur din 23 aprilie sînt posibile 
următoarele finale : Nottingham 
Forest — Real Madrid (C.C.E.) ; 
Juventus — Valencia (Cupa cu
pelor) ; Bayern Mdnchen 
russia Mdnchengladbach 
U.E.F.A.). Ar fi, desigur, 
de mare atracție...

ion OCHSENFELD

cu 1—a 
fusese 

TardelU 
si Juve, 

uneorisă se apere ______
echipa, a mai înscris 
Dar nu in poarta Iul 
ci in poarta lui Zoff !

Autor : înaintașul
Era minutul 84. Juva 
prima șansă de a se

încheiat 
Bayern 

cu 2—0 de 
Frankfurt. Hoeness a

așteptărilor.

- BO- 
(Cuipa 
finala

Kargus 
. . apoi
doilea punct

gazdele n-au 
de talia ve

2—1, 1—1. 1—2).
Proba masculină de 
cadrul concursului în
de fond de la Malm-

• LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE
SCHI, „L’Equipe** conchide: „Sfîrșitul ma
rilor echipe", referindiu-se la cele ale
Franței, Italiei, Elveției, S.U.A., R.F.G. și 
Austriei, reputate școli de schi care pînă 
mai ieri își plasau reprezentanții in pri
mele locuri la toate probele schiului al
pin. Acum este vremea soliștilor, a ani
matorilor („one man show", cum scrie 
ziaristul francez Serge Lang) • 8=3. Opt e- 
chipe în plus la C.M. 
Spania, trei 
ca suprema 
să se poată 
a declarat 
comisiei de 
cepe la 13 iunie 1982, șl nu la 16 cum era 
prevăzut inițial, finala urmînd a se des
fășura la 11 iulie, la Madrid • SURPRIZA 
LA „FLASH-UL AGENȚIILOR INTERNA
ȚIONALE DE PRESA care anunța victoria 
la C.M de scrimă tineret (sub 20 ani) a 
unei floretiste franceze necunoscute: Isa
belle Regard. Necunoscută ca nume, nu și 
ca valoare, căci noua campioană mon
dială a tinerelor scrimere nu era alta decît 
Isabelle. Boeri, candidată în echipa Franței 
pentru Jocurile Olimpice de curînd... că
sătorită • SPORTUL ÎNTR-O COMPANIE 
SELECTA. Un juriu de 24 de ziariști — 
ca reprezentanți ai opiniei publice — a 
stabilit că cea mai Înaltă cotă de popu
laritate a unui cetățean vest-ger man în

’82 de fotbal din 
zile In plus necesare pentru 
competiție a balonului rotund 
desfășura In bune condițiuni, 

M. Dominguez, reprezentantul 
organizare. Deci, C.M. va în-

★ ★
_ __ ____ ________ , _ ______ , Selecționata olimpică a R.D. Ger-

mane a întrecut cu 1—0 (0—0) reprezentativa de tineret a Bulgariei. 
A înscris Schnuphase (min. 7).

• La Bologna, în meci pentru C.E. de tineret, selecționatele 
Italiei și UJR.S.S. au terminat La egalitate: 0—0. învingători cu 3—1 
în ................................. ...primul joc, fotbaliștii sovietici s-au calificat în semifinale.

• Finala „Cupei Iugoslaviei4* se va disputa tur-retur, la 14 și 
mai, între Steaua Roșie și Dynamo Zagreb. In semifinale Stea- 
Roșie a eliminat cu 4—1 (în urma executării loviturilor de la 

m) echipa Sarajevo, iar Dynamo Zagreb a învins cu 3—1 for
mația Kikinda (divizia B).

24 
ua

• n

străinătate o are Franz Beckenbauer, îna
intea unor alte mari personalități din lu
mea artelor și literaturii, ca, de pildă, ac
trița Romy Schneider, dirijorul Herbert 
vei Karajan, scriitorul Heinrich B611. 0
DUPĂ MODELUL CELEBRILOR BARBA
RIANS britanici, francezii pun și ei pe 
picioare o selecționată similară, alcătuită 
— se pare din cel mai buni jucători

care evoluează în Franța, inclusiv cel stră
ini. Debutul, la 1 mai, la Agen, contra re
prezentativei Scoției. • PENTRU PRIMA 
DATA ÎN ISTORIA BASCHETULUI PO
LONEZ, un sportiv străin este desemnat 
cel mal bun jucător al sezonului: Ken 
Washington de la Start Lodz. Iar conce
tățeanul acestuia, Bob 
ează la Varese a fost 
câtor din campionatul 
înscrise). înaintea lui

Morse, care evolu- 
cel mai eficace 
italian (771 puncte 

John Grochowalsky

(Torino), tot din S.U.A. Baschetul de peste 
Ocean se dovedește a fl o bogată pepi
nieră șl pentru bătrînul continent. 0 TRA
DIȚIONALA . ANCHETA A REVISTEI 
„SPORT" BRATISLAVA a desemnat cel 
mal buni sportivi din țările socialiste pe 
luna martie: Krisztlna RegSczi — Andras 
Sallai (Ungaria), Jan Hoffmann șl Anett 
Potzsch (R.D.G.), toți campioni mondiali 
de patinaj Artistic. • modestia adevA- 
RATEI VALORI. Jean-Claude Perrin, antre
norul ttnărului șl talentatului cvartet fran
cez de săritori cu prăjina: Fhillippe
Houvion, — ■ • _ --___; --
și Thierry Vigneron, a declarat: 
un mare tehnician, sînt doar 
care fac propagandă pentru 
ritura cu prăjina fiind însuși 
• „MOSCOVA AȘTEAPTĂ 
este cartea recent tipărită
„Russkii iaztk", care cuprinde articole și 
comentarii scrise de numeroși sportivi, ac
tiviști pe tărîm social, arhitecți și ziariști 
sovietici (printre care Mihail Posohin, ar
hitectul șef al Moscovei, campionul olim
pic Valeri Brumei, celebrul fotbalist Lev 
Iașin) despre impozantele construcții olim
pice, regulamentele apropiatei Olimpiade, 
condițiile de viață ale sportivilor în timpul 
marii competiții din această vară.

Paul SLAVESCU

săritori ___ _____
Patrick Abacla, Maurice Houvion 

„Nu sînt 
un «qeiimator 
atletism, să- 
atletismul...**.
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