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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN UNITĂȚI INDUSTRIALE

DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, Joi dimineața, o vizită 
de lucru în trei importante u- 
nități industriale ale Capitalei 
— Uzina Timpuri Noi, între
prinderile Automecanica și Au
tobuzul.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la vizită au 
luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea și Gheorghe Pană.

Reînlîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu aceste puter
nice colective muncitorești 
bucureștenr se înscrie în 
practica democratică de lucru 
a secretarului general al parti
dului de a se consulta perma
nent cu făuritorii bunurilor 
materiale din patria noastră, 
de a analiza și stabili împre
ună cu ei modul în care s» 
înfăptuiesc. în condiții de 
înaltă exigență, programele de 
dezvoltare și modernizare con
tinuă a economiei naționale 
elaborate de cel de-al XlI-le» 
Congres al Partidului Comu. 
nist Român, de creștere, P» 
această cale, a bunăstării ma
teriale și spirituale a națiu
nii noastre socialiste.

Dialogul de lucru al secre
tarului general cu muncitorii 
uzinelor vizitate, cu conduce
rea și specialiști) centralei și 
ministerului de resort s-a axat 
pe probleme privind diversifi
carea și modernizarea produc
ției, asimilare» în fabricație a 
noi produs» cu înalț! parametri 
tehnico-funcționali, în special 
în domeniul producției de mo
toare de mare capacitate și 
putere, necesare diferitelor 
sectoare ale economiei națio
nale. ridicarea eficientei în-

îmbună- 
sporirea 

__________ _____ șl redu
cerea consumurilor materiale și 
de energie. Au fost examinate 
aspecte legate de transpune
rea cit mai rapidă în prac
tică a Programului oațio- 
aal de dieselizare a transpor
tului și, în acest cadru, pro
blema asimilării în țară. în 
întreprinderi de specialitate, a 
motoarelor Diesel de puteri 
mari de la 280 la 500 CP ne
cesare transportului greu, pre
cum și pentru echiparea auto
basculantelor de 25—27 tone, a 
autoscreperelor de 20—25 tone 
și a excavatoarelor de 5—7 mc 
solicitate de marile șantiere de 
construcții.

Importanța realizării acestui 
program, precum și a sarcini
lor deosebite ce revin indus
triei construcțiilor de mașini 
în asimilarea tipurilor de 
motoare smintite constă nu 
numai în asigurare» economiei 
naționale eu aceste produse 
de Înaltă complexitate, ci și 
tn necesitatea folosirii 
nale s combustibililor 
și a materiilor prime, 
di (iile în car» actual» 
energetică impune din „ 
tuturor statelor eforturi susți
nute in direcția economisirii 
acestor resurse al» planetei.

Pe întregul parcurs al vizi
tei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat cu sentimen
te de înaltă stimă și prețuire, 
de profundă dragoste de co
lectivele de oameni ai muncii, 
de numeroși bucureșteni care 
i-au urat ani mulți și putere 
de muncă în fruntea partidului 
și statului nostru, pentru pro
gresul și prosperitatea patriei, 
pentru bunăstare» întregului 
popor.

tregii activități prin 
tățirea tehnologiilor, 
productivității muncii

rațio- 
lichizi 

în con- 
eriză 

partea
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Campionatele

internaționale

de gimnastică

Aproape 4 000 de spectatori, 
prezeinți ieri după-amiază la 
Palatul sporturilor și cultu
rii, au aplaudat cu căldură a- 
pariția în sală — pentru fes
tivitatea de deschidere a Cam
pionatelor noastre internațio
nale de gimnastică — pe re
prezentanții celor 18 țări par
ticipante la această prestigi
oasă competiție.

După cuvîntul de bun ve
nit și succes adresat concu- 
renților de către președinte
le comisiei de organizare. conf. 
univ Gheorghe Ghișoiu, vice
președinte al federației noastre 
de specialitate, gimnastele și 
gimnaștii și-au început 
sionanto dispută pentru 
rirea prețioaselor trofee < 
de organizatori.

E ușor de înțeles că 
majoritate a iubitorilor 
nasticii au dorit să urmăreas
că, in primul rînd, în între
cere pe sportivele noastre, 
campioane mondiale, medalia
te și laureate a multor com
petiții internaționale de mare 
amploare. Spre marea lor sa
tisfacție și, de ce să nu o 
spunem, și a noastră, gimnas. 
tele românce au făcut din nou 
dovada incontestabilei lor cla
se, dominînd categoric — prin 
exerciții de înalt nivel — con
cursul cu exercițiile Impuse 
din prima zi.

Ca și ou alte multe prile
juri, marea noastră campioa
nă Nadia Comănecî ți-a 
monstrat cu prisosință 
luciitul talent și valoarea 
cunoscută în întreaga 
Dezinvoltura, suplețea, 
cizia și ținuta impecabile i-au 
permis — cu toată exigența 
brigăzilor de arbitr» — să

; pa- 
cuce- 

oferite

marea
gim-

de- 
stră- 

re- 
Iume. 
pre-

Campionatele internaționale de sărituri ale României

RUXANDRA HOCIOTĂ, LOCUL / LA TRAMBULINA
Înaintea campioanei mondiale, IRINA KALININA
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NADIA COMĂNECÎ A OFERIT IERI 
UN ADEVĂRAT RECITAL!

La băicfi, Dan Green conduce Gupa exercițiile impuse
cucerească cele mal mari no
te din concurs și să se insta
leze confortabil pe primul loc 
duipă această primă zi. Solul 
Nadiei a fost notat cu 9,80, la 
fel ca și bîrna — dar în am
bele probe nu am văzut ce a- 
nuime a putut scădea din nota 
maximă.., Săriturile și pa
ralelele inegale, executate cu 
măestiria-i știută, au fost no
tate cu 9,901

alese, care vor decide pe în
vingătorul Ia individual com
pus.

REZULTATE TEHNICE : e- 
xerciții impuse feminin : L
Nadia Comaneci 39,40, 2. Emi
lia Eberle 38.55. 3. Melita Ruhn 
38,50, 4—5. Dumitrița Turner și 
Rodlca Dunca 38.15. 6. Mart- 
lena Vlădărău 37,45. 7. Mari- 
lena Neacsu (toate România)

Cu măiestria-i recunoscută, Nadia Comănecî evoluează la bvmă 
Foto : Ion MIHAICA

SIBID, 17 (prin telefon). 
Prezența la proba de trambu
lină a campionatelor interna
ționale de sărituri ale Româ
niei a Irinel Kalinina, campi
oana lumii, cît și a altor re
prezentante ale U.R.S.S., R. D. 
Germane, Cehoslovaciei, țări 
ale căror sportive au cucerit, 
de-a lungul anilor, medalii la 
Jocuri Olimpice și la campio
nate mondiale, a asigurat pro
bei respective garanția unei 
întreceri prestigioase. în aceste 
condiții, victoria româncei Rn- 
xandra Hociotă este cu atît mai 
lăudabilă, motiv pentru care 
adresăm felicitări talentatei și 
ambițioasei concurente, precum 
și antrenorului ei, Dumitru Po- 
poaie

Succesul Ruxandrel Hociotă 
(intr-o întrecere care s-a bucu
rat de un arbitraj de o ca
litate exemplară) s-a contu
rat după săritura a șapte (du
blu salt și jumătate înapoi gru
pat), pentru care sibianca a 
primit cu 20 de puncte mai 
mult decît Kalinina și a fost 
decis în salturile următoare, pe 
care Hociotă le-a executat la 
un înalt nivel tehnic. In mod 
deosebit a impresionat la un 
salt și jumătate înapoi cu un 
șurub și jumătate, dublu salt 
și jumătate înainte în echer 
și un salt și jumătate contra- 
grupat, pentni care a fost punc
tată cu note între 7 și 8- Irina 
Kalinina a greșit destul de mul* 
săritura a opta (dublu salt și

jumătate înapoi grupat), spo- 
rindu-și astfel handicapul pe 
care nu l-a mai putut recupera 
La ultimele două sărituri. Du
pă cum era de așteptat, pozi
țiile următoare au fost ocupa
te de săritoarele apreciate ca 
protagoniste ; din păcate, din
tre ele a lipsit Felicia Cîrstea 
care, fiind bolnavă, a avut o 
prestație sub posibilități.

Victorie românească 
platformă băieți, unde 
dru Bagiu s-a Impus 
plusului de experiență,
convingător deoarece a greșit cu 
inadmisibilă ușurință la dublu

Dumitru STÂNCULESCU

Satisfacția reușitelor marii 
noastre sportive a fost între
gită de evoluțiile celorlalte 
gimnaste, pregătit» de antre
norii emeriti Marta și Bel» 
Karoly, situat» toate pe pri
mele 7 locuri ale clasamentu
lui după exerciții!» impuse, pe 
locul 8 aflîndu-s* sportiva din 
R P. Chineză N) Pei Yao, ca
re a lăsat o frumoasă impre
sie.

Foarte echilibrată, întrecerea 
băieților. In grupU! gimnaș- 
tilor noștri — format din Dan 
Grecu (locul 1), Aurelian Geor
gescu (3), Romulus Bucuroiu 
(4), Gabriel Popesen (5), Ion 
Checicheț (6) și Kurt Szilier 
(7) — s-a intercalat doar spor
tivul chinez Tong Fei, situat 
pe locul secund. Disputa lui 
cu Dan Grecu se anunță ex
trem de interesantă vineri, cînd 
vor avea loc exercițiil» liber

37,05, 8. NI Pei Yao (K P. Chi
neză) 37,00, 9. Galina Marinova 
(Bulgaria) 36,95. 10. Zmeng Jei 
(R. P. Chineză) 36,75; mascu
lin ; 1. Dan Grecu (România) 
56,50, 2. Tong Fei. (R. P. Chi
neză) 56,45. 3 Aurelian Geor
gescu 55,70. 4. Romulus Bucu- 
roiu 55,40, 5. Gabriel Popescu 
55,15, 6 Ion Checicheț 54,95, 
7. Kurt Szilier (toți Ro-mânia) 
54,90, 8. Robert» Richardo (Cu
ba) 54,85. 9. Wang Xicoming 
(R. P Chineză) 54.55

Vineri, de la ora 17.30, la 
Palatul sporturilor si culturii 
va continua concursul băie
ților cu exercițiile liber alese, 
iar sîmbătă, de la aceeași oră, 
întrecerea fetelor. Duminică, 
de la ora 10, finalele pe apa
rate ale celor mai buni 8 
gimnaști și gimnaste.

Paul IOVAN

Astăzi, la Snagov CENTURA
CAMPIONATUL

DE MARE FOND
DESCHIDE SEZONUL
LA CAIAC-CANOE
Sezonul competițional intern 

la caiac-canoe se deschide as
tăzi cu tradiționalul campionat 
republican de .mare fond. în
trecerile se desfășoară pe lacul 
Snagov și cuprind curse pe dis
tanțele de 10 000 m (caiac fete) 
și 20 000 m (caiac și canoe băr
bați) care vor avea loc în două 
reuniuni, după următorul pro
gram : dimineața : caiac 2 fete 
(ora 9,00), caiac simplu fete 
(9,05) ; canoe dublu (10,15), ca
noe simplu (10,20) ; după amia
ză : caiac dublu bărbați (16,00), 
caiac simplu bărbați (16,05).

șl la 
Alexan- 
datorită 
dar ne-

(Continuare in pag. 2-3)

AUR“

FĂRĂ SPORT ÎMBĂTRÎNEȘTI MAI REPEDE»♦ 7

susține doctorul in științe medicale MIRCEA CONSTAN 
TINESCU, fost sportiv, medic de lot reprezentativ

Doctorul în științe medicale 
. Mircea Canstantinescu nu este 

numai un renumit chirurg și 
un priceput organizator, care a 
condus timp de 13 ani Spitalul 
de urgență, iar de șapte

... ORA ANTRENAMENTELOR
Hotelul „Lido“ din Capitală 

a devenit, în aceste zile, un a- 
devărat centru sportiv. Boxeri, 
antrenori, arbitri, șefi de dele
gații din peste 20 de țări, din 
4 continente și-au dat 
la București pentru a 
zenți la cea de a IX-a 
turneului internațional 
„Centura de aur“. Se 
impresii, se fac cunoștințe, se 
avansează oronosticuri. Compe
tiția este apreciată ca unul 
dintre cele mai importante 
teste dinaintea Jocurilor Olim
pice de la Moscova. Autocarele 
pleacă și revin cu sportivii și 
antrenorii care nu uită nici o 
clipă de antrenamente... Sălile 
de box ale Capitalei noastre 
găzduiesc cu ospitalitate 
delegațiile pugiUștilor de 
hotare, care se 
tinuu.

Reporterului 
tul de greu să

tntîlnire 
ti pre- 
ediție a 
de box 
schimbă

pregătesc

toate 
peste 
con-

des-ii este 
urmărească a-

cest du-te-vino- El reține un 
singur fapt Toți sportivii pri
vesc cu mare atenție partici
parea lor la competiția ce va 
debuta duminică la Patinoarul 
artificial „23 August". An
trenamentele boxerilor cuba
nezi sînt urmărite cu mult in
teres, clasa boxerilor din Ma
rea Caraibilor fiind recunoscută 
de multă vreme. Titlurile de 
campioni olimpici și mondiali 
cucerite de cubanezi îi reco
mandă cu prisosință printre 
protagoniștii oricărei întreceri 
de mare anvergură. Dar, spe
cialiștii nu uită nici un mo
ment că reprezentanții Vene- 
zuelei, R. P. D. Coreene, Bul
gariei, Ungariei, sînt redutabili 
in orice Întrecere internaționa
lă. Acestora alăturîndu-li-se, e- 
vident, reprezentanții țării 
noastre, boxeri redutabili, me- 
daliați și cîștigătorî ai multor 
turnee internaționale.

In fiecare delegație de peste 
hotare se află și cîte un arbi
tru. Intr-o discuție avută cu 
Gabriel Danciu — președintele 
colegiului de arbitri al 
F.R.B. — am aflat că la turneul 
„Centura de aur“, vor oficia 
și purtătorii ecusoanelor 
A.I.B.A. și A.E.B.A. din țara 
noastră Este vorba de Dumi
tru Banei u, Petre Epureanu, 
Dumitru Petrișor, Florian P>- 
roiu, Victor Șchiopu, Mihai Voi- 
culescu (A.I.B.A.), Ion Gorgan. 
Radu lorgulescu, Elie Popovici, 
Cornel Tucă, Laurențiu Vlad și 
Marin Zamfirescu (A.E.B.A.).

• Biletele de intrare pentru 
„Centura de aur” s-au pus în 
vînzare la Agenția Loto-Prono- 
sport din pasajul subteran de 
la Universitate și la casele sta
dionului „23 August“ (B-dul 
Muncii). La casele Patinoarului 
.,23 August" nu se vînd bilete.

ani se află în fruntea Cli
nicii de chirurgie a Spitalu
lui regionali C.F.R. București. 
Cunoseutul medic a funcționat 
15 ani și pe lingă lotul repre
zentativ de rugby (plus echipa 
Dinamo), la ora actuală acor- 
dînd asistență de specialitate 
selecționatei secunde. Lucrul a- 
cesta — remarcabil în sine, 
prin efortul de a răspunde în 
mod onorabil tuturor soli
citărilor — conține și o doză 
de inedit. Pentru că doctorul 
..•rugbyștilor a fost ani buni, 
fotbalist :

— Am făcut fotbal din liceu, 
avindu-i colegi la Mihai Vi
teaza pe Cernea și pe Andrei 
Rădulescu. Printre teribilii ad
versari de atunci s-a numă
rat și Bazil Marian, cel care 
i-a făcut răni la miini, cu 
suturile sale, portarului echipei 
mele intr-o finală de campionat 
școlar, pe care am pierdut-o, 
1—6, toate golurile victoriei 
fiind opera lui. Un an am ju
cat la juniorii Unirii Tricolor, 
pentru a ajunge, mai apoi, la 
Arte Grafice, in Promoție, ală
turi de Blujdea și de Eugen 
Barbu. Din viața acestei e- 
chipe s-a inspirat scriitorul

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. 2-3)



Iile fie Toconța, iile ale „DACIADH" fle Tora ia Miniș

MUNCĂ, SPORT Șl VOIEBUNĂ-

AȘA îl STĂ BINE TINEREȚII
In sfîrșit, soarele-! călduț și 

lumina lui se joacă prin coroa
nele zarzărilor și caișilor de pe 
dealurile Minișului, coroane în 
care azi-noapte a nins cu hor
bote de flori. Lumina lui a făcut 
mai frumoase casele noi ale mi- 
nișenilor, mai vii culorile trenin
gurilor și tricourilor și șorturilor 
sutelor de copii care, cu o exu
beranță nestăvilită, au luat în 
stăpînire terenurile bazei sporti
ve. Lumina dimineții a aprins, 
parcă, literele îndemnului scris 
pe panoul de cițiva metri lungi
me ridicat la intrare: „Succes 
deplin în întrecerile „Daciadei" 
de vară". De mult nu am văzut 
un peisaj atît de frumos, ca 
<aici, la Liceul agroindustrial. Pe 
o suprafață de 170/70 m sînt par
celate cu iscusință de arhitect: 
un teren de fotbal, terenuri de 
handbal și volei, de baschet și 
tenis, un bazin de înot (în con
struct ie), pistă de atletism. Și 
toate sînt pline de copii. „Cînd 
am venit la Miniș, prin 1976, pe 
aici nu era nimic. Dar exista 
hărnicia copiilor și a cadrelor, 
iar conducerea liceului — direc
tor, ing. Felicia Seran — aștepta 
un profesor de specialitate pen
tru a-1 sprijini să facă treabă".

Cel care,ne vorbește, un tînăr 
nu prea înalt, simpatic, este pro
fesorul de educație fizică Ștefan 
Mureșan. Sosit la Miniș cu ho- 
tărîrea de a rămîne aici, el s-a 
apucat sistematic de lucru. Ne 
povestește despre alergătura după 
materialele strict necesare, des
pre entuziasmul cu care copiii 
acestei școli (care în curînd va 
sărbători 100 de ani de existență) 
au muncit la amenajarea și în
grădirea terenurilor, la săditul 
pomilor. „Dar cîte nu mai sînt

de făcut I 7 De terminat bazinul, 
de finisat pista de atletism, și 
atîtea alte amenajări. Avem ne
voie de zgură și de... mai mult 
ajutor din partea organelor cu 
atribuții în sport", continuă prof. 
Mureșan. Notînd aceste amănunte, 
privim din cînd în cînd spre 
disputele de pe terenuri. „Nu vă 
stînjenim de la lucru ?“ — îl în
trebăm. „Copiii știu ce au de fă
cut. Avem responsabili de grupă, 
arbitri, conducători de întreceri, 
desemnați odată cu deschiderea 
clubului de vacanță. Ei conduc 
campionatele în aceste zile, din 
cadrul „Daciadei". Doar au ex
periență. Sînt printre ei și per
formeri de perspectivă..."

Da, există printre ei sportivi 
care au adus frumoase trofee în 
vitrina liceului: Marcel Martus și 
Gena Moghioroș — finaliști pe 
țară la atletism, în cadrul „Da- 
ciaded", echipa de volei — locul 
n pe județ hi „Cupa primăverii", 
judoka ce posedă „Centura nea
gră", campioni pe comună la ci
clism, fotbal, trîntă... •

Pe terenul de fotbal întîlnirea 
dintre două clase s-a încheiat la 
egalitate. Acum cineva alcătuiește 
o grupă de băieți care urmează 
să plece la parcul dendrologic, 
pentru lucrări de primăvară. Șl 
parcul acesta este tot o realizare 
a elevilor, conduși de profesorii 
Gertrude Crișaci și Gheorghe Ma- 
dos, specialiști în materie. Alți 
elevi, dintre cei mai mari, vor 
pleca să dea o mînă de ajutor 
în cîmp, la lucrările agricole. 
„Zilele vacanței — continuă pro
fesorul — sînt zile de sport, zile 
ale „Daciadei", dar și de muncă. 
Așa îi stă bine tinereții" !

Viorel TONCEANU

CAMPIONATE • COMPETIȚII ® CAMPIONATE • C(
MEDICINA TIMIȘOARA LA A 4-a INFRÎNGERE 

CONSECUTIVA IN CAMPIONATUL DE ȘAH (echipe)
NEPTUN, 17 (prin telefon). Din 

nou o rundă (a 4-a) foarte ani
mată în finala campionatului nas 
ționail de șah pe echipe. Surpri
za zilei era să se producă în 
întîlnirea Farul Constanța — 

ultima clasată punînd la 
grea încercare pe lidera clasa
mentului. I.T.B. a cîștigat la li
mită, cu 5,5—4,5 (3,5—2,5 la mas
culin, 0,5—1,5 la feminin, 1,5—0,5 
la juniori—junioare), victoria
bucureștenilor fiind decisă în par
tida junioarelor ; Monica Barb a 
învins-o pe Daniela Mănăilă.

Și totuși, surpriza zilei s-a pro
dus, dar * ’ ' s—
București 
încheiată 
la scorul _ _ , , , ,
1—1). Timișorenii, altădată candi
dați la titlu, se află la a patra 
înfringere consecutivă și vor tre
bui să lupte pentru evitarea re
trogradării 1 In partidele decise. 
Voiculescu l-a învins pe Ungu- 
reanu, Rotariu pe Ilijin, Teodo- 
rescu pe Mărășcscu, Zarcula pe 
Osman, iar Dana Nuțu pe Elena 
Răducanu.

O vicîtorie prețioasă a obținut 
Calculatorul București care în
trece pe Petrolul I.P.G. Ploiești

TREI DIVIZIONARE A Șl 
„CUPA ROMÂNIEI"

întrecerile de baschet feminin 
pentru „Cupa României" (organi
zate pentru prelungirea activită
ții competition ale, în special a 
echipelor divizionare A, care au 
evoluat fără jucătoarele din lo
tul olimpic) se încheie prin tur
neul final, găzduit, de astăzi 
pînă duminică, de sala Floreasca. 
La turneu participă câștigătoarele 
grupelor semifinale, formațiile 
Crișul Oradea (grupa A), Comer
țul lie. „Bolyai" Tg. Mureș (gru
pa B), Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești (grupa C) și Olimpia Bucu
rești (grupa D). De menționat 
prezența printre finaliste a divi-

în
cu 
de

meciul Locomotiva 
Medicina Timișoara, 
victoria feroviarilor 

5,5—4,5 (4—2, 0,5—1.5.

„FĂRĂ SPORT
(Urmare din pag. I)

pentru cartea „Unsprezece", in 
care pot fi recunoscut in doc
torul Voicu. Am trecut la for
mația Casei Scinteii, unde juca 
ți Colea Vîlcov, pe urmă la 
Venus, iar în ’54 am plecat la 
Mărășești, ca medie. Am dat 
aici peste o echipă ce juca in 
„raion", la care am fost golge- 
ter, căpitan și antrenor și cu 
care am urcat citeva trepte in 
fotbalul de performanță. Chi
mica de azi se consideră înfiin
țată odată cu venirea mea...

— Toate sînt bune, numai 
că... de unde și pînă unde 
rugby ?

— Tot din fotbal ! Reîntors 
in Bucurețti, am continuat să 
joc la Sănătatea, mergind des 
și la un campionat „de casă", 
unde l-am cunoscut pe tovarășul 
Emil Drăgăncscu. actualul mi
nistru al sportului și turismului. 
Avea, țin minte, un șut foarte 
puternic, plasat. Dinsul m-a 
atras, pe nesimțite, spre tere
nul cu buturi. Iar intr-o zi 
mi-a spus că ar avea nevoie 
de mine ca medic la lotul de 
tineret. N-am șovăit nici o 
clipă.

Jucam și tenis, la Dinamo, 
cu profesorul Țurai, cu dr. Za
rei Dumitrescu, dr. Andrei Fi- 
rică, profesorul C. K. Dimitriu. 
Din cînd in cînd, antrenorii 
Bădin și Segărceanu mă invitau 
să fiu partenerul Marianei Cio- 
golea, al lui Iudith Dibar sau 
al marii speranțe de azi, Aurel 
Segărceanu. Aici l-am cunoscut 
pe unul dintre cei mai devo
tați și dotați antrenori de rug
by, pe Tiiti Ionescu, care în
cerca cu incăpăținare scheme 
„de ultimă oră", chiar cu ris
cul înfringerii. Am devenit și 
medicul rugbyștilor dinamo- 
viști. Neretribuit, fiindcă mi-arn

ÎMBĂTRÎNESTI ■i
spus mereu că de pe urma 
sportului nu trebuie să iau 
bani.

— O întrebare de genul „vă 
place sportul", după ceea ce 
ne-ați spus, ar fi de prisos. 
Mai degrabă să vă întrebăm de 
ce vă place sportul ?

— Fără a face sport, îmbă
trânești mai repede. El face 
viața mai frumoasă. Și trebuie 
început devreme : înainte de a 
ajunge să facă un sport sau 
altul in mod organizat, copilul 
să joace oriunde și orieînd poa
te. Noi. pe vremea noastră, a- 
veam mereu un meci aranjat 
după ore. Jucam desculți, 
ceea ce e formidabil — așa nu 
ai cum să greșești, deprinderile 
se formează corect. Eu unul nu 
pot fi de acord cu tot felul de 
teste care - se dau astăzi la 
școală în detrimentul jocului... 
Mai ales astăzi, sportul e o 
necesitate. Trăim vremuri de 
poluare. Stăm în camere închi
se, procentul de oxigen e re
dus, crește consumul de bioxid 
de carbon de la cei din jur 
(cum e cazul, spre pildă, la o 
petrecere). Or, a trăi înseamnă 
a avea metabolism, ardere in 
celulă, aportul de oxigen și e- 
limlnarea bioxidului de carbon 
făcindu-se prin intermediul că
răușului numit singe. De aceea, 
sînt un inamic convins al tu
tunului. Fumul de țigară supra
solicită sistemul de transport. 
Suferă sistemul nervos, imbă- 
trînești înainte de vreme. Dacă 
pe noi ne prindea antrenorul 
cu vreo țigară in buzunar ne-o 
băga pe git. Nu e nici o exa
gerare ! Nu am băut, nu am 
fumat, așa se face că puteam 
juca și două meciuri la rind.

— Băieții dumneavoastră fac 
sport ?

— I-am dus la rugby, deși 
cel mic ar vrea să ajungă fot
balist. Dar rugbyul e mai corn-

MAI REPEDE"
plex, dă satisfacții mai mari, 
prin atmosfera de tovărășie și 
prin joc, unde e loc pentru fie
care, cel mic puțind fi egalul 
celui mare, dacă e bine pregă
tit. Trebuie să joace toți, alt
minteri rugbyul iși pierde esen
ța. In acest sport, totul e alt
fel. Iată, după mine, echipa 
care nu știe să cinte in cor nu 
merită să fie printre cele bune. 
Pentru că la rugby și repriza 
a... treia e foarte frumoasă și 
interesantă, adversarii devin 
redevin prieteni.

— Apropo, este adevărat 
operați cu muzică ? Și dacă 
cum de nu vă deranjează, 
dumneavoastră sau pe bolnav ?

— M-am obișnuit, intr-ade
văr, să pun casetofonul in 
de operație, lntrebindu-l 
înainte pe bolnav ce gen 
feră, ce cintăreț (discoteca 
e foarte bogată, astfel că 
satisface orice gust). Mă 
centrez extraordinar astfel, 
nu numai eu 
zenți în sală. E o liniște abso
lută. Asistentele (două, foarte 
bune, sînt soții de rugbyști : 
Florentina Aldea și Sanda Ion) 
umblă pe vîrfuri. Recent, a 
venit la mine o fostă pacientă. 
N-am recunoscut-o. 
mandat : 
care, acum 
Grieg".

— V-am

sau

că 
da, 
pe

sala 
mai 
pre- 
mea 
pot 

con- 
Și 

toți cei pre-

S-a reco-
„Eu sînt bolnava 
15 ani, am ascultat

întrebat mai de
vreme dacă copiii dv. fac sport. 
Dar doctorul Constantinescu, 
mai face ?

— Ori de cîte ori am o oră 
liberă. Și, oricum, nu pierd o- 
cazia unei clipe de delectare in 
Parcul copilului; aici, totul 
vorbește despre rugby, nu ca la 
Dinamo, unde băieții nu au 
unde să se antreneze, darămite 
si joace. O gură de oxigen, 
iată tot cîștigul incursiunii in
tr-un „leagăn de rugby". Dar 
cit e el de mare...

ȘTEFAN CONSTANTIN — 
Cîmpuiung Muscel. Aveți drep
tate In toate referirile dv. la 
fotbalistul Nicolae Dobrin. Ce 
a fost în trecut a fost, pre
feratul dv. (șl nu numai al 
dv.), cum bine știți, a evoluat 
în acest sezon în două partide 
internaționale. Dacă coechipie
rii l-ar fi... simțit mai bine 
pe piteștean, cu siguranță că 
randamentul echipei naționale 
ar ti fost mult superior. Ceea 
ce trebuie să subliniem este 
faptul că Dobrin a venit la 
tot cu gînduri bune și sufle
tul deschis. Așa cum a venit 
de fiecare dată cînd a fost 
chemat.

DIONISIE BALAZS — Com. 
Cristeștl, Mureș (str. Princi
pală nr. 556). Bănuim cit de 
mult țineți la A.S.A. Tg. Mu
reș. se vede din cele ce ați 
așternut pe hlrtie. De fapt.

așa H stă bine unul adevărat 
suporter : să fie alături de 
echipa sa și la bine șl la rău. 
Optimismul pe care îl mărtu
risiți deschis poate să se ma
terializeze numai în măsura 
în, care Boldni, Hajnal, Boze- 
șari et comp, se vor ridica 
la nivelul bunelor partide pe 
care, nu de mult, le realizau 
acasă șl în deplasare.

I. V. TIRNAVA — Cluj-Na
poca. Povestea cu nerespecta- 
rea de către unele ech'pe a 
culorilor Clubului la jocurile 
oficiale (este vorba de echipa
mentul sportiv) se repetă a- 
proape cu flecare ediție de 
campionat. Am mai scris pe 
această temă și sîntem întru- 
totul de acord cu observația : 
„de ce nu face F.R.F., odată 
pentru totdeauna, ordine tn 
această privință 7". Mal ales, 
adăugăm noi, că în Regula

mentul de organizare a acti
vității fotbalistice stă scris, 
negru pe alb, că toate echi
pele sînt obligate să apară în 
teren cu culorile clubului pe 
care-1 reprezintă.

PETRE CIOBANU — Bănești, 
Prahova. Părerile sînt împăr
țite în privința disputării me
ciului „’70 cu ’80". Dumnea
voastră ați fi văzut mal utilă 
o partldă-test cu un partener 
eventual de peste hotare. Dar 
echipele mari au calendarul 
planificat cu cel puțin un an 
înainte; deci, datorită progra
mului atît de încărcat, acele 
formații nu pot fi contactate 
de azi pg mîine. Așa că. ac
ceptați drept pozitive — cum 
singur spuneți — calitățile și 
rezultatele acelui meci pe care 
nici dv. — sîntem siguri — nu 
E veți uita curînd.

Stelion TRANDAF1RESCU

CU 6,5—3,5 (4,5—1,5, 1,5—0.5 șl
0,5—1,5). Universitatea București 
a realizat scorul rundei în dis
puta cu Universitatea Iași : 7,5— 
2,5 (4,5—1,5, 1,5—0,5 și 1,5-0,5).
Printr-o excelentă prestație a ju
niorului și junioarei. Politehnica 
București întrece cu 6—4 (3—3,
1—1, 2—0) pe C.S.M. Cluj-Napoca. 

în clasamentul ABSOLUT con
duce I.T.B. cu 12 puncte de 
meci (23,5 puncte de partidă). 
Urmează : Universitatea Bucu
rești 9 (26,5), Politehnica 9 (22,5), 
Petrolul 7 (22) ; în clasamentul
MASCULIN s-a detașat Univer
sitatea București cu 16,5 puncte 
de partidă, secondată de I.T.B. 
cu 15 și Politehnica cu 13; la FE
MININ lidere sînt Universitatea 
Iași și Medicina cu 5,5 p, urmate 
de Universitatea București 5 p 
și Calculatorul 4,5 ; în sfîrșit, la 
JUNIORI-JUNIOARE pe primul 
loc se află Politehnica cu 6,5 
urmată de Petrolul 5.5, Universi
tatea București 5 șl I.TJB. 4.5. 
CampionMufl continuă cu runda 
a V-a, după care va avea loc o 
zi de odihnă.

Th. NICOARA 
arbitru Internațional 

UNA DIN „B“ IȘI DISPUTA 
LA BASCHET FEMININ

zlonarel B Comerțul lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș care, pregătită de a- 
preciatul antrenor Gheorghe Ful- 
lSp, a izbutit să elimine (In gru
pa semifinală) divizionarele A 
Universitatea Timișoara și Mob-la 
Satu Mare. Dealtfel, formația 
mureșeană este fruntașă șj fn Di
vizia B de tineret, aflîndu-se In 
pragul promovării în Divizia A. 

Astăzi, în etapa inaugurală, au 
loc, de la ora 16,30, partidele; 
Olimpia — Comerțul lie. „Bolyai" 
șl Politehnica C.S.Ș. 2 — Crișul.
• Singurul meci al ceea ce ar 

fi trebuit să fie turneul final al 
campionatului național masculin, 
jocul Steaua — Dinamo, va avea 
loc slmbătă, la ora 13, in sala 
Floreasca, după Intilnirile femi
nine din cadrul „Cupei României".

DIVIZIA B LA RUGBY
Rezultate: seria I: Dunărea — 

Știința Buc. 48—0, R.C. Grivița 
Roșie II — Gloria 6—18, R.C. 
Sportul studențesc II — Aeronau
tica Buc. 6—20, Ș.N. Oltenița — 
Petrochimistul Pitești 4—7, Rul
mentul Alexandria — Olimpia
12— 3; seria a Ii-a: Electrotimiș 
— Unirea Săcele 27—0, Gloria 
P.T.T. — Politehnica Cluj-Napo
ca 15—3, Dacii I.P.A. Sibiu — 
C.F.R. Cluj-Napoca 3—0, Minerul 
Lupeni — Electroputere Craiova
13— 15, Metalurgistul Cugir —
I.O.B. Balș 7—4 1; seria a III-a: 
Rulmentul II Bîrlad — Politehni
ca n Iași 4—7, Automobilul Ga
lați — C.S.M. Suceava 10—24, 
Rapid C.F.R. Galați — C.F.R. Su
ceava 4—0 (forfait); seria a IV-a 
(constănțecnă): Constructorul —
I.T.C. 7—0, Dacia — Portul 4—13, 
Rapid C.F.R. Fetești — Voința 
17—13, T.C. Ind. Midia — Farul 
H 84—0, Pescărușul Tulcea — Me
talul Mangalia 6—3. Chimia Nă
vodari — C.F.R. 6—29 și în 
derby disputat miercuri: 
struoborul — C.F.R. 0—0.

G Ne-a vizitat țara echipa 
ceză de juniori ASPTT 
cane a susținut două jocuri la 
Constanța: 0—17 cu CI. sp. șc. 2 
Constanța și 20—17 cu Selecțio
nata orașului englez Huli, aflată 
și ea în turneu în România.
• ieri, în „Cupa Federației", o 

surpriză de proporții: Steaua — 
R.C. Grivița Roșie 17—22 (4—9) ! 
Meci spectaculos, cu trei încer
cări de fiecare parte.

DIN CELE TREI JOCURI PROGRAMA 
NUMAI DOUĂ, AMBELE INCHEIA1 

SCONTATE IN DIVIZIA A D 
tlda a foi 
foaia de 
foarte pu 
au fo^/rr 
Dumitrach 
2, Axinte 
țes cu și S 
arbitrajul 
cele două 
C. Co va ii t 
rc$ti. (T. I 

S.C. MIÎ
METALUL 
(1—2, 3—0, 
prima rep 
condus d< 
2 și 2—1, 
in contini 
delor, car< 
Miklos 2, 
Antal, g 
Gheorghe 
și Both. 
(București) 
linii de A 
ambii din 
PAȘCANU

Astăzi ai 
urmînd ca 
săptămina 
meciurile i

Doar în două din cele trei par
tide, programate ieri în cadrul 
etapei a 32-a a Diviziei A de 
hochei, prima serie valorică, a 
fost consemnat un rezultat final. 
Mai precis în cele de la Miercurea 
Ciuc șl Galați, unde favoritele, în 
speță S.C. Miercurea Ciuc șl Di
namo, au ciștigat. Jocul de la 
Suceava, dintre Metalul Rădăuți 
și Steaua nu s-a disputat din 
cauza unor defecțiuni ivite la 
instalația patinoarului artificial 
din localitate. Iată cîteva însem
nări de la celelalte două jocuri :

DUNĂREA GALATI — DINAMO 
BUCUREȘTI 2—8 (1—2, 0—3, 1—3). 
Victorie pe deplin meritată a 
oaspeților, care împreună cu 
formația gazdă, aflată într-o evi
dentă revenire de formă, au fur
nizat unul dintre cele mal fru
moase jocuri văzute în ultima 
vreme la Galați. In prima șl chiar 
șl In cea de a doua repriză me
ciul a fost mei echilibrat, gaz
dele neputînd să se mențină a- 
proape de bucureșteni pe... ta
bela de marcaj șl datorită pres
tației de zile mari a portarului 
dinamovist Gh. Huțan. Demn de 
subliniat este șl faptul că par-

LUPTA STRÎNSA PENTRU TITLU IN 
JUNIORILOR MARI LA H>

meci 
Con-

fran- 
Arras.

care tineri: 
rea Ciuc e 
peți în fi 
LiceuljJHle
2— 2, 3—0) 
formației 
repriză; C. 
S.C. Miere
3— 0, 3—0).

Tată claj? 
melor dou’< 
2 Galuți 6 
f 8/17) ; 3.
T p (16/35) ; 
curea Ciuc 
tul a fost 
de 5—0 (n< 
S.C. Mierci 
ceul Mierci 
nea, în cla.‘ 
puncte, ca 
de hochei, 
departajare 
(T. SIRIOP

CAMPIONATELE DE CANOTAJ-FOND
3. Politehn 
piu : 1. M
Timișoara) 
nuțan (1 
17:21,8, 3. f 
Arad) 17:22 

JUNIORI 
(Alexandru 
Cîrșmaru) 
tehnica Tin 
ua 26:11,5 ; 
Gruber (C.) 
2. Nicolae 
26:23,6, 
26:24 ; 
Nagy, 
Cucu, 
C.S.Ș.

1. c.s.ș. ni 
Memet, Ion 
reanu. Ion 
tu) 22:49.8. 
C.S.Ș. Pol 
2 vîsie : 1. 
Gheorghe, (
2. C.S.Ș. nț 
Duță, Dan 
C.Ș. Bacău 
Ștefan Ghe

Pe patinoarul artificial din Ga
lați au continuat partidele din ca
drul turneului final al campiona
tului republican al juniorilor mari 
(categoria I). Cele patru meciuri 
care au avut loc în turul al doilea 
al acestei competiții au fost mal 
echilibrate șl s-au disputat într-un 
spirit de mai mare sportivitate. In
teresant este și faptul că prin 
rezultatele din această „secven
ță" a întrecerii (Înfrângerea lide
rului clasamentului, C.S.Ș. nr. 2 
Galați) lupta pentru primul loc 
și pentru titlul național a deve
nit mai atractivă.

Iată rezultatele Înregistrate: 
Steaua — S.C. Miercurea Ciuc 
10—3 (2—0, 4—0, 4—3) — partidă 
în care victoria a fost decisă în 
primele reprize; C.S.Ș. nr. 2 Ga
lați — C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc 5—6 (1—1, 2—3, 2—2) — în

Ieri, la Timișoara, K-au încheiat 
întrecerile din cadrul campiona
telor republicane de canotaj-fond 
rezervat e j unionilor. Traidițion al ul 
concurs de primăvară a reuni» 
la start aproape 300 de elevi 
flați în vacanța școlară, rameri 
și vîslași din 23 cluburi și aso
ciații sportive din întreaga țară. 
Au fost două zile de frumoase 
întreceri, care s-au încheiat cu 
următoarele rezultate :

JUNIOARE :
C. S. ASE 
nescu, L.
D. Tîrzlu)
15:33,3, 3.

4 + 1 rame : 1. 
(H. Agop, C. Diaco- 
Boldea, E. Olariu + 
14:30, 2. Metalul Buc. 
Voința Buc. 16:03,3 : 

2 vîsie : 1. Politehnica Tim. (E- 
caterina Galaiplș, Aurora 
14:45,7, 2. C.S.Ș. Steaua
3. Politehnica Tlm. 15:30,9 
me : 1. Voința (Mihaela 
Lenuța Beruș) 16:24,2, 2.
nr. 1 Buc. 17:39,2, 3. 
17:39,3 ; 4 + 1 vîsie : 
Marina Orșova (Elena 
Zorifa Trlf an,
Ioana Sieburg + Arîtina Bulu- 
glolu) 13:50,2, 2. U.T. Arad 13:53.

Darko) 
15:10,3, 
; 2 ra- 
Gîdea. 
C Q CJ

Voința* 'ii
1. C.S.Ș. 
Ebetiuc.

Maria Ciob an u.

3. T 
4 Vî 
Alex 
Kari 
Triu

IN AL DOILEA JOC, ROMÂNIA-U.R.S.
Aseară, la bazinul acoperit din 

duj-Napoca, s-a disputat cea de^a 
doua întîlnire amicală dintre selec
ționatele de polo pe apă ale Ko- 
mânfei și U.R.S.S. Partida s-a

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE
(Urmare din pag. 1)

salt și jumătate înapoi în e- 
cher șl la triplu salt și jumă
tate din stînd pe mîini.

Clasamente. Trambulină (f) : 
1. Ruxandra Hociotă (Româ-

nia) 460,20 p, 2. Irina Kalinina 
(U.R.S.S.) 443,65 p, 3. Sylke
Beer (R. D. Germană)) 414,35 
p ... 7. Felicia Cîrstea 392,45 p... 
9. Isabela Bercaru 383,85 p, 10. 
Daniela Cojanu 374,70 p, 11. 
Cristina Timar 364,45 p ; plat
formă (ni): 1. AI. Bagiu (Româ-

încheiat cu 
t 2—0, 2—2, 4- 

tivilor sovle 
nunțat, în 
gat echipa -

■ SĂRITURI
nia) 484,90
(U.R.S.S.) 41 
tof (Poloni 
Urse (Rom; 
D. Oprean ! 
ciu 384,25 p

Vineri, d« 
proba de t

In preajma debutului in noul sezon eompetijionaJMa

„DORIM SA DEPĂȘIM FAZA PAȘILOI
De vorbă cu secretarul federației, Dumitru f

Debutul în noul sezon com- 
petițional la călărie este a- 
proape, acum efectuîndu-se ul
timele pregătiri. Despre inten
țiile celor care activează în a- 
ceastă frumoasă disciplină am 
solicitat amănunte secretarului 
federației, Dumitru Nedelea.

— Ca la fiecare inceput de 
sezon competițional, dorim ca 
munca noastră să fie cit mai 
plină de conținut, să se obțină 
rezultate cit mai bune in con
cursurile interne și internațio
nale, In perioada de iarnă 
s-a efectuat programul de 
pregătire indicat, astfel că, 
sperăm să constatăm incă de 
la primele concursuri evoluții 
ale sportivilor cu o sporită va
loare tehnică ți tactică. Pen
tru aceasta am organizat, prin
tre altele, și un curs de reci
clare a antrenorilor, in inten
ția ca aceștia să nu piardă con
tactul cu noutățile din specia
litate, pentru a se ajunge la 
un numitor comun, la o linie 
unică de pregătire.

— Dacă pe plan intern, cam
pionatul, Cupa României, Cup<a 
Litorâlulud, Cupa Federației și 
alte competiții asigură activita
tea pentru toate eșaloanele, 
care sînt punctele prin
cipale în calendarul internațio
nal ?

— El nu va fi mult prea di
ferit de anii precedenți. Adi
că se va participa la concursu
rile de la Kiskunhalas. Novi 
Sad, Praga, Bialibor, Tripoli, 
Lipița, ele corespunzind, deo
camdată, stadiului valoric la 
care se află sportivii și, mai 
ales, materialul cabalin. Un loc 
aparte îl constituie concursul 
internațional al României, care 
va avea loc la Craiova, intre 
25 și 27 iulie, întrecere care 
tinde să reînnoade tradiția orga
nizării unor dispute cu carac
ter internațional la noi in țară. 
Evident, obiectivul principal îl 
constituie Campionatul bal
canic, programat în septem
brie la Ankara. La ediția pre
cedentă ne-am situat in frun

tea clasami 
poziție pe ca 
ținem, mai 
vom putea 
cei suscepti 
Deocamdată 
Mariana M 
Ion Popa, 
Dumitru Vi 
Constantin 
cu, Sorin S 
Ucu, Petre 
nean reprez 
lor li se poi 
alți sportivi

— Așadar, 
noul sezon î

— Dacă 1 
înțelege să t 
cesii, dacă 
puncte acest 
și cu 
tativ, atunci 
na o treceri 
lenți" la un 
care să con 
scurt timp 
bune-

Emani
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ISPUTAT 
ZULTATE

PARADA

/rată", pe 
îscriindu-se 
1. Punctele 
Bizimță și 
a, Z. Nagy 
treanu, Nu- 
namo. Bun 
i, ajutat îa 
Dobrescu și 
in Bucu- 
-coresp.).
CIUC — 

HGHE 6—2 
dinamic în 

oaspeții au 
(1—0, min. 

eciul a fost, 
ereția gaz- 
tat prin : 
Peter și E. 
' din Sf. 
,te de Vlad 

Gubernu 
cele două 

L. Petraș, 
duc, (V.

TINEREȚII 
HOCHEIULUI;.

lele retur, 
1 se încheie 
tad au loc 
lă etape.

NATUL

din Mlercu- 
mal proas- 

l — c.s.ș. 
.’ 4-4 (1-2, 
â revenirea

In ultima 
Galați — 

1-3 (1-3,

atntca ulti- 
. C.S.Ș, nr. 
. Steaua 6p 
urea due 
Liceul MiU- 
. Clasamen- 
u rezultatul 
> Jn meciul 
- c.s.ș. Ll- 

De aseme- 
egalitate de 
competițiile 

.•riterlu de 
erajul direct, 
isp.).
JUNIORI 

14:09,7 ; slm- 
esa (C.F.R.

Maria Ier- 
rg. Mureș) 
31ub (Voința

: 1. Dinamo
Gheorghe 

C.S.Ș. Poli- 
C.S.Ș. Stea- 

: 1. Otmar 
oara) 25;39,5, 
Zodnța Tim.) 
cu (Dinamo) 
teaua (Iliuță 
in ea, Adrian 
dȘ) 21:22, 2.
•. 21:22,2, 3.

4- 1 rame: 
banța (Enver 
Mihai Cădă- 
F Llviu Bra- 
io 23:06,8, 3. 
Tim. 23:30,9 ; 
eaua (Iuliian 
Ltzea) 24:00,4.

(Cristudor 
) 24:26,2, 3.
itin Pletos u, 
!4:30,8.

LA POLO
e 9—5 (1—2. 
voarea spor- 
1 cum e-a fi
led, a cîștd- 
cu 9—1.

Timp de cîteva zile, pa
tinoarul „23 August" din 
Capitală s-a constituit în- 
tr-o originală „scenă" pe 
care au defilat, demon- 
strindu-și talentul și dra
gostea pentru dinamicul 
sport al crose! și pucului, 
cei mai tineri jucători de 
hochei. A fost — cum se 
exprima plastic un antre
nor — „parada tinereții" 
hocheiului nostru. Ne-am 
numărat și noi, în cîteva 
dimineți, printre puținii 
martori ai acestei sugestive 
și, am zice, foarte atrac
tive treceri în revistă a 
generației de 14 ani din 
hochei. Și ne-am notat 
cîteva impresii...

Mai întîi, ne-a surprins 
numărul foarte, foarte mic 
de spectatori. La o foarte 
frumoasă competiție a ele
vilor (repetăm: „actorii"
aveau toți în jurul a 14 
ani), colegii lor bucureș- 
teni, aflați în vacanță, au 
lipsit, inspectoratul școlar 
municipal și Consiliul mu
nicipal pentru Educație Fi
zică și Sport nu știau de 
această competiție ? Nu se 
puteau lua din timp unele 
măsuri ca elevii să vină 
să-și vadă colegii în în
trecere ?

încă o remarcă: la în
trecere au luat parte un 
număr record de echipe: 
9, un^le din centre mai 
noi pe „harta" hocheiului,

3. Lușanov
M. Krzysz- 

0 p, 4- V. 
3,05 p.... 6.
7. A. Cher-

17, are loc 
ă (m).

cum sînt Ploieștiul, Sucea
va și chiar, într-o anumi
tă măsură, Tg. Secuiesc. 
N-am aflat, în schimb, pe 
lista participantelor for
mații din centre cu echi
pe în prima divizie • Sf. 
Gheorghe, Odorhei sau 
Cluj-Napoca, unde există 
antrenori remunerați pentru 
hochei. O să ni se răs
pundă că, in unele locuri, 
nu sînt patinoare artifi
ciale. Foarte adevărat. Dar 
nici la Gheorgheni sau Tg. 
Secuiesc, de pildă, nu exis
tă încă patinoare artifi
ciale. Și totuși s-au găsit 
soluții...

Să mai notăm numărul 
mare de portari tal en tați 
și bine pregătiți care s-au 
remarcat în aceste jocuri 
(o impresie deosebită ne-a 
făcut micuțul Vasile Un- 
'gureanu de la Steaua), 
precum și evidențierea cî- 
torva elemente foarte ta
lentate: Gliga și Zamfires- 
cu (C.S.Ș. Triumf Bucu
rești), Baia (Steaua), An
tal și Fiillop (C.S.Ș. Liceul 
M. Ciuc), Csata și Kecseti 
(C.S.Ș. Gheorgheni), Po- 
povici și Dumitriu (Dună
rea Galați). Alături de ei, 
să nu-i uităm pe antreno
rii care i-au descoperit și 
care le îndrumă acum pa
șii: Imre Mezei (C.S.Ș. Li
ceul M. Ciuc), Sorin. Cio- 
botaru (Dunărea Galați), 
Arpad Kercsb (C.S.Ș. 
Gheorgheni), Ion Ganga 
(Steaua), Ion Nițâ (C.S.Ș. 
Triumf). Dar în afara a- 
cestor tinere vedete și ale 
antren orilor lor, toți cel 
peste 150 de participant! 
La această „paradă a ti
nereții" hocheiului merită 
felicitări pentru buna lor 
pregătire, pentru dîrzenia 
cu care s-au întrecut, pen
tru frumusețea jocurilor o- 
ferite...

Călin ANTONESCU

C

ENȚI“
ia

pe națiuni, 
să o men- 

an-ul acesta 
mai bine pe 
titularizare, 

a Popescu, 
oana David, 
idru Bozan, 
■rcea Neaga, 
ngel Dones- 
yumitru Ve- 
Dumitru Do
murile, dar 
a, oricind, ji 

optați de la 

nicienii vor 
:că fără con- 
rii vor răs- 

eu pasiune 
erioară cali- 
itea consem- 
iza ^pașilor 
val accelerat, 
tn cit mai 
ttate ji mal

ITANEANU

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 19 APRILIE, 

ora 13, in cadrul emisiu
nii „Mozaic": selecțiunl
din finalele campionatelor 
europene de tenis de ma
să de la Berna, rezumatul 
finalei de dublu bărbați a 
turneului de tenis de la 
Monte Carlo și episodul 2 
din serialul „Isteria Jocu
rilor Olimpice".

DUMINICA 20 APRILIE, 
orele 10,30 și 12,30 (progra
mul H), orele 11 și 16,15 
(programul I): Campiona
tele Internaționale de gim
nastică ale României — fi
nalele pe aparate; ora 
15,15: rubrica de sah; ora 
15,30: Fotbal, steaua — 
F.C. Argeș (in direct); 
ora 19,20 (programul U) • 
emisiunea „Telenama".

DE LUNI 21 APRILIE 
pini VINERI 25 APRILIE 
inclusiv, zilnic la orele 15 
(programul I) și 16 (pro
gramul II): transmisiuni 
directe din turneul inter
național de box „Centura 
de aur".

MARȚI 22 ți MIERCURI 
23 APRILIE, ora 17.30: Ho
chei, Steaua — Dinamo 
(repriza a in-a), transmi
siuni directe de la Galați.

JOI 24 APIUI.1E, ora 
19,15: Fotbal internațional 
— rezumatele meciurilor 
retur disputate miercuri în 
semifinalele cupelor euro
pene inter-cluburl.
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DIN „SFERTURI", SISTEM TUR-RETUR
Subliniind o reintrare în 

drepturi a cupei — atît prin 
mai atenta și corespunzătoa- 
rea programare cît și prin 
kiteresul maj mare, normal în 
fond, din partea cluburilor — 
ne permitem să facem o pro
punere pentru o și mai efi
cientă desfășurare a acestei 
întreceri. Am zice că este 
vorba de o modernizare a re
gulamentului, de o adaptare 
a sa la ritmul și sis
temul de desfășu
rare a marilor com
petiții de astăzi gen 
cupă. Care este 
propunerea ?

Tinînd cont de o 
evidentă îmbună
tățire a întregului sistem
de planificare a compe
tițiilor de prim-plan din fot
balul nostru, ameliorare care 
va permite, în actualul sezon, 
închiderea primei părți a ..sta
giunii" la sfîrșitul lunii mai. 
sugerăm ca — tacepînd cu 
viitoarea ediție a cupei — din 
faza sferturilor de finală par
tidele să aibă loc după siste
mul tur-retur. Care ar îi a- 
vantajele acestei modalități de 
desfășurare pentru două din 
etapele cupei (deci necesitînd

0 PROPUNERI

doar două date în plus în ca
lendarul cornpetițion al) ?

a) ar oferi echipelor noas
tre, viitoare participante la 
cupele europene (una dintre 
ele este sigur printre concu
rentele din „sferturi"), posibi
litatea de a se acomoda și 
mai bine cu sistemul — de
venit clasic — in marile în
treceri ale cluburilor conti
nentale.

b) ar califica pe 
baza unei mai eloc
vente măsurări de 
forțe (două partide) 
în semifinale și fi
nală.

c) ar oferi su
porterilor ambelor

formații posibilitatea ur
măririi unor partide intere
sante care, în plus, ar aduce 
cu siguranță și kieasări mult 
mai importante.

în marea majoritate a ță
rilor europene, sistemul tur- 
retur operează mult mal de
vreme în competițiile de cupă. 
Șl la noi. toată lumea — e- 
chipe. public — ar avea de 
cîștigat. Dar mal ales, com
petiția !

Eftimie IONESCU

„SFERTURILE" AU TRECUT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ

REZULTATELE
DE SELECȚIE

Ieri s-au disputat meciurile 
de seleefie In seriile Diviziei C, 
în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

Ceahlăul Piatra Neamț — 
Selecționata seriei I 3—0 (2—0); 
C.S.M. Borzești — Sel. seriei a 
Il-a 3—1 (2—0) ; Dinamo C.P.L. 
Focșani — Sel. seriei a IlI-a 
0—1 (0—1) ; I.M.U. Medgidia — 
Sel. seriei a IV-a 3—2 (2—2) ; 
Dunărea Călărași — Sel. seriei 
a V-a 0—0 ; ROVA Roșiori — 
Sel. seriei a Vl-a 2-0 (1—0) ; 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Sel. seriei a Vil-a 2—0 (1—0) ; 
Vulturii textila Lugoj — Sel. 
seriei a VIII-a 1—0 (1—0) ; Ar
mătura Zalău — SeL seriei a 
IX-a 1—0 (1—0) ; Victoria Ca-

JOCURILOR
ÎN DIVIZIA C
rei — Sel. seriei a X-a 1—1 
(1—0) ; Metalul Aiud — Sel. 
seriei a Xl-a 6—1 (4—0) ; Oltul 
Sf. Gheorghe — Sel. seriei a 
XH-a 4—2 (1—1).

• CUPA F.C. ARGEȘ, C1ȘTI- 
GATA DE... F.C. ARGEȘ. Or
ganizată în vacanța de primăva
ră a elevilor, competiția — la 
care au participat echipele F.C. 
Argeș. Petrolul Ploiești și Clubul 
sportv școlar Craiova — a fost 
cîștigată de reprezentanta clubu
lui gazdă, formație antrenată de 
Mihafl Ianovsehi. O altă acțiune, 
dar cu un caracter mal vast, vi
zirul depistarea umor copii de 
talent (13 ani), a fost campiona
tul cartierelor. Au participat 9 
selecționate. Victoria finală a 
revenit echipei cartierului Banat,

UN MECI PENTRU TOATA 
DOBROGEA

• In „sfertul" de la Medgidia 
Steaua a prezentat o formație 
din care lipseau Sameș, Anghe- 
linl, Iordănescu și Aelenel. In 
aceste condiții antrenorul Con
stantin a recurs la mutări oare
cum forțate, aliniind un veritabil 
4—4—2, „virfurile" fiind A- 
drlan lonescu și M. Răducanu. In 
cadrul acestei formule exista 
pericolul ca Vigu să se readap
teze greu la vechiul său profil 
de mijlocaș, iar Marcel Rădu
canu să apară și mai izolat, în 
cadrul inferiorității numerice a 
atacului. In cele din urmă, însă, 
acest 4-4-2 s-a dovedit o exce
lentă soluție. Formula l-a obli
gat pe Adrian lonescu să joace 
pe un front larg, adică aișa cum 
nu o face clnd se lipește de 
stoperul advers, „strins" între 
cele două extreme.

Formula 4-4-2 (fără să absolu
tizăm) este un deziderat către 
care fotbalul nostru se îndreap
tă foarte timid, deși ea are ma
rele avantaj de a asigura echi
pei o linie de mijloc efectiv 
productivă șl de a-1 obliga pe 
cel doi atacanți să fie activi 
cu adevărat, ceea ce înseamnă 
foarte mult in economia unei 
echipe.
• F.C.M. Galați a lăsat impre

sia că are complexul propriei 
sale reușite din campionat, pe 
stadionul Steaua (2—2). Nu e mai 
puțin adevărat că jucătorii gă- 
lățeni au pierdut ceva din vi
goarea sprinturilor din acel meci. 
Să fie oboseala la mijloc ?
• Excelentă organizarea acestuJ 

meci 1 Medgidia a trăit din plin 
evenimentul sportiv ntr. 1 din 
viața fostului „tîrgușor al apei 
negre", Karasu. La porțile sta
dionului, unul dintre cele mai 
frumoase din țară, se aflau sute 
de automobile, venite din întrea
ga Dobroge, Constanta fiind și 
ea masiv reprezentată. Oricum, 
Medgidia șî-a depus candidatura 
pentru organizarea unor meciuri 
Internaționale de prim rang. Cu 
atît mai mult cu cît eleg~ 
hotel de sub tribună îi tusigurâ 
un plus incontestabil față de 
cam toate stadioanele din țară.

loan CHIRILA 
CiND APARE 

UN VERITABIL DISPECER 
O primă repriză, Universitatea 

Craiova, echipa care domină se
zonul nostru fotbalistic, juca în- 
cîlcit, fără aplomb, cu mare e- 
conomie de viteză. Neîntrezărind 
nici o sclipire în jocul formației 
care a luptat cu brio în compa
nia lui F.C. Baia Mare, cons ido

Mic sondaj la centrul Progresul-Vulcan București

UN „IZVOR" CARE CONTINUA SA... PULSEZE TALENTE
Progresul-Vulean București în

cearcă din nou să revină pe pri
ma scenă a fotbalului nostru. În
cearcă sub bagheta antrenorului 
Petre Moldoveanu. Dar fără Du- 
du Georgescu, fără Beldeanu șl 
Dragnea, fără Dumitriu IV, 
Georgescu, Bartales și multi al
ții, cu toții absolvenți al „școlii" 
de jucători din str. dr. Staicovlcl. 
încearcă să facă saltul cel mare 
cu Al. Moldovan, C. Zamfir, Bu- 
lancea, I. Marin, Angelescu, ve- 
nlți de prin alte părți. De la 
această constatare am pornit 
clnd ne-am decis să adresăm 
două întrebări antrenorilor cen
trului de copil șl juniori Pro- 
gresul-Vulcan.

1. A secat „Izvorul" de talente 
din str. dr. Staicovici ?

2. Care sînt dificultățile tntlm- 
plnate In desfășurarea procesului 
instructiv-educativ 7

Iată răspunsurile :
Eugen Iordache: „1. «Izvorul» 

Progresul n-a secat. Dragu este 
cel mai bun din echipa care ba
te din nou la porțile promovării, 
un jucător care poate face Iată 
In orice „11“ din Divizia A. tn 
echipa din campionatul republi
can, pe care o pregătesc, aflată 
pe locul I in seria a m-a, se a- 
flă alți doi jucători care se vor 
remarca în curind : atacantul
central M. Soare șl Jibero-ul M. 
Datcu. 2. Avem mari dificultăți 
In acțiunea de a păstra tn echi
pele noastre pe cel mai dotați 
dintre foștii juniori. Din lipsa de 
sprijin a uzinei Vulcan am pier
dut dțlva juniori buni, care s-au 
lăsat de fotbal".

Adrian Rusu: „1. Nu poate fi 
vorba de lipsă de talente. Grupa 
’64, de exemplu, ocupă locul I In 
campionatul municipal, Iar grupa 
’65 se află pe poziția a treia. A- 
vem, la aceste promoții, jucători 
foarte buni ca V. Birjaru șl M.

Pleșa (mijlocași), C. Jugaru 
(vîrf), P. Costin și N. Dumitru 
(fundași), N. Duca (portar). In 
plus, vreau să mai spun că M. 
Stoica, promovat în „B“, promi
te mult, deși a fost dat afară de 
la Luceafărul de antrenorul C. 
Toma, același care acum l-a 
chemat pentru a-1 lua în turneu 
la Cannes ! ? 2. Problema de care 
ne lovim mereu este campiona
tul municipal. E prost organizat. 
Se înscriu mul ți, apoi dau bir cu 
fugiții. Există numeroase restan
țe. Se joacă în martie, pe tere
nuri proaste. Nu se joacă în 
mai, pentru că se termină com
petiția I Ar trebui făcută ordine 
în această întrecere; O soluție : 
fiind echipe puține, de ce nu 
s-ar juca două tururi și două 
retururi ?“

Florin Știrbei : „1. Dacă i-ațl 
vedea jucînd pe frații Romulus 
și Remus Bealcu (extreme), pe 
FI. Stanciu și C. Zamfir (mijlo
cași), pe Boris Rusescu, în care 
eu văd un mare talent, un coor
donator de excepție, atunci v-ați 
convinge că răspunsul la prima 
întrebare nu poate fi decît u- 
nul singur. 2. Eu sînt fi
de p tul teoriei potrivit căreia 
toți copiii fotbalului trebuie 
să joace cît mai mult, să 
crească prin joc. Organizăm nu
meroase selecții, colaborăm bine 
cu școlile din sectorul nostru, 
patronăm chiar un campionat al 
acestor școli, dar mulți dintre 
copiii talentați nu pot veni să 
joace deoarece nu au timp."

Titus Ozon : .,1. Progresul a
dat și probabil va continua să 
dea fotbalului nostru jucători de 
valoare. Tradiția se va menține, 
șbafeta va fi preluată de Stoica, 
apoi de Rusescu, Jugaru, Du- 
pleac, Oprea, Walter, Zaharia, 
ultimii trei fiind cel mai mici. 
Dar ca ei să ajungă la valoarea

lul Dudu Georgescu sau Beldea
nu va trebui... 2... Să li se ofere 
condiții corespunzătoare de pre
gătire, centrul să fie mai mult 
ajutat de conducerea clubului, 
de întreprinderea Vulcan, de F.R.F. 
Tabăra din vara trecută, de la 
Bușteni, de exemplu, organizată 
cu sprijinul federației, a fost ca o... 
mană cerească pentru centru. 
Acolo s-a făcut o pregătire ca 
La carte, nu puțini vizitatori al 
stațiunii rămînînd surprinși de 
tăria antrenamentelor. Unii chiar 
s-au adresat jucătorilor cu „Cine 
sînt nebunii ăia care v-aleargă 
atîta". „Nebunii" erau E. Ior- 
dache, A. Rusu. FI. Știrbei...**

Concluziile micii noastre inves
tigații pornite de la... Angelescu, 
Al. Moldovan, Bulan cea și C. 
Zamfir, „refuzați" de alte clu
buri, sînt cît se poate de clare. 
Pe băncile „școlii Progresul" 
înființată de Ioan Kluge și Ni- 
colae Gorgorin, se află, acum, 
alte promoții de talente, pregă
tite de alți antrenori, care fac 
mari eforturi pentru a le pre
da lecțiile fotbalului. Numai că 
acestor talente trebuie să li se 
ofere condiții pe măsura cerin
țelor, la rîndul lor din ce în ce 
mai mari ; condiții de pregătire, 
condiții de joc, condiții de pro
movare pe treptele fotbalului.

Laurențiu DUMITRESCU

rînd că superioritatea Sportului 
studențesc se va converti și pe 
tabela de marcaj, ne și făceam 
socoteala că rîndurile pe care le 
citiți acum vor ataca, din nou. 
imposibilitatea formațiilor noastre 
de a suporta în bune condiții 
programarea duminică-mi’ercuri- 
duminică.

Dar, se știe, la reluare s-a 
schimbat raportul de forțe și 
Universitatea a marcat prin Că
mătar u. jucător care a mai fost 
o dată (min. 80) foarte aproape 
de gol, ratînd singur față în față 
cu Moraru. Semnalînd și mobili
zarea verbală, ușor de recepțio
nat pe care Valentin Stănescu a 
făcut-o la cabine. revirimentul 
trebuie legat neapărat și de in
trarea Iui Beldeanu, care L-a în
locuit pe Bălăci, pus pe gîlceavă 
și cu joc anemic. De fant, ce 
vrem să semnalăm ? Că forma 
bună a lui Beldeanu ar fi dus 
la o demonstrație numai perso
nală dacă, realizările lui n-a.r fi 
avut audiență la niște jucători 
dotați. Intr-adevăr, valoroșii lui 
coechipieri, așteptind parcă un 
„lider" care să-i strunească și 
să-i valorifice, s-au desprins ime
diat din platitudinea primelor 45 
de minute: Țicleanu și-a adus 
aminte de pressing. Crisan n-a 
mal fost complexat de Munteanu 
II, Cămătaru a devenit mobil și 
percutant, iar Cîrțu s-a angrenat 
și el imediat într-un mecanism 
care a început să funcționeze: A-, 
păruse dispecerul veritabil.

Ion CUPEN

OBSERVATORUL FEDERAL 
CORNEL NIȚESCU : 
„N-AȘ FI ACORDAT 

PENALTY !“...
Confruntarea dintre divizionara

A (Politehnica Timișoara) și di
vizionara B (Gloria Bistrița) a 
dat cîștig de cauză primei for
mații, care s-a calificat în semi* 
finalele competiției după mari e— 
forturi și, mai ales, după mari 
emoții. Pentru că, dacă desfășu
rarea meciului a stat sub sem
nul echilibrului 60 de minute»" 
după marcarea golului victoriei 
Politehnicii (din minutul 60), din- 
tr-o lovitură de La 11 m, forma-; 
ția de pe Bega a fost supusă u- 
nei permanente presiuni, apărin— 
<lu-se tot timpul, cu ochii pe- 
ceasul stadionului. Și dacă fun
dașul central Păltinișan, căpita
nul echipei, n-ar fi jucat făr» 
greșeală, intervenind salutar în 
cîteva situații limită, probabil că'1 
am fi asistat la prelungiri. Dar; 
să fevenim la faza cu pricina, lai 
acel 11 m dictat de arbitrul 
Gheorghe Jucan în minutul 60; 
decizie contestată de jucătorii- 
blstrițeni. Observatorul federalei 
fostul arbitru internațional Cor
nel Nițescu, făcea următoarea! 
declarație la sfîrșitul meciului: 
„N-aș fi acordat în ruptul capu
lui penalty. A fost un atac re
gulamentar al fundașului bistri— 
țean I. Alexandru asupra lui An-’ 
ghel care, ușor dezechilibrat, * 
căzut artistic..."

Gheorghe NERTEA M 
RAPIDIȘTII AU PIERDUT i 

ACCELERATUL 122, 
DAR AU PRINS... £ 
SEMIFINALELE !

Suporterii rapidiști au pierdut; 
trenul de întoarcere, acceleratul;! 
122, cu plecare la ora 19,11 din- 
gara Craiova. Pentru că au a- 
sistat la singurul „sfert" ou pre-; 
lungiri. Plus emoția și farme-' 
cui penalty urii or. Dacă ar fL 
fost și eficace, echipa giuleștea- 
nă ar fi putut evita prelungi
rile. Adică, ar fi „taxat", încă 
din repriza secundă, vizibila sta
re de oboseală a Jiului, departe 
de forma sa din toamnă și chiar; 
din „contratimpul" Galați — F.c; 
Argeș, încheiat cu 3 puncte. La 
acest joc obosit, Rapid a re-, < 
plicat, după prima repriză, prin- 
tr-o evoluție dinamică, plină de 
prospețime și fantezie ofensivă. 
Numai că giuleștenli (care au 
avut avantaj în raportul șuturi
lor la poartă, 16-—10 și al cor- 
nerelor, 13—6j n-au tras decît 
două șuturi pe spațiul porții în 
120 de minute de joc, ceea ce 
reprezintă o veche si mereu 
nouă temă de meditație! Pină la 
urmă, penalty urile au ales pe cdt 
mai buni.

Mircea M. IONESCU ,

| LOIO PROHOSPORT IHHAZ1
• CIȘTIGUIULE TRAGERII 

ILOTO DIN 11 APRILIE 1980. dat. 
1: 2 variante 100% (autoturisme 
Dacia 1300) ți 1 variante 25% a 
17.500 lei ; cat 1 : M,50 a 6.234 lei; 

icat. 3 : 37,50 a 1.410 tel; cat. 4;
71,25 a 1.369 Jel; cat. 5 : 245,25 a 
369 lei; cat. 6: 358,50 a 252 lei; 
cat. X: 2.340 a WO let Report la 

Icat 1: M6.571 lei. Autoturismele
„Dacia 1300" de la cat. 1, reali
zate pe bilete jucate 100%. au 
revenit partlclpanților: maria 

IALEXANBRESCU din Sinaia $i 
FLORIN PANTELIMON din Bucu
rești.
• TRAGEREA LOTO de astăzi, 

118 aprilie 1080, se televizează tn 
direct tnceplnd de la ora 18,S.

• SIMPLU, OPERATIV, AVAN
TAJOS... La LOZ IN PLIC — cel 
mai simplu șl atractiv sistem de 
joc — se atribuie frecvent mari 
clștigurl in AUTOTURISME și 
IMPORTANTE SUME DE BANI. 
Iată cîțiva dintre cel mai recențl 
mari cîșitigătorl: Pătru M. Ilie
(satul SăltăneștI, corn. Priseaca, 
jud. Olt), Lobanț Victor (satul 
Bogata, corn. Călărași, jud. Cluj), 
Mlclean Ioan (satul Aviator lan- 
cu, corn. Vîrfurile, jud. Arad) — 
AUTOTURISME „Dacia 1300“; 
Budică Mihal (Brașov), Chcser 
Adrian (Vaslui) Brtnzan Vasile 
(Tg. Jiu), Iacob Maria (Galați) 
— cite 20.000 lei; Huluță Vasile 
(Moineșii, jud. Bacău), Baroti 
Iosif (Arad), Chică R. Constan
tin (satul Vlcolenl, com. Ungu
reni, jud. Botoșani),

ȘANSE SPORITE 
DE A OBȚINE :
• Autoturisme „Da
cia 1300“ și „Sko-

da 120 L“
• 50.000. 10.000,

5.000 lei etc.

CIȘTIGURI SU
PLIMENTARE IN 
VALOARE DE 
1.700.000 LEI a- 
cordate din fond 
special de A.S. 
Loto-Pronosport I

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

Agcnfiile Loto- 
Pronosport și vfn- 
zătorii volanți vă 
stau zilnic la dis
poziție.

LOZUL PRIMĂVERII
♦EMISIUNE SPECIALĂ LIMITATĂ*

MAI MULTE LOZURI JUCATE — 
MAI MULTE ȘANSE DE FRUMOASE 

SATISFACȚII !



HANDBALIȘTII ROMANI ÎN FAȚA
EXAMENULUI LUNII APRILIE

între 21 și 27 aprilie, echipa 
olimpică masculină de handbal 
a României întreprinde un tur
neu în R. F. Germania și El
veția. Ea va susține următoa
rele întîlniri : 21 aprilie cu se
lecționata Wurtemberg ; 22 a- 
prilie cu selecționata Sudba- 
den ; 24 aprilie cu F. T. 1844 
din Freiburg ; 25 aprilie cu se
lecționat» Sudbaden ; 26 aprilie 
cu VIL Schweinfurt ; 27 apri
lie cu selecționata Basel.

Vor face deplasarea următo
rii sportivi : Cornel Penu, Ni
colae Munteanu și Alexandru 
Buligan — portari, Cornel Du
rau, Cezar Drăgăniță, Iosif Bo- 
roș, Nicolae Vasilca, Măricel 
Voinea, Vasile Stingă, Ștefan 
Birtalan, Alexandru Folker, 
Lucian Vasilache, Radu Voina, 
Mircea Grabovschi și Marian 
Dumitru.

Turneul se înscrie în planul 
de pregătire și verificare a lo
tului nostru olimpic. începînd 
din martie și pînă la J.O., 
handbaliștii noștri au în fie
care lună teste în condiții com
petiționale, în mai fiind pro
gramat „Trofeul Carpați", la 
Oradea, iar în iunie „Trofeul 
Spania", ambele întreceri reu
nind la start echipe din prima 
categorie valorică.

Despre turneul care începe 
luni, antrenorii loan Kunst- 
Ghermănescu, Lascăr Pană și 
Nicolae Nedef ne-au relatat — 
definind scopul meciurilor-test 
— următoarele :

„Meciurile din R. F. Germa
nia și Elveția ne vor permite 
verificarea sistemelor de atac 
și a combinațiilor tactice de 
bază în condițiile evoluțiilor in 
compania unor adversari de 
peste hotare. Urmărim, de ase
menea, omogenizarea forma-

Pregătiri pentru C. M. de la Mangalia Nord

POPICARII FRUNTAȘI JOACĂ IN R.D. GERMANĂ
Popicarii noștri fruntași, 

care se pregătesc pentru apro
piatele Campionate mondiale 
(24—31 mai — la Mangalia 
Nord), susțin noi întîlniri de 
verificare, de data aceasta în 
compania puternicelor selecțio
nate ale R. D. Germane. Par
tidele de miine și duminică de 
la Magdeburg vor fi penulti
mele teste înaintea alcătuirii 
definitive a reprezentativelor 
țării noastre pentru C. M. Lo
turile noastre au susținut pînă 
acum meciuri de verificare cu 
selecționatele Iugoslaviei (de
plasare), R. F. Germania (la 
Brașov) și Cehoslovaciei (de-

CICLISTI ROMÂNI 
ÎN R. F. GERMANIA
Etapa a 5-a a cursei cicliste 

Internaționale de amatori, ce se 
desfășoară tn aceste zile în R.F. 
Germania, a fost cîștlgată de 
polonezul Ryszard Szurkowskl, 
cronometrat pe distanța Ollopen- 
burg — Oldenburg (114 km) în 
2h 24:31. to același timp cu în
vingătorul au sosit în ordine 
Igor Slama (Cehoslovacia), Aavo 
Pikkus (U.R.S.S.), Peter Becker 
(R.F.G.), Cornel Nicolae (Româ
nia), Teodor Vasile (România), 
Dieter Burkhardt (R.F.G.), 
Krzysztof Sujka (Polonia) și 
Michael Klasa (Cehoslovacia).

Etapa a 6-a (Oldenburg — 
Braunschweig), a revenit rutie
rului sovietic Oleg Logvin, în 3h 
51;21. In plutonul fruntaș se aflau 
șl component!! selecționatei ro
mâne care au urcat de pe locul 
7 pe locul 3 în clasamentul ge
neral Ia 4:13 de U.R.S.S., prima 
clasată.

0 DUPĂ UN DECENIU. Jean-Pierre Bas- 
tlat, cunoscutul internațional de rugby, u- 
nul din cei mal redutabili înaintași din 
lume (1,99 m șl 106 kg), fostul căpitan al 
XV-lui „cocoșului galic", s-a retras, la 30 
de ani, din activitate (după 17 sezoane di
vizionare), în urma recidivei unui vechi 
traumatism la genunchiul sting (deja ope
rat), cînd împlinea un deceniu de la de
butul său internațional (1970, contra echi
pei Scoției) 0 JOCURILE SPORTIVE ASIA
TICE DIN 1982 vor avea loc în India, la 
New Delhi, președintele Comitetului de 
organizare fiind premierul Indira Gandhi 
0 ZAMORA LA PATRAT. Un nou ,,grande 
de Espana": Real Sociedad San Sebastian, 
al căror jucători de bază sînt portarul 
Arconada, demn urmaș al celebrului goal
keeper spaniol Zamora, și conducătorul de 
joc... Zamora. Toți jucătorii acestei echipe 
(cel mai recent chemat la echipa Spaniei : 
Satrustegui), ca și antrenorul lor, Alberto 
Ormaechea, dealtfel, stat originari din 
Tara Bascilor. 0 IN PERSPECTIVA CAM
PIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL din 
această vară. Spania — Anglia 0—2. Sub

conducerea lui Ron Greenwood — venit la 
cîrma echipei Angliei ta septembrie 1977 
— echipa Insularilor n-a pierdut din 24 
de meciuri disputate derft două. Echipa 
întinerită a Iul Don Ladlslao ,-Kubala care 
se gtadește la C.M. ’82) n-a putut face 
față perfectului mecanism al lui Mr. Ron 
(Greenwood se gtadește la C.E. ’80), chiar

dacă a încercat șl metoda... taurului furios 
(Francis șl Neal au părăsit terenul acci
dentați ta ultimele 10 minute, iar funda
șul spaniol Alesanco a primit cartonașul 
galben pentru Joc periculos). 0 UN CUPLU 
INEDIT : TRACY AUSTIN — ROY EMER
SON. Tracy Austin, care la 17 an! Unde

să devină jucătoarea nr. 1 de tenis din 
lume, lucrează de cîteva luni sub îndru
marea celebrului tenisman australian Roy 
Emerson, în special pentru îmbunătățirea 
serviciului. Iată ce înseamnă să vrei să 
te perfecționezi continuu, chiar cînd al do- 
btadit, cu trudă, condiția de vedetă ; să-ți 
cunoști, de fapt interesul. 0 UITE KRAN- 
KL, NU E KRANKL ! Abia întors de la 
Barcelona acasă, la clubul First Wien, cu
noscutul vîrf de atac austriac este din nou 
ta tratative cu fostul său club catalan, la 
dorința expresă a lui „II mago“-Helenio 
Herrera de a reface, sub conducerea sa, 
tandemul Krankl — Simonsen. 0 IN FI
NALA CUPEI EUROPEI LA BASCHET 
MASCULIN, în loturile celor două echipe. 
Real Madrid șl Maccabi Tel-Aviv, nouă 
din cei 20 de Jucători aveau peste 2 m, 
lider fiind Fernando Romay (Real) cu 2,12 
m șl Aulele Perry (Maccabi) cu 2,09 m. Șl 
finala a fost un med la înălțime, atlt la 
propriu dt șl la figurat, echipa madrilenă 
tntrtad pentru a 7^a oară în posesia tro
feului.

Paul SLAVESCU

• Luni începe turneul in R.F. Germania ți Elveția © 
Obiective majore de pregătire în condiții competiționale 
© In mai și iunie, întîlniri cu reprezentative de „forța I"

Campionatele europene fie lupte de la Prievidza

0 REPETIȚIE GENERALĂ 
ÎNAINTEA JOCURILOR OLIMPICE

Corespondență din Cehoslovacia
ției de bază și aducerea jucă
torilor de schimb la nivelul ti
tularilor. Turneul trebuie să 
contribuie la sporirea încrederii 
jucătorilor în mijloacele tactice 
pregătite, să ducă la automati
zarea lor.

Unul dintre capitolele asupra 
căruia insistăm în mod deosebit 
este cel al apărării. Din acest 
punct de vedere, turneul poate 
să contribuie la îmbunătățirea 
randamentului prin sporirea e- 
xigenței față de funcționalita
tea ei. Jucătorii noștri vor tre
bui să fie mai agresivi (în li
mitele regulamentului, desigur) 
și să-și asume mărirea respon
sabilității individuale în su
pravegherea adversarului pînă 
la eșuarea acțiunii ofensive. 
Vom exersa unele variante ale 
sistemului defensiv, între care 
apărarea combinată cu un jucă
tor „om la om", apărarea în 
inferioritate numerică și în 
superioritate numerică, pre
cum și apărarea în momente 
fixe : aruncări de la 9 m, cor- 
nere, auturi.

între obiectivele noastre, pe 
care vom încerca să le reali
zăm și cu prilejul acestor teste, 
se află curățirea acțiunilor in
dividuale din apărare de ne- 
regularități (mai ales împin
geri, țineri și îmbrățișări), im
punerea jocului în mișcare, e- 
nergic, cu efort maximal. Toate 
acestea vor contribui și la îm
bunătățirea pregătirii fizice 
specifice jocului de apărare.

Scopul acestui turneu este 
și efectuarea antrenamente
lor în ziua jocului, pentru a-î 

plasare) urmînd ca ultima veri
ficare să aibă loc la Budapesta 
(3—4 mai) cu echipele Ungariei. 
Din cele 10 partide susținute 
pînă acum, reprezentanții noș
tri au cîștigat 8, pierzînd doar 
cîte una (la femei și bărbați) 
cu Iugoslavia, în deplasare. 
Deci, pînă acum o comportare 
bună.

Pentru jocurile-de la Madge- 
burg au fost selecționați 15 
sportivi, 8 băieți și 7 fete, fi
rește, în majoritate cei care au 
evoluat și în partidele anteri
oare, în frunte cu campionul 
mondial, Iosif Tismănar, care 
acum o săptămînă, la Praga, a 
realizat un punctaj de valoare 
mondială, 1004 p.d., un nou re
cord al arenei Slavia. Sub con
ducerea antrenorilor Constantin 
Neguțoiu și Roger Cernat s-au 
deplasat joi în R. D. Germană 
următoarele loturi : Elena An- 
dreescu, Ana Petrescu, Marga
reta Cătineanu, Elena Pană, 
Elisabeta Albert, Vasilica Pin- 
țea și Silvia Raiciu, respectiv 
Iosif Tismănar, Ilie Băiaș, Iu- 
liu Bice, Alexandru Tudor, 
Gheorghe Silvestru, Alexandru 
Cătineanu, Alexandru Naszodi 
și Gheorghe Scholtes.

TURNEUL DE ȘAH DE LA LONDRA
LONDRA, 17 (Agerpres). — 

După desfășurarea a șase run
de în turneul internațional de 
șah de la Londra, pe primul loc 
se află Korcinoi cu 4’/2 P, ur
mat de Sosonko și Stean, fie
care cu 4 p. Florin Gheorghiu 
are 3l/2 p, fiind urmat de Ti- 

obișnui pe jucători cu acest re
gim de muncă, caracteristic 
sportului de performanță înaltă. 
Sistemul a fost introdus din 
toamna trecută și el înlocuiește 
ședința de pregătire tactică a 
meciului cu un antrenament în 
care, pe lingă pregătirea fizică 
și tehnică, se prepară și tactic 
meciul din ziua respectivă. 
Sîntem convinși că handbaliștii 
noștri vor face totul pentru a 
îndeplini aceste sarcini ale pe
rioadei actuale de pregătire".

Așteptăm cu firesc interes 
desfășurarea acestui turneu, 
concluziile lui urmînd să o- 
rienteze și mai bine pregătirea 
echipei noastre olimpice.

Hristache NAUM

Azi încep la Istanbul

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
începînd de astăzi și pînă 

duminică, la Istanbul se vor 
desfășura Campionatele balca
nice de judo. Fiind ultima ve
rificare a sportivilor români 
înaintea campionatelor euro
pene (15—20 mai, la Viena), fe
derația de specialitate a țării 
noastre a deplasat la această 
competiție cîte doi concurenți 
la fiecare categorie de greu
tate : superușoară — A. Szabo 
și I. . Domnar, semiușoară — 
C. Niculae și L Năstăilă, ușoa
ră — N. Vlad și M. Pascal, 
semimijlocie — M. Frățică și V. 
Dușa, mijlocie — M. Toma și 
Șt. Toma, semigrea — D. Radu 
și V. Anton, grea — M. Cioc 
și I. Codrea. Sportivii români 
sînt însoțiți de antrenorii Ion

PREGĂTIRILE SPORTIVILOR PENTRU 
J.O. DE VARĂ DE LA MOSCOVA

RIO DE JANEIRO, (Ager
pres). — una dintre speranțele 
sportului brazilian la Jocurile 
Olimpice de la Moscova este îno
tătorul Djan Madruga, care, în 
urmă cu patru ani, s-a clasat pe 
locul 4 în probele de 400 m liber 
șl 1500 m la Olimpiada de la 
Montreal.

Madruga, acum In vîrstâ de 20 
de ani, intenționează să la star
tul în concursul de la Moscova 
în probele de 200 m spate, 200 m 
bras, 400 m liber șl 1500 m, spe
tind să obțină o medalie olim
pică.

C. M. DE HANDBAL (grupa B) 
ANUL VIITOR IN FRANȚA
Federația internaționala de 

handbal a hotărît în cadrul unei 
ședințe oa întrecerile campionatu
lui mondial masculin (grupa B) 
din anul viitor să albă loc tn 
Franța. întrecerile se vor desfă
șura între 19 februarie șl 1 mar
tie șl vor reuni selecționatele 
Ungariei, Islanded, Cehoslovaciei, 
Suediei, Olandei, Bulgariei, Nor
vegiei, Australiei, Israelului, pre
cum șl două echipe din Europa 
clasate pe ultimele locuri tn tur
neul olimpic de la Moscova.

mman și Llubojevici, tot cu 
3‘/2 p. în runda a șasea, Korci
noi a remizat cu Speelman, iar 
Gheorghiu a pierdut la Nunn. 
Cu o rundă mal înainte, FI. 
Gheorghiu remizase cu So
sonko.

Ediția din acest an a cam
pionatelor europene de lupte 
(greco-romane și libere) va a- 
vea loc între 20 și 27 aprilie 
în orășelul Prievidza din Ceho
slovacia. Desigur, după ce a- 
ceastă importantă întrecere 
continentală a fost găzduită în 
ultimii ani de orașe mari (Gd- 
tteborg, Oslo, Leningrad, Sofia 
și București), în mod firesc iu
bitorii acestui sport își pun în
trebarea de ce a fost acum a- 
leasă tocmai această localitate 
puțin cunoscută, care poartă 
numele de Prievidza. Răspun
sul este simplu. Orășelul slo
vac este un centru miner re
numit, cu școli de specialitate, 
ai căror elevi practică șl îndră
gesc sportul luptelor. Dacă la

Hantău și Gheorghe Ilie. 
Printre arbitri se numără și 
românii Mi'iai Platon și Con
stantin Isac.

★
Tot astăzi, la Schwering 

(R. D. Germană) Începe un 
turneu internațional de juniori 
la care participă și sportivi 
români. Printre aceștia îl a- 
mintim pe S. Lazăr, D. Tăbîr- 
că, D. Amăutu, șl ȘL Rist, în
soțiți de antrenorul Dorin Ga- 
vra.

A 10-a EDIȚIE

A C. M. DE CROS
ÎN 1982 LA VARȘOVIA

Federația internațională 
de atletism a decis ca ediția 
a 10-a a campionatelor mon
diale de cros să se desfășoare 
în anul 1982 la Varșovia.

După cum se știe, anul vi
itor această competiție va a- 
vea loc la Madrid.

CAMPlONATfLE DE HALTEBE 
DIN NEPAL

Pentru prima oară în Istoria 
sportului nepalez s-au disputat 
campionatele naționale de halte
re. La întrecerile desfășurate la 
Katmandu au participat 30 de 
concurenți și s-au stabilit mal 
multe recorduri naționale.

TURNEE 
DE TENIS

în turul II la Fountain 
Valey (California), Hie Năstase 
l-a învins cu 6—4, 6—2 pe Mar
tin Riessen. Alte rezultate : 
Tanner — Dibley 8—3, 7—6 ; 
Mayer — Beuhning 6—2, 7—5 ; 
Walts — Ramirez 3—6, 6—0, 6—3 ; 
Fibak — Petrovid 6—4, 6—1 ; 
Teltscher — McNamee 6—0, 4—6,
6— 4.

0 în turneul feminin de la 
Amelia Island (Florida) : Du
vall — Mascarin 3—6, 6—4,
7— 5 ; Mandlikova — Norton 
6—4, 6—3 ; Marsikova — Des- 
for 6—1, 6—3 ; Goolagong — 
Acker 7—5, 6—1 ; Vermaak — 
Forood 6—4. 6—3 : Navratilo
va — Sands 6—3, 6—1. 

acestea mai adăugăm faptul că 
la Prievidza activează și o e- 
chipă de lupte în prima divizie 
a campionatului și că localnicii 
sînt foarte buni organizatori, 
vom înțelege de ce orășelul 
sus-numit va fi, desigur, o gaz
dă ospitalieră a campionatelor, 
după cum a declarat și Frido- 
lîn Gajdusik, președintele Co
mitetului de organizare a cam
pionatelor.

Acum, după ce sîntem în 
posesia unor date, putem să a- 
firmăm că actuala ediție a „eu
ropenelor" se anunță un real 
succes. La lupte libere au fost 
înscriși 145 de concurenți din 
19 țări. în timp ce la „greco- 
romane" vor participa 156 de 
luptători din 22 de țări, printre 
care și puternicele selecționate 
ale U.R.S.S., României, Unga
riei, Bulgariei. Poloniei, R. D. 
Germane, Suediei, Finlandei, 
R. F. Germania, Turciei ș.a. Cî- 
teva nume de luptători care-și 
vor disputa întîietatea pe sal
tele sînt edificatoare : Blaghidze, 
Nalbadian, Bikov, Korban, Șa- 
ladze, Kolcinski (U.R.S.S.), Ale
xandru, Gingă, Draica, Codrea- 
nu (România), Ilristov, Pavlov, 
Tomov (Bulgaria), Rovnyai 
(Ungaria), Frgici (Iugoslavia), 
Jelinek, Janolu (Cehoslovacia) 
ș.a. la greco-romane, Alekseev, 
Bigaev, Pineghin (U.R.S.S.), Sto- 
ianov, Dukov, Nanev (Bulga
ria), Reich, Neupert, Buttner 
(R.D.G.), Karabin (Cehoslova
cia), Karabageak (Turcia) la 
lupte libere.

De fapt, „europenele" de la 
Prievidza sînt o adevărată re
petiție generală înaintea Jocu
rilor Olimpice de vară de la 
Moscova ; ele vor fi urmărite 
de 140 de ziariști și comenta
tori de radio și televiziune, 
dintre care 65 de peste hotare I 

întrecerile vor fi organizate 
în Palatul sporturilor construit 
în urmă cu trei ani și care are 
o capacitate de peste 2 000 de 
locuri.

LUDOVIT MAJOR
„Sport" Bratislava

TELEX
ATLETISM 0 In ultima zl a 

concursului de la San Jose (Ca
lifornia), proba de 110 mg a fost 
cîștlgată de Rod Milburn cu 
13,85, Iar proba de săritură In 
toălțlme a revenit lui Franklin 
Jacobs cu 2,21 m. Alte rezultate: 
200 m plat — Hampton 20,94 ; 
400 m — Cameron — 45,35 ; 400 
mg — King 49,30 ; ciocan — 
McKenzie 68,70 m.

BASCHET 0 In finala Cupei 
Iugoslaviei la baschet (m) : „Ci- 
bona" Zagreb — Bosnia Sarajevo 
68—«2 (33—31). o în prima zl a 
turneului feminin de la Gdansk 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Ungaria
106—53 ; Cuba — Cehoslovacia 
82—69 ; Italia — Folonla 73—67.

CICLISM 0 Etapa a 2-a a 
competiției pentru amatori, Rot
terdam — Manchester, desfășura
tă pe ruta Harwich — Spalding 
(191,500 km) a fost cîștlgată de 
francezul Marc Madiot îri 4h 38:6. 
In clasamentul general pe pri
mul loc se află Madiot, care 
obținuse victoria șl în prima e- 
tapă.

FOTBAL 0 Meciuri internațio
nale : la Gljon, spania — Ceho
slovacia 2—2 (0—1). Au marcat : 
Nehoda (mln. 33 șl 53) pentru 
oaspeți, respectiv Miguell (mln. 
48) șl Quini (mln. 68). La Leip
zig, R.D. Germană — Grecia 
2—0 (0—0) prin punctele reali
zate de Weber șl Streich 0 In 
semifinalele C.E. (t). lă Sheffield: 
Anglia — R.D. Germană 1—2 
(0—0). Au Înscris : Raab șl Fas- 
hnau (R.D.G.), respectiv Dennes- 
det 0 Meci amical la Zagreb : 
Dynamo — selecționata Bulgariei 
1—2 (1—0).

HOCHEI 0 La Helsinki, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 6—3 (5—1, 
0—0, 1—2) selecționata Finlandei.

POLO 0 In turneul pentru ju
niori de la Sofia, dotat cu Cupa 
Diana. România — Bulgaria II
8—2 (3—1, 1—1, 2—0, 2—0), U.R.S.S. 
— Spania 8—2. Polorda — Bul
garia 9—7, Ungaria — Olanda 
6—4.

ȘAH 0 Meciul dintre maestrela 
Nana Iosellanl (U.R.S.S.) șl Su- 
zana Veroczy (Ungaria) contînd 
pentru turneul candidatelor la 
titlul mondial feminin, a conti
nuat în localitatea Iugoslavă 
Donjl Milarovac cu partida a 
șasea, încheiată remiză la mu
tarea a 38-a. Iosellanl, care a 
cîștigat partida întreruptă din 
runda anterioară, conduce cu S'/i— 
2*/j. • Cu două zile înainte de ter
minarea turneului de la B aku con
duce tânărul maestru sovietic Gări 
Kasparov (16 ani), cu 10 p, urmat 
de Beliavski (U.R.S.S.) — 8% p. 
In runda a 13-a, Kasparov l-a 
învirs pe Antoșin, reallzînd toto
dată cu cele 10 p acumulate, o 
notă de mare maestru.
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