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Vineri dimineața. în stațiu

nea Predeal, a avut loc o so
lemnitate în cadrul căreia to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost înminată Diploma de 
cetățean de onoare al orașului 
Bari, împreună cu „Caravela 
de argint" — simbolul orașu
lui — și Medalia de aur „Aldo 
Moro", în semn de profund 
omagiu, din partea locuitorilor 
municipalității italiene față de 
șeful statului român, față de 
activitatea Sa prodigioasă, con
sacrată întăririi prieteniei tra
diționale româno-italiene, cau
zei păcii, destinderii, securități* 
internaționale, colaborării și 
înțelegerii între popoare.

La ceremonie au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, Virgil 
Cazacu, Ludovic Fazekas, Du
mitru Popescu, Gheorghe Ra
dulescu, precum și Gheorghe 
Dumitrache, președintele Con
siliului Popular al județului 
Brașov.

Au luat parte membrii dele
gației municipalității orașului 
Bari, care ne vizitează țara — 
prof. dr. Renato dell’Andro, 
deputat, membru în Consiliul 
Național al Partidului Demo- 
crat-Creștin, președintele Aso
ciației de prietenie Italia — 
România din regiunea Puglia, 
membru in conducerea Asocia
ției „Prietenii lui Aldo Moro", 
conducătorul delegației, prof, 
dr. Arturo Mastrorocco, prim 
vicc-primar al orașului Bari, 
membru al secretariatului Co
mitetului provincial al Partidu
lui Socialist Italian, prof. dr. 
Vincenze Binetti, magistrat, 
președintele grupului democrat- 
creștin din consiliul Municipal 
al orașului Bari, Ugo Lorusso, 
secretarul general al Asociației 
de prietenie Italia—România din 
regiunea Puglia, vicesecretar al 
organizației provinciale a Par
tidului Democrat-Creștin, și 
Enzo dell'Andro, student, mem
bru al conducerii organizației 
tineretului universitar din Bari.

în cadrul ceremoniei au lua* 
cuvintul prof. dr. Renato dell’ 
Andro, prof. dr. Arturo Mas
trorocco și prof. dr. Vincenze 
Binetti, care au dat o înaltă

apreciere politicii de pace, 
prietenie și colaborare pro
movată de România pe arena 
mondială, politică al cărei fău
ritor și promotor consecvent 
este președintele Nicolae 
Ceaușescu. El au exprimat, tot
odată, sentimentele de profun
dă stimă și prețuire față de șe
ful statului român, față de 
contribuția sa remarcabilă la 
dezvoltarea și extinderea rela
țiilor româno-italiene, față de 
neobosita sa activitate închi
nată triumfului idealurilor no
bile de libertate, independentă 
și progres, de pace, prietenie 
și colaborare ale lumii contem
porane.

Conducătorul delegației mu
nicipalității orașului Bari a în- 
mînat, apoi, președintelui 
Nicolae Ceaușescu Diploma de 
cetățean de onoare a orașului 
Bari, pe care este scris:

„Cetățenia de onoare pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru gindirea sa politică și 
activitatea in favoarea demni
tății umane, a păcii, 
rii și prieteniei intre 
pentru contribuția sa 
turile dintre Bari și 
prietenă română1*.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ii sînt înminate, de asemenea, 
.,Caravel»/ de argint" — sim
bolul orașului Bari — șl Me
dalia de aur „Aldo Moro".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost felicitat cordial de 
membrii delegație] municipali
tății orașului Bari. De ase
menea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost felicitat cu 
căldură de tovarășii din condu
cerea de partid și de stat pre- 
zenți la ceremonie.

Mulțumind pentru caldele a- 
precieri la adresa României, a 
poporului român, pentru urări
le și sentimentele ce i-au fost 
exprimate, pentru distincțiile 
ce i-au fost înminate, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

In incheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși prezenți s-au 
întreținut, într-o atmosferă de 
caldă prietenie, cu oaspeții 
italieni.

colabora- 
popoare, 

la rapor- 
națiunen

Duminică, la Aquila, în cadrul Campionatului*
' ui

ITALIA -
AQUILA, 11 (prin telefon).

Duminică, de la ora 16 (ora 17 
ora Bucureștiului), XV-le Româ
niei va întîini, pe stadionul co
munal din Aquila (pe care a 
mal jucat, în 1966) în cadrul 
Campionatului european F.I.R.A. 
ediția 1979/1980, selecționata de 
rugby a Italiei. Este cel de-al 
19-lea meci dintre formațiile 
celor două țări: de 8 ori vic
toria a surîs gazdelor, de 7 ori

ROMÂNIA LA RUGBY
tricolorilor noștri, In timp ce de 
3 ori rezultatul a fost egal.

Din acest bilanț se poate a- 
precia că raportul de forțe din
tre cela două reprezentative 
este sensibil apropiat, de unde 
rezultă, desigur, și prudența 
sportivilor noștri. EL privesc, 
firește, cu încredere meciul de 
la Aquila, dorind din toată ini
ma victoria. Sînt, insă, con- 
ștlenți că au de trecut un exa-

ZECI DE ECHIPAJE, PE BEGA,
LA CAMPIONATELE DE CANOTAJ-FOND

TIMIȘOARA, 11 (prin tele
fon). Vineri, pe Bega, în pre
zența unui public numeros, a 
început a 21-a ediție a cam
pionatelor republicane de oa- 
notaj-fond. La aceste întreceri, 
care inaugurează noul sezon 
nautic, participă aproape 400 
de rameri și vîslași, alcătuind 
95 de echipaje din 23 de clu
buri și asociații sportive. Des- 
fășurîndu-se sub semnul pre
gătirilor pentru apropiatele 
Jocuri Olimpice, la actuala e- 
diție iau startul, în amharca- 
țli distincte, și componenții 
loturilor reprezentative.

Conform programului, în 
reuniunile de vineri s-au des
fășurat 8 probe masculine și 
două curse feminine. Dintre 
întrecerile urmărite ne-au re
ținut atenția cele de 2+1, 4+1 
rame și simplu. Cum era de 
așteptat, la 2+1, barca condu
să de fostul campion mondial 
Petre Ceapura a făcut o cursă 
excelentă, impunîndu-se net. 
Rezultate : 1. Dinamo (P. Cea
pura, G. Bularda + L. Lo- 
vrenschi) 40:21,8 ; 2. Politehni
ca Timișoara 43:34.6; 3. Mure
șul Tg. Mureș 44:32,6.

La 4+1 rame, tînărul echi
paj al lotului reprezentativ s-a 
detașat categoric de adversa-

rele sale, sosind c<u un avans 
de peste 5 minute. Echipajul 
învingător — alcătuit din C. 
Aitoaei (Steaua), M. Lefter. G. 
Ilieș, P. losub (toți Dinamo) + 
Gh. Gheju (Steaua) — a fost 
oronametrat în 32:25,3. L-au 

- urmat: 2- Steaua 38:03,0 șt 3.
Marina Mangalia 38:50,2.

Vasile TOFAN

men dificil, în ciuda faptului 
că tn ultima intîlniro dintre 
cele două echipe (aprilie 1979.' 
București), scorul Ie-a fost nei 
favorabil, cu 44—0 !

Istoria întîlnirilor dintre rug- 
byștii români și italieni atestă 
că sportivii noștri au suportat 
greu replica „squadrei azzur- 
ra“, pe terenurile acesteia, O 
singură dată tricolorii reușind 
să termine în avantaj : în 1970, 
la Rovigo (14—3). Sigur, există 
o explicație : pentru gazdele 
noastre de duminică rezultatul a 
contat mult mai mult decît spec
tacolul sportiv. în acest sens ei 
au adoptat, cu regularitate, tac
tica Închiderii jocului, prefe
rind șarjelor, care fac deliciul 
acestui sport, un joc destructiv 
cu multe aglomerări. Blocîndu-i 
în acest fel pe sportivii noștri 
orientați către jocul modern, 
deschis, cu punerea în valoare 
a compartimentului treisfertu- 
rilor, aducînd totodată în acțiu
nile ofensive și pachetul de

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a T-a) (Continuare in pag. a 8-a)

Mîine, in Divizia A de fotbal

DERBYUL ETAPEI, LA CRAIOVA:
F.C. BAIA MAREUNIVERSITATEA

In Divizia A de baschet

DUBLA INTILNIRE STEAUA - DINAMO
Etapa a 22-a (ultima) a re

turului campionatului național 
de baschet masculin progra
mează, în sala Floreasca (as
tăzi de la ora 17, mîine de 
la ora 11), tradiționalul derby 
Steaua — Dinamo (scorul ge
neral este acum favorabil di- 
namoviștilor: 49 de victorii,
față de 41 ale steliștilor), în- 
tîlniri ale căror rezultate pot

titlului va fi cunoscută peste 
o săptămînă, 
Dinamo 
turneului 
dlții, un _ _ ...__
zultatelor partidelor de ari șl 
mîine af " ’ . _ 
este de presupus că jucătorii 
ambelor formații vor lupta 
din toate puterile pentru vic
torii. Ținînd, insă, seama de

după întîlnlrea 
- Steaua din cadrul 
final. In aceste con- 
pronostic asupra re-
Â hazardat, deoarece

FORMAȚII
STEAUA DINAMO

4 Ermurache 1,98 4 Ca raion 1,94
5 Netolitzchi 1,82 5 Braboveanu 1,89
6 Zdrenghea 1,92 6 Chivulescu 1.88
7 Tarâu 1,98 8 1 va scene o 2,00
8 Pirșu 1,86 9 Niculescu 1,90
9 Cemat 1,94 10 Georgescu 2,00

! 10 Câpușan 1,96 11 Mihuțâ 2,01
11 Opșitaru 2,09 12 Novac 1,97
12 Cîmpeanu 2,02 13 Uglal 1.96
13 Oczelak 2,00 14 David 1,95
14 Brânișteanu 1,88 15 Popa 1,95
15 V. Ion 2,04 16 Marinache l.w
15 Scarlat 1.97

Medie de talie: 1,958
Medie de talie: 1,95 
Antrenor: D. Niculescu

Antrenori: M. Nedef și Al. Fodor

Arbitri: P. Pasere - Fr. Took (sîmbâtă), A. Atanasescu - V. Ilin
(duminica).

desemna campioana, dar nu- valoarea individuală a bas-
mai în ipoteza unei duble vie- chetbaliștilor care alcătuiesc
torii (a oricăreia dintre for- cele două echipe (toți fiind
mâții): in cazul că succesele actuali sau foști component!
vor fi împărțite, cîștigătoarea ai lotului reprezentativ; Cer-

nat de la Steaua și Niculescu 
de la Dinamo sînt apreciați 
ca jucători de valoare euro
peană), de pregătirile temei
nice efectuate în vederea a- 
cestor meciuri, sîntem îndrep
tățiți să așteptăm două partide 
spectaculoase, captivante.

Programul complet al eta
pei : Steaua (locul 2 în clasa
ment) — Dinamo (1) — în
tur 76—86 și 77—71, 
(9) — Dinamo Oradea (8) — 
66—68 și 78—76, Rapid (6) — 
Politehnica C.S.Ș. 2 (11) -
68—69 și 76—67, C.S.U. Galați 
(12) — C.S.U. Sibiu (10) —
72—83 și 75—91, C.S.U. Brașov 
(5) — Farul (3) — 99—108 și 
78—91, Politehnica C.S.Ș. Uni
rea Iași (7) — „U« Cluj-Napo- 
ca (4) 104—112 și 103—90.

• Băimărenii joacă mîine 
„cartea cea mare" • La 
Tg. Mure;, gazdele joacă 
sub sabia... clasamentului 
adevărului • Cel mai li
niștit meci, la Timișoara • 
Va deveni Sportul studen
țesc campioana primăverii?
• In euforia surprizei de 
pe Dinamo, clujenii nu ui
tă forța echipei F.C. Olt
• La Bacău, Steaua vrea 
să demonstreze că se mai 
află încă in lupta pentru 
titlu • Chimia înseamnă... 
vișteni? • Piteștenii, dornici de reabilitare 9 Dinamo va

încerca,

»r

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 27 H 7 6 52-24 35
2. Steaua 27 13 8 6 58-34 34
3. F.C. B. Mare 27 15 3 9 47-37 33
4. F.C. Argeș 27 14 4 9 45-33 32
5. Dinamo 27 11 8 8 42-30 30
6. Sportul stud. 27 12 5 10 31-23 29
7. S.C. Bacâu 27 9 10 8 32-36 28
8. F.C.M. Galați 27 10 â 9 39-48 28
9. Jiul 27 11 6 10 22-32 28

10. Polit. lași 27 12 2 13 35-35 26
11. Chimia Rm. V. 27 11 4 12 35-43 26
12. „Poli- Tim. 27 11 3 13 33-35 25
13. F.C. Olt 27 11 3 13 40-42 25
14. A.S.A. Tg. M. 27 10 5 12 32-36 25
15. ,.U- Cj.-Nap. 27 11 2 14 34-35 24
16. C.S. T-viște 27 8 7 12 31-45 23
17. Olimpia S. M, 27 7 8 12 26-38 22
18. Gloria Buzău 27 4 5 18 20-48 1 3

.ultimul tren" pentru tîrgo-

la lași, să nu 

PROGRAMUL

piardă... plutonul

ETAPEI------------
Tg. Mureș : 
Timișoara : 
București :

Cluj-Napoca : 
Bacău : 
Rm. Vîlcea : 
Pitești : 
lași :
Craiova :

- JIUL PETROȘANI
- GLORIA BUZĂU
- OLIMPIA SATU MARE

A.S.A.
POLITEHNICA
SPORTUL STUD.

(Stadionul Republicii) 
------- -------------- - F.C. OLT

- STEAUA
- C.S. TÎRGOVIȘTE
- F.C.M. GALATI
- DINAMO
- F.C. BAIA MARE

UNIVERSITATEA 
SPORT CLUB 
CHIMIA 
F.C. ARGEȘ 
POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA

(partida televizata)
___  Craiova va începe la ora 15,30, Iar cel de la Bacău 

Ia ara 16. Celelalte partide sînt programate la ora 17,30.
Meciul de la

I.C.E.D.

CUM PUTEM LUPTA ÎMPOTRIVA EMOȚIILOR DAUNATOARt

f
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SĂ PREGĂTIM CORESPUNZĂTOR 
PRIMĂVARA OLIMPICĂ, PERIOADĂ 

DECISIVĂ PENTRU AFIRMAREA LA I. 0.
i

Majoritatea specialiștilor în 
domeniul performanței sportive 
acceptă că una dintre proble
mele cele mai importante și 
mai dificile o constituie asigu
rarea unui comportament a- 
decvat al sportivului în con
curs, prin reglarea emoțiilor. 
Reglarea și autoreglarea emo
țiilor permit sportivului o evo
luție corespunzătoare în com
petiții, pe măsura acumulări
lor efectuate In antrenament 
Din acest punct de vedere este 
bine să se știe că nu numai 
o doză exagerată de emoții 
dăunează rezultatului, ci și.„

inexistența lor ! O doză opti
mă de emoții duce la o stare 
optimă de preparație, care se 
manifestă prin combativitate și 
încredere.

Cînd apar, insă, emoțiile 
care duc la eșec și de ce 7 La 
orice competiție, sportivul 
poartă cu sine o sumă de fac
tori, care 11 fac să fie sau nu 
în formă sportivă : cît și oum 
a lucrat la antrenamente, cum 
s-a alimentat, cum s-a refăcut, 
cum s-a destins etc. în directă 
concordantă ou acești factori 
se manifestă și starea psihică 
a sportivului față în față cu

adversarul și cu sine. în acest 
sens, starea emoțională consti
tuie un ecran fidel și sensibil, 
care nu ascunde și nu iartă 
nici o slăbiciune, ci dimpotri
vă. Dacă sportivul In cauză 
obosește mat repede decît tre
buie, pentru că are o condiție 
fizică insuficientă, sau nu stă- 
pînește îndeajuns de precis 
problemele de tehnică sau de 
tactică ale disciplinei sale, el

MARIA ȘERBAN 
psiholog

(Continuare în pap. a 2-a)



Culorile „DACIADEI“ domină Stadionul tineretului

FRUMOASA PRIMĂVARĂ A RUGBYULUI ROMĂNESC
Peste 400 de „mini rugby ști" au răspuns chemării comisiei bucureștene!

Pe Nelu Popa l-au purtat 
pașii, mai mult întîmplâtor, la 
Stadionul tineretului, acolo la 
„Șosea", unde generația lui — 
internaționalii României de a- 
cum cîteva decenii — însem
na cu totul, vreo două-trei 
sute de rugbyști. Și nu mică 
l-a fost uimirea văzînd cum 
se joacă patru-cinci meciuri 
o dată, în echipe de opt, de 12 
sau 15. Așa cum a fost în toa
tă această săptămînă. iniția
tiva entuziastei comisii muni
cipale strîngînd la „Tineretului" 
(din păcate numai pe terenu
rile de la „doi" încolo, splen
didul gazon al centralului ră- 
mtnînd gol) 419 ucenici în- 
tr-ale balonului oval, de la 10 
la 16 ani, dintre care majori
tatea din Capitală, dar destui 
— mai precis 133 — și din 
provincie. Au venit cu copii 
și antrenori mai cunoscuți. 
dar și profesorul de franceză 
Gligor Florea din Cîmpia 
Turzii sau Octavian Botez din 

„CINE ȘTIE CISTIGA“ 
CU TEMA OLIMPIADA ’80

11 premii, dintre care o excursie de 10 zile 
la Jocurile Olimpice de la Moscova

îm- 
știe

Reprezentanțele „Aeroflot" și „Inturist” din București, 
preună cu O.N.T. Carpați, organizează un concurs „Cine , 
cîștigă" cu tema Jocurile Olimpice de ia Moscova, dotat cu 11 
premii, dintre care o excursie pe timp de 10 zile la Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

Răspunsurile se primesc pînă te data de 15 mal 
adresa reprezentanței „Aeroflot" la București, Bd. 
nr. 35.

1980, pe 
Magheru

denumirii1. Care este patria Jocurilor Olimpice ; originea 
„Olimpiada” 7

2. Care este deviza mișcării olimpice 7
3- Ce știți despre emblema și drapelul olimpic ; Ia care ediție 

a Jocurilor Olimpice a fost ridicat pentru prima dată drapelul 
olimpic 7

4. Specificați anii și orașele unde au avut loc Jocurile Olim
pice începînd cu anul 1896.

5. Cui i se dă dreptul de organizare și desfășurare a Jocu
rilor Olimpice — unui oraș sau unei țări 7

6. începînd din ce an participă sportivii sovietici la Jocurile 
Olimpice de vară și de iarnă 7 Dar sportivii români 7

7. în ce an și unde a atribuit Comitetul Internațional Olim
pic (CIO) organizarea celei de a 22-a Olimpiade orașului Mos
cova 7

8. în ce an a fost întemeiat orașul gazdă a celei de a 22-a 
ediții a Jocurilor Olimpice și cîți locuitori numără în prezent ?

9. în ce orașe ale U.R.S.S. se va desfășura Olimpiada 7
10. Cînd și unde se va aprinde flacăra celei de a 22-a ediții 

a Jocurilor Olimpice 7
11. Care este traseul Flăcării Olimpice pentru această ediție 

a Jocurilor 7
12. Cine este autorul ursulețului 

’80 7
13. Cînd a fost creat Comitetul 

Comitetul Olimpic Român 7
14. Cine este gimnastul care a 

Jocurile Olimpice de la Helsinki din 1952 și gimnasta care a 
cucerit 3 medalii de aur și titlu] de campioană absolută la 
Montreal 1976 7

15. Unde a avut loc cea de a 21-a ediție a Jocurilor Olim
pice ; cîte medalii au cucerit sportivii sovietici la această olim
piadă și cîte au obținut sportivii români 7

16. La care ediții ale Jocurilor Olimpice echipa olimpică so
vietică s-a clasat pe primul loc după numărul de puncte 7

17. Care dintre sportivele sovietice a devenit prima campi
oană olimpică și la ce ediție a Jocurilor Olimpice 7 Dar dintre 
sportivele românce 7

18. Care dintre sportivele sovietice a cucerit cel mai mare 
număr de medalii olimpice 7 Dar dintre sportivele din România?

19. Menționați sportiva și sportivul român care au participat 
la cele mai multe ediții ale J.O. de vară.

20. La ce discipline sportive vor participa pentru prima dată 
femeile la Jocurile Olimpice de vară din 1980 7

21. Cine asigură efectuarea excursiilor și serviciile pentru 
pârtiei panții și turiștii la cea de a 22-a ediție a Jocurilor 
Olimpice 7

22. Cine asigură transportul oficial al participanților și tu
riștilor Ia J.O. de la Moscova și cu ce tipuri de avioane vor fi 
transportați aceștia 7

Tecuci, nelipsind fostul „în
vingător" al Franței, Petre Ia- 
nusevici, ai cărui elevi din 
Constanța trag nădejde — spe
ranțele lor avînd acoperire 1 — 
să treacă azi, în meci decisiv, 
de puternica echipă a Stelei, 
unde Ion Danciu și Gheorghe 
Piștalu îl aliniază, printre 
alții, pe un băiat bine făcut 
și îndemînatec, Mihai Danciu. 
Fiul primului...

în toată săptămîna. culorile 
albe și albastre ale „Dactadei" 
au dominat spațiile de joc de 
la „Tineretului", simbolizlnd 
gîndul curat pentru sport, pen
tru rugby, al cîtorva sute de 
speranțe, numite Ion Perdeș 
sau Stelian Tincu, Remus Koșu 
sau Mihai Andreescu, Bogdan 
Podeanu sau Marian Miroiu, 
Ionuț Roșoagă sau Mihăiță 
Militaru, Gabriel Groza sau 
Marius Giurgiu, acesta din ur
mă, sprijin de nădejde in fa
milia sa din Cîmpia Turzii și 
un „demi“ cu o pasă pe care

MIȘA, mascotă a Olimpiadei
Olimpic din U.R.S.S. 7 Dar
devenit campion absolut la 

și Paraschiv, titularul națio
nalei, ar invidia-o știind că 
Marius are doar 13 ani...

Jocurile au fost multe, cum 
e și firesc cînd în întrecere 
sînt 21 de echipe, iar rezul
tatele ar necesita rînduri nu
meroase de ziar. Dincolo de 
ele, se află. în definitiv, va
loarea inițiativei și marele ei 
cî$t:g. Pentru că, am văzut și 
am simțit, ideea de competiție 
le-a dat fiori protagoniștilor. 
Nu se termina bine un meci 
și, ieșind de pe teren, copiii 
se repezeau la antrenor, între- 
bînd : „Maj e mult pînă la 

DOSARUL PSIHOLOGIEI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

va manifesta nervozitate, tea
mă, neîncredere, apatie, o sta
re emoțională negativă, efec
tul slăbiciunilor din pregăti
rea sa. Același lucru se întîm- 
plă și cînd sportivul greșește 
în alimentație, cînd nu se re
face sistematic, cînd are o ac
tivitate extraspoirtivă care îl 
solicită în loc să-1 deconecteze, 
sau duce o viață dezordonată 
și altele.

In concurs sportivul poate fi 
emoționat peste limita optimă 
și de o situație neobișnuită, pe 
care nu a prevăzut-o din timp 
și, deci, nu s-a obișnuit cu ea. 
Pentru diminuarea acestui_ risc 
există metode care urmăresc 
în principal obișnuiirea sporti
vilor de a nu mai fi șocați de 
surprize, de situațiile neprevă
zute. Vom da un exemplu în 
acest sens. Un antrenor al e- 
chipei poloneze de volei obiș
nuia să-și călească jucătorii 
prin excursii epuizante în 
munți (pe vreme nefavorabilă, 
și tîmp îndelungat, cu hrană 
puțină). în acest fel, sportivii 
erau obișnuițl In mod sistema
tic cu situațiile dure, ceea ce 
ducea în final la întărirea lor, 
1a desensibilizare față de sur
prizele neplăcute.

Emoțiile pot să mai apară 
cînd sportivul — deși bine 
pregătit — nu știe să-și doze
ze energia fizică și psihică în 
timpul concursului. Astfel, nu 
este bine ca după un succes 
intermediar (la deschidere de 
scor, după preliminarii începu
te bine), sportivii să se bucu
re exagerat. După cum nu 
este recomandabil nici să de
zarmeze după- un debut slab. 
Emoțiile violente, atît pozitive 
cît și negative, slăbesc _ brusc 
energia fizică și psihică, iar 
redresarea acestora este mult 
mai lentă. Dacă ne _amintim 
că după bucuria marcării unui 
gol a urmat de multe ori șo
cul egalării. se cuvine să în
vățăm cîte ceva din aceste 
lecții aspre de viață. Pînă 
după minutul „zero" al com
petiției. sportivul trebuie să 
lupte dîrz. 'prudent în manifes
tări emoționale, cu încredere 
în șansa victoriei sale.

Aceste situații privesc, deci, 
unele slăbiciuni, existente în 
interiorul sportivului, dar este 
bine să se știe că uneori a- 
cesta poate fi emoționat din 
afara lui. datorită unei atmos
fere neprielnice din concurs. 
In acest sens, accentuăm re
marca antrenorului Nicolae 
Mărășescu din articolul publi
cat la această rubrică, cu nota 
că fiecare individ aflat în sala 
sau pe terenul de concurs tre
buie să contribuie la crearea 
unui eîmp de securitate emo
țională în jurul sportivului și 
nu a unui cîmp de tensiune.

încălze-au de
„Noi 

profe-

plece 
avea

jocul următor?" — iar cei care 
rămîneau pe margine, în chip 
de rezerve, se 
zor, întrebînd mereu : 
cînd intrăm, tovarășe 
sor ?“...

Cînd s-a îndurat să 
spre casă Nelu Popa 
chipul luminat, încredințat că 
rugbyul românesc are o pri
măvară frumoasă. Cum nici 
prin gînd nu i-a trecut lui pe 
vremea cînd apăra culorile 
naționalei...

Geo RAEȚCHI
Foto : AL. VENA

Totodată, și sportivul trebuie 
să dea dovadă de maturitate 
și responsabilitate emoțională 
și să nu aștepte numai aju
torul celor din jurul său. Ast
fel, el nu trebuie să fie do
minat de întrebarea chinuitoa
re „oare, ce voi face ?“, ci de 
afirmația plină de convingere: 
„Încerc să cîștig !“ Pentru a- 
ceasta însă, sportivul trebuie 
să pună probleme adversaru
lui, să-1 incomodeze, să-1 hăr- 
țuie, mai ales în punctele lui 
slabe. Dacă va avea el însuși 
mai multe puncte slabe decît 
adversarul, este clar că meto
da nu va da rezultate. Numai 
cînd sportivul este încrezător 
în forța sa 
a clădit-o 
severență, 
adversa.ru! 
răgaz, pînă 
sens, pe lîngă 
care

interioară, pe care 
cu 
va 
cu
la

migală și per- 
putea urmări 

luciditate. fără 
sfîrșit. In acest 
emoția pozitivă, 

mobilizează și dispune, 
sportivul trebuie să-și alăture 
și voința de a cîștiga. In fața 
unei voințe uriașe, puternice, 
vo-ința slabă a adversarului nu 
rezistă. Autocomenzile sporti
vului : „lupt pînă la capăt!“. 
„vreau să cîștig !“. trebuie să 
aibă o rezonanță concretă în 
ființa lui. Dacă sportivul se 
adresează unui teren slab pre
gătit sau gol, totul e zadarnic. 
Ca și în cazul cînd sportivul 
are calități, este bine 
tiit. dar nu știe să se 
cu curaj, cu încredere.

Consolidarea tăriei 
sportiv si dobîndirea capacită
ții ei de exprimare totală în 
concurs, avînd ajutorul dis
cret și cald al celor din jur. 
înseamnă învingerea emoțiilor 
care generează eșecuri. Adică 
drumul care duce la succes...

pregă- 
dirijeze
fiecărui

ANUNȚ
Luni 14 aprilie, în sala Dalles, la orele 

Universității cultural-științifice, dr. Miron 
susține expunerea cu tema : „Actualități în 
citații de efort la sportivii de performanță".

IDEI DE VÂCÂNȚĂ, PENTRU
Din scria „excursiilor pri- 

măverii‘c, 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 

e-trasee, în care călătoria se 
fectuează cu
• București
© București
S București
® București
• București

trenul:
— Borsec
— Suceava
— Tg. Mureș
— laș!
— CIuj-Napoca.

RÂSP

DOI PASIONAȚI AI FOTBALU
LUI, Dinamo n-a fost lider nici 
un moment în actualul campio
nat al Diviziei A la fotbal. Pri
mul lider a fost F.C. Olt, iar 
după cea de a doua etapă în 
fruntea clasamentului s-a insta
lat Universitatea Cluj-Napoca. A 
urmat duelul Steaua — Univer
sitatea Craiova, . Steaua fiind de 
18 ori lider în cele 27 de etape 
disputate pînă acum, iat Univer
sitatea Craiova de 7 ori. Impor
tant însă este cine este lider 
după ultima etapă, indiferent de 
locurile ocupate pe parcursul 
campionatului !

N. GRIGORE, GIURGIU. De ce 
nu mai apără Corn an poarta e- 
chipei C.S. Tîrgoviște ? Fiindcă

nu mai deține o formă cores
punzătoare. Este drept însă, ju
decind după rezultatele forma
ției tîrgoviștene, -că nici ceilalți 
jucători nu par să dețină o... 
formă mai bună i

IONEL ROMAN, FOCȘANI. Ceea 
ce ne cereți dv. constituie un a- 
devărat documentar care, bine
înțeles, nu-și găsește locul in 
spațiul rezervat acestei rubrici. 
Cu plăcere, vă reamintim un r'- 
zultat oarecare, fie înregistrat și 
cu un sfert de secol în urmă, 
dar nu avem posibilitatea să sa
tisfacem acele cereri ale amato
rilor de statistici sportive care 
trebuie adunate cu răbdare, zi de 
zi, chiar de ei, dacă sînt cu a- 
devărat pasionați ai statisticei. 
Sper că îmi dați dreptate. Și dv. 
și... alții !

ING. CORNEL MĂCIUCĂ, 
BUCUREȘTI. 1. Este adevărat că 
cele trei serii ale Diviziei B la 
fotbal nu sînt la fel 
brațe și, în special că 
jul este pentru fostele

de echm- 
dezavanta- 
divizionare

A care joacă in seria a III-a, în 
timp ce în seria T lupta pentru 
promovare este mult mai sim
plă. Sentimental, vă înțeleg. Dar, 
prin respectarea criteriilor geo
grafice, cu avantajele și dezavan
tajele ei, se împiedică arbitrariuL 
posibilitatea de a se comite ne
dreptăți... .voite. 2. Tot... senti
mental, poate, m-aș a’ătur-a si 
ideii dv. ca, în cazul cînd o e- 
chipă din Divizia B ar cîștiga 
Cupa României, ea să capete 
dreptul de a participa în cam
pionatul următor în Divizia... A ! 
Nicăieri însă nu s-a instituit o 
asemenea .clauză, Și apoi, nu 
avem și așa destule echipe în 
Divizia A ? Nu de echipe ducem 
lipsă în această divizie, ci de 
formații capabile să practice un 
fotbal de calitate. Vă retrage# 
propunerea ?

AURELIA DOGARU. BRAȘOV, 
înotă toar ea Carmen Bunaciu *re 
18 ani.

. NELU 
Arbitrul 
Mare a 
fiindcă s-a 

volei înde

QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Ștefan Bon ea din Satu 

fost suspendat pe 2 ad. 
prezentat la un meci 
stare de ebrietate:

Cînd Vi fluier a suflat, 
La momentul potrivit, 
Spectatorii-au constatat. 
Că acesta... a-nverzit !

i»—

Ilustrații : N. CLAUDIU

12,30, în cadru] 
Georgescu va 

domeniul capa-

ÎNCEPUTUL LUNII MÂI
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, Căci’da- 
ta, Malnaș și Vîlcele.

Consultarea programelor și 
amănunte organizatorice la fi
lialele I.T.HJl. dki Bd. Repu
blicii nr. 68, Str. Mendeleev 
nr. 14, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. 
Bălcescu nr. 35.

adversa.ru
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SA PREGĂTIM CORESPUNZĂTOR PRIMAVARA OLIMPICA, 
PERIOADA DECISIVĂ PENTRU AFIRMAREA LA J.O.!

P
rin structuri fundamentale ți modalități de exprimare, 

disciplinele sportive sînt legate de sezoane. Unele Iți des

fășoară activitatea principală in sală, altele exclusiv în

aer liber. Dar aproape toate — firește, cu excepția sporturilor 

hivemale —consideră lunile de iarnă drept perioada cea mai

Care sînt trăsăturile caracteristice ale 

trecerii de la sezonul in sală la cel in aer 

liber ? Au cuvinful specialiștii

propice acumulării de forțe fizice pentru bătăliile competiționale

care urmează.

ii» Tranziția de la un anotimp la altui — sau cum se spune în 
„... .... ■ ■ ......  —....... ....... - 1

limbaj comun : ieșirea din sală în aer liber — prezintă trăsături 

caracteristice pe care sportivii de performanță trebuie să le ia 

în considerare. Pentru unii debutul în aer liber, pentru alții — 

continuarea folosirii condițiilor naturale ridică probleme specifice 

care cer precizări. Sînt întrebări legate de adaptarea la efortul 

specific, consolidarea sudurii echipelor (sau echipajelor), schim

barea regimului alimentar, reprofilarea programului metodic etc- 

fi lată ce ne-a îndemnat să solicităm opiniile cîtorva specialiști 

despre nota definitorie, distinctivă a intervalului in curs, a răs

timpului pe care-l considerăm foarte important și-l numim în 

mod curent : TRECEREA DE LA IARNA LA PRIMAVARA.

control medical foarte riguros. 
Este necesară o atenție sporită 
față de unele focare de infecție 
(daci acestea există), ele puțind 
îngreuna considerabil procesul 
de pregătire. Apoi, în această 
perioadă de trecere, efortul 
sportivului trebuie să se facă 
gradat. Totodată, pentru săptă
mânile respective, antrenorul nu 
trebuie să prevadă in planurile 
sale folosirea unor lucruri noi. 
îmi amintesc că înainte de O- 
limpiada din 1972, gtit antreno
rul de atletism Alexandru Stoe- 
nescu, cit și elevul său, măr
șăluitorul Leonida Caraiosifoglu 
(care se afla în condiții exce
lente), nu au ținut cont de gra
darea efortului in perioada de

tranziție, ratînd în final startul 
olimpie.

Aș mai vrea si subliniez 
două aspecte. Primul se referi 
la alimentație, la grija sporiți 
care trebuie acordată rației de 
vitamine și minerale, cunoscut 
fiind faptul că, in general, orga
nismul iese din iarnă cu un se
rios deficit in această privință. 
Apoi, foarte importantă in a- 
ceste săptămini este refacerea 
după efort, deoarece in perioa
da respectivă ea capătă nuanțe 
calitative cu totul deosebite. 
Mai exact, antrenamentul din 
ziua următoare trebuie să în
ceapă pe fondul unei refaceri 
cvasitotale.

IN SPRIJINUL ANTRENORILOR, PROBE
DE CONTROL CU CARACTER SPECIFIC

I’ Prezentăm în această pagină răspunsurile primite.

SĂ VALORIFICĂM PERIOADA
POTENȚĂRII

Prof. univ. ION ȘICLOVAN, 
rectorul Institutului pentru e- 
ducație fizică și sport din 
București.

Firește că problema prezintă 
particularități marcate in raport 
cu fiecare ramură sportivă in 
parte. Dar, de la început, aș 
dori să subliniez că — indife
rent de disciplină — cine s-a 
cantonat sub obrocul sălii în 
timpul iernii și iese abia acum 
afară, a și comis o greșeală 
metodică ! In programul pregă
tirilor sportivului de performan
ță in perioada de iarnă trebuie 
inclusă, aproape în mod firesc, 
expunerea la condițiile atmos
ferice tipice vremii aspre, fie 
sub forma urcării la altitudine, 
fie a alergărilor, a exercițiilor 
in aer liber. Se știe doar că în 
ecuația marilor rezultate sporti
ve, potențialul biologic al atle
tului este fundamental.

Pentru cei care abia acum 
ies cu pregătirile in aer liber, 
profitind de primăvară, rămine 
de asemenea axiomatică influ
enta binefăcătoare a expunerii 
la razele solare. Chiar și pen
tru sporturile cu specific de 
sală (volei, gimnastică etc.), a- 
serțiunea e valabilă, dacă ținem 
seama de cîștigul pe planul fi
zic general.

Ce înseamnă, in fond, in ac
cepția noastră, „afară" 7 Să dăm 
un exemplu edificator. Exerci
țiul in aer liber, alergarea „a- 
fară“ permit abordarea unui 
teren variat care, la rindul său, 
asigură sporirea mobilității și 
stabilității articulațiilor. (Există 
oare multe sporturi în care 
glezna nu joacă un rol impor
tant ?).

Ieșirea în aer liber mai are 
un atu, puțind exercita o ex
traordinară influență psihică. 
Se știe doar că în plină natură 
ușurăm la sportiv pierderea 
senzației de claustrare, contri
buim la obținerea unui puternic 
potențial psihologic. Marele tact 
pedagogic al antrenorului constă 
tocmai in a ști să creeze la 
sportivi atmosfera de joacă, a- 

ESTE NECESARĂ
BIOLOGICĂ LA

Dr. ION DRAGAN, director 
al Centrului de medicină spor
tivă.

Problema trecerii de la pre
gătirea de iarnă la cea în aer 
liber presupune, de fapt, reacli- 
matizarea biologică a sportivu
lui la un efort ridicat. După 
părerea mea, pentru ca obiecti
vele să poată fi atinse în final, 
această aclimatizare trebuie să 
beneficieze de condiții cit mai 
favorabile. Mai precis, este ne
cesar ca sportivul;

PSIHO-FIZICE
proape de revenire la copilărie. 
Atenție însă : exercițiul în pli
nă natură nu este numai prilej 
de destindere, d și de poten
țare ! Și fiecare tehnician știe 
ce valoare are, ce mult înseam
nă, primăvara, la început de 
bătălie, în a accentua calitățile 
fizice și psihice.

Ar mai trebui să atragem a- 
tenția asupra unui lucru. Cei 
care n-au ieșit pină acum in 
aer liber, trebuie să dea dovadă 
de prudență. Principiul gradă
rii complexității exercițiilor ră
mine valabil și în această pe
rioadă de tranzit, Nici o clipă 
nu trebuie să uităm că opțiu
nea noastră nu privește niscai 
zburdălnicii, ci un proces meto
dologic de mare răspundere.

Și încă un amănunt care 
poate scăpa uneori, antrenorilor. 
Efectuarea antrenamentelor nu 
are relație directă cu vremea 
frumoasă, cu soarele pe cer. 
Atleții se pot antrena și pe 
ploaie, canotorii pot ieși pe lac 
și cînd e vint (cald). Vă dați 
seama, în aceste condiții, cu cit 
le va crește experiența compe- 
tițională 1 Pledăm aici pentru 
antrenamente nu numai în con
diții ideale, d și (obligatoriu) 
în condiții care pot deveni a- 
naloage cu cele din concursuri.

In sfîrșit, o observație vizind, 
în acest anotimp, pe sportivii 
care își încetează practic activi
tatea (cum sînt cei din sportu
rile de iarnă) sau pe cei acci- 
denați în acest răstimp. Ei nu 
trebuie să treacă exclusiv la 
pregătirea fizică generală (cum 
se intimplă de obicei), ci si 
caute, prin toate mijloacele, 
să mențină contactul cu latura 
specifică a ramurii respective. 
De exemplu, schiorii sau pati
natorii, care în scurtă vreme 
vor fi tentați să-și agațe usten
silele în cui, trebuie să facă 
apel la aparatura similară de 
uscat (role, rotile etc.), pentru 
a se menține într-un exercițiu 
specific. Altfel, la toamnă, or
ganismul lor va avea mult mai 
mult de cheltuit pentru readap
tarea la efortul specific.

REACLIMATIZAREA 
EFORT RIDICAT

— să facă dovada unui grad 
înalt de sănătate ;

— să dispună de o capacitate 
de efort ridicată ;

— să aibă bine precizată mo
tivația travaliului pe care ur
mează să-l efectueze în conti
nuare.

Ce trebuie să facă antrenorii 
și sportivii, în mod practic, în 
această perioadă, care se poate 
întinde chiar pe 3—4 săptă- 
mîni ?

in primul rind se impune un

Prof. CORNEL RADUȚ, cer
cetător la Centrul de cercetăm 
științifice și documentare tehni
că al C.N.E.F.S.

Pregătire de iarnă, pregătire 
în aer liber ? Astăzi nu se mai 
poate face o demarcație preci
să, căci obținerea marii perfor
manțe este direct legată de 
pregătirea continuă, pe durata 
întregului an. Canotorii, de pil
dă, datorită condițiilor de cli
mă din țara noastră sint obli
gați si efectueze jumătate de 
an o pregătire specifică, iar in 
cealaltă jumătate — o pregătire 
nespecifică (dar cu mijloace 
specifice). Practic, această si
tuație prezintă un dezavantaj, 
dacă ne gindirn la condițiile in 
care se pregătesc unii dintre 
adversarii noștri (se preconi
zează acum chiar acoperirea 
unor canale pentru canotaj) și 
de aceea momentul ieșirii noas
tre pe lac trebuie să benefide- 
ze de condiții ideale. De ce 
acest lucru ? Toată iarna se lu
crează „segmentar", pentru dez
voltarea separată a forței bra
țelor, pentru întărirea spatelui 
și abdomenului. Trecerea spre 
mișcarea de ansamblu se face 
odată cu ieșirea pe lac. Ea pre
supune gradarea efortului spe
cific, atacarea simultană a dez

voltării tuturor calităților motri
ce. Iarna, canotorul lucrează 
cam două treimi nespecific și o 
treime din timp — specific. 
Cînd ieșim in aer liber, rapor
tul se inversează.

Este foarte important ca a- 
eeastă tranziție să fie preceda
tă de o serie de probe de con
trol cu caracter specific. De ce 
este bine să fie așa 7 In pri
mul rind pentru că testele fixea
ză mai precis în ochii specia
listului nivelul de la care spor
tivul începe pregătirea în aer 
liber și apoi, deoarece datele 
obținute ii permit să dirijeze în 
continuare întregul proces de 
antrenament.

Un element important in a- 
ceastă perioadă il reprezintă 
urmărirea foarte riguroasă a 
sportivului din punct de vedere 
medical. Primăvara, vremea este 
in general foarte capricioasă la 
noi în țară și sportivii se expun 
ușor intemperiilor, motiv pen
tru care responsabililor cu asis
tența medicală le revin sarcini 
deosebite. O grijă permanentă 
trebuie acordată și alimentației; 
ea trebuie să fie foarte bogată 
în vitamine, pentru a putea 
susține volumul și intensitatea 
efortului depus de sportiv, care 
este in creștere continuă.

PRINCIPALA SARCINĂ: SĂ MENȚINEM 
CE AM CÎȘTIGAT IARNA!

Prof. ALEXANDRU MOGOȘ, 
șeful Serviciului de organizare 
și coordonare a activității spor
tive de performanță din 
C.N.E.F.S.

Am toate temeiurile pentru a

afirma că anul acesta condițiile 
atmosferice nu ne-au putut sur
prinde. Experiența acumulată a 
permis stabilirea unei metodo
logii care să pună pe sportivul 
de înaltă performanță la adă

post de orice ingerință climati
că. Pot afirma, cu certitudine, 
că in acest domeniu am făcut 
UN SALT CALITATIV ÎN 
CONCEPȚIE : programele de 
pregătire nu mai sînt funda
mental dependente de anotim
puri !

Iată exemplul cel mai con
cludent, pentru a demonstra că 
noi folosim spațiul denumit 
„aer liber" și iama : pini și 
sporturile tipice de sală (cum 
ar fi boxul sau jocurile de echi
pă) nu s-au mai lăsat ademe
nite spre aria oricum mai fami
liară a sălii, ci și-au desăvîrșit 
in cursul iernii pregătirea fizi
că afară. Pentru trăgătorii, obiș- 
nuiți să se adăpostească in in
cintele pentru tir cu aer com
primat, a fost aproape o nouta
te — dar ei s-au adaptat foarte 
repede la ea — să iasă întîi 
afară la alergare și abia pe 
urmă să treacă la standurile de 
tragere. Exemplele pot fi conti
nuate. Handbaliștii sau baschet
balistele din loturile naționale, 
deși practicind discipline cu 
principală activitate in sală, 
s-au antrenat, in timpul iernii, 
in proporție de 70—75 la sută 
afară. Aproape o noutate în ac
ceptarea „lucrului afară", pen
tru asigurarea pregătirii fizice 
generale, s-a înregistrat la scri- 
meri. In general, putem afirma 
ci sportivii noștri de mare per
formanță au lucrat iarna aceas
ta mai mult și mai bine, ei 
și-au „încărcat bateriile", cum 
se spune.

Important — pe plan meto
dologic — ni se pare faptul că 
în această perioadă s-au căutat 
— și adesea s-au găsit — mijloa
ce specifice pentru realizarea 
pregătirii fizice și nu ne-am 
mulțumit cu mimarea mișcări
lor tipice din sportul respectiv. 
Era o plăcere să-i vezi pe vo
leibaliștii fruntași jucind, de 
pildă, rugby in zăpadă.

Acum, odată cu primăvara șl 
in continuare, principala sardnă 
este SA MENȚINEM CEEA CE 
AM CÎȘTIGAT IARNA. Și mai 
ales rezistența. Experiența ne 
arată că la marii sportivi ceea 
ce rămîne perfectibil se înscrie 
în perimetrul calităților motri
ce. Acestea le mai putem dez
volta și ele vor da nota cuve
nită nivelului de pregătire fizi
că generală. Exemplificarea 
grăitoare ne-o oferă baschetba
listele, care au ieșit din iarnă 
cu o rezistență mult sporită șl 
rezultatul s-a văzut imediat, la 
primele întîlniri internaționale.

ectura opiniilor exprimate de specialiști poate duce la o concluzie importantă : metodica

modernă a antrenamentului sportiv tinde să se elibereze de rigorile fenomenelor atmosfe

rice, ea încercînd să domine condițiile naturale și, mai mult, să obțină beneficii de pe

urma lor. In domeniul procesului de pregătire îndelungată, programată, nu se mai poate face

distincția netă între activitatea în sală și activitatea în aer liber. Mai mult, am ajuns la

situația în care discipline specifice de interior fac apel la mijloacele tradiționale ale celor de

aer liber și invers

In sportul de înaltă performanță, ștergerea acestor false frontiere este un însemnat cîștig,' 

mai ales pentru asigurarea continuității antrena mentului și pentru menținerea - la sportivul cu 

mari aspirații - funcțiilor organismului, a stereotipurilor dinamice și a indicilor calităților 

motrice la nivelul prevăzut și necesar în perspectiva competiției proxime.

Acesta este și motivul pentru care exprimarea unor specificități ale momentului nl 

s-a părut utilă. Am intrat, de fapt, în primăvara olimpică, într-o perioadă decisivă pentru afir

marea sportivilor noștri la Jocurile de la Moscova. In această fază, identificarea cerințelor metodico 

devine de neprețuit pentru toți factorii angrenați în pregătirea candidaților noștri olimpici. Dar 

hotăritoare cu adevărat rămîne aplicarea acelor măsuri care derivă din ideile expuse in pagina 

de față. Idei ca GRADAREA EFORTURILOR. POTENȚAREA PSIHO-FIZICA, REALIZAREA PER- 

MANENȚEI IN PREGĂTIRE, MENȚINEREA BUNULUI CÎȘTIGAT IN TIMPUL IERNII, REACLIMATIZA

REA BIOLOGICA LA EFORT RIDICAT și altele, prezente în răspunsurile pe care le publicăm, pot 

fi creator prelucrate sau preluate de cei care se ocupă nemijlocit de pregătirea performerilor noștri.

Victor BANCIULESCU ți Adrian VAS1UU
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Mai sînt doar CINCI LUNI PINA LA STRTUL IN PRELIMINARIILE 
Mundialului 1982. E o perioadă scurtă, care găsește echipa națională 
de fotbal într-un moment de nesiguranță, accentuată de ultimele două 

jocuri susținute la Belgrad și la București. Dat fiind că ne desparte atît 
de puțin timp de acest start important, considerăm utilă și necesară o 
discuție în legătură cu problema echipei naționale. Această discuție are 
misiunea de a sugera „strângerea rîndurilor”, deoarece recentul turneu 
sud-american și cele trei testări ulterioare n-au făcut decît să confirme 
ideea că echipa noastră reprezentativă nu are încă o linie directoare, păcă- 
tuind, automat, și printr-o inconsecvență care se cere curmată.

în aceste pagini, vom încerca să prezentăm rezultatele generale din 
ultimii patru ani, părerile cîtorva „oameni de fotbal" situați în afara 
...subiectivului, deci cu o presupusă detașare în gîndire și vom încheia cu 
cîteva concluzii, care trebuie să fie — în intenția noastră — o încercare de 
simplificare a lucrurilor.

1. Există—sau nu — jucători capabili să formeze o națională • 
întrebare este legată de părerea întreținută (și cultivată) de u 
deloc favorabil prin formula — resemnată, demobilizatoare !

2. Considerați — sau nu — că ideea de joc, dacă a e> 
cele mai bune posibilități de exprimare ?

3. Ce e de făcut, operativ, la toate capitolele pregătirii, pei 
echipei naționale In vederea importantului examen al prelimir

ȘAPTE ECHIPE NAȚIONALE 
ÎN PATRU ANI. DE CE?

In decursul ultimilor patru ani, echipa națională de fotbal 
n-a realizat nici unul din obiectivele propuse !!!

Ea nu a reușit să traducă în viață unele principii enunțate 
la începutul acestei perioade; S-a vorbit atunci despre necesi
tatea unui joc mai direct, cu un spirit ofensiv mai pronunțat, 
cu tratarea severă a sarcinilor duble, cu apariția unor scheme 
caracteristice, sinonime cu un efort de gîndire tactică. Ce s-a 
întîmp’at în fapt ?

• Echipa națională a fost un foarte vast cîmp de încercare.
In acești patru ani, 76 de jucători (un număr impresionant), 

au îmbrăcat tricoul tricolor.
Au fost rulați 8 portari.
Au fost folosiți 23 de fundași.
Au apărut în teren 15 mijlocași.
Au intrat în prima linie nu mai puțin de 30 de înaintași.
Cu alte cuvinte, pe parcursul a numai patru ani, de-a lungul 

a 36 de meciuri internaționale, AU FOST RULATE PRACTIC 
ȘAPTE ECHIPE NAȚIONALE ! Cifra este prea mare, mult prea 
mare, și demonstrează o imposibilitate deloc măgulitoare pentru 
eforturile de închegare a echipei naționale.

Pentru a întregi acest tablou, să notăm că în cei patru ani 
au debutat nu mai puțin de 42 de jucători.

Pentru a exemplifica, să-i amintim pe câțiva dintre înaintașii 
„plecați”, care au îmbrăcat tricoul național: Anghel, Fazekaș, 
Atodircsei, Troi, Florea, Panici, C. Stan, Voicilă, Biro I, 
Chihaia, Manea (Rapid), Cîrțu, Țălnar, peniu etc. etc. 
Faptul că acești jucători au trecut prin echipa națională ca 
niște meteoriți nu este de mirare. Muiți dintre ei nu au con
sacrarea necesară nici chiar în echipele lor de club.

• O altă problemă a echipei naționale în acești ultimi patru 
ani se referă la adoptarea unei maniere PREA DEFENSIVE, 
care a contribuit mult Ia diminuarea potențialului general. Fap
tul că mijlocașul Boloni deține recordul de participare în acești 
patru ani (el a jucat 34 de meciuri din 36) sugerează precauția 
exagerată cu care s-a înarmat echipa noastră națională, Boloni 
fiind mereu un al cincilea fundaș între stoperi. (Să menționăm 
și faptul că la clubul său, Boloni este un jucător de cu totul 
alt profil).

în clasamentul participării jucătorilor la acești patru ani si
tuația se prezintă astfel :

1. Boloni 34, 2. Sameș 24, 3. D. Georgescu 23, 4. Bălăci 22, 
5. Iordănescu 21, 6. Vigu 20, 7. Crișan 18.

Cu excepția Iui Vigu, toți sînt jucători sub 30 de ani. Cu 
toate acestea, clasamentul, care ar fi trebuit să prezinte un 
schelet de echipă, demonstrează mai mult contrariul. Acesit 
clasament are în frunte un mijlocaș defensiv, un stoper de 
marcaj, un înaintaș la care nu se mai apelează (Dudu Georges
cu), un mijlocaș (Bălăci) care manifestă dezorientare în joc, un 
înaintaș (Iordănescu) la care de asemenea s-a renunțat și o 
extremă (Crișan) care găsește greu tricoul de titular la echipa 
sa de club.

Clasamentul subliniază încă o dată faptul că scheletul de e- 
chipă, obligatoriu Ia mai puțin de o jumătate de an inainte de 
startul într-o competiție oficială, este doar un deziderat.

• O a treia problemă care atrage atenția asupra unei situa
ții anormale este aceea a numărului redus de jocuri pe care 
l-au avut în această perioadă jucătorii de clasă recunoscută din 
fotbalul nostru. Astfel, din cercetarea clasamentului de mai sus 
se poate vedea că lipsesc toți pilonii de ieri ai echipei națio
nale. Dobrin a jucat doar 7 jocuri din 36, îl urmează Dinu — 
cu 11 jocuri și Dumitru — cu 13.

Iată o problemă deosebit de importantă cînd este vorba de 
constituirea unei echipe naționale. Importantă, deosebit de im
portantă, pentru că nimănui nu-i este indiferent faptul că 
acești trei jucători, ți nu numai ei, ajung să fie respinși din- 
tr-un motiv sau altul. în acest caz nu se poate vorbi nici mă
car de o consecvență In severitate, deoarece toți acești trei ju
cători au fost chemați și eliminați cu intermitențe, ceea ce 
aruncă o lumină și asupra inconsecvenței conducerii tehnice în 
tratarea problemelor de ordin tehnico-tactic, fizic și moral.

Traian Ionescu

„NU FAIMA 
TREBUIE SĂ 

UN CRITERIU
1 Există, categoric, în țara 

noastră, jucători care să 
poată forma o „națională" cu 
randament superior î Precizez 
că ideea de „superior", racor
dată Ia potența echipei repre
zentative, nu este clar expri
mată și parametrii noțiunii în 
sine nu sînt stabiliți în mo
mentul de față. Pentru că 
„superior" se poate referi și la 
performanța de a deveni cam-

Nicolae Proca

CLUBURILOR 
CONSTITUIE 
DE SELECȚIE" 
pdoană mondială, și la califi
carea în turneul final al cam
pionatului mondial sau chiar 
la câștigarea unor meciuri a- 
miciale, tradiționale.

în ceea ce privește lotul, 
consider că el a fost, în ulti
mul timp, foarte nestabil. S-au 
încercat diverși jucători, fără 
să fie supuși unor testări pre
alabile — eum ar fi, de pildă, 
trecerea prin filtrul echipei de

tineret — și fără o pregătire 
corespunzătoare nivelului de 
performanță pretins primei re
prezentative.

Referitor la tipul de jucător 
care a lipsit în ultimii ani lo
tului național, trebuie spus, 
înainte de toate, că, de fapt, 
nu a existat de multă vreme 
și nu există nici în prezent o 
politică limpede, eficientă, în 
acest scop. Aceasta încurajea
ză dealtfel și apariția unor 
fotbaliști cu multe carențe de 
ordin moral în rândurile echi
pei reprezentative. După păre
rea mea, tipul de jucător real
mente competitiv, a cărui lip
să s-a simțit de Ia un timp 
în fotbalul nostru, a fost acela 
capabil să facă totul pentru a 
se prezenta în condiții optime 
la Jocurile internaționale. Așa 
cum au fost Nunweiller III, 
Constantin, Luceseu, Dinu. Cri
teriul de selecție, inițial, a
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„LA 0 ECHIPA NAȚIONALA SE STABILEȘTE INTII 
CONCEPȚIA, APOI SE ALEG JUCĂTORII'

- Susțin că criteriul de selecție trebuie să fie în
I • funcție de trăsăturile esențiale ale orientării de joc 

a viitoarei echipe. La nivelul echipei naționale — unde 
masa de jucători există la dispoziția antrenorului, _ spre 
deosebire de situația echipei de club — se stabilește 
întii concepția și apoi sc aleg jucătorii ! în funcție, deci, 
de aceste precise obiective de bază, trebuie să se alcă
tuiască un lot lărgit, în care limitele de vîrstă pot fi 
între 18 și 30 de ani ; cei în vîrstă să nu fie însă în 
număr mai mare decît cei tineri. Cu acest lot se trece 
la antrenamente complexe și la jocuri-școală cu temă 
precisă, apoi la meciuri amicale cu adversari- interni și 
externi, la început de valoare medie apoi cit mai ridi
cată. Trebuie să se urmărească, fără întrerupere, cu ma

ximă exigență, în aceste jocuri, însușirea orientării I 
joc stabilite, trebuie să te convingi, tu antrenor, că sd 
tivii înțeleg perfect intențiile tale. Deci, de la teorid 
practică, practica fiind determinantă pentru succes. I

Ce tipuri de jucători aș alege eu ? Primul critel 
pentru mine, este acela al unor trăsături morale d 
voltate, eu plec la 'drum numai cu sportivi capabili 
sacrificii de toate felurile pentru atingerea scopur 
performanței. Altfel nu se poate concepe marele s’ud 
internațional. Alt criteriu — decurgind din legile foii 
lului modem — capacitatea de a pune în practică sal 
nile cu ponderi variabile, în funcție de postul și exig] 
țele jocului în fiecare fază. Jucătorii trebuie să aiba 
bună orientare în teren și un bun simț ul anticipa

Viorel Mateianu

n^ÂÎTlLIBERAT
UNELE CERTIFICATE GRATUITE
DE JUCĂTORI INTERNATIONAL!0
IDin capul locului, am

• mal spus-o și în alte oca
zii, nu pot fi de acord cu 
ideea că nu am avea jucători 
capabili, cu care să închegăm 
o echipă națională cu un ran
dament superior celui actual! 
Starea de lucruri la nivelul lo
tului național este urmarea fte 
rească a permanentelor căutări 
(vezi și vînturareA în prima 
etapă de pregătire a tricolori
lor, de la turneul sud-american 
încoace), a unui du-te-vino 
de la cluburi spre vîrful per

formanței. Aceasta a deterio
rat conceptul de jucător de lot; 
pierzînd vremea cu încercări, 
urnele surprinzătoare, s-a 
scurtat, cum e și firesc, peri
oada pregătirii marilor exame
ne și astfel au apărut criza de 
timp, degringolada și obsesia 
rezultatelor. îmi amintesc cum 
odată au fost aduși la națio
nală, jucători ca Atodiresei și 
Florea, buni la clubul lor, dai 
necompetitivi pe plan interna
țional. în felul acesta, s-au 
eliberat unele certificate gra-

tuite de jucători internaționali. 
Aceasta nu mai este muncă 
de prospectare. Eu cred că 
naționala are nevoie de un 
anumit tip de jucători: a) să 
nu fie refractari la muncă; b) 
Să fie dispuși să se angajeze la 
marile eforturi; c) să fie „o- 
braznici în joc", adică să nu 
aibă complexe — aici permi- 
țindu-mi să afirm că proble
ma aceasta psihică, „nodul gor
dian" al fotbaliștilor noștri, 
s-a creat în mod artificial, 
de-a lungul anilor, prin... cul
tivarea fricii față dc adversar 
ca urmare a supralicitării ca
lităților străinilor și nicidecum 
prin a încerca să-i „înrăim" 
(să-i ambiționăm — adică) pe 
jucătorii noștri ca prin muncă 
să fie tot atît de buni ca și 
adversarul. Atingînd unele 
probleme în privința criteriu
lui de selecție, trebuie să spun 
că înainte de toate este obliga
toriu să stabilim „ce piesă ju
căm"; ca la teatru — alegem
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Mircea Luceseu

Am enumerat aceste trei probleme principale, socotind că ele, 
în primul rînd, merită să fie luate în dezbatere, pentru a se 
asigura echipei naționale un drum mai ferm, mai consecvent, 
în acest scop, în partea a doua a acestei anchete, să ascultăm 
și părerile invitaților noștri. Acești invitați sînt :

1. Traian Ionescu, eu o bogată experiență în munca de an
trenor și cu succese reale la echipe de club fruntașe.

2. Nicolae Proca, socotit de colegii săi „antrenorul de fier”, 
cu destule realizări în profesiunea de antrenor.

3. Viorel Mateianu, pentru muiți un original în fotbalul nos
tru, dar căruia nu i se pot oontesta ideile de valoare, precum 
și remarcabila performanță de a face dintr-o echipă mică o 
formație de mare priză, cu reușite, provenite dintr-o reală 
pasiune pentru fotbal, refractară oricărei rutine.

4. Mircea Luceseu, un „veteran” stimat, apreciat, mult aplau
dat de-a lungul anilor, și care manifestă o maturitate deose
bită la primii săi pași în munca de antrenor.

„ÎNCERCĂRILE LA NESFÎRSIT DEGRADEAZĂ 
PÎNĂ SI IDEEA DE ECHIPĂ"PÎNĂ SI IDEEA

1 Există jucători buni, nici vorbă ! Chiar printre cei
1 • de pe lista celor peste 70 de jucători încercați 

și... refuzați mult prea repede. Nu mai departe decît 
în meciul cu R.D. Germană, am văzut că jucătorii noștri 
au mai multă clasă. Această afirmație ar putea să pară 
temerară, dar eu nu uit că Cehoslovacia a cîștigat cam
pionatul european în 1976 cu o formație în care se aflau 
7—8 jucători din cei pe care noi îi învinsesem cu puțini 
ani în urmă. Jucătorii noștri de la echipa națională, pe- 
rindindu-se prea mult, nici n-au avut timp să arate ce 
știu. Cred că un jucător trebuie să evolueze de cel puțin 
patru ori consecutiv în echipa națională pentru ca să dai 
un verdict. Din păcate, în echipa noastră națională, foarte

multi jucători au jucat o repriză sau numai citeva i 
nute. în aceste condiții se degradează pînă și noțiur 
de echipă. încercările la ncsfîrșit compromit orice id 
Dacă-mi permiteți, toate aceste încercări te fac șă^ 
coperi foarte greu criteriile de selecție. S-a creat dese 
impresia că se mizează pe formă și pe... zvon. Doar ; 
se explică prezența lui Atodiresei și a lui Florea 
echipa națională. Cred că așa se explică și nenumăr. 
portari folosiți, cind se știe că între portar și res 
echipei se creează o afinitate de permanență, așa cum 
avut-o noi cu Răducanu, indiferent de forma de mom 
a acestuia. Noțiunea „viitoarea echipă națională", c 
a justificat enorm de multele tatonări, ar trebui să <1
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mai mare, niu se poate trata 
îsn cîteva cuvinte. Se bate 
multă monedă în legătură cu 
ea și ou toate acestea se oco
lește adevărul, intenționat sau 
nu. Personal consider, fără a 
cunoaște maniera de gîndire 
în privința modului de acțiune 
In atac și în apărare la echi
pa națională, că jucătorii din 
linia a doua și a treia nu au 
posibilități de exprimare co
respunzătoare pentru a parti
cipa la jo<cul ofensiv. Precizez, 
de asemenea, că jocul cu ex
treme clasice este de mult 
perimat, nu mai este în acord 
cu realitatea fotbalului mo
dern. însăși așezarea 1—4—4—2 
este ceva depășit la ora actu
ală, lumea fotbalului mare 
căutînd alte soluții de expri
mare tactică.

Q Ce-i de făcut ? O anali-
• ză foarte profundă și 

completă a stării de fapt din

fotbalul nostru, în cadrul că
reia să fie stabilite cauzele 
care au frînat și frînează evo
luția lui și întocmirea, cu a- 
cest prilej, a unui plan de ac
țiune orientat pe următoarele 
direcții : 1. problema echipei 
naționale și de tineret, pentru 
nevoile de performanță imedia
te, legate de apropiatul start 
în preliminariile C.M. ; 2. for
marea loturilor A și de tineret 
în a căror pregătire să fie an
gajate responsabil și cluburile;
3. supunerea tuturor jucători
lor pînă la 21 de ani, din Di
viziile B și C, cunoscuți că au 
posibilități de afirmare, la un 
examen complex, în urma că
ruia să poată fi promovați în 
loturi cei cu reale perspective 
fotbalistice de performanță ,’
4. formarea unei comisii de 
medici care, cu ajutorul Insti
tutului de explorări funcționa
le și a capacității de muncă.

să caute a testa și cunoaște 
posibilitățile de efort ale ju
cătorilor. în privința compo
nenței loturilor, precizez că nu 
faima cluburilor trebuie să 
constituie un criteriu de selec
ție, ci valoarea și randamentul 
jucătorilor. Aș vrea să reamin
tesc că în anii 1959—60, cînd 
am luat în primire echipa Di
namo, toți componenții ei fă
ceau parte din loturile națio
nale. Și, totuși, orientîndu-mă 
duipă criteriul valorii reale, nu 
după nume, și vrînd să fac cu 
adevărat o echipă competitivă, 
am scos din lot, cu toată opo
ziția unora, nu mai puțin de 
17 jucători. Am construit ast
fel o echipă nouă, cu oare am 
dominat mult timp fotbalul 
nostru, cîștigînd, consecutiv, 
patru titluri de campioană na
țională.

oameni 
sinteză 
de cu-

ă dea dovadă de disciplină (în teren și în afara Iui), să 
ibă calități fizice, în primul rînd foiță și viteză, să vină 
e la club cu o bună capacitate de efort. Fotbalul nostru 
ispune de asemenea jucători. Pentru mine, de pildă, în 
inia de mijloc ar întruni asemenea cerințe fotbaliști ca 
'icleanu, Augustin, Vamanu, Florean, ca să iau în discu- 
ie primele exemple care îmi vin în minte. Cred, deci, 
ă determinant rămîne — pentru ca o echipă națională 
ă dea un cit mai mare randament — alegerea selecțio- 
rtbiiitor in funcție de ideea de joc aleasă, bine precizată 

i deplin însușită de lot.
9 Exprimarea jucătorilor este în funcție de cadrul

* tactic, cum aminteam, dar și de pregătirea prac- 
ică, de antrenament. Concepția, oricare ar fi ea, nu 
>oate fi ruptă de practic, de antrenament. în această 
irivință, cred că tratarea diferențiată a factorilor de 
intrenament reprezintă o greșeală. Nici unul dintre fac- 
ari nu este mai important decît celălalt. Toți sînt la fel 
e importanți și — în planul general de pregătire — 
u trebuie departajați. La noi s-a urmărit, la un ino
cent dat, factorul fizic, apoi cel tactic, acum este „la 
nodă“, poate, cel tehnic. în privința variantelor de joc, 
onfuzia nu se poate crea dacă ideea aleasă pune în 
mioare calitățile esențiale ale fotbaliștilor în cauză. Dacă

joc cu două extreme clasice, este absolut necesar ca 
aceste extreme să fie foarte rapide și să centreze din 
mare viteză. Și cel căruia îi centrează — vîrful — să fie 
un realizator de temut. Dacă mă opresc la ideea cu două 
vîrfuri, trebuie să am aceste două vîrfuri puternice și 
percutante. Repet, numai perfecta concordanță între ideea 
de joc și caracteristicile celor care trebuie să o aplice 
asigură succesul. Pentru a ajunge la cel mai potrivit 
„cadru de joc“, numai repetările permanente, numai ve
rificările neîncetate ajută la perfecționare.

o • Timpul, • pînă la primele jocuri de calificare, este, 
acum, foarte scurt. Ce trebuie făcut pentru creș

terea potențialului reprezentativei o știu, bănuiesc, cel 
mai bine antrenorii echipei, care dețin și datele compor
tării . lotului în testele de pînă acum. Nu-mi permit sfa
turi și indicații directe din respectul față de meseria de 
antrenor și din obligația de a nu mă amesteca în munca 
unor colegi. Acestea ar fi cîteva puncte de vedere ale 
unui antrenor care a avut două perioade de activitate 
ca antrenor în Divizia A, cu Steagul roșu și, apoi, cu 
C.S. Tîrgoviște. Și care își exprimă — în încheiere — 
speranța că noua generație de jucători a fotbalului poate 
(și trebuie) să fie pusă mai bine în valoare.
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iul gînd a fost 
cern să limi- 
Să nu ne fa- 
i punem pro- 
li; acasă — 
m vedea ce 
-ata defensivă 
-o și cu alte

prilejuri) ne-a adus mari pre
judicii. Referindu-mă tot la 
ideea de joc, eu apreciez că 
perioada lui Angelo Niculescu 
a fost pe nedrept hulită — el 
a știut cum să se lupte împo
triva celorlalte echipe, „tem- 
porizarea“ lui vizînd înlătura
rea riscurilor în momentul de 
apărare, păstrarea inițiativei 
în joc și alegerea momentului 
pentru declanșarea acțiunilor 
de atac surprinzătoare. A fost 
o idee realizată prin mijloace 
specifica fotbalului nostru, o 
idee care ar fi putut fi per
fecționată, îmbunătățită pe 
parcurs. Criticind lipsa unei 
idei de joc la nivelul unei re
prezentative, trebuie să conve
nim că aceasta este și conse
cința faptului că nici campio
natul nu reflectă,' la nivelul 
echipelor, o orientare limpede, 
precisă. Unii antrenori s-au 
transformat mai mult în pre
paratori fizici, munca' de con
cepție rămînînd pe planul se

cund. Forul de specialitate a 
oferit o soluție prea generală 
cu cele cinci trăsături ale sale, 
estompînd curajul și Inițiativa 
fiecărui tehnician în parte. 
Acest lucru s-a transmis pînă 
jo<s, la jucători, și cei mai 
mulți atît au așteptat: să se 
mulțumească cu ce-o ieși în
tr-un cadru tactic insuficient 
cristalizat și disciplinat. Și cînd 
jucătorii nu sînt obișnuiți cu o 
disciplină tactică, atunci nu 
iese nimic, operează întîmpla- 
rea. Dacă ne gîndim bine, pî
nă și vechiul sistem W.M. i-a 
disciplinat pe jucători, în sen
sul că fiecare își cunoștea ri
guros rolul de inter, de stoper, 
de centru înaintaș etc. Or, 
acum, la echipa națională des
pre ce să vorbim? Cred că în 
privința jocului cu două vîr
furi, mai bine-zis a așezării 
4—4—2 (exceptând cîteva echi
pe, bineînțeles și pe F.C. Baia 
Mare), în fotbalul nostru lu
crurile se urnesc foarte greu.

3 S-a pierdut o etapă im-
• portantă a pregătirii noii 

echipe și, normal, operațiunea 
s-a complicat. De la acei 2—2 
cu Spania, din C.E. (anul tre
cut) era momentul startului 
formării echipei pentru preli
minariile campionatului mon
dial. Ce e de făcut acum? 
Greu de dat soluții, întrucît 
timpul este înaintat. Or
ganizarea unei echipe naționale 
cu parametri superiori celei 
care a încheiat o etapă pregă
titoare este în directă relație 
cu MUNCA, ORDINEA, CON
SECVENȚA ÎN FIXAREA 
UNEI IDEI CLARE DE JOC. 
Nu vreau să mă repet, dar to
tul trebuie să înceapă de la 
„compozitor" (în speță, de la 
antrenor), care este obligat 
să-și compună .partitura" și 
apel vin problemele specifice
— găsirea actorilor, omogeni
zarea lor, cultivarea spiritului 
ofensiv în manieră modernă.

pară. Echipa națională este cea de astăzi și nimic altce
va. Viitorul se asigură la alte eșaloane. în situații deo
sebite, cum a fost aceea din recentul turneu sud-ameri- 
can, s-ar fi putut arunca în luptă, direct, o linie de 
mijloc Țicleanu — Bozeșan — Klein — Mureșan, o linie 
le luptă care să dobindească conștiința propriei valori.

2 Toți marii antrenori au o idee de joc, în sensul
• pozitiv al cuvîntului. ÎN CADRUL ECHIPEI 

NOASTRE NAȚIONALE, ACEASTĂ IDEE NU A APĂ
RUT 1 Pentru că ea n-a pornit de la ideea că principa
lele calități ale fotbaliștilor noștri sînt inteligența și 
fantezia. Cadrul cel mai bun pentru dezvoltarea calități
lor noastre este un joc de pase, iuțit față de ceea ce am 
f&cutxîn trecut, un joc de pase de „tipul Mateianu", dacă 
vreți, care poate fi îmbunătățit. Acest joc de pase urmă
rește crearea superiorității numerice în zona x sau y. 
Această superioritate poate fi creată cu numai doi, sau 
trei jucători. Din păcate, în cadrul echipei naționale n-am 
descoperit acești doi, trei sau patru jucători care să des
crie, deliberat, un traseu din care să se nască această 
superioritate numerică. Tot ceea ce am văzut au fost 
aglomerările din apărare, care au împiedicat destule go
luri, dar care au handicapat foarte mult echipa. O altă

prejudecată care a reprezentat o frină a fost aceea a 
extremelor de tip ortodox, care aleargă în linie dreaptă 
și nu fac nimic altceva ; această idee a tras mult jocul 
înapoi și a dat ceva rezultate doar atît timp cit Dudu 
Georgescu sărea Ia cap, ca să înscrie. în afară de asta, 
am mai remarcat retragerea deliberată a unui mijlocaș 
între stoperi, ceea ce înseamnă cedarea inițiativei încă 
din start, înseamnă să joci șah numai cu negrele... Un 
dezavantaj și el...

Q Ce e de făcut ? Trebuie să ne cunoaștem în pri-
. mul rînd pe noi. în al doilea rînd, nu știm nimic 

despre adversari. E nevoie de filme cu Ânglia, cu Elve
ția, de transmisii la T.V. a meciurilor pe care le susțin 
aceste echipe. Din punctul de vedere al echipei, chiar 
dacă e tîrziu, — operația „Mundial" ar fi trebuit să în
ceapă imediat după ratarea europenelor, adică acum uh 
an —, e momentul să se înceapă cu o echipă nouă (și 
-ca alcătuire, și ca suflu), cu un lider de echipă adevă
rat, care să conducă dialogul dintre antrenori și jucă
tori. E nevoie, apoi, ca jucătorii-fanion ai echipelor de 
club, de tipul M. Răducanu sau Bălăci, să fie convinși 
că la reprezentativa „națională" trebuie să te dăruiești, 
total echipei.

Ce rezultă din părerile exprimate de cei patru 
de fotbal, invitații noștri ? Ce interpretare de 
putem da ideilor cuprinse în aceste „luări 

vînt" ?
1 Există un consens in problema jucătorilor. Se afirmă,
1 • in unanimitate, că jucători capabili să constituie o 

echipă națională cu un potențial superior există. Afirmația, 
care ar putea să fie considerată subiectivă, capătă un... 
caracter de obiectivitate în afirmația lui Mircea Lucescu 
(și nu numai a lui), care ii situează pe unii dintre jucă
torii noștri deasupra vîrfurilor unei echipe consacrate, cea 
a R.D. Germane.

2 Chemările la lot, fără o prealabilă documentare, au
• creat o stare de instabilitate, incompatibilă cu mun

ca pentru organizarea unei echipe naționale, care presu
pune calm, coeziune psihică, omogenitate sub toate rapor
turile. Neîntreruptul du-te-vino a compromis din fașă orice 
idee

O Echipa națională 
lui colectiv cc 

Și la 
tr-o apărare deliberată, urmare a unei frici nejustificate, a 
diminuat șansele echipei în lupta pentru calificări. Organi
zarea ultradefensivă a dus la acel 0-2 de la Madrid, joc 
in care echipei naționale i-au lipsit doar 15 minute pentru 
a ajunge în... Argentina-

4 Echipa națională, așa cum se arată, are nevoie im-
• perioasă de un CADRU TEHN1CO-TACT1C REALIST S| 

BINE GINDIT, care să fie și principala premisă a criteriu
lui de selecție. Din păcate, fluctuațiile permanente de ju
cători au modificat de la un meci la altul cadrul tehnico- 
tactic, capitol la care a fost mereu deficitară linia de mijloc, 
care a prezentat un amalgam de jucători, ca să nu moi 
vorbim de linia de atac, în care — prin renunțarea la Dudu 
Georgescu — s-a creat un.,, teren viran pentru toate ideile 
posibile și imposibile, jucătorii rotîndu-se mereu, dar nu 
în sensul pozitiv al dinamicii jocului modern.

5 Axată pe o defensivă „la trecerea timpului", echipa
• națională a tras concluzia greșită că problema apă

rării imediată este rezolvată, omițînd cu bună știință faptul 
că pentru această apărare imediată așa-zis sigură joacă 
o întreagă linie de mijloc, 
ofensivei.

6 Una din problemele cele
* de selecție a fost și este RENUNȚAREA PRIPITĂ LA 

UNII JUCĂTORI. Cazul înlocuirii Iui Cămotaru cu un jucător 
avînd opt ani mai mult (Mircea Sandu) este un exemplu. 
Cămătaru a fost sacrificat pentru a se acoperi carențele 
jocului colectiv, iar fără un joc colectiv, vîrful de atac nu 
poate realiza nimic.

7 0 problemă cheie este reinstaurarea spiritului de e-
• chipă, care a suferit de pe urma acelorași fluctuații. 

Pentru temperamentul fotbaliștilor noștri, nucleul sufletesc, 
de tipul celui existent in perioada 1969—1972, este poate 
mai important decît unitatea tehnico-tactică, deoarece o 
condiționează- In momentul de față nu se poate vorbi de 
afinități reale, chiar și numai între doi sau trei jucători, 
așa cum a fost admirabila afinitate psihică a „triunghiului" 
Lucescu - Dumitru - Nunweiller, ca să nu mai vorbim de 
faptul că rivalitățile de club erau ca și inexistente in acea 
vreme.

8 Spiritul de echipă (absent deseori) va putea modi-
* fica, așa cum s-a spus, pînă și profilul individualist 

al unor jucători ca Bălăci, M. Răducanu etc, cu condiția 
ca ei să aibă limpede în față cadrul tehnico-tactic al echi
pei și să pună interesele echipei naționale deasupra tutu
ror celorlalte.

9 Conducerea tehnică a echipei naționale -
• care va fi ea — nu trebuie să plece ure 

toate 
lungul 
tatea , 
și să o apere cu consecvență și hotărîre.

WDeși echipa națională pentru preliminariile care in-
• cep în septembrie ar fi trebuit să înceapă a fi pre

gătită, așa cum s-a mai spus și așa cum se reafirmă în 
ancheta noastră, imediat după acel 2—2 cu Spania, care 
a decis... necalificarea formației noastre, deși această mun
că de pregătire s-a DILUAT și s-a DISPERSAT între obiec
tivul jocului următor și un turneu sud-american nu prea 
concludent, este momentul ca ECHIPA ROMÂNIEI SA 
STRINGĂ RÎNDURILE, pe baza unei idei precise, a unor 
jucători care să aibă, fără excepție, mîndria de a juca în 
echipa națională și a unei conduceri tehnice ferme, rea
liste, capabile să pună în valoare talente care, nestrunite, 
neordonate și neînchegate, reprezintă 11 nume și în nici 
un caz o echipă.

bine intenționată.
'"r are mari lacune Ia capitolul jocu-

_  ______ consecință a fluctuației permanente - 
cel al orientării spre un joc ofensiv. Cantonarea in-

„scutită" implicit de obligațiile

mai importante în materie

- indiferent 
___  _____ nu trebuie să plece urechea la 
părerile de pe margine, lucru care s-a simțit de-a 
ultimilor ani. Ea trebuie să-și asume responsabili- 

pentru investiția de efort creator pe care a făcut-o
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• A.S.A. TG. MUREȘ, reîn
toarsă acasă după jocul bun 
făcut la București, nu are 
probleme de lot. La antrena
mente s-a pus accent deosebit 
pe sporirea randamentului o- 
fensiv. JIUL și-a întregit e- 
fectivul : Rusu este apt de joc, 
ca și portarul Cavai, dar for
ma lui Moise îi îndreptățește 
pe antrenori de a-i încredința, 
pe mai departe, tricoul ou nr. 
1. ARBITRI : I. Igna — P. 
Regep (ambii din Timișoara), 
V. Topan (Cluj-Napoca).
• „POLI" nu-i poate folosi 

pe Cotec, Barna și Volaru, ac
cidentați. GLORIA BUZĂU a 
plecat de ieri spre Timișoara, 
fără Vlad, care, cu două car
tonașe galbene la activ, este 

■ ' ARBITRI:
Dumitrică 

R. Stîncan
suspendat o etapă. 
D. Ologcanu — R. 
(ambii din Arad). 
(București).

STUDEN-• La SPORTUL
ȚESC continuă să fie indispo
nibil M. Marian ; O. Ionescu 
este suspendat, iar Munteanu 
II. ușor accidentat, este in
cert. La OLIMPIA nu va juca 
Bathori II, care are două car
tonașe galbene. ARBITRI : M. 

.Ivăncescu — C. Braun (ambii

CINE VA CÎȘTIGA TITLUL? CINE VA RETROGRADA?
Mai sînt 7 etape pînă la 

sfieșitul actualei ediții de 
campionat. Cum s-ar spune în
trecerea Diviziei Â intră în 
linia dreaptă. Cine va cîștiga 7 
Cine va retrograda ? Iată în
trebări care-i frămîntă în a- 
ceste zile pe toți iubitorii fot
balului. Le înlesnim, într-o 
oarecare măsură, răspunsul, 
pubhcînd programul (rțcasă și 
în deplasare), fiecăreia dintre 
competitoare.

Craiova, cu 
(acasă), Olim- 
(a), Jiul (de- 

Galați (d),

Universitatea 
F.C. Baia Mare 
pia Satu Mare 
plasare). F.C.M. ............
F.C. Olt (a). Chimia Rm. Vîl
cea (d) și Steaua (a); Steaua, 
cu S.C. Bacău (d), F.C. Argeș 
(a), „U“ Cluj-Napoca (d),
•„Poli" Timișoara (a), C.S. Tîr
goviște (d), Politehnica Iași 
(a) și Univ. Craiova (d); F.C. 
Baia Mare, cu Univ. Craiova 
(d), A.S.A. Tg. Mureș (a), 
Sportul stud, (d), „U“ Cluj-Na
poca (d), Dinamo (a), 
Tîrgoviște (a) și Jiul (d); F.C. 
Argeș, cu F.C.M. Galați (a). 
Steaua (d), „Poli" Timișoara 
(a), Politehnica Iași (d), „U“ 
Cluj-Napoca (a), S.C, Bacău 
(d) șl Chimia Rm. Vîlcea la); 
Dinamo, cu Politehnica Iași 
(d), C.S. Tîrgoviște (a), F.C.M.

C.S.

»

SANCȚIONAREA UNOR JUCĂTORI DIN DIVIZIA A
l-a

stu-
cu

Comisia de disciplină 
suspendat pe 2 etape pe Oc
tavian Ionescu (Sportul 
dențesc), care. în meciul 
C.S. Tîrgoviște, l-a insultat pe 
arbitru. S-a ținut însă seama 
de faptul că în 12 ani, Octa
vian Ionescu n-a comis nici 
un aot de indisciplină, astfel 
că i s-au acordat circumstanțe 
atenuante.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
DE MÎINE A DIVIZIEI B

SERIA I: Nitramonia Făgăraș
— Viitorul Vaslui: G. Manta 
(București). F.C. Brăila — Pro
gresul Brăila: C. Jurja (Bucu
rești), Cimentul Medgidia — U- 
nlrea Focșani: V. Măndescu 
(București), F.C.M. Brașov — 
Tractorul Brașov: M. Moraru 
(Ploiești), F.C. Constanța — Por
tul Constanța C. Ghilă (Con
stanța), c.S.M. Suceava — Mine
rul Gura Humorului: Mihai Cru- 
țescu (București), Delta Tulcea
— Energia Gh. Gheorghlu-Dej:
A. Deleanu (București), C.S. Bo
toșani — I.C.I.M. Brașov: E.
Feldman (Baia Mare), 'Muscelul 
Clmpulung — viitorul (Gheor- 
ghenl: M. Buzea (București).

SERIA A 11-a: Chimia Tr. Mă
gurele — Pandurii Tg. Jju: N. 
Dlnescu (Rm. Vîlcea), Rulmentul 
Alexandria — Mecanică fină 
București: E. Munteanu (Reșița),

Sportul

din Brașov). A. Mu-stățea (Pi
tești).
• „U“ CLUJ-NAPOCA nu-1 

va putea folosi pe Porațchi, 
care a acumulat două carto
nașe galbene. Batacliu, gripat, 
este incert. La F.C. OLT în
treg efeotivui este apt. de joc, 
cu excepția lui Stanciu, care 
continuă să fie indisponibil. 
ARBITRI : N. Rainea (Bîrlad) 
— T. Balanovici (Iași), V. 
Burmuz (Vaslui).
• S.C. BACĂU nu are jucă

tori indisponibili în lot. 
STEAUA nu-1 va putea utiliza 
la Bacău pe Stoica, suspendat 
o etapă pentru două cartonașe 
galbene. De asemenea, nu vor 
face deplasarea, fiind acciden
tat!, Iordănescu, Sameș, Anghe- 
lini și Aelenei. ARBITRI: V. 
Tătar (Hunedoara) — A. Stoc
ker (Petroșani), I. Rus (Tg. Mu
reș).
• CHIMIA nu va putea, 

probabil, să-i alinieze mîino 
pe Cincă și Carabageac, acci
dentați la ultima partidă | s« 
fac eforturi pentru recupera
rea lor. C.S. TÎRGOVIȘTE va 
prezentă, în schimb. ,,ll“-le o- 
bișnuit. Singura indisponibili-

Galați (d), F.C. Olt (a), F.C. 
Baia Mare (d), Jiul (a) și 
Gloria Buzău (d); Sportul stu
dențesc, cu Olimpia Satu Ma
re (a). Chimia Rm. Vîlcea (d), 
F.C. Baia Mare (a), A.S.A. Tg. 
Mureș (d), F.C.M. Galați (a), 
F.C. Olt (d) și S.C. Bacău (a); 
S.C. Bacău cu Steaua (a), 
„Poli” Timișoara (d), Politeh
nica Iași (a), Chimia Rm. Vîl
cea (d), A.S.A. Tg. Mureș (a), 
F.C. Argeș (a) și Sportul stud, 
(d); F.C.M. Galați, cu F. C. 
Argeș (d), Politehnica Iași (d), 
Dinamo (a), Univ. Craiova (a). 
Sportul stud, (d), Gloria Bu
zău (a) și „U“ Cluj-Napoca 
(d); Jiul, cu A.S.A. Tg. Mureș 
(d), F.C. Olt (d), Univ. Cra
iova (a), Gloria Buzău (d), 
Politehnica Iași (a), Dinamo 
(d) și F.C. Baia Mare (a); Po
litehnica Iași, cu Dinamo (a), 
F.C.M. Galați (a), S.C. Bacău 
(d), F.C. Argeș (a), Jiul (d), 
Steaua (d) și Olimpia Satu 
Mare (a); Chimia Rm. Vîlcea 
cu C.S. Tîrgoviște (a), Sportul 
stud, (a). Olimpia Satu Mare 
(d). S.C. Bacău (a), „Poli” Ti
mișoara (d), Univ. Craiova (a) 
și F.C. Argeș (d); ,,Poli” Ti
mișoara, cu Gloria Buzău (a), 
S.C. Bacău (a), F.C. Argeș 
(d), Steaua (d). Chimia Rm. 
Vîlcea (a), A.S.A. Tg. Mureș

Tot pe două etape pentru 
atitudine necuviincioasă față 
de arbitru în meciul cu F.C. 
Olt a fost suspendat portarul 
echipei F.C. Argeș, Speriatu^ 
De fapt, acesta a urmat exem
plul antrenorului FI. Halagian 
care — pentru a cîta oară ? — 
își permite să insulte și să a- 
menințe arbitrii.

Rapid București — Carpați Mjr- 
șâ: A. Forwith (Timișoara), Ener
gia Slatina — Șoimii Sibiu: M. 
Axente (Arad), Poiana Cîmplna
— Autobuzul București: Gh. Is
pas (Constanța), F.C.M. Giurgiu
— Metalul Plopeni: O. Ujheli
(Oradea). Progresul Vulcan Bucu
rești — Chimica Tirnăvenj: R. 
Petrescu (Brașov), Gaz metan
Mediaș — Luceafărul București: 
M. Ludoșan (Sibiu), -
București — Petrolul 
Gh. Jucan (Mediaș).

Metalul
Ploiești:

Seria A Ill-a: Someșul Sate 
Mare — înfrățirea Oradea: C. 
Bărbulescu (București), Ind. sîr- 
mel C. Turzil — u.M. Timișoara: 
V. Popovlcl (Botoșani), Gloria 
Bistrița — Unirea Alba Iulia : 
I. Stănescu (Iași), Aurul Brad — 
Corvinu! Hunedoara: Gh. Rete- 
zan (București), U.T. Arad — 
Metalurgistul Cuglr: N. Georges
cu (București), F. C. Bihor — 
Strungul Arad: C. Vlase (Craio
va), C.F.R. Cluj-Napoca — Da
cia Orăștie: D. Predcscu (Bucu
rești), Minerul Cavnlc — Mine
rul Moldova Nouă: Al. Ioniță 
(București), F.C.M. Reșița — Mi
nerul Anina: C. Manea (Fetești). 

tate, mai veche, Pitaru. AR
BITRI : O. Streng — FI. Pitiș 
(ambii din Oradea). V. lanul 
(Iași).
• F.C. ARGEȘ va juca ruti

ne fără portarul Speriatu, sus
pendat pentru două etape. Va 
apăra Cristian. F.C.M. GA
LAȚI anunță trei jucători In
disponibili : Balaban, Vlad și 
Cramer. ARBITRI : C. Dinu- 
lescu — I. Pop, C. Ignat (toți 
din București).
• POLITEHNICA IAȘI nu 

contează pe fundașul Muntea- 
nu, suspendat. DINAMO deco
lează astăzi spre Iași, fără 
Mulțescu, accidentat. ARBI
TRI : O. Anderco (Satu Mare) 
— M. Salomir (Cluj-Napoca), 
A. Hirta (Gherla).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA nu-1 va putea uiti'liza pe 
Tilihoi, suspendat pentru două 
cartonașe galbene. El va fi în
locuit cu Bumbescu sau cu 
Geolgău. F.C. BAIA MARE, în 
schimb, are efectivul complet, 
întrucît Sabău și-a ispășit pe
deapsa. ARBITRI : Cr. Teodo. 
rescu — S. Necșuleseu (ambii 
din Tîrgoviște), G. Dragomir 
(București).

Tîrgoviște (d), 
(a), S.C. Bacău 

Timișoara (d) și 
„U“ Cluj-Napoca, 

(a), Gloria Buzău

(a) și C.S. Tîrgoviște (d); F.C. 
Olt cu „U” Cluj-Napoca (d), 
Jiul (a), Gloria Buzău (a), Di
namo (d), Univ. Craiova (d), 
Sportul stud. (a), și A.S.A. 
Tg. Mureș (d); A.S.A. Tg. Mu
reș, cu Jiul (a), F.C. Baia Ma
re (d), C.S. 
Sportul stud.
(d), „Poli" 
F.C. Olt (a); 
cu F.C. Olt . ..
(d), Steaua (a), F.C. Bala Ma
re (a), F.C. Argeș (d). Olimpia 
Satu Mare (d) și F.C.M. Galați 
(a); C.S. Tîrgoviște, cu Chimia 
Rm. Vîlcea (d), Dinamo (d), 
A.S.A. Tg. Mureș (a), Olim
pia Satu Mare (d), Steaua (a). 
F.C. Baia Mare (d) și „Poli" 
Timișoara (a); Olimpia 
Mare, cu Sportul stud.
Univ. Craiova (d), Chimia Rm. 
Vîlcea (a), C.S. Tîrgoviște (a), 
Gloria Buzău (d), „U“ Cluj- 
Napoca (a) și Politehnica Iași 
(d); Gloria Buzău cu „Poli" 
Timișoara (d), „U” Cluj-Napo
ca (a), F.C. Olt (d), Jiul (a), 
Olimpia Satu Mare (a), 
F.C.M. Galați (d) și Dinamo 
(a).

Satu
(d),

ÎN SĂLILE
FUMATUL

DE ȘAH- 
INTERZIS !

inteima- 
poartă

O recentă măsură luată în 
ședința plenară a Comitetului 
Federației române de șah a 
fost primită cu multă satis
facție; s-a hotărît ca în să
lile de șah fumatul să fie in
terzis cu desăvlrșire. atît pen
tru spectatori, cît și 
jucători, secundanți, 
sau demonstranți.

De fapt, în arena 
țională a șahului se ___
mai de mult discuții pe aceas
tă temă. S-au organizat (ex
perimental) turnee în care fu
matul era interzis șl jucătorii 
— cei fumători — nu au eva
luat mai slab decît atunci 
cînd aveau dreptul să apeleze 
la țigară. Dealtfel, așa cum 
spiritual remarca cineva, „o 
mutare bună nu se descoperă 
....................................................... Este 

în 
că

ma- 
fost

pentru 
arbitri

în... fumul unei țigări !“ 
Interesant de remarcat, 
această ordine de idei, 
majoritatea covârșitoare a 
rilor jucători ai lumii au___
sau slnt nefumători. în aceas
tă categorie am putea încadra 
campioni cum ar fi Capablan- 
ca, Euwe, Botvinnik, 
Petrosian, Fischer, 
Nu fumează marii

Smîslov, 
Karpov, 
maeștri

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO“ DIN 11 A- 
PRILIE 1980. EXTRAGEREA I: 23 
13 10 21 41 19 49 47 39; EXTRA
GEREA A II-a: 59 35 37 34 14 84 
8 54 65. FOND TOTAL DE ClȘ- 
TIGURi: 1.006.931 leL din care 
170.915 lei report categoria 1.

CTȘTIGURILE CONCURSU- 
PRONOSPORT DIN 9 APRI- 
1980. Categoria 1: 13 rezulta- 
2 variante 25% a 49.339 lei*

45,75
categoria 3 
variante a 
categoria 1 
MEREUTA 
și MIHA-

LUI
LIE
te):
categoria 2 (12 rezultate)
variante a 2.533 lei;
(11 rezultate): 796.25
223 lei. Cîștlgurile de 
au fost obținute de: 
VASILE din Brașov
LEXE CORNELIU din București.
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Nevoia de mișcare este, indis
cutabil, o cerință obiectivă tot 
mal presantă pentru omul zilelor 
noastre. In lumea de azi, omul 
contemporan resimte tot mai 
acut necesitatea unei compensații 
care să-l permită să-șl păstrez» 
nealterată condiția corporală, să
nătatea, buna dispoziție.

După cum se știe, natura șl ști
ința i-au pus la dispoziție mij
loace simple, accesibile, eficiente 
și necostisitoare. Mersul pe jos 
șl ou bicicleta, alergarea, exerci
țiile fizice zilnice, precum șl 
mijloacele naturale — aerul, soa
rele, apa —, toate acestea con
cură la Întreținerea, la păstrarea 
șl chiar la amplificarea capacită
ții de efort a semenilor noștri.

Urmărind tn mod curent presa 
de specialitate șl unele studii ale 
specialiștilor Iți poți face o Ima
gine despre amploarea pe care 
a luat-o actualmente mișcarea 
pentru promovarea... mișcării. 
Aceasta îl are în vedere atît pe 
oamenii sănătoși, cit șl pe cel 
bolnavi, atît pe tineri, cît șl pa 
vlrstnid. A devenit Indiscutabil 
că oamenii de la noi, ca și din 
alte țări, tind tot mal mult, la 
chemarea științei moderne. să 
utilizeze terapiile preventive, „ 
greabile șl eficiente, in locul tra
tamentelor „clasice", deseori in
certe, îndelungate șl obositoare.

Dar să dăm glas unor fapte 
din diferite părți ale planetei, 
în sprijinul tezei despre necesi
tatea imperioasă de mișcare In 
zilele noastre. Ele se doresc o 
pledoarie In favoarea mișcării, a 
„sportului pentru toți", a „spor
tului pentru sănătate".

In țara noastră, remarcabila 
competiție sportivă națională 
„Daciada" a descătușat energii 
considerabile, atrăglnd m Între
ceri de masă, larg accesibile, mi
lioane de oameni al muncii, ti
neri șl adulțl, femei șl bărbați.

In U.R.S.S. sînt angrenați anual 
in cadrul „Spartachladei popoa
relor" zeci de milioane de cetă
țeni de toate viratele. Numai 
schiul este practicat de 4 mili
oane de oameni al muncii. In 
R.P. Chineză slnt notorii rezul
tatele obținute prin intermediul 
gimnasticii la locui de muncă șl 
al celei de Înviorare. Printre ac
țiunile de masă care atrag șl sti
mulează dorința de întrecere se 
găsește șl „crosul cărunților", la 
startul căruia se aliniază deseori 
sute de mii de oameni viratnlci, 
dornici de mișcare și recreare. 
In R.D. Germană stot la mare 
cinste „competițiile lnter-fami- 
liale", pe grupe de virată, In 
timp ce In R.P. Ungară de un 
deosebit succes se bucură, prin
tre altele, „Spartachladele grădi
nițelor", destinate milioanelor de 
preșcolari.

In Franța, activitatea pentru 
dezvoltarea formelor de mișcare 
și destindere ia amploare, accen
tul punîndu-se pe întrecerile or
ganizate. in cadrul acțiunii „Spor
tul pentru toți".

In cartea sa „Alergarea și exis
tența", cunoscutul cardiolog ame
rican Scheehan făcea următoa
rea reflecție: „Cu ani tn urmă, 
cînd am început să alerg, am fă
cut-o nu ca să-ml omor timpul. 
Nu flecare aleargă ca să fie su
plu sau să poată mînul cu vir-

Larsen, Gheorghiu, Portisch, 
Hori și alții. Este, deci, firesc 
(și sportiv) ca marele număr 
de jucători nefumători să nu 
fie deranjați de minoritatea 
celor care aprind țigarete. In
teresant ar fi de remarcat că 
abandonarea tutunului a con
dus totdeauna la ridicarea 
performanțelor sahiste. Astfel, 
Alehin, înaintea ' ' ‘
vanșă cu “ 
lăsat de 
excelent, 
Cele mal 
cariera sa, 
mare maestru _ _ 
au fost obținute de 
Ciocâltea In perioada 
păcate destul de scurtă — In 
care a-a fumat. Am mal a- 
dăuga că cinci ore (cit durea
ză o rundă) fără țigară este 
un cîștig șl pentru spectatorii 
sau jucătorii fumători șl — 
poate — un pas spre abando
narea definitivă a 
clu.

Nutrim speranța 
bitoril și slujitorii 
vor însuși această 
o vor apăra, 
(V. Ch.).

meciul ul-re- 
Euwe, din 1937, s-a 
fumat șl a jucat 
obținînd victoria, 
bune rezultate din 

inclusiv titlul de 
internațional. 

Victor 
— din

acestui vi-

că toți iu- 
șahulul își 
măsură și 

respectlnd-o I

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMAI ASTAZI... Tragerea 

Loto 2 de mline, 13 aprilie 1988, 
oferă pentru iubitorii acestui sis
tem de joc un nou prilej de 
cîștiguri tn autoturisme „Dacia 
1300“ șl importante sume de bani. 
A nu se uita. Insă, că astăzi este 
ultima zi pentru 
letelor. (Tragerea 
ora 16,30 în sala 
tiv Progresul din 
dr. Stalcovlci nr.
cîștlgătoare urmează a fi radio
difuzate și televizate tn cursul 
serii). • Atractlvltatea concursu
lui Pronosport de mline nu mai 
are nevoie de recomandări. După 
toate probabilitățile, participarea

procurarea bl- 
va avea loc la 
Clubului spor- 
București, str. 
42; numerele

ALERGAREA 
NECESARA, 

sâ alerge, nu 
da

cu 
afli

tuozitate mingea. 
ESTE ABSOLUT 
Dacă cineva Începe 
mal ține cont de oboseală^ 
stress. Toate acestea vor dispare 
tn momentul In care un loc Im
portant din viata omului 11 va 
ocupa alergarea șl dacă cu aju
torul el își va putea cizela per
sonalitatea".

Dr. J. Skaff, din Honolulu, este 
specialist In maladii cardiovascu
lare. Datorită activității sale pe
dagogice concrete, care se des
fășoară sub deviza: „în locul me
dicamentelor — maratonul", nu
mărul oamenilor care practică a- 
lergarea pe distanțele superlungl 
la Honolulu a crescut considera
bil. De menționat că printre a- 
depții mișcării preconizate 
atîta eficiență de Skaff se 
numeroase femei.

Dealtfel, se știe astăzi că 
carea. In diversele el forme, . _ 
recomandată de medicii specia
liști șl bolnavilor de plămlnl și 
Inimă, în contrast cu Ideile car» 
dominau în urmă cu 25—38 rină, 
cînd în cadrul tratamentelor se 
punea accentul pe odihna statică, 
pasivă.

Cercetătorii români șl din alta 
țări au stabilit de multă vreme, 
prin studii ample și verificate, 
faptul că parametrii capacității 
de efori ai celor care practică 
în mod organizat exercițiile fizic» 
șl sportul slnt net superiori oa
menilor care duc o viață seden
tară. Un medic calcula, de exem
plu, faptul că ___
nlm de 50 de trepte pe zi 
un minimum ' 
verticală") ne . __  _ _ _
cu cel puțin 5—10 ani

Există multe date șl Investigații 
care demonstrează indubitabil a- 
vantajde ce Izvorăsc din practi
carea regulată a exerclțillor fi-' 
zice în mijlocul naturii. Se pre
tinde, însă, ca o condiție de ba
ză. continuitatea șl perseveren
ța. Ne-am permite să încheiem 
afirmlnd că realmente viața noas
tră sc află azL de cele mai mul
te ori, tn mlinile noastre. Să nu 
uităm niciodată acest lucru.

urcarea unui mi- 
(deci 

..P» 
viata

de mișcare 
prelungește

Prof. L. ROPOT

A XlV-a EDIȚIE 
„CUPtl VE1EHAML0R“

LA SCHI
Stațiunea Sememe din Munții 

Banatului, unde zăpada se men
ține aproape o jumătate de an. 
a găzduit, pentru a 14-a oară, 
„Cupa veteranilor" la schi. Fără 
nici o exagerare, se poate spu
ne că întrecerea era așteptată 
exact din... ziua in care s-a în
cheiat precedenta ediție. Pentru 
că o asemenea competiție este 
un prilej de a se revedea foști 
campioni al schiului sau vechi 
pasionați practicanți ai lui.

Au fost prezențl concurențl din 
Sinaia, București, Sibit, Timișoa
ra, Reșița, la 5 categorii de vira
tă, între 35 șl... 86 de ani I Reu
nirea celor aproape 80 de corn-' 
pețitori, în proba de fond sau 
cea de slalom, a avut toate atri
butele unei reușite depline. Șe-- 
dința tehnică — prilej de depâ- 
nare a unor amintiri de neuitat 
— a demonstrat vigoarea și sănă
tatea „veteranilor", iar balul car» 
a urmat a fost o excelentă mos
tră de seară distractivă a oame
nilor de munte.

Printre cel care au urcat pe 
podiumul de premiere au fost 
Ion Fortini, D. Trestian, E. Bu
rlan, Șt. Ghemeș, W. DenueL 
Isolde Jung, Hermina Flat (boți 
din Reșița) Și Francisca Gedeon 
(din Timișoara) — la schi fond. 
La slalom, s-au remarcat I. Ge
deon (Timișoara), C. Ciocoiu (Sie 
naia), Ghizela Doboșan (Bucu
rești), Ana Scherer (Sibiu), Stela 
Ghițescu, E. Vrăjitor, Olga Vră
jitor, F. Swantek și H. Krubi 
(toți din Reșița). (D. GLAVAN — 
coresp.).

VELIȘTII LA PRIMA COM
PETIȚIE A SEZONULUI 

... în căutarea candidaților 
olimpici

Deși, primăvara, parcă, întârzie, 
ambarcațille cu pînze au ieșit în 
larg. Cei mai buni veliști se vor 
întrece, începând de duminică, 
timp de o săptămână, pe lacul 
Siutghiol, în concursul dotat cu 
„Cupa primăverii**. Vor avea loc 
curse la clasele „Optimist**, „Ca
det", „470“, „Finn" și „F.D*; 
Competiția are și caracter de se
lecție pentru lotul nostru olimpic.

va 
ță. 
NU
dv.
gători 1

fi numeroasă și, in consecln-’ 
cîștlgurlle vor fi 
pierdeți prilejul 
prezențl printre 

consistente, 
de a fi șl 
marii ctști-

• JUCAȚI...

LA LOZ IN PLIC
ptjrm osm/s
C/sr/GUMlM

BANI I 
autoturisme!
auomu , lOZINMIC!



CAMPIONATE • COMPETIȚII ® CAMPIONATE
STEAUA S C. MIERCUREA CIUC, IN DIVIZIA A 

DE HOCHEI
Sfîrșitul acestei săptămîni 

este marcat, printre alte eve
nimente sportive interne re
marcabile, și de o nouă etapă 
a Diviziei A la hochei. Cu 
acest prilej, la București,- va 
avea loc, azi șl mîine, o du
blă întîlnire - între actuala li
deră a clasamentului Steaua 
și revelația acestui final de 
sezon, echipa S.C. Miercurea 
Ciuc. Se știe că nu de mult, 
pe teren propriu S.C. Miercu
rea Ciuc a terminat un meci 
la egalitate (4—4) și a cîștigat 
altul categoric (5—0) cu Stea
ua, ceea ce face să crească 
cota interesului pentru parti
dele din Capitală, programate 
pe patinoarul „23 August", .de 
la ora 17.

Desigur că favorită este for
mația bucureșteană. dar 
cursul acestei săptămîni,

jocurile cu Dinamo, hocheiștii 
din Miercurea Ciuc, cu o apă
rare fermă și sigură (excelent 
portarul Fekete) și cu un atac 

• în rare s-au evidențiat — sur
prinzător ! — fostul fundaș 
Eiod Antal și „necunoscutul” 
Gereb, au pierdut un meci la 
limită (1—2) și au terminat al
tul la egalitate (3—3). Așadar, 
iată că ei s-au dovedit redu
tabili și în meciurile din. de
plasare.

Celelalte două duble întîlniri, 
de azi și de mîine, sînt : ME
TALUL RĂDĂUȚI — DINA
MO BUCUREȘTI și METALUL 
SF. GHEORGHE — DUNĂREA 
GALAȚI.

FINALELE REPUBLICANE 
DE JUDO 

ALE COPIILOR

..;e

La Alba lulia au loc azi și n-li
ne finalele campionatelor repu
blicane individuale de judo 
copiilor; La această ediție (a X-a)
își vor încerca șansele aproape 
300 de copii calificați la etapele 
județene și apoi la cele de zenă. 
La cele 5 zone au concurat nes- 
te 1200 de copii 1 întrecerile se 
vor desfășura la dou* categorii 
de vîrstă (10—11 și 12—13 ani) și 
la 7 categorii de greutate.

— DUNĂREA

in 
In

1. Steaua 23 25 1 3 281- 68 51
2. Dinam o 29 22 3 4 238- 77 47
3. S.C. M. Ciuc 29 19 3 7 257- 93 41
4. Met. Sf. Gh. 29 10 1 18 133-221 21
5. Dunărea GL 29 6 0 23 123-192 12
6. Met. Rădăuți 29 1 0 28 64-445 2

IN TURNEUL FINALPRIMELE JOCURI___
AL CAMPIONATULUI JUNIORILOR MICI LA HOCHEI
Pe patinoarul artificial din 

Miercurea Ciuc au început me
ciurile din cadrul turneului final 
al campionatului de juniori n la 
hochei. Iată primele rezultate: CI. 
sp. școlar nr. 2 București — CI.

sp. școlar Tg. Secuiesc 11—4; CI. 
ep. școlar Gheorgheni — Dună 
rea Galați 5—4; CI. sp. școlar Ll- 
ceul Miercurea Ciuc — Viitorul 
Cluj-Napoca 9—1.

Dună-

LA CONSTANȚA AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE 
------------ pENTRU JUNIORI Șl COPIINAȚIONALE DE HALTERE

CONSTANȚA, H (prin telefon).
— De joi se dispută Jn localita
te campionatele naționale de hal
tere rezervate juniorilor și copii
lor, Ia care participă aproape 400 
de concurenți. In primele zile 
pe podiumul de concurs âu evo
luat copiii (pînă la 15 ani). Iată 
campionii pe categorii: 37 kg: 
C. Tarcea (Unlo Satu Mare)
82.5 kg; 40 kg: M. Spurlea (Glo
ria Bistrița) 130 kg (57,5+72,5 kg)
— toate recorduri naționale; 44 
kg: L. Filip (Gloria Bistrița)
87.5 kg; 48 kg: A. Socaclu (Uni
rea Alba lulia) 162,5 kg (75+90)
— toate recorduri naționale; 52 kg: 
lu Muntean (Unirea Alba lulia)
157.5 kg; 56 kg: L. Moldovan
(Clubul sportiv școlar Bistrița) 
140 kg; 60 kg: A. Egyed (Gloria 
Bistrița) 167,5 kg; 67,5 kgs Gh. 
Maxim (Clubul sportiv școlar 
nr. 2 Galați) 190 kg; 75 kg: L. 
Ceaușu (C.S. Onești) 202,5 kg;
82.5 kg: P. Tufă (Clubul sportiv 
școlar nr. 2 Galați) 235 kg 
(105+135) — toate recorduri na
ționale: + 82,5 kg: Gh. Pahonl 
(Gloria Bistrița) 197,5 kg. Au

participat 145 de concurenți.

Campionatele continuă cu des
fășurarea întrecerilor la juniori 
mari și miei. Reuniunea se va 
încheia duminică cu decernarea 
titlurilor de campioni la cullu- 
rism.

nr.

SPORT LA RADIO
DUMINICA, 13 aprilie : 

de la ora 17, „Sport și mu
zică" (transmisii directe de 
la meciurile etapei a 28-a a 
Diviziei A la fotbal și infor
mații din actualitatea inter
nă și internațională) ; or» 
22,10, „Panoramic sportiv” 
(știri, reportaje și relatări 
din activitatea competițio- 
nală internă și internațio
nală, cronica „Daciadei”) ;

DE MIINE, IN STAȚIUNEA NEPTUN, ÎNCEPE 1URNEUL 
FINAL AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE SAH 

PE ECHIPE
în stațiunea Neptun, de pe ma

lul Mării Negre, începe duminică 
o importantă întrecere: Turneul 
final al campionatului național 
de șah pe echipe. Iau parte 10 
formații, reunind — cu foarte 
mici excepții — elita eșichierului 
românesc. După cum se știe, se 
joacă la lb table. 6 masculine, 2 
feminine, un junior șl o junioa
ră, alcătuindu-se 4 clasamente, 
după cum urmează: ABSOLUT 
— pe puncte de meci (3 pentru 
victorie, 1 pentru joc egal, 0 
pentru înfrîngere), MASCULIN,

FEMININ și JUN1ORI-JUN1OA- 
RE, pe puncte de partidă.

La actuala ediție a 
iau parte Următoarele 
ordinea clasamentului 
trecut): Universitatea 
Medicina Timișoara, 
rești,

LA CAMPIONATELE NAJIONALE DE BIATLON JUNIORI 
GHEORGHE BERDAR UN ..........ÎNVINGĂTOR MERITUOS
Campionatele naționale de bjat- 

lon pentru juniori s-au disputat, 
totuși, în Poiana Brașov. Un 
strat substanțial de zăpadă a 
permis amenajarea traseelor tra
diționale din Poiana Mică, astfel 
că întrecerea celor mai buni 
blatloniștl juniori s-a desfășurat 
în excelente condiții. La juniori 
mari cel mai bun s-a dovedit 
Gheorghe Berdar, de la Cons
tructorul Cîmpulung Moldove
nesc, care a cîștigat ambele pro
be individuale pe distanțele de 
15 km și 10 km. Elevul antre
norului Iuliu Pața s-a dovedit 
bine pregătit, a avut trageri des
tul de precise în poligon și a 
cucerit pe merit două titluri de 
campion național, depășind clar 
pe reprezentanții secțiilor de la 
Djnamo și A.S.A. din Brașov. 
Pentru realizările sale atit Gheor
ghe Berdar, cit și antrenorul său, 
prof. Iuliu Pața, merită felici
tări. La juniori mici în proba de 
12 km, Mihai Barbu (Brașovia) 
a cucerit titlul de campion, iar 
la 7,5 km, primul loc a revenit 
lui Radu Luțea (ASA). REZUL-

TATE TEHNICE: 15 km, juni
ori mari: 1. Gheorghe Berdar 
(Constructorul Cîmpulung) 14:09,01 
(3 min. penalizare) — campion 
național, 2. Marian Răducanu 
(CSS Rîșnov) 14:09,22(1), 3. Cor
nel Olteanu (ASA) 14:09,52(3), 4. 
Ion Stolan (Dinamo) 14:11,12(5). 
5. Simon Marton (ASA) 14:16,15 
(8), 6. Iosif Luțea (Dinamo) 
14:17,57(10); 10 km, Juniori mari: 
1. Gheorghe Berdar 45:44(3) —
campion național, 2. Ion stolan 
46:43(2), 3. Cornel Olteanu 46:57 
(2); 12 km, juniori mici: Mihai 
Barbu (Brașovia) 14:06,57(3) —
campion național, 2. Constantin 
Crăciun (ASA) 14:10,21(6), 3.
Vincențiu Pelin (Brașovia) 
14:10,29(6); 7,5 km, juniori mici: 
1. Radu Luțea (ASA) 35:37(2) — 
campion național, 2. Mihai Bar
bu 36:24(2), 3. Constantin Cră
ciun 38:17(4). Proba de ștafetă 
la juniori marl a revenit echi
pei Dinamo, iar cea de juniori 
mici Brașovlei.

competiției 
echipe (în 
de anul 
București, 

. __ , I.T. Bucu
rești, Politehnica București, Pe
trolul Ploiești, C.S.M. Cluj-Napo- 
ca, Calculatorul IIRUC Buciirești, 
Universitatea Iași, precum și 
noile promovate în prima divi
zie, Locomotiva București și Pa
rul Constanța.

Lupta se anunță echilibrată șl 
interesantă, prima șansă la locul 
I în clasamentul absolut deți- 
nîndu-o, firește, cele trei rivale 
tradiționale ale șahului nostru; 
Universitatea București, Medicina 
Timișoara și LT.B. tn întrecerea 
masculină 
aceleași 
evident 
liderului 
aflat la
Favorită .
pare Medicina Timișoara,

concurează la titlu 
formații, I.T.B. fiind 

handicapată de absența 
său. Florin Gheorghiu, 
un turneu în Anglia, 
în întrecerea feminină 

____\ cu o 
formație foarte puternică, alcă
tuită din maestrele internaționale 
Dana Nuțu, Margareta Mureșan 
și Gertrude Baumstark. Univer
sitatea București va juca fără 
Elisabeta Polihronjade, care par
ticipă la turneul de la Hiers. în 
Franța. în sfîrșit, deschisă 
anunță întrecerea juniorilor 
junioarelor, în care marea 
joritate a echipelor prezintă 
nituri valoroase. Să-i reamintim 
șl pe deținătorii titlurilor: Uni
versitatea București — absolut și 
masculin; Electromotor Timișoa
ra — feminin (echipa a retro
gradat în Divizia B) și Univer
sitatea Iași la juniori-junioare. .

se 
și 

ma- 
gar-

P.T.T. A CÎȘTIGAT „CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ 4;

FEMININA DE HANDBALETAPA A Xll-a IN DIVIZIA A
Șl ETAPA A lll-a IN „CUPA DE PRIMĂVARA" (M)

• Sezonul competițtonal de 
handbal își derulează neîntrerupt 
programul. In campionatul Divi
ziei feminine A returul continuă 
duminică cu etapa a XH-a, fiind 
programate 5 meciuri. Fiecare 
dintre acestea • își are importanța 
sa, atlt în ceea ce privește con
solidarea pozițiilor echipelor care ' 
se află în fruntea clasamentului 
cit șl în limpezirea apelor în dis
puta pentru evitarea retrogradării
• Paralel, divizionarele 

line A se află în cursa 
cucerirea trofeului „Cupa 
măvară**.

lată programul aces’ei 
nici handbalistice":

mascu- 
pentru 

de pri-

„dumi-

(pe programul I)
LUNI, 14 aprilie : de la 

ora 18,15, ;,Magazin sportiv" 
(din cuprins : știri la zl, 
săptămîna sportivă comenta
tă, notații fotbalistice, me
dalion, caleidoscop, serial 
olimpic și fotbal meridiane);

MIERCURI, 16 aprilie: 
ora 16,15, „Fotbal, minut cu 
minut" (transmisii directe 
de la sferturile de finală 
ale „Cupei României").

Divizia feminină A. Cluj-Napo- 
ea: Universitatea — TEROM lași; 
Brașov: Rulmentul — Confecția 
București; Constanța: Hidroteh
nica — Știința Bacău; București: 
Progresul — Constructorul Bala 
Mare; Tg. Mureș: Mureșul — 
Universitatea Timișoara.

„Cupa de primăvară" (etapa a 
m-a). Seria I: Dinamo București
— Steaua București, Dinamo Bra
șov — C.S.M. Borzești. Seria a 
n-a: Gloria Arad — Universitatea 
Cluj-Napoca, Politehnica Timișoa
ra — Independența Sibiu. Meciu
rile din Capitală se vor desfă
șura după următorul program: 
sala Floreasca, de la ora 17: Pro
gresul București — Constructorul 
Bala Mare (Div. A — f.); de la 
ora 18,15: Dinamo București — 
Steaua București („Cupa de pri
măvară" — m.).
• In organizarea C.S.M. Sibiu 

s-a desfășurat o competiție ami
cală de handbal feminin. Locul I 
a fost cîștigat de echipa locală 
C.S.M. care a învins cu 20—7 pe 
Oltul Sf. Gheorghe, cu 
Voința Sighișoara, cu 
Nitramonla 
pe C.S.Ș.
— coresp.).

Competiția de marș (3 etape) 
dotată cu „Cupa primăverii" a 
programat duminica trecută Ia 
Stadionul tineretului, întrecerile 
ultimei etape care au consfințit 
succesul mărșăluitorilor repre- 
zentînd asociația sportivă P.T.T. 
Aceasta a fost, dealtfel, singu
ra unitate sportivă care a pre
zentat sportivi în concurs, 
fiecare categorie, în toate 
3 etape. Rezultatele etapei

la 
cele 

- __ , __________ _____r __ a
ni-a: copil — 2 km: Cr. Colice

(PTT) 11: 25,8; începători — 3 
km: M. Petre (PTT) 18:10,6; ju
niori III — 5 km: V. Ilinca 
(PTT) 26:55,4; juniori II — 5 km: 
Gh. Frecățeanu ZZ.ZZ, ,
juniori I—S km: I. Păun (Olim
pia) 22:23,4, ~ ' -------
24:39,2, I. Alexe (Olimpia)____
seniori — 10 km: Ljodor Pescarii 
(CSM Pitești) 41:44,2, Cornel Pa- 
tușlnschl (Olimpia) 42:22,0, C-tin 
Staicu (PTT) 43:36,0, (Ion 
RASCH1VESCU — coresp.).

(PTT) 22 :58,2;

D. Ignat (PTT)
25:02,0;

PA-

JUNIORII MARI ȘI-AU DISPUTAT SEMIFINALELE 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

Făgăraș si
Sibiu. (Iile

18—11 oe
13—9 pe 
cu 11—8 

IONESCU

CONSTANȚA, 11 (prin telefon). 
Sala sporturilor din localitate a 
găzduit reuniunea «emifinală a 
juniorilor mari în care s-au dis
putat multe partide frumoase de 
un sensibil echilibru, în 
arbitrii 
tate.

IATA 
hlrtie : __ ________ | ______ ___
biu) b.p. V. Rusu (S.C. Bacău), 
E. Geofar (C.S.Ș. Constanța) b.p. 
I. Gradoie (Rapid); cat. scml- 
muscă: V. Iordache (Steagul ro
șu Brașov) b.p. T. Costache 
(F.E.A. Buc.), P. Drogean (C.S.Ș. 
Medgidia) b.p. Șt. Bădln (Voin
ța Brăila); cat. muscă: N. Tal- 
poș (Metalul Salonta) b.p. Fi.

care
au fost puși in dificul-

D.
REZULTATELE: cat.
Brănescu (Voința Sl-

„CUPA PRIMĂVERII" LA TALERE
din Capi- 
întrecerea 

.jCupa pri- 
Concursul de skeet a

I 
(Fa- 
Bră-

Burcea (Steaua), V. Saghin 
rul) b.p. D. Grigore (B.C. 
11a); cat. cocoș: V. Bărbat b.p. 
M. Clobotaru. G Rusu (B.C. Ga- < 
lăți) b.p. N. Szabo (Sticla Tur
da) ; cat. pană: I. stan 
mo) b.p. A. Cernica 
Plopeni), M. Grulescu 
Buc.) b.p. P. Ioniță 
Buc.) ; cat. semiușoară:
(Gloria Arad) b.p. R. Nuțu (Ra
pid), Fi. Țircomnicu (Olimpia 
Craiova) b.p. N. Iordache (Met. 
Plopeni); cat. ușoară.: Gh. Pas- 
caru (Voința Iași) b.p. T. Opreau 
(Aurul Bradl, M. Nlculescu (O- 
limpla Buc.) b.p A. Ivanovici 
(Gloria Arad) ; cat. semimijlocie: 
“ Mihai (Farul) b.p. N. Cioba- 

L. Baciu (Viitorul 
Delcu (Vo-

i (Dina- |
(Metalul 

-(Energia 
rvoința 
V. Rus

SÎMBATÂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15,30: I.C.E.D. — 
Dinamo Oradea (m.A), Steaua
— Djnamo (m.A), Rapid — 
Politehnica C.S.ș. 2 (mJk).

HOCHEI. Patinoarul 
cial. „23 August44, 
17: Steaua 
Ciuc (Djv.

RUGBY, 
pilului, de la ora 16: 
Gri vi ța Roșie — Dinamo Bucu
rești ; teren Tei, de ia ora 16 : 
R.C. Sportul studențesc — Stea
ua București '’meciuri în „Cupa 
Federației"), teren Tineretu
lui IV, de la ora 15: Sportul 
studențesc II — Aeronautica 
(Djv. B), teren Tineretului, 
de la ora 9: trofeul „Primă
vara rugbyului44 (meciuri de 
copii organizate de Consiliul 
municipal pentru educație fi
zică si sport).

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9.30: I.C.E.D. — Di
namo Oradea
— Dinamo 
Politehnica

FOTBAL, 
cii, de la 
studențesc 
Mare (A), _
la ora 15,45: Sportul studen
țesc — Olimpia Satu Mare 
(juniori), Stadion Republicii, 
de la ora 11: Rapid București
— Carpațl Mîrșa (B), stadion 
Progresul, de la ora 11: Pro
gresul Vulcan București 
Chimica Timăveni (B), 
dion Metalul, de la ora 
Metalul București — F.C. 
trolul Ploiești (B), 
Electronica, de la

■rttfi-
. de la ora

— S.C. Miercurea 
A).
Teren parcul co-

R. C.

(m.A), Steaua 
(m.A), Rapid — 
C.S.S. 2 (m.A).
Stadion Republi- 

ora 17,30: Sportul 
— Olimpia Satu 
stadion C.A.M^ de

«ta
ll: 

_. . Pe- 
stadion 

ora 11:

Electronica București
ROM Urzicem (C), stadion 
Automatica, de la ora 11: 
Automatica București — Teh- 
nometal București (C), Sta
dion Flacăra Roșie, de la 
ora 11 : Flacăra roșie
București — T.M. București 
(C), stadion Triumf, de la 
ara 11: Automatica București 
— Voința București (C), sta
dion Abatorul, de la ora 11: 
Abatorul București — Danu
biana București (C), stadion 
Automatica, de la ora 13: 
Vîscoza București — Viitorul 
Chlrnogi (C).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 17: Progresul Bucu
rești — Constructorul Bala 
Mare (f.A). de la ora 18,15: 
Dinamo București — Steaua 
București (..Cupa de primă
vară" — masculin A), teren 
Facultatea de Drept, de la 
ora 9: Spartac București — 
Rapid București (f.B), Uni
versitatea București — Con
fecția Vaslui (f.B), Universi
tatea București — Relonul 
Baa Mare (m.A), btnamo — 
Săvineștl (m.B).

HOCHEI. Patinoar „23 Au
gust", de la ora 17: Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc (Div. A).

RUGBY. Teren Parcul copi
lului, de la ora 10: R.C. Gri- 
vița Roșie n — Gloria Bucu
rești (Div. B).

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 9: Dinamo — Explorări 
Baia Mare (m.A), Dinamo — 
Universitatea Craiova 
Universitatea București 
pid București (f.A), 
Olimpia, de la ora 10; 
latorul București — 
Delta Tulcea (m.A).

La poligonul Tunari 
tală s-a desfășurat 
de talere dotată cu 
măverii", 
fost cel mai spectaculos, învin
gătorul fiind cunoscut doar după 
desfășurarea unul baraj de de
partajare. Cei doi protagoniști, 
Alexandru Sencovici și Dan Bu- 
duru, acumulaseră, după 200 de 
focuri, același punctaj, 195 t. 
Victoria a revenit iul Sencovici, 
învingător in baraj cu 25—24 t. 
In imediata lor apropiere s-a si
tuat tînărul Ion Toman, cu 194 t. 
Categoria juniorilor a fost domi
nată clar de ștefan Egrl, cu 144 t, 
acesta depășindu-1 cu 3 t pe cel 
de-al doilea clasat, Dumitru Ga- 
zetovicl.

După o primă zl slabă (69 t fa
ță de 72 ale lui ștefan Popo- 
vici), Grigore Tomoioagă a recu
perat decisiv în următoarele 
două zile de concurs șl și-a ad
judecat victoria la trap, cu 189 t. 
întrecerea juniorilor s-a înche
iat cu un nou record național, 
autorul fiind Llviu Mîndreanu. 
Cifra reușită: 143 t (v.r.—139 t).

REZULTATE TEHNICE: skeet, 
seniori: 1. AL Sencovici (Olim
pia) 195 t, 2. D. Buduru (Olim-

pia) 195 t, 3. I. Toman (Vînăto- 
rul Timișoara) 194 t; juniori: 1. 
Șt. Egrl (CS Bala Mare) 144 t,
2. D. Gazetovicl (Steaua) 141 t,
3. I. Maiornic (Vînătorul Timi

șoara) 136 t; trap, seniori: 1.
Tomoioagă (CS Baia Mare) 
t, 2. Șt. Popovicl (AGVPS) 
t, 3. L Buzatu (Steaua) 184
Juniori: 1. L. Mîndreanu 

........................................  ’ 2. I.
3. E.

G.
189
187 
t; _ 
(Steaua) 143 t (n.r. naț.), 
Ldrlncz (Olimpia) 131 t, 
Somoi (CS Baia Mare) 128 t.

Proba de mistreț alergător a 
revenit, cu un rezultat bun, 563 
p, lui Sorin Manea, de la clu
bul Metalul București. (Cornel 
POPOVICI — coresp.).

V. 
nu (Steaua). 
Cj.-Nap.) b.ab-3 
ința Brăila); cat. mijlocie mică: 
I. Cătană (Dacia Pitești) b.p. D. 
Sencluc (C.S.Ș. Timișoara). 
Moroiță (Rafinorul Ploiești) b.p. 
C. Llhăceanu .'B.C. Galați); cat. 
mijlocie: F. Pamfil (Voința Mă- 
cin) b.p. C. Gorgos (Voința P.' 
Neamț), M. Tuts (Steaua) b.p. 
C. Dinu (Voința Buzău); cat. se
migrea: T. Gabor (Minerul oraș 
dr. P. — - —
(C.S.M. Reșița’ 
namo) b.p. P 
Buc); cat. grea; . ..
Oradea) b.ab 1 C. Ciripan (C.SJ 
Rm. Vîlcea). Șt. Baceanschi rCri- 
șul) b.p. P. Golumbeanu (Olim- 
pia Buc). (Cornel POPA — co
resp.).

M.

O.

i.

Groza) b.o. E. Sesagă I 
P. Dorn eseu (Di- 

Nedelciu (Energia. ■ 
; V. Bota (Crisul 
C. Ciripan

ULTIMA ETAPĂ A RETURULUI IN „CUPA ROMÂNIEI" 
LA VOLEI

Intrec orile 
returului 

sfîrșit, e- 
săptămînă 

_ _____ ___ ._____ „asaltul fi
nal", adică pentru a se pregăti 
tn vederea turneelor pentru locu
rile 1—5 (Galați — feminin. Ti
mișoara — masculin, între 19 și

Cu etapa de mîine, 
de volei din cadrul 
„Cupei României*4 iau 
chip ele avînd, apoi, o 
la dispoziție pentru ,

CAMPIONATELE DE CANOTAJ - FOND
(Urmare din vag. I)

(f.A), 
— Ra- 

sala 
Calcu- 
C.S.M.

în finala probei de schi! 
simplu, victoria lui Gyozo Gali 
a constituit surpriza reuniunii 
inaugurale. Tînărul canotor 
mureșan a reușit să-1 întreacă 
pe campionul țării. Mircea 
Roman, cu aproape 30 de se
cunde. Clasament : 1. G. Gali 
(Mureșul Tg. Mureș) 41:08,5 ; 
2. M. Roman (C.N. ASE) 
41:34,5! 3. Ot. Gruber (C.F.R. 
Timișoara) 41:41,1. Alte rezul
tate. 4 vîsle : 1. Dinamo (V.
Toma, A. Lbrincz, V. Oprea,
1. Onu) 33:10,0 J 2. Steaua I
33:21,0 ; 3. Steaua II
33:46,3 ! 2. f.c.: 1. Dinamo (N. 
Simion — C. Postoiu) 39:34,1;
2. Politehnica Timișoara

42:18,5 ; 3. C.S.Ș. Deva 42:55,6 ; 
8+1 : 1. combinata Dinamo-
Steaua 32:16,2, 2. Marina Man
galia 34:18.9. 3. Politehnica Ti
mișoara 36:20,8 ; 4 rame f.c. : 
1. Dinamo București 34:59,2, 2.

Man-
C.F.R.
Zlato-

Steaua 35:05,2, 3. Marina 
galia 37:51,3 ; 2 vîsle : 1. 
Timișoara (Dorin Lukics, 
mir Balojin) 37:43,8, 2. Dinamo 
39:24,9, 3. Steaua 39:30,7 ; •

în cele două probe rezervate 
fetelor, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : 4+1 vîsle : 1. 
Aneta Marin (Dinamo), Sofia 
Banovici (Viitorul București), 
Veronica Jugănaru (C.S.A.S.E.), 
Maria Macoviciuc (Voința Timi
șoara) + Elena Giureă (Steaua) 
23:5,8, 2. Viitorul București
24:14,6, 3. C.S.A.S.E. 24:40,1 ;
4+1 rame : 1. Valeria Cătescu 
(Metalul București). Maria Tă- 
nase, Florica Silaghi, Georgeta 
Mașca + Ecaterina lane (toate 
de la Dinamo București) 24:32,5, 
2. combinata Dinamo-Voința Ti
mișoara 25,42,7, 3. Voința Bucu
rești 26:32,7.

întrecerile continuă sîmbătă 
cu probele feminine de 8+1, 2 
vîsle, 2 rame și simplu.

2.

23 aprilie) șl 7—12 (Iași — ie-' 
minim, intre 19 și 33 aprilie, șl 
Tulcea — masculin, intre 20 și
24 aprilie), în urma cărora se a
stabili și componența grupelor 
pentru viitorul campionat națio
nal, programat in toamnă. Cum 
nu toate formațiile simt scutite 
de emoții, unele modificări în 
clasament fiind încă posibile i.’ 
deci, șl.........schimbări de bilete",'
partidele de mîine se anunță a- 
tractive și interesante. Așadar, la 
feminin: Penicilina lași — arul 
Constanța, Chimpex Constanța — 
Știința Bacău. Maratex Baia 
Mare — C.S.U. Galati. Dinamo — 
Universitatea Craiova, Universi
tatea București — Rapid (ultime
le două, in sala Dinamo, de la 
ora 10). Olimpia Oradea — Uni
versitatea Timișoara- la mascu
lin: Calculatorul București —
Delta Tulcea (sala Olimpia, ora 
10). Dinamo — Explorări ala 
Mare (sala Dinamo, ora 9). Pe
trolul Ploiești — Silvania Șimleu 
Silvanlei, C.S.M. Suceava — Po
litehnica Timișoara, Viitorul Ba
cău — Universitatea Craiova, 
Tractorul Brașov — Steaua.

• Turneul final al campionatu
lui de juniori TT este progra t 
între 23 $1 27 aprilie, la Suceava 
(feminin) - și Craiova (masculin).'
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DOUA VICTORII
DE TENIS

LA EUROPENELE
DE MASĂ

ROMÂNIA BULGARIA 2618,
LA HANDBAL MASCULIN

ROMANCE
CALIFICATE

BERNA, 11 (prin telefon). 
La Campionatele europene de 
tenis de masă pentru seniori, 
dublul nostru feminin Maria 
Alexandru, Liana Urzică a re
purtat victorii în primele două 
tururi. Dacă în prima partidă, 
contra italiencelor Monnicci, 
Cergola, fetele noastre nu au 
avut probleme (3—0, la 9, 11 și 
3), în continuare au jucat con
tra unui dublu mai bun, Silha- 
nova, Pelikanova (Cehoslova
cia). Din nou victorie, cu 3—1 
(8, —14, 18, 21), sîmbătă urmînd 
să întîlnească în sferturile de 
finală cuplul iugoslav Fabri, 
Batinici. în caz de victorie, au 
asigurată medalia de bronz. 
Dublul masculin Crișan, Flo
rescu a obținut și el două vic
torii, la Zehetbauer, Koller 
(Austria), cu 3—0 (10, 13, 9) și 
la norvegienii Guttormsen, Jo
hansen, 3—0 (16, 21, 21).
în turul III ei vor avea adver
sari mult mai puternici, dublul 
iugoslav Surbek, Știpancici. La 
dublu mixt, Bohm, Ferenczi au 
pierdut la cuplul suedez Lindh, 
Lindblad, cu 1—3 (—14. —15, 28, 
-17).

în proba de simplu, Marjă 
Alexandru bate pe Dolores 
Fetter (Austria) 3—0 (11, 9, 14) 
și va juca în compania sovieti
cei Danilevichute. Eva Fe-

renczi — Veronique Germiat 
w.o. și va avea ca adversară pe 
învingătoarea dintre Zsuzsa 
Olah și Wiebke Hendriksen. 
Liana Urzică — Kirsten Kruger 
(R. F. Germania) 1—3 (15, —11, 

—18). A ieșit din cursă și 
Bohm, învins cu 3—1 (15, 
14, 9) de Mikael Appel- 
(Suedia). Simion Crișan a

ÎN TURNEUL

FLORIN GHEORGHIU, DEBUT

—16, 
Zsolt 
-18, 
gren .
întrecut în primul tur pe elve
țianul Sadecky cu 3—1 (1, 18, 
—17, 9), dar a întîlnit apoi pe 
Zoran Kalinici (Iugoslavia), de 
care a fost eliminat în trei se
turi, la 15, 18 și 16. După vic
toria asupra turcului Ozcelik, 
cu 3—0 (10, 16, 17), Șerban Do- 
boși a fost învins de Jacques 
Secretin cu 3—0 (16, 11, 18). 
Juniorul Eugen Florescu a fost 
eliminat în primul tur de sco
țianul Richard Yule, după o 
partidă foarte disputată, în 5 
seturi (14, —14, 15, —15, -17).

*
La Berna au avut loc lucră

rile Congresului Uniunii euro
pene de tenis de masă 
(U.E.T.T.), prilej cu care au 
fost alese organele de conduce
re ale Uniunii. Din partea Fe
derației române de tenis de 
masă, tovarășul Sever Dăneț 
a fost reales membru al Comi
tetului Executiv al U.E.T.T. și 
președinte al Comisiei europene 
de juniori. Ca președinte al 
U.E.T.T. a fost reales Jupp 
Schlaf (R. F. Germania).

SOFIA, 11 (prin telefon de 
la redacția ziarului „Naroden 
Sport”).

în fața unui public numeros 
și entuziast, care a aplaudat 
călduros jocul dinamic, pe 
alocuri chiar o demonstrație de 
handbal modern, echipele mas
culine ale Bulgariei și Româ
niei au susținut prima partidă 
amicală din acest an. Cum era 
și firesc, victoria a revenit re
prezentativei României cu 26—18

(11—8). Golurile învingătorilor 
au fost înscrise de Stîngă 8, Dră- 
găniță 5, Birtalan 4, Boroș 2, 
M. Volnea 2, Folker 2, Stokl 2 
și Voina 1. Echipa României, 
care se pregătește pentru Jocu
rile Olimpice de la Moscova, a 
demonstrat un nivel valoric su
perior.

întîlnirea revanșă se dispută 
sîmbătă (n.r. azi), tot la Sofia.

VASIL KRUMOV

FINAL AL C. E.
DE JUNIOARE

VICTORIOS LA LONDRA
La Londra a început un su- 

per-turneu internațional de 
șah, care este cel mai impor
tant după cel disputat aid ta 
anul 1922, cînd cubanezul J.R. 
Capablanca s-o clasat pe locul 
întîi, urmat de A. Alehin. La 
actualul turneu participă 14 
mari maeștri și maeștri inter
naționali din 9 țări. în runda 
inaugurală, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu, jucind 
cu piesele albe, l-a învins pe 
marele maestru suedez Uit 
Andersson. Korcinoi a cîștigat 
la Liubojevici, iar partidele 
Stean — Nunn și Speelman — 
Sax s-au încheiat remiză. Par
tidele Miles — Short, Browne 
— Timman și Larsen — So- 
sonko s-au întrerupt.

• La Ciudad de Mexico, după 
remiza din partida a 5-a, Por- 
tisch conduce cu 3—2 în fața 
lui Spasski. • La Alma A ta, 
Polugaevski a cîștigat partida 
a 7-a în meciul cu Tal, scorul 
fiindu-i favorabil acum cu 5—2.

ITALIA

Turneul campioanelor mondiale Io România

VOLEIBALISTELE CUBANEZE

Selecționatele României șl 
Cehoslovaciei s-au califica* 
pentru turneul final al cam
pionatului european de baschet 
rezervat echipelor de junioare 
II, ce se va desfășura între 6 
și 14 august în Ungaria. Re
zultate din ultima zi a compe
tiției de calificare. disputată 
în orașul cehoslovac Tmava : 
Cehoslovacia — România 76—54 
(37—31) j Belgia — Austria 
70—63 (33—30). Clasament fi
nal : 1. Cehoslovacia — 6 PI 
2. România — 5 p | 3. Belgia 
— 4 p | 4. Austria — 3 p.

EVOLUEAZĂ
După intîlnlrea susținută joi 

la Alexandria, reprezentativa 
.feminină de volei a Cubei, 
campioană mondială și clasa
tă pe locul 5 la ultima ediție 
a Jocurilor Olimpice, își con
tinuă turneul în țara noastră, 
întîlnind, astăzi și tniine, echi
pa României, care se pregă
tește, la rîndul său, pentru par
ticiparea la Olimpiada de la 
Moscova. în primul joc, deți
nătoarele titlului mondial — 
Mercedes Perez, Ana Garcia,

BOXERI DIN 20 DE ȚĂRI
LA A IX-a EDIȚIE A „CENTURII DE AUR"

Reuniunea inaugurală, duminică
„23 August"

La șfirșitul săptămînii vi
itoare, se va da startul într-o 
nouă ediție a turneului inter
național organizat anual de 
F.R. Box „Centura de aur". 
La invitația forului nostru de 
specialitate au răspuns afir
mativ 19 țări : Algeria, Bulga
ria, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
Republica Dominicană, Franța, 
R.D. Germană, Ghana, Iran, 
Italia, Japonia, Kenya, R. P. 
Mongolă, Nigeria, Olanda, Por
tugalia, Turcia, Ungaria și Ve
nezuela. Firește, țara noastră 
va înscrie mai mul ți sportivi 
la fiecare categorie de greu
tate.

Prezența unor concurenți de 
pe mai multe continente va 
revela în mod firesc la parti
cipanții Ia cea de a IX-a edi
ție a „Centurii de aur” stiluri 
diferite, fapt care va crea un 
Plus de interes pentru spec-

ROMANIA LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

, înaintași, in special componen- 
ții liniei a IlI-a.

Partida de duminică se a- 
nunță, totuși, mai interesantă 
decît de obicei, deoarece se aș
teaptă ca rugbyștii gazdă să 
apară și ei ca exponenți ai jo-

jucători (Marchetto, N. Frances- 
cato, Mascioletli, Mariani, De 
Anna și Robazza), de bună sea
mă rugbyștii care s-au adaptat 
mai bine noii sale concepții. în 
rest, jucători noi, de 
Villepreux așteaptă o 
convingătoare, în 
chipe bine cotată, 
a țării noastre.

20 aprilie, la patinoarul 
din Capitală
tatori și va facilita un util 
schimb de experiență între pu- 
giliști, acum, în preajma 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova.

Spre deosebire de ultimii 
ani, locul de desfășurare a în
trecerilor acestei prestigioase 
competiții va fi de astă dată 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală. Reuniunea inaugurală a 
actualei ediții este programa
tă pentru duminică 20 aprilie, 
de la ora 18. în zilele urmă
toare vor avea loc cite 
reuniuni.

Veștile 
ticipante, 
scrierile 
cam dată, 
mai demnă de semnalat ni se 
pare știrea că delegația R.P.D. 
Coreene va prezenta la Bucu
rești 9 boxeri, la... șase cate
gorii. Antrenorii coreeni au 
hotărît șă-și verifice sportivii 
și să realizeze și selecția olim
pică la categoriile semimuscă, 
cocoș și pană, unde vor avea 
cite doi participant!. Ceilalți 
trei pugiliști vor concura la 
muscă, semiușoară și mijlocie.

de la delegațiile 
în legătură cu 
nominale, sînt, .

destul de puține. Cea

fața 
cum

la care 
prestație 
unei e- 
este cea

Arbitrului englez Roger Quinlenton i se vor alinia urmă
toarele formații probabile :

ITALIA : Torresan — Marchetto, N. Francescato, R. Fran- 
cescato, Mascioletti — Bettarello, Lorigiola — Bargelli, Ma

riani, De Anna — Artuso, Basel — Bona, Robazza, Cucchiel- 
Ia (antrenor, Pierre Villepreux).

RezerVe : Ghizzoni, Morelli, Di Carlo, Angelozzi, Pivetta, 
Pavesi.

ROMÂNIA : Bucos — Chiricencu, Lungu, I. Constantin, 
Moțrescu — D. Alexandru, Paraschiv — Murariu, Borș, Enciu 
Stoica — Pintea, Dumitru — Scarlat, Muntcanu, Bucan (an
trenori, Valeriu Irimescu și Adrian Mateescu).

Rezerve : Aldea, Holban, Suciu, Marin Ionescu, O. Cor- 
neliu, Radulescu.

cului deschis, impus de noul lor 
antrenor, cunoscutul internațio
nal francez Villepreux (care ne 
cunoaște bine, jucind deseori în 
XV-le „cocoșului galic", în par
tidele cu România). Villepreux, 
cum se dovedește, caută să dea 
„azzurrllor" o direcție nouă, o 
concepție mult mai aproape de 
ceea ce se vrea în rugby, în 
1980. Iar XV-le pe care îl va 
alinia la Aquila reprezintă o 
echipă cu disponibilități pentru 
apărare, dar și cu ambiții ofen
sive. Din formația aliniată în . 
1979 n-a mai păstrat decît șase

Chiar și în aceste condiții, 
sportivii noștri, cum subliniam 
mai înainte, sînt ferm deciși să 
facă un joc bun, să-și arate a- 
devărata lor valoare, întreaga 
capacitate de mobilizare, de dă
ruire și să aducă victoria culo
rilor României. Lucrul 
este posibil, dacă ei vor 
calm, multă stăpînire de 
momentele de încleștare, 
și disciplină tactică. Nu este, 
de asemenea, neglijabil nici as
cendentul moral cu care ei vor 
intra pe teren, succesul catego
ric din precedenta întîlnire.

acesta 
dovedi 
sine în 
ordine

LA IAȘI
Nelli Barnet, Lucilla Urgelies, 
Mercedes Pomares, Imilcis 
Tellez ș.a., conduse de antre
norul Eugenio George Lafitta 
— au demonstrat calități deo
sebite, care justifică prezența 
în vîrful ierarhiei mondiale. 
Voleibalistele noastre — Ma
riana Ionescu, Victoria Banciu, 
Doina Săvoiu, Iuliana Enescu, 
Victoria Georgescu, Irina Pot- 
culeț, Crina Georgescu, Elena 
Dobroschi ș.a. — sînt hotărîte 
să dea, de această dată, o re
plică mai consistentă. Oricum, 
cu aceste întîlnirl, echipa 
noastră începe mai pregnant 
urcușul spre forma cea mai 
bună, pe care trebuie să o a- 
tingă în zilele Olimpiadei.

Deci, astăzi, de la ora 17,30, 
și mîine de la ora 10,30, în 
Sala sporturilor din Iași, din 
nou față în față 
va României și 
mondială, echipa 
confruntări care 
foarte atractive.

VIRGINIA RUZICI,
IN „SFERTURI"

LA HILTON HEAD

reprezentati- 
campioana 

Cubei, în 
se anunță

Jucătoarea româncă Virginia 
Ruzirai s-a calificat pentru 
sferturile de finală ale turneu
lui internațional feminin da 
tenis de la Hilton Head (Ca
rolina de 
7—6, 6—1 
„optimi" 
(S.U.A.).

Alte rezultate : Tracy 
tin (S.U.A.) — Heidi 
lehner (R.F. Germania) 
6—11 Kathy Jordan (- __
— Barbara Hallquist (Suedia) 
6—1, 6—0 | Ivanna Madruga 
(Argentina) — Paula Smith 
(S.U.A.) 4—6, 6—2, 6—2 ; Hana 
Mandlikova (Cehoslovacia) — 
Andrea Jaeger (S.U.A.) 6—0,
6—3 | Evonne Goolagong (Aus
tralia) — Barbara Jordan 
(S.U.A.) 6—2, 6—0.

Sud), cîștigînd cu 
partida disputată In 
cu Bettina Bungs

Aus- 
Eisber- 

i 6-1, 
(S.U.A.)

BAZELE SPORTIVE DIN MOSCOVA,

două

deo-

Noul velodrom acoperit de la Krîlatskoe, una din modemele 
baze sportive care va fi inaugurată cu ocazia J.O. de vară din 

Foto :
baze sportive care va fi inaugurată 
capitala Uniunii Sovietice A.P.N.

Intre 16 și 10 aprilie, la Tulcea

„CENTURA DELTEI"
LA BOX

La Tulcea, Intre 16 șl 19 apri
lie, se va desfășura o nouă edi
ție a turneului de box dotat cu 
„Centura Deltei". La întrecere 
șl-au anunțat participarea peste 
120 de pugiliștl de la principalele 
secții din țară. Este așteptată și 
confirmarea prezenței unor bo
xeri din Bulgaria. Polonia și 
Uniunea Sovietică. Galele vor a- 
vea loc tn noua Sală a sporturi
lor de pe malul Dunării.

MOSCOVA, 11 (Agerpres), — 
într-un interviu acordat zia
rului „Trud", primarul orașu
lui Moscova, Vladimir Pro- 
mîslov, vicepreședinte al Co
mitetului de organizare a J.O. 
de vară, a declarat între al
tele : „La Moscova se apropie 
de sfîrșit pregătirile în vede
rea Jocurilor Olimpice. Aceas
tă vastă și multilaterală acti
vitate a devenit în 
Sovietică ou adevărat 
ne a întregului popor 
ideile olimpismului, 
de spiritul prieteniei ...
între popoare, sînt deosebit de 
apropiate oamenilor sovietici", 
în continuare, V. Promîslov a 
arătat că, practic, toate bazele 
sportive noi și reconstruite din 
Moscova sînt gata să primeas
că pe participanții la întrece
rile Olimpiadei. Noile obiecti-

Uniunea 
o acțiu- 
deoarece 
pătrunse 
și păcii

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Forssa (Fin

landa), ta ziua a treia a tur
neului de calificare pentru C.E. 
feminin: Belgia — Danemarca
66—38 (39—15); Finlanda — Irlan
da 118—54 (64—23). în clasament 
conduce echipa Finlandei, cu 6 
puncte.

CICLISM 0 Turul delist al 
Belgiei a fost cîștigat anul aces
ta de olandezul Gerrie Knete- 
mann. In ultima etapă, încheia
tă la Llăge, primul a sosit D. 
Willems (Belgia), cronom trat 
pe 176 km ta 4 h 17:53 0 Cursa 
desfășurată în cinci etape în 
Italia a fost cîștigată de rutierul 
Italian Giuseppe Saronnl.

FOTBAL • La Jena. în meci 
retur pentru C.E. de tineret,

3—0 
s-a 
In 

cîș-

B.D. Germană a întrecut cu 
(2—0) formația Ungariei șl 
calificat pentru semifinale, 
primul joc, echipa Ungariei 
tlgase cu 2—0.

GIMNASTICA • La Zalaeger- 
szeg (Ungaria), întîlnirea dintre 
echipele Ungariei Șl Franței s-a 
încheiat cu un dublu succes al 
gazdelor, învingătoare cu 188,95— 
183,15 p la feminin șl cu 278,90— 
277,40 p la masculin. In concursul 
masculin, la individual compus, 
pe primul loc s-a clasat Gucozy 
(Ungaria), cu 56,85 p. La fe
minin, victoria a revenit gimnas
tei ungare Erlka Flander, cu 
38,35 p. • La Copenhaga, meciul 
dintre echipele feminine ale Da
nemarcei și Angliei s-a încheiat

p.

sportive din capitala 
Sovietice se disting

ve 
nii __ __
varietatea arhitectonică, origi
nalitate și o îndrăzneață con
cepție inginerească. O realiza
re remarcabilă este velodro
mul olimpic, iar stadionul a- 
coperit cu o capacitate de 
40 000 locuri, situat pe „Pros- 
pekt Mira", este unul dintre 
cele mai mari existente la ora 
actuală în lume.

Referindu-se la problema 
cazării oaspeților olimpici pri
marul orașului Moscova a a- 
rătat că la deschiderea Olim
piadei capacitatea hotelurilor 
din capitala U.R.S.S. va fi cu 
27 000 de locuri mai mare de
cît cea actuală, citind în acest 
sens noul complex hotelier de 
la Ismailovo, care dispune de 
10 000 locuri, precum și hotelul 
„Kosmos", cu 3 500 locuri.

Uniu- 
prin 

origi-

cu 174,5—159,05 p în favoarea oas- 
petelor. La individual compus, a 
cîștigat gimnasta engleză Nico
la Eden — 35.35 p.

NATAȚIE 0 La Austin (Texas)' 
au continuat întrecerile campio
natelor de înot ale S.U.A. Pro
ba masculină de 400 m liber a 
fost cîștigată de Mike Bruner, 
3:52,24. In proba similară femini
nă. victoria a revenit iul Kim 
Linehan, cu 4:09.58.

Alte rezultate: feminin: 200 m 
mixt — Tracy Caulkins 2:14,73 : 
masculin: 200 m mixt — Chris 
Cavanaugh 2:04,77.

TENIS. In turneul de la Na
poli, Andrei Dîrzu — Hervă 
Gauvln (Franța) 6—4, 6—3; Florin 
Segărceanu — Damian Kereticl 
(R.F.G.) 5—7, 3—6: Segărceanu;
Dîrzu — Baiardo (Italia), Simons- 
son (Suedia) .6—4, 7—5.
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