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Campionatele internaționale de gimnastică

DUPĂ O ÎNTRECERE PASIONANTĂ, 
DAN GRECU PE PRIMUL LOC

Azi are loc concursul feminin cu exercițiile libere
de a doua zi a . 

internaționale de
Ieri, în cea 

campionatelor 
gimnastică ale țării noastre, a 
avut loc concursul cu exerci
țiile liber alese rezervate băie
ților. Publicul, prezent în Pala
tul sporturilor și culturii din 
Capitală, a urmărit cu deose
bit interes lupta pentru întîle- 
tate în care s-au angajat, du
pă prima zi, cînd au fost exe
cutate exercițiile impuse, gim- 
naștii români Dan Grecu (lo
cul 1) și Kurt Szilier (situat 
pe locul 
anunțat 
roare a 
curs) și , _
Fei. întrecerea 
sportivi a fost pasionantă și 
fiecare apariție a stîrnit ropo
te de aplauze.

Debutul la „libere" a fost in
să nefavorabil celor trei. Pri
ma probă, solul, le-a creat tu
turor neplăceri. Considerat, pro
babil, aparatul cel mai sigur, 
acesta s-a dovedit, pînă la ur
mă, piatra de încercare a pro
tagoniștilor. Primul care a ra
tat, chiar din plecare, saltul 
dublu la sol a fost Dan Grecu. 
Și consecințele au apărut în no
ta oferită de brigada de arbi
tri ; 8,95. A fost apoi rîndul lui 
Tong Fei să greșească același 
element de debut în exercițiu 
și : doar 9,10. Kurt Szilier, cu 
cîteva ezitări mai mici a reușit 
să realizeze 9,40. în continuare

3 ‘și nu pe 7, cum s-a 
dintr-o regretabilă e- 
secretariatului de con- 
sportivul chinez Tong 

acestor trei

i-a asigurat locul 1 la această 
Foto : Dragoș NEAGU

Dan Grecu,. in exercițiul care 
prestigioasă competiție
lucrurile au evoluat oarecum 
firesc și era greu de presupus 
cine va fi învingătorul.

Inelele, aparatul preferat al 
lui Dan Grecu, a triat valorile. 
Cu un exercițiu impecabil, în 
care ezitările 
cestui aparat 
în totalitate,

caracteristice a- 
au lipsit aproape 
sportivul român

Paul 1OVAN

(Continuare In pag. a 8-a)

Antrenorul emerit NICOLAE NEDEF

7!

OBLIGAȚIE A NOASTRA!“0
său s-a dedicat baschetu-

aveți, Nicolae

are o cli- 
chipul ti 

țîmbet.
că toată 

am- 
fapt, 
cînd

elev

— Cîți 
Nedef ?

— 52.
— Și din aceștia cîți ați dă

ruit handbalului 7
Antrenorul emerit 

pă de ezitare, apoi 
este luminat de un

— Am impresia
viața mi-arn petrecut-o in 
bianța lui minunată. De 
sint doar vreo 35 anii de 
ne-am cunoscut...

Sint 35 de ani de cînd,
Hind, juca, in echipele liceului, 
volei, baschet și handbal, acolo 
unde Marian, Stănculescu și 
Simionescu jucau fotbal, Ganga 
— hochei, Ghiuzelea și Mano- 
lache — rugby, pentru ca a- 
poi să-și continue activitatea 
la S, K. 44, club întreținut de 
flacăra pasiunii regretatului 
Alexandru Parizianu. A rămas 
lingă handbal, evoluînd la 
Phonix și C.C.A., așa .cum fra-

Ce amintire deosebită păs- 
din acei ani ?

Nu una, ci mai multe, a- 
tit de multe incit nu pot încă
pea nici intre coperțile unei 
cărți de amintiri. Entuziasmul, 
frumusețea clipelor cînd jucam 
indiferent • cu ce echipă, și cîș- 
tipam, prietenia care ne-a le
gat, dăruirea comună pentru 
sport — iată doar cîteva coor
donate. Școala, pe care șl 
astăzi o socotesc principalul 
mijloc de angrenare a copiilor 
intr-o activitate dătătoare de 
sănătate, ne-a reunit pe toți 
in jurul unei pasiuni comune, 
unora această pasiune inriu- 
rindu-ne cursul vieții. Așa, ca 
pentru o ilustrare a căilor ne
bănuite, am să vă spun că, de 
pildă, cu prietenul meu loan 
Kunst Ghermănescu am fost 
colegi de echipă, apoi mi-a de
venit antrenor la Steaua fi 
profesor la I.E.F.S., pentru ca 
după ani, nu prea mulți, lă fim 
din nou colegi, de această dată 
ca antrenori ai „naționalei"...

Omul cu ajutorul 
mulți dintre noi am 
handbalul, profesorul __
lată ! —' împlinește acum 25 de 
ani de cînd este antrenor fede
ral al handbalului, a luat spor
tul acesta, tînăr în marea fa
milie a disciplinelor, încă de la 
începuturile sale la noi și a ur
cat cu el Ierarhia valorilor pînă 
pe Everestul . performanței. 
Ajutindu-i pe alții sau fiind a- 
Jutat la cîrma loturilor, Nicolae 
Nedef a fost unul din artizanii

căruia 
cunoscut 
care —

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 3-a)

PRESTIGIOASEI COMPETIȚII 
CENTURA DE AUR" LA BOX 

• Iugoslavia a ridicai numărul țărilor participante 
ia 23! • Aii va sosi Ia București șl multiplu! campion

olimpic șl mondial
La aeroportul internațional 

Otopeni este un adevărat stat 
major al organizatorilor celei 
de a IX-a ediții a „Centurii 
de aur" la box. în aceste zile 
aproape că nu există navă 
aeriană care aterizează la 
București și care să nu de
barce cîte o delegație de p6- 
giliști participantă la această 
competiție de amploare. Vi
neri și-au anunțat prezența 
și pugiliștii iugoslavi, numă
rul țărilor înscrise la „Cen
tura de aur" ajungind astfel 
la 23 !

Interesul major stîmit de 
acest turneu de box este de
terminat și de faptul că ma
rea majoritate a delegațiilor 
cuprind sportivi care se scon
tează că vor evolua la Jocu
rile Olimpice de la Moscova, 
întrecerea de la Patinoarul 
artificial „23 August" consti
tuind, prn urmare, un 
important test. Japonezii 
sini reprezentații de 8 
boxeri, înscriși, evident, la ca
tegoriile mici de greutate: 
Seiki Scgawa și Tosiaki Kudo 
(semimuscă), Koei Ooshiro și 
Yutaka Hori (muscă), Shimi- 
kiro Ușanu (cocoș), Kenji Ka- 
nagai (pană), Masahiro Mati-

icoiilo stcvcnson
noka și Hideki Yamashiro (se- 
miușoară). în lotul sportivilor 
bulgari se află Georgi Geor- 
giev (muscă), Traian Sandov 
(pană), Ilia Iliev și Plamen 
Pencev (mijlocie mică), pre
cum șl Petra Stoicov (semi
grea). Franța va fi reprezen
tată de Aii Eenmaglienia (co
coș) și Said Skouma (semi- 
mijlocie).

Azi este așteptată delegația 
boxerilor din Venezuela, cu 
pugiliști la fiecare categorie 
de greutate.

O știre de ultimă oră, re
cepționată la federația de spe
cialitate, anunță că în această 
după-amiază va sosi la Bucu
rești și multiplul campion o- 
limpic și mondial, greul cuba
nez Teofilo Stevenson !

Duminică dimineața va a- 
vea loc vizita medicală a 
combatanților, precum și tra
gerea la sorți. După-amiază, 
de la ora 18,30, prima reu
niune : luni, marți și miercuri ■ 
se vor desfășura cîte două re
uniuni, de la ora 15,30 șt 
18,30; joi, de la ora 18,30, pri
ma semifinală ; vineri, de la 
aceeași oră, a doua semifina
lă, iar duminică, de la ora 
18,00 — finalele.

Campionatele internaționale

de sărituri ale României

BILANȚ FAVORABIL 
PENTRU SPORTIVII NOȘTRI 

Singurul succes al oaspeților,
SIBIU, 18 (prin te

lefon). Vineri, in ul
tima zi a ediției a 
13-a a Campionatelor 
internaționale de să
rituri ale României 
(găzduite în condiții 
organizatorice exce
lente în modemul ba
zin Olimpia), s-a des
fășurat cea mal echi
librată întrecere a 
competiției, la tram- 
bulină-seniori. A fost 
un concurs deosebit de 
atractiv, cu multe să
rituri executate la un 
înalt nivel tehnic, o 
dispută în care pro
tagoniștii și-au schim
bat de cîteva ori lo-

la trambulină
conducere in 

Pînă la
cui la
clasament.
urmă, succesul a re
venit experimentatu
lui Oleg Zaițev 
(U.R.S.S.), cel mai în 
vîrstă săritor al com
petiției 
care a 
singura 
peților 
diție a
lelor" (după cum am 
anunțat la timpul po
trivit, la celelalte pro
be, locul I a revenit 
reprezentanților țării

D. STĂNCULESCU

(28 de ani), 
adus astfel 

victorie a oas- 
la această e- 
„internaționa-

(Continuare in 
pag. a 6-a)

Obiecti» prioritar al sportului nostru național:

Interviu cu tovarășul tir. LUIGI MARTIȘ, președintele 
Federației Romane de Oină

Este incontestabil faptul că asistăm, in ultimii 
ani, la un proces de revitalizare a 
tru național. Oină — care se afla 
dat în pericolul de a rămine doar 
celor ce o învățaseră în școală cu 
urmă — este acum practicată de 
mai mare de tineri. Un argument — dar ele sint 
mal multe — îl constituie acela că in anul 1979 
în cadrul „Daciadei" au fost angrenate peste 1200 
de echipe cu aproximativ 18 000 de jucători nele
gitimați.

Ca multe alte sporturi, și oină se află in preaj-
Interviu consemnat de 

Ion GAVRILESCU 
Traian IOANIȚESCU

sportului nos- 
la un moment 
in... amintirea 

zeci de ani în 
un număr tot

(Continuare in pag. a 3-a)

Mi ine, etapa a 29-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA-F.C. ARGEȘ, „CAPUL DE AFIȘ-
• In campionatul trecut pe Ghcntca, piteștenii au învins 
cu 2 1. Mîinc . • la Timișoara, Dcmbrovschi îșl primește 
un vechi coechipier, pe iundașul taiargiu, dar primul duel 
este al celor doi (onești, antrenorii • sportul studențesc 
reapare, cu alte ambiții, după trei zile In Zăvoiul vllccan
• narea speranța a atacanților din Ig. Mureș, la Baia 
nare, se numește - cred 
Hrgovișțc pe stadionul 
de teatru" gen „B” 
liderul c mare lavorit.

unii - Arieiu I • Va reuși C. $ 
di namoviștilor o „lovitură 

Cluj Napoca! • la .Craiova, 
dar Olimpia nu UÎlă €ă III

CLASAMENTUL
1. UNJV. CRAIOVA 28 15 7 6 57-26 37
2. Steaub 28 13 9 6 58-34 35
3. F. C. Arge, 28 15 4 9 46-33 34
4. F. C. Baia M. 28 15 3 10 49-42 33
5. Sportul stud. 28 13 5 10 34-24 31
6. Dinamo 28 11 8 9 42-31 30
7. S. C. Bacâu 28 9 11 8 32-36 29
3. Poli, lași 28 13 2 13 36-35 28
9. Chimia Rm, V. 28 12 4 12 36-43 28

10. F.C.M. Galați 28 10 8 10 39-49 28
11. Jiul 28 11 6 11 22-34 28
12. „Poli* Timiș, .28 12 3 13 37-35 27
13. A.S.A. Tg. M. 28 11 5 12 34-36 27
14. „U“ Cluj-Nap. 28 12 2 14 35-35 26
15. F. C. Olt 28 11 3 14 40-43 25
16. C.S. Tirgoviște 28 8 7 13 31-46 23
17. Olimpia S. M. 28 7 8 13 27-41 22
18. Gloria Buzâu 28 4 5 19 20-52 13

campionatul trecut a reușit 
un l-l pe „Icnlralul" din 
Bănie ® flccl de orgoliu 
pentru filoria, de puncte 
pentru „G'SVom înregistra 
iarăși scorul etapei la 
Slatina ? ® lașul iși 
primește un lost antrenor: 

pc C. leașcă.

Timișoara : 
Rm. Vilcea 
Baia Mare 
București :
Craiova : 
București :

PROGRAMUL ETAPEI 
POLITEHNICA
CHIMIA 
FOTBAL CLUB 
DINAMO

(stadionul

Buzău : 
Slatina : 
lași :

Cu excepția
programate la ora 17,30.

- S.c. BACĂU
- SPORTUL STUDENȚESC
- A.S.A. TG. MUREȘ
- C.S. TÎRGOVIȘTE 

Dinamo)
UNIVERSITATEA - OLIMPIA SATU MARE 
STEAUA

(stadionul Steaua, ora
GLORIA
F.C. OLT 
POLITEHNICA

i meciului Steaua —

- F.C. ARGEȘ
15,30 — meci televizat)
- „U" CLUJ-NAPOCA
- JIUL
- F.C.M. GALAȚI

F. C. Argeș, celelalte partide sint



PROGRAMUL COMPETIȚIOMAL-PiRGHIE
IN LĂRGIREA CARACTERULUI DE MASA

.PESCĂRUȘII" GĂLĂȚENI
AU ARIPILE'TOT MAI VIGUROASE
Din palmaresul aeromodeliștilor: 19 titluri de maeștri
ai sportBlol, 7 titluri de campioni In 1979,

trofee ale „Daciadei"
Dintre elementele care în

cântă privirile copiilor Gala- 
țiului, două anume rămîn cu 
trăinicie imprimate în sufletele 
lor : cursul molcom al valuri
lor Dunării, pe care se lea
gănă vapoarele, și zborul pes
cărușilor. Poate că tocmai de 
la acestea se naște gustul mul
tora pentru călătorii pe ape 
sau în înalturile văzduhului. 
Și, visînd la marină sau la 
aviație, copiii Galațiului se 
joacă cu modele de vapoare 
și avioane, iar de aici pînă 
la modelism, la școala con
strucțiilor miniaturale, nu-i 
decît un pas. La Casa pionie
rilor și șoimilor patriei și la 
Institutul politehnic, la Com
binatul siderurgic și la Casa 
de cultură a sindicatelor sute 
de copii și tineri au înscris, 
prin activitatea lor modelisti- 
că, succese deosebite în croni
ca sportivă a orașului de la 
Dunăre. îi urmărim aplecați 
asupra meselor de lucru și ne 
convingem că ce fac ei nu este 
o simplă joacă. Pe planșete 
prind contururi aparate mo
derne, uneori soluții tehnice 
ingenioase, iar pe suporții de 
asamblare flotile întregi de 
aparate, construite cu migală 
și talent, așteaptă parcă star
tul.

Profesorul Nicolae Bezman, 
^căpitan" pe corabia modeliști- 
Jor gălățeni (instructorul lor), 
remarcă . plin de satisfacție : 
„Avem băieți talentați. Faptul 
este demonstrat, dacă vreți, de

Doi 
tașii 
micromodelismului: 
N. Bezman 
Florea

dintre frun- 
gălățeni ai

numeroase

AL ORIENTĂRII TURISTICE

19 con-un singur exemplu : 
structori de modele de la noi 
sînt distinși cu titlul de maes
tru al sportului. Dar cel mai 
prețios rezultat al muncii este, 
totuși, altul. Marea majoritate 
a celor care s-au „Jucat" — 
cum, din păcate, mai cred unii 
— cîțiva ani la cercurile de 
modelism și-au făcut aici o 
adevărată ucenicie în dome
niul tehnicii, ajungînd mai a- 
poi ingineri și tehnicieni, pi 
Ioți sau navigatori".

19 titluri de maeștri ai spor
tului 1 Sînt rodul unei munci 
de ani de zile, răsplata unor 
performanțe de prestigiu, din
tre care notăm: numai în a- 
nul trecut gălățenii au cîștigat 
șapte titluri de campioni re
publicani la diferite clase de 
modele. în vitrina lor se află 
Trofeul „Traian Vuia" pentru 
cea mai frumoasă evoluție în 
campionatul republican de ae- 
romodele de zbor liber, iar în 
acest an. la campionatul de 
micromodele, reprezentativele 
de juniori și tineret de la 
„Oțelul" Galați au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere. La a-

cestea se adaugă numeroase 
trofee ale „Daciadei". Pe „pa
noul de onoare" al modelismu- 
lui gălățean figurează nume
roase nume cunoscute în acest 
sport, începînd cu cel al an
trenorului Nicolae Bezman: 
Gheorghe Chingă, Constantin 
Bălan, frații Firel și Gheorghe 
Stamate, Cornel Mangalea și 
Dan Amariței, Marian Paras, 
chiv și Constantin Veber, de
ținători ai titlului de maestru 
al sportului.

Cercurile de modelism gălă- 
țene se bucură de condiții de 
muncă dintre cele mai bune: 
spații corespunzătoare, dotare 
tehnică. „Datorăm toate aces
tea, ne spune Nicolae Bezman, 
sprijinului pe care-1 avem din 

C.N.O.P., a U.T.C.. a 
• de învățămînt șl, fi- 
federației de specia- 
C.N.E.FJS.”.
că Investițiile acor

date de factorii cu atribuții 
în acest domeniu dau roade 
bune, spre cinstea entuziaști
lor constructori (mici ți mari) 
din orașul Galați.

Viorel TONCEANU

partea i 
unităților 
rește, a 
litate din

Și iată

De la an la an, calendarul 
competițional al orientării tu
ristice a crescut și s-a diversi
ficat. Dacă în 1975 el cuprin
dea doar circa 50 de competiții 
nominalizate — județene, in- 
terjudețene și naționale — as
tăzi el numără 154 de con
cursuri și acțiuni, ceea ce de
monstrează încă o dată un 
fapt cunoscut, dealtfel, că 
„sportul pădurilor", cum i se 
mai spune orientării, a cîștigat 
noi adepți, multe județe ab
sente acum cinci ani din calen
darul competițional fiind astăzi 
printre protagoniste.

Despre programul competițio
nal pe 1980 al federației de 
specialitate am avut o discuție 
cu secretarul responsabil al a- 
cesteia, prof. Mircea Mihăilescu.

— în afară de numărul spo
rit al competițiilor, ce alte 
noutăți prezintă programul o- 
rientării turistice în acest an ?

— După cum se poate ve
dea, a crescut nu numai nu
mărul concursurilor in general, 
ci ți cel pe acțiuni — de iarnă, 
de noapte etc. Astfel, dacă a- 
cum cițiva ani_ aveam doar o 
competiție de orientare pe 
schiuri, in 1980 am avut 16, re- 
marcindu-se județele Harghita, 
Maramureș, Brașov, dar și Să
lajul — apărut de curind intre 
organizatori. Același lucru te 
poate spune ți despre con
cursurile de noapte, prezente în 
multe județe, cu campionate 
naționale (in luna mai) și, de 
asemenea, Cupa F.R.T.A. (in 
octombrie, la Brașov). Alături 
de competițiile tradiționale, cu
noscute iubitorilor acestui sport 
— cum sînt cupele 
lui" (Arad), „Gențiana' 
miș), „Busola de 
„Cupa munților", 
ța" — au apărut,

„Zanandu- 
i“ (Ti- 

aur" (Cluj), 
„Cupa Vodn- 
in organiza-

BREVIAR
© Recordul de participare kr 

competiție de masă de orientare 
rlstică aparține sibienilor : 19 326_
taleri ți virstnici. Dar iotă că el este 
pe cale să fie doborit : Comisia de 
orientare turistică a municipiului Bucu
rești (secretar, I. Nicotau) și-a pro
pus, printre obiectivele acestui on, 
să depășească această performanță.
• Printre cercurile tehnîco-aplica- 

tfve de la Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Tg. Mureș se numără 
șl cel de karting, frecventat de peste 
250 de mici pasionați ai volanului. 
S-o stabilit aici un obicei : ca să 
fii promovat la conducerea micilor 
mașini trebuie, mai întîi, să-ți faci 
ucenicia în ctelierut de construcții. 
Așa au fost realizate, aici, pînă 
acum, 5 mașini de concepție proprie. 
La mai multe I — le urăm micilor 
constructor).

® In Parcul „23 August” din Ca
pitală s-a deschis „Școala curajului" 
— cum sînt denumite cursurile de pa
rașutism de turn. Sub conducerea 
unor, instructori cu multă experiență 
(Vosile Sebe, Florica Uță, maeștri 
•meriți ai sportului), în sezonul es
tival vor fi executate aici peste 10 000 
de lansări cu parașuta. „Școala cu
rajului" are porțile deschise...

© ,Pe lingă CJ.E.F.S. .Suceava a 
luat ființă, cu puțină vreme în urmă. 
Clubul sporturilor' tehnico-aplicative, 
cu secții de ceromodelism, navomo- 
delism, automoderlsm, rachetomode- 
Usm și radioamatorism. Ca președinte 
de onoare al clubului a fost ales 
tovarășul Simion Macovei, director al 

iar ca președinte 
sportului Silvestru Morariu.

ci 
lu
de

Printre radioamatorii din Piatra Neamț

PE LUNGIMILE DE UNDĂ ALE... SUCCESELOR!

rea județelor „mai tinere" în 
orientare, noi concursuri : „Cu
pa Chemarea munților" (Mara
mureș), „Sălaj", „Polul frigu
lui" (Harghita), „Oașului" (Satu 
Mare), „Chindia" (Dîmbovița), 
„Cupa munților Apuseni" (Bi
hor). „Fiii Oltului", cupele or
ganizate de sindicate etc. Toate 
demonstrează o cuprindere tot 
mai largă a județelor. In afară 
de aceste competiții, există insă 
nenumărate concursuri la ni
vel de asociații sportive, pentru 
că azi in multe județe nu se 
poate concepe o competiție de 
masă fără un concurs de o- 
rientare turistică. In acest an 
se desfășoară ți două cupe 
deosebit de importante : „Cupa 
pionierul" — cu finală pe țară 
la 22 iunie — și finalele Cam
pionatelor studențești, la Baia 
Mare, care se vor desfășura in 
cinstea Congresului al XI-lea 
al U.T.C.

— în calendarul competițio
nal figurează, desigur, și con
cursuri internaționale...

— Intre acestea, „Balcaniada 
de orientare turistică" deține 
capul de afiș, In acest an, noi 
vom fi gazde. Și-au confirmat 
participarea Iugoslavia și Bul
garia. Așteptăm ți 
scrieri. Trebuie să 
ci, din acest an, ne vom pre
găti temeinic pentru Campio
natele mondiale, care se vor 
desfășura in 1983 în Austria 
(orientare pe schiuri) și in 1984 
in Ungaria. Vor fi primele 
noastre participări la o ediție 
a „mondialelor" și vrem să fim 
la înălțime. înainte de a în
cheia, aș vrea să spun că, în 
acest an, la 20 mai, timișorenii 
vor serba cea de-a 30-a ediție 
a „Cupei Gențiana", care va 
fi o sărbătoare a orientării tu
ristice din România. Ca o con
cluzie, pot spune că sperăm ca 
in 1980 să lărgim foarte mult 
aria de cuprindete a maselor 
la orientare turistică, în acest 
sport care aduce tuturor virste- 
lor un plus 
goare.

alte 
vă

in- 
spun

de sănătate și vi-

C.P.L. Suceava, 
maestrul 
Start bun I

Y08 AEV... Y08 AXM... 
Y08 BGE... Y08 BOD... sau, 
mai pe înțelesul tuturor, ra
dioamatorii Eugen Munteanu 
— profesor de educație fizică. 
Adrian Tărîță — muncitor e- 
lectronist la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase, Nicolae 
Nacu — maistru chimist și Io
nel Emilian — de la între
prinderea de fire sintetice, 
toți membri ai Kadioclubului 
din Piatra Neamț, pasionați 
mînuitori ai aparatelor de 
emisie-recepție, al căror indi
cativ este cunoscut nu numai 
în țară, dar și peste hotare, 
datorită numeroaselor legături 
stabilite cu alți „căutători în 
eter”. Două diplome stau măr
turie unor recente succese re
purtate tntr-o competiție in
ternațională : echipa formată 
din cei patru pricepuți radio
amatori a cîștigat în 1978 și 
1979 concursul scandinav (SAC). 
A fost ușor ? A fost greu ? 
Răspunsul ni-1 oferă Eugen 
Munteanu : „Au participat for
mații de club din peste 100 de 
țări. Noi am emis sub indica
tivul clubului — Y08 KGP —,

HIPODROMUL IȘI REDESCHIDE MIINE PORJJLE

cîștigătoarea urmînd sa fio 
echipa care va stabili cele mai 
multe legături, în cît mai mul
te benzi. împreună cu colegii, 
am reușit peste 400 asemenea 
legături, ceea ce ne-a adus, 
spre satisfacția noastră, primul 
loc. Un succes care n-a fost 
obținut ușor, el dobîndindu-se 
în urma multor ore de muncă, 
fie pentru ca aparatele să func
ționeze perfect, fie pentru 
întîlni pe... partenerii de 
trecere".

Dealtfel, 
minti-te nu 
își găsesc 
vitatea pasionată a membrilor 
acestui radioclub, care a reu
șit să atragă numeroși tineri 
în practicarea acestei frumoase 
discipline aplicative. Alături 
de cei peste 100 de copii de la 
Casa pionierilor și șoimilor 
patriei, care se exersează, 
mai ales, In „vânătoarea de 
vulpi", o prezență activă au și 
elevii de la Liceele industriale 
pentru chimie și energetic și 
cei de la „Petru Rareș", prin
tre cei mai buni aflîndu-se 
Marilena Niculiță — campioa
nă la copii în 1979 la „vînă- 
toare de vulpi”, Mirela Bălan, 
Roland Tudoriuc. Florin Mîn- 
dru ș.a. „Să nu vă închipuiți

a-i 
în

performanțele 
sînt singure și 
explicația în acti-

a- 
ele

că micii radioamatori stau 
toată ziua pe scaun în fața a- 
paratelor. Dimpotrivă, antre
namentul este mult mai com
plex și diversificat. El cuprin
de, în afara lucrului specific, 
și un capitol de pregătire fi
zică, astfel că tineri sau vârst
nici pot fi văzuțî ureînd pe 
Cozla și Cernegura — două 
din locurile de pregătire ale... 
„vânătorilor" —, pe Ceahlău, 
Budacu sau Măgura Tarcăului, 
pentru cei de la 
Spun aceasta mai 
cei care cunosc 
despre activitatea 
care cred că totul se reduce 
la o cameră, aparate și un... 
scaun !“.

Se pot spune muilte lucruri 
despre activitatea radioamato
rilor din această zonă a țări — 
încă un argument ar fi, spre 
exemplu, și faptul că munci
torul Constantin Florea, de la 
hidrocentrala de la Stejarul, 
și^a construit singur o stație, 
al cărei randament este foarte 
bun —. activitate care tinde 
să devină din ce în ce mai 
rodnică. Și, cînd afirmăm a- 
ceasta, ne bazăm pe faptul că 
aici există oameni pasionați, 
stăruitori, ambițioși.

Emanuel FANTANEANU

ultra-scurte. 
ales pentru 
mai puține 
noastră și

Odată 
de vară

Sever NORAN
★

deschiderea etapei 
„Daciadei", elevii 
au luat startul și

cu 
a 

din Capitală 
în întreceri de orientare turis
tică. Astfel, Sectoarele 1 și 2 
din București au organizat, du
minica trecută, în Pădurea Bă- 
neasa și, respectiv, în Pădurea 
Pantelimon, „Cupa vacanței" 
la orientare. Au fost declarați 
câștigători toți 
care, în acea zi, 
de o puternică 
curat.

Duminică 20
din alte sectoare ale Capitalei 
vor lua și ei parte la concursuri 
de acest gen. Printre aceștia 
se numără școlarii din Secto- r 
rul 4, care vor participa la 
„Cupa Pionierilor" la orientare, 
28 de echipe întreeîndu-se pe 
traseele din Pădurea Brănești.

participanții' 
au... beneficiat 
doză de aer
aprilie, elevii

Cu adînc regret aflăm că a 
încetat din viață într-un tragic 
accident Mircea Ilie Pop, co
mandantul aeroclubului „Hen
ri Coandă" din Pitești, pilot
instructor de avion și planor, 
entuziast propagandist al avi
ației sportive, și ing. Teodor 
Ionescu, din Departamentul a- 
viației civile, pilot. Amintirea 
lor va rămîne vie în memoria 
celor care i-au cunoscut.

5
Dupâ o întrerupere de peste 4 

luni, mîine dimineață hipodromul 
din Ploiești își va redeschide por
țile pentru a primi ca și în alți 
ani pe cel ©are încurajează prin 
prezența lor acest frumos sport. 
Programul reuniunii cuprinde un 
număr de 10 alergări cu 100 con
curenți, cifră satisfăcătoare pen
tru început de stagiune dacă a- 
vem in vedere condițiile destul 
de vitrege In care s-a desfășurat 
pregătirea cailor in această iarnă. 
Nu vor fugi deocamdată elemen
te cu deosebită (Bavari,
Banjo, Selenar, Stilat, Sadic), dar 
vom avea totuși posibilitatea să 
urmărim evoluția unor concurenți 
cu nume mai puțin ,,sonore“, 
dar susceptibili de performanțe 
valoroase. ,,Premiul de aprilie" 
(alergare semiclasică) se anunță 
o întrecere extrem de atractivă, 
prezența la start a unor cai care 
știu să fugă (Epilog, Rafon, Diri- 
jor etc.), ca și felul Judicios în 
care s-a făcut eșalonarea 
fora, constituind garanția 
spectacol de certă calitate, 
notă inedită (și pe care am 
să o remtîlnim) o constituie 
gramarea a două „grupe** 
miile Aninoasa ,i _*___
probe ce oferă, datorită echilibru
lui de valori dintre concurenți, o

HI P I S M

Sportul

aces- 
unui 

O 
dori 
pro- 

. fpre- 
și Armășești),

atracție cu totul deosebită. Vrem 
să credem (șl sîntem convinși că 
și spectatorii gîndesc la fel) că 
prima zi de curse va constitui o 
retatUnire plăcută cu hipodromul 
(șl sperăm că nu doar prima zi), 
că stagiunea ’80 ne va da posibi
litatea să aplaudăm Întreceri dis
putate, cu ciștigători merituoși și 
performanțe valoroase șl mal do
rim ca acele „necazuri" (nu le 
mai enumerăm fiindcă sînt destul 
de cunoscute) Intnnite In anul 
trecut să constituie fenomene cu 
totul izolate, fiindcă se poate. Aș
teptăm să-1 vedem pe clriveri.i 
noștri etaltadu-și calitățile profe
sionale (de care nu duc deloc 
lipsă) șl vom fl gata să-l aplau
dăm ori de ctîe ori ei ne 
oferi prilejul. Gică Tănase 
obligația de a-șl onora titlul 
dublu campion in anii ”78 și 
Mircea Șteîănescu trebuie să 
vedească că locul modest ocupat 
ta stagiunea *79 este departe de 
a reflecta fidel posibilitățile sale 
profesionale (avem convingerea 
că acest ambițios șl talentat dri
ver va avea un cuvînt de spus 
anul acesta In lupta penfru titlu), 
iar Dumitru Popa (revelația sta
giunii ’79) trebuie să dovedească 
că succesele realizate n-au fost 
simple inttmplă'ri.

Gh. ALEXANDRESCU

GIMNASTICĂ ZILNICĂ
PENTRU TOȚI (nr. 4)

Exercițiul 1 : Din stând de
părtat cu brațele lateral, no
tarea brațelor cu 
prtn jos și sus. Se 
dte 10 ori.

Încrucișare 
repetă 'de

pe sol ; 2 • ridicarea în sttnd 
cu brațele sus — extensie ; 3: 
îndoire Înainte ; 4 : revenire 
în stînd, cu brațele lateral. Se 
repetă de 6—8 ori.

sttnd 
Îndoite

de- 
la

vor 
are 
de 

’79, 
do-

Exercițiul 2 : Din 
părtat cu brațele 
piept ; 1 : răsucirea trunchiu
lui spre dreapta, cu balansa
rea brațului drept spre dreap
ta ; 2 ; revenire ; 3, 4 : aceeași 
spre stingă. Se repetă de cite 
8—10 ori in flecare parted

Exercițiul 5 : Din culcat dor
sal, eu mîinile sprijinite 
sol lingă coapse : 1—2 : î 
canea picioarelor întinse și a- 
tingerea solului peste 
3—4 : revenire în culcat, 
repetă de 8—10 ori.

• pe 
ridi

cap ; 
Se

Exercițiul 3 : Din stînd cu 
mîinile la ceafă : 1. Îndoirea 
laterală a trunchiului spre 
dreapta, cu fandare ta aceeași 
parte, cu atingerea solului cu 
mina din direcția Îndoirii ; 2 : 
revenire ; 3, 4 : aceeași, spre 
stingă. Se repetă de 6—8 ori 
ta flecare parte.

Exercițiul 4 : Din stînd cu 
brațele lateral ; 1 ; îndoirea
trunchiului înainte, cu palmele

Exercițiul 6 : Din
ghemuit : 1 : ridicare 
cu balansarea laterală 
rului sting, brațele 
2 : revenire în ghemuit ; 
aceeași, cu ridicarea )/. 
M drept. Se repetă de 
ori.

sprijin 
în stînd 
a piele- ' 
lateral ;

't ; 3,4 : 
plcioru- 
’ 8—10

După flecare exercițiu 
vor face 2—3 respirații 
funde.

se 
pro-



Zile ale „DACIADEI“ de vară la Iașî

„IN FAMILIE, ÎN PRIMUL RÎND,
SE FACE EDUCAȚIA PENTRU SPORT...1

ORGANIZAȚIA DE PIONIERI, lN SPRIJINUL 
PERFORMANTEI ATLETICE

Vizitatorului, „dulcele tîrg al 
Ieșilor" i se prezintă astăzi in 
două ipostaze : una — mai ales 
atunci cind urci spre Cppou, 
prin vechea citadelă universi
tară — încărcată de amintiri, 
aducînd in memorie figuri de 
neuitat ale culturii' românești ; 
alta — in care liniile îndrăz
nețe ale noilor edificii social- 
culturale, ale obiectivelor in
dustriale domină, demonstrînd 
că și aici, la Iași, tradiția se 
îmbină armonios cu prezentul, 
că oamenii săi lucrează cu 
hărnicie, pentru crearea unei 
noi tradiții, în care se regă
sesc aspirațiile de totdeauna 
ale acestui colț de țară, ale în
tregii țări...

Soarele a ieșit, în cele din 
urmă, învingător în disputa 
cu... norii și totul s-a umplut 
de o lumină aparte, care dădea 
strălucire culorilor, care în
demna — prin acea căldură 
blîndă de primăvară — la 
plimbare prin parcuri, care 
îndemna la mișcare, la sport. 
Reclamele răspîndite prin oraș 
anunțau „capetele de afiș" ale 
programului sportiv : meciurile 
de volei dintre jucătoarele 
noastre și campioanele mondia
le, întilnirea divizionară de 
fotbal , dintre „politehniști* și 
dinamoviștil bucureștenl, parti
dele de baschet și volei din 
campionat etc. etc. Dar, pe noi 
ne interesa, de data aceasta, 
cum vor răspunde ieșenii la... 
apelul sportiv al soarelui. Ia- 
tă-ne, așadar, în „plimbare" 
pe la terenuri, pe care — ne 
asiguraseră gazdele — „indife
rent de vreme, poți afla nu
meroși amatori de sport, fă- 
eindu-Ie, acum, din ce in ca 
mai neîncăpătoare..." în cartie
rul Socola — Nicolina sînt 
multe cămine de nefamiliștL 
Acolo locuiesc și mulți tineri 
de la Trustul de construcții, 
tineri viguroși, pentru care 
„activitatea în aer liber nu 
este o noutate" — cum spune 
Constantin Hrimiue — și care, 
poate tocmai de aceea, nu pre
getă să-și încerce forțele in

CUPRINDEREA CIT MAI MULTOR TINERI 
DE LA SATE ÎN PRACTICAREA OINEI

(Urmare din pag. 1)

ma deschiderii noului sezon 
competițional, sportivii care 
practică această frumoasă dis
ciplină avînd în față un bogat 
calendar competițional de masă 
și de performanță.

Pentru a afla mai multe de
talii asupra activității care ur
mează, am solicitat un inter
viu tovarășului dr. Luigi Mar- 
tiș, președintele F.R.O.

„Sub puternicul impuls ge
nerat de marea competiție 
sportivă națională „Daciada“ — 
ne-a spus pentru început inter
locutorul — oină a continuat să 
se răspîndească și anul trecut, 
atît Ia orașe cit și Ia sate, ca
lendarul fiind astfel eșalonat 
incit, practic, din primăvară și 
pînă toamna tirziu, tinerii au 
putut să fie prezenți Ia startul 
a numeroase competiții. Iată 
doar eîteva dintre acestea : 
„Cupa României", campionatele 
naționale de seniori și juniori, 
o seamă de întreceri de masă 
cum ar fi „Cupa U.T.C.", „Cupa 
speranțelor", „Cupa U.G.S.R.", 
campionatul liceelor agricole, 
„Dinamoviada", „Universiada", 
„Cupa UNCAP", „Cupa recol
tei" etc. Un interes aparte pen
tru aceste manifestări au acor
dat comisiile județene Dîmbo
vița, Sibiu, Buzău, Ialomița, 
Vrancea, Vîlcea, Argeș, Mara
mureș, precum și comisia mu
nicipală București".

— Care ar fi prioritățile în 
ceea ce privește dezvoltarea 
oinei în acest nou sezon 7

— Dacă în școlile generale, 
în mod deosebit, dar și in uni
tăți de invățămint cu alt pro
fil, s-a reușit, grație pasiunii 
unor activiști obștești, reintro
ducerea practicării oinei. nu 
același lucru se poate spune 
despre localitățile rurale. Deci 
problema nr. 1 a federației de 

tr-o întrecere de cros. Diplo
mele „Daciadei" au revenit 
lui Constantin Hrimiue, Carol 
Keci și Ion Haman, cei care — 
după spusele unor colegi — 
„aleargă cu același spor eu 
care și lucrează". Dar, cum 
numai crosul n-a fost de ajuns, 
disputele la popice și tenis de 
masă au completat programul... 
La amea C.F-R. (unde ne-am 
conving și altă dată că aici sînt 
mulți practicanți ai popicelor) 
n-au ieșit învingătoare gazdele, 
ci oaspeții : Eugen Lipșa și 
Anton Greier de la Olimpia și 
Ion Dăscălescu, de la Voința. 
„Oricum, ne vom lua revanșa, 
chiar pe pistele lor !“ — sîn- 
tem asigurați înainte de ple
care. Ne îndreptăm spre Com
binatul de fibre sintetice. Pa 
im traseu amenajat în imedia
ta apropiere a întreprinderii 
disputa este în plină desfășu
rare. Am pierdut startul, dar 
vom vedea finalul. Suporterii 
au... opinii diferite. Aflăm 1- 
mediat motivul : în frunte se 
află Adrian Aștefanoaie și Pe
tru Rusu, unul de la secția fi
bre nr. 2, celălalt de la „nr. 1". 
Ei au fost în frunte. Alături 
de ei, noi credem că... pe a- 
ceeași poziție s-au situat și 
ceilalți 680 de băieți și fete. 
Stăm de vorbă cu Dumitru Si- 
mionovici, care asistă la în
treceri împreună cu cei doi 
copii ai săi Nu, nu lucrează 
la combinat, ci în altă parte, 
dar se află aid — ne spune — 
pentru că „în familie, în pri
mul rînd, se face educația 
pentru sport. Incepînd de di
mineață, cu gimnastica de în
viorare, și terminînd, dacă 
vreți, cu selecția pentru... per
formanță. Este, oare, așa de 
greu să te scoli cu 5 minute 
mal devreme și să execuți rf- 
teva mișcări ? Este, oare, așa 
de dificil ca, atunci dud aștepți 
tramvaiul sau autobuzul, in loc 
să stai nemișcat, să faci cițiva 
pași în sus și in jos ? Șl ce-i 
Împiedică oare pe părinți să 
îndrepte pașii copiilor spre 
sport T In fond, este spre folo
sul tuturor". îi dăm dreptate- 
Aveam să-1 regăsim mai tîrziu, 
la medurile de volei, la cel de 
fotbal... în drum spre celelalte 
baze sportive — unde activita

specialitate în acest an este cu
prinderea cit mai multor tineri 
de la sate în sfera competițio- 
nală de masă, îndeosebi, a oi
nei. Am făcut precizarea refe
ritoare la activitatea de masă, 
intrucît cea de performanță 
constituie o altă problemă. 
Pentru a stimula înființarea de 
echipe în localitățile rurale ne 
gîndim să aducem unele îm
bunătățiri și sistemului compe
tițional. Astfel, dorim să orga
nizăm două semifinale ale cam
pionatului național — una pen
tru echipele sătești și o alta 
rezervată celor de la orașe. Fi
nala ar urma să și-o dispute, 
într-un meci dublu, cîștigătoa- 
rele acestei penultime faze. 
Orice sugestie în această pri
vință — unele fiindu-ne ofe
rite chiar la plenara comite
tului federal — vor fi bine pri
mite și analizate cu toată a- 
tenția.

— Pentru că tot v-ați re
ferit la sistemul competițional, 
ar fi, credem, actuală și o altă 
întrebare: s-ar putea între
prinde ceva astfel ca la fina
lele „Cupei României" și ale 
campionatului național să nu 
mai fie prezente mereu și me
reu aceleași echipe 7

— Problema nu este atît de 
simplă. Dacă formațiile respec
tive au valoare — și au dove
dit că au — nu le putem îm
piedica să apară, chiar dacă 
situația se repetă mulți ani la 
rînd, pe tabloul final al ce
lor două mari întreceri. Dacă 
însă se va acționa — și aceasta 
cerem noi comisiilor județene 
și activiștilor federației — pen
tru înființarea cit mai multor 
echipe, dacă acestea vor avea 
instructori și antrenori capa
bili, dacă vor primi sprijinul 
organelor locale ale mișcării 
sportive, nu se poate ca, la un 
moment dat, alături de forma
ții cu statut de „senatoare de 

tea era încă în plină desfășura
re, deși poate ceasul impunea 
o... reprofilare de program — 
stăm de vorbă cu D. Iacob, se
cretarul C.J.E.F.S. Aflăm, prin
tre altele, că „s-a reorganizat 
întreaga activitate privind gim
nastica la locul de muncă, asi- 
gurindu-se nu numai progra
me noi, dar și o mai bună in
struire a tuturor celor care di
rijează această activitate. Spe
răm să contribuim astfel șl mai 
mult la menținerea prospețimii 
fizice, la întărirea sănătății și 
puterii de muncă. Că oamenilor 
de Ia noi Ie place mișcarea am 
putut-o constata și în această... 
plimbare a noastră". Si are 
dreptate.

...Pe stradă, tineri sau vîrst- 
nici, cu chipuri luminoase, ve
selă Printre ei se află, desi
gur, și elevul Vasile Podani 
— de la Școala C.F.S., și Mi
hai Filaboo — de la combinat, 
și Constantin Cantemir, și Ni- 
colae Dumitriu, și Ion Popa — 
oolegi de muncă la Nicolina, și 
mulți. mulți alții care, cu cî- 
teva ore mal înainte, se aflau 
pe terenurile de sport Se duc 
acum, poate, la teatru, la cine
matograf, în vizită la prieteni 
sau.-, la plimbare. ,

Emanuel FANTANEANU

FĂURARI
(Urmare din pag. I)

tuturor victoriilor din palmare
sul handbalului românesc: 
1956 și 1960 — echipa feminină 
campioană mondială la handbal 
în 11, 1962 — echipa feminină 
campioană mondială la handbal 
in 7, 1961, 1964, 1970 și 1974 — 
echipa masculină campioană 
mondială la handbal în 7. Se 
adaugă, desigur, medaliile de 
argint sau de bronz, tot la 
„mondiale" sau la Jocurile O- 
limpice, performanțele de la 
competițiile supreme studențești 
și de tineret, alte și alte rezul
tate de răsunet internațional.

— Care credeți că au fost a- 
tuurile înălțării handbalului 
românesc 7

— La baza ascensiunii a stat 
atmosfera fertili creată de 

drept", să nu apară și altele, 
capabile să se confrunte cu 
șanse de izbindă pînă in fazele 
superioare ale întrecerilor. A- 
vem convingerea că vom ajun
ge, nu peste mult timp, și in 
această fericită situație. Do
rim, de asemenea, ca în acest 
sezon competițional să transpu
nem in viață o mai veche ho- 
tărîre a colegiului central al 
antrenorilor, aceea a obli
gării fiecărei asociații sportive 
de a fi prezentă, în campionat 
și în cupă, cu echipe de ju
niori, iar calificarea unei echi
pe pentru faza finală și, even* 
tual, turneul final, să fie deter
minată și de existența echipei 
de juniori, din rîndul căreia să 
se folosească în joc cel puțin 
l—2 tineri.

— în problema arbitrajelor 
au rămas aspecte nerezolvate ?

— In bună măsură, proble
mele legate de arbitraje au 
fost lămurite. Ne propunem și 
in continuare promovarea cura
joasă a unor arbitri tineri, al
cătuirea unor brigăzi omogene, 
competente și obiective. Ținînd 
seama de volumul mare ai 
competițiilor din acest an, s-a 
hotărit formarea unui corp mai 
larg de oficiali, promovînd în 
mai mare măsură și arbitrii 
din județe.

*
Programul de măsuri pe a- 

nul 1980, calendarul competi
țional, cadrul organizatoric pre
conizat de concursurile „Dacia
dei" — toate acestea permit ca 
sportul nostru național să fie 
îndrăgit de tot mai mulți ti
neri. Continua perfecționare a 
sistemului competițional, pre
cum șl instituirea unei disci
pline ferme la toate verigile 
constituie pîrghii hotărîtoare 
pentru progresul oinei.

— Copii, sîmbătă și dumini
că, ne revedem pe dealul Sa
sului !...

Cel care face invitația este 
prof. Ion Borcănescu, de la Li
ceul de fllologie-istonie, din 
Cîmpulung-Muscel, comandant 
instructor de pionieri. O invi
tație adresată elevilor din cla
sele V—VIII.

A cîta de la Începutul a- 
nului școlar 7 Pentru a afla 
răspunsul nu avem decît să 
răsfoim situațiile statistice ale 
unității de pionieri din liceu; 
acțiuni sportive de masă în 
fiecare săptămînă și uneori 
chiar de mai multe ori, cînd 
unele lecții de educație fizică 
au fost programate chiar pe 
pîrtiile din jurul școlii. Pe dea
lul Sasului, locul de predi
lecție pentru schi și săniuș al 
elevilor din Cîmpulung Muscel, 
urcă de obicei reprezentanții 
tuturor claselor de pionieri.

Trebuie făcută precizarea că 
pionierii de la Liceul de fi- 
lologie-istorie din Cîmpulung 
Muscel sînt cunoscuți pentru 
veleitățile lor de viitori at- 
leți. Marian Zevedei, din clasa 
a Vil-a, de pildă, printre frun
tași pe județ, pe Argeș, la 
probe de alergări șl ’ rezisten
ță. Un frumos succes al uni
tății de pionieri. Altele vor 
urma curînd, cum se nădăjdu
iește. Le pregătesc fetele, pio
nierele Carmen Oproiu, Maria- - 
na Grecu, Cristina Birăescu, 
Claudia Paltin și Iulîana Șen- 
droiu. Sînt atletele-pioniere pe 
oare prof. Ion Borcănescu le-a 

DE MARI CAMPIONI
partid fi de stat pentru dezvol
tarea rapidă și multilaterală a 
mișcării sportive. In acest con
text deosebit de favorabil, 
handbalul a putut să depășeas
că handicapul lipsei de expe
riență. A fost posibilă crearea 
specialiștilor prin I.E.F.S., rea
lizarea unei baze materiale la 
nivelul necesităților, o perma
nentă selecfie prin școli, clu
buri sportive școlare și secții 
de juniori. Pe aceste temelii 
solide s-au grefat marile caU- 
tăți ale familiei handbalului 
nostru : munca și colaborarea.

— Insistînd pe aceste două 
caracteristici, veți dezvălui, 
fără îndoială, o bună parte din 
secretele ascensiunii. Sînteți de 
acord s-o faceți 7

— Cu plăcere. Handbalul a 
devansat o serie de curente, el 
punind — cu ani înainte de a 
se semnala și in alte discipline 
— accent deosebit pe cantitate 
și calitate. Așa a fost posibilă 
străpungerea zidului format din 
echipele cu tradiție și valoare 
in handbalul international. A- 
vind acest suport al muncii a- 
sidue, al calității, handbalul 
nostru n-a fost un meteorit pe 
firmamentul international. El 
a intrat surprinzător, dar și-a 
consolidat an de an reputația, 
și-a cucerit respectul cuvenit. 
Crearea școlii handbalului ro
mânesc a fost mai intii opera 
unor entuziaști inovatori, apoi 
colaborarea continui, fructuoa
să a unui mare număr de teh
nicieni. S-a muncit cu rîvnă 
încă de la eșalonul începători
lor, acolo unde selecția este 
precumpănitoare, pină la cel al 
echipei naționale. Am colaborai 
la echipa națională cu Con
stantin Popescu, cu Oprea 
Vlase. Ioan Kunst Ghermănes- 
cu, Eugen Trofin, Cornel Oțe- 
lea și Lascăr Pană, cu unii din
tre ei muncind și astăzi cot la 
cot pentru pregătirea reprezen
tativei masculine în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova, dar am simțit permanent 
și ajutorul tehnicienilor de la 
cluburi, al oamenilor pe care 
mi-i amintesc fără să-mi răs
foiesc caietele de notițe pentru 
că nu-i voi uita niciodată : Po
pescu — Colibași, Arcadie Ka- 
menițki, Francisc Spier, Con
stantin Lache, Constantin Jude, 
Mihai Pintea. Dumitru Sirbu, 
Romeo Sotiriu, loan Donca și 
alții. împreună am creat stilul 
de joc al handbalului româ
nesc, axat pe calitățile — agi
litate, viteză, fantezie — ale ti
nerilor de la noi. Echipele de 
aur n-au fost ale lui Nedef sau 
Ghermănescu, Vlase sau Tro
fin, ci ale handbalului nostru, 
ale tuturor tehnicienilor și ac
tiviștilor săi, pentru că — real
mente — toți au pus umărul, 
toți au muncit cu sirg, pasiune 
și entuziasm la înălțarea aces
tui edificiu.

— Performanțele reprezenta
tivelor naționale și ale puterni
celor echipe de club au atras 
ca un magnet tineretul spre 
handbal.

— Așa este. Nu există pro

recomandat colectivului cate
drei de specialitate. pentru 
perfo rmanță.

A făcut ceva mai mult, în- 
tr-o bună măsură a și pregătit 
pe aceste mici sportive. Le-a 
pregătit în cunoștință de cauză, 
cu 15 ani în urmă. îndrumă
torul cu probleme de pionieri 
a fost el însuși atlet, campion 
de juniori în probe de sprint 
(100 și 200 metri). Pasiunea pen
tru atletism a rămas, ea se 
transmite generațiilor tinere. 
Este foarte bine, pentru că, 
iată, direct, unitatea de pio
nieri colaborează strîns cu 
profesorii de educație fizică, 
îi ajută în procesul de selecție 
și, în parte, chiar și în cel de 
instruire. Tradiția atletică a 
liceului din Cîmpulung Mus
cel obligă.

Firește, conducerea liceului 
dorește ceva mai mult : ca
angrenarea în atletism a ele- 
vilor-pionieri să depășească 
„hotarele" instituției, să se 
găsească modalități pentru ca 
operația să înceapă, de fapt, 
la nivelul tuturor școlilor ge
nerale din oraș (6 la număr), 
în acest fel s-ar asigura un și 
mal temeinic flux spre selec
ție și s-ar cunoaște ceva mai 
devreme cine anume și cîți 
elevi vor forma viitoarele gru
pe de pregătire. Aceasta pre
supune . ca unitatea de pionieri 
a Liceului de filologie-istorie să 
se bucure de înțelegerea celor 
din școlile generale, să rea
lizeze împreună acest sondaj.

Tiberiu STAMA

pagandă mai bună pentru un 
sport decit performanța reali
zată, decît sportivii — vedeta 
în adevăratul înțeles al cuvin- 
tulul, vedete care devin mo
dele. Este căzui lui Gruia și 
Gațu, Penu și Birtalan, dl ali
tor mari sportivi pe care i-a 
avut și-i mai are incă handba
lul nostru. Nici eu, nici colegii 
mei n-am urmărit tineretul eu 
care am lucrat de-a lungul a- 
cestor decenii numai prin len
tila sportului. I-am privit ca 
oameni, în devenirea lor, ca 
viitori cetățeni pe care sportul 
are menirea să-i educe. De a- 
ceea mă bucur că toți mărit 
noștri sportivi, aș spune chiar 
imensa majoritate a celor cart 
au practicat această disciplină 
la nivel de performanță, au de
venit oameni de nădejde, pro-' 
fesori, doctori, ingineri, antre
nori, muncitori cu înaltă coli-, 
ficare, ofițeri.

— Sînteim în preajma unei 
noi ediții a Jocurilor Olimpice.' 
In 1972, la Munchen, echipa 
României a cucerit locul IIL 
iair în 1976, la Montreal, meda
liile de argint. Ce urmează ar 
cum 7

— Logic ar fi ca la Moscovă 
si urcăm pe primul loc. Este 
dorința colectivului de antre
nori — Ioan Kunst Ghermă
nescu, Lascăr Pană și cu mine 
—, a jucătorilor și, firesc, a tu
turor iubitorilor handbalului de 
la noi. Pentru aceasta muncim 
zi de zi, ceas de ceas. Reveni
rea în vîrful ierarhiei nu este 
o treabă ușoară și asta se știe. 
Dar ea este o mare obligație a 
tuturor oamenilor handbalului 
nostru și pentru împlinirea ei 
nimeni nu-și precupețește efor
turile.

— în ce credeți că constă vi
itorul handbalului nostru 7

— Fără discuție, in modul în 
care antrenorii juniorilor vor 
ști și vor dori sd muncească. 
Luînd exemplul celor dinaintea 
lor, ei vor trebui să-și inves
tească talentul, priceperea și 
forța de muncă in selecția, pre
gătirea și promovarea tinerilor 
dotați pentru handbalul mo
dern, sport a cărui arie cu
prinde astăzi forță, viteză, in
teligență, rezistență, agilitate și 
rafinament tehnic, posibilități 
nelimitate de materializare a 
unor scheme tactice ingenioase:

Nicolae Nedef, unul dintre 
marii artizani ai succeselor 
handbalului românesc din ul
timul sfert de veac, rămîne 
gînditor. Parfumul amintiri
lor s-a estompat, bucuria suc
ceselor trecute a dispărut și 
ea. A rămas doar grija pentru 
viitoarele examene ale handba
lului românesc, pentru asigura
rea permanentei sale ascen
siuni. Pasiunea, experiența, 
vastele sale cunoștințe, puterea 
sa de muncă se vor alătura e- 
fortului general. Pentru Nicolae 
Nedef, începe un nou pătrar de 
veac...



TREI LUNI PINA LA JOCURILE OLIMPICE - PERIOADA DE INI
CI PATRIOTISM, DĂRUIRE ȘI PERSEVERENTA I

Peste exact trei luni, la 19 iu- 
VTeT-7 lie. Pe stadionul central „V. I. Le- 
IRI1U1NI11 nin” de lQ Lujniki, va avea loc 

ceremonia de deschidere a Jocu- 
rilor Olimpice de vară, eveni
ment care concentrează atenția și 

întreaga capacitate de mobilizare a celui 
mai prețios eșalon, al sportului nostru, can
didații olimpici, fruntași ai unor ramuri spor
tive cu veche tradiție sau mai de curînd 
intrate în gustul tineretului nostru.

Datorită intensității pregătirilor, diversifică
rii preocupărilor spre abordarea unei mai 
largi arii de discipline, delegația olimpică 
română la cea de a XXII-a ediție a Jocurilor 
are toate șansele să devină cea mai repre
zentativă din întreaga istorie de aproape 60 
de ani a participărilor noastre la întrecerile 
din arena olimpică.

Este vorba nu numai de un spor cantitativ, 
a’ și de unul calitativ, marcat prin valoarea 
ridicată a performerilor români, prin indrep- 
tâțitele lor aspirații la un total augmentat de 
medalii (în raport cu precedentele Jocuri, de 
la Montreal) și prin capacitatea sportului 
nostru de a demonstra o multilateralitate care 
stimește admirația lumii olimpice- Potrivit 
prevederilor, sportivii români vor fi prezenți la 
startul probelor olimpice în 15-16 ramuri, 
ceea ce dovedește o largă dezvoltare spor
tivă la nivel înalt.

Cu asemenea premise, firește, crește și gra
dul de responsabilitate al mișcării noastre 
sportive. Strădania de a ridica pe o treaptă 
superioară sportul de performanță are un 
obiectiv imediat, prioritar : realizarea unei 
participări prestigioase a României la Jocu
rile Olimpice de vară 1980. Atingerea acestui 
țel a cerut și cere în continuare aplicarea 
cu strictețe a Programului de dezvoltare a 
sportului nostru și de pregătire a sportivilor 
noștri în vederea 
Olimpice din 1980. 
sprijinului 
partidului și statului, a putut fi pus cu suc
ces în practică planul de pregătire a iotului 
olimpic românesc.

Numeroși antrenori, tehnicieni, medici, ac
tiviști — făcînd corp comun cu sportivii - 
depun eforturi considerabile pentru a garanta 
o prezență prestigioasă la întrecerile olimpice,

participării Ia Jocurile 
Datorită îndrumării și 

permanent primite din partea

astfel incit România să se prezinte la Jocuri 
cu un potențial sportiv valoros ți să obțină 
cit mai multe poziții fruntașe in ierarhia 
sportivă mondială. Procesele de instruire, 
conduse după criterii științifice și la inalți 
parametri calitativi, antrenamentele efectua
te cu volum sporit și cu valorificare intensi
vă, trebuie să conducă pașii componenților 
loturilor noastre olimpice spre succesele aș- ' 
teptate. Spre asemenea succese se îndreaptă 
încrezători, plini de optimism, sportivii români.

în scurtul răstimp pină Ia începerea Jocu
rilor Olimpice se continuă cizelarea calită
ților tehnico-tactice, se sudează echipaje și 
se asigură omogenitatea echipelor, se intră 
incet-încet in ambianța specifică intîlnirilor 
olimpice, care solicită 
forțelor spre o singură țintă, mobilizarea tu
turor energiilor pentru obținerea de perfor
manțe la nivel mondial. Sportivii români 
știu că aceasta este o inaltă îndatorire pa
triotică.

Pentru tricolorii noștri, victoria sportivă are 
particularitatea de a stîrni o undă de feri
cire, care pornește de la realizatorul ei și 
se răspîndește la cei din jurul său. Atunci 
cînd urcă pe podiumul de onoare, atunci 
cînd imnul țării noastre și tricolorul înălțat 
ii fac inima să tresalte, atunci cînd nu arare
ori o lacrimă de bucurie ii umezește obrazul 
încă marcat de efortul depus pentru izbindă, 
sportivul român știe, simte, că alături de el 
sîn» in acele clipe ți tovarășii de drum - 
coechipieri, antrenori — și toți iubitorii de 
sport din patrie, poporul din care face parte. 
ACEASTA APARTENENȚA, LA ȚARA Șl PO
PORUL TĂU, FACE VICTORIA MAI PRE
ȚIOASA, MAI RĂSUNĂTOARE.

Cu asemenea gînduri, pline de înalt pa
triotism, se pregătesc candidații noștri olim
pici. Peste 70 de zile, pe teritoriul țării noas
tre, de la Giurgiu la Albița, va trece flacăra 
olimpică, purtată de simbolice ștafete. Astfel, 
imaginea Jocurilor ni se apropie tot mai 
mult. Acum, pregătirea plină de abnegație 
ți fermitate, conștientă ți întemeiată pe dă
ruire, trebuie dublată cu înflăcărate senti
mente patriotice, menite să însuflețească pe 
cei care - peste trei luni - vor începe, in 
arena olimpică, nobila luptă pentru creșterea

a

concentrarea tuturor Nu sînt decit puține veri, de cină numele caiacistului Ion Birlă- 
deanu apare tot mai des in cronicile diferitelor competiții interne 
ți internaționale, ca urmare a unor comportări tot mai bune, 
marcind un continuu progres...
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FLOTILA DE CAIACE Șl CANOE
S-A ÎNTORS LA SNAGOV; '

A VENIT, DECI, PRIMĂVARA/

VOR VENI Șl MEDALIILE • ••

Snagovul e umflat, parcă 
nu-și mai încape îin matcă. Se 
bucură, ai zice, că a scăpat 
din strînsoarea gheții, care l-a 
ținut încleștat mai mult decît 
în alți ani, amânând întîlni- 
rea — care anunță, an după 
an, venirea primăverii — cu 
canoea lui Patzaichin, cu ca
iacele lui Dîba și Bîrlădeanu.

Da, „flotila" s-a întors la 
Snagov, s-a întors, cum s-ar 
spune, acasă, pentru că aici

oțelul din care s-a

gloriei sportive patriei

PROBLEMA HR. 1 A SCRIMERILOR

• Confruntări internaționale edificatoare in acest sezon • Sur
priza — plăcută I - oferită de spadasini se cere confirmată la 

L O. t Sabrerii - una caldă, una rece... • Floretistele au o 
cadență regulată, cu privirile îndreptate spre medalii Q Floreta 

masculină speră să reintre in plutonul fruntaș
Verificarea reală a stadiu

lui de pregătire la scrimă nu 
ce poate face în afara cadru
lui competițional, a concursu
rilor cu grad mare de difi
cultate, în compania unor ad
versari redutabili de peste ho
tare și într-un context cit mai 
apropiat de cei al întrecerii 
la care se urmărește atingerea 
Vârfului de formă și, impli
cit, a obiectivului major de 
performanță. Din acest punct 
de vedere, componenții lotu
lui olimpic de scrimă au avut, 
în acest sezon, confruntări e- 
dificatoare la toate cele pa
tru arme.

De obicei, în ultimii ani, în
cadram floreta feminină și 
■abia tai rîndul armelor cu 
șanse serioase la medaliile 
marilor competiții internațio
nale, floreta masculină intrînd 
în rîndul outsider-ilor, iar 
spada fiind creditată doar în 
măsura în care se putea lua 
singură... în serios. Și iată că 
acum, cînd sezonul preolimpic 
ce află la apogeu, spadasinii 
au lrumpt, pe neașteptate, în 
prima categorie a șanselor, în 
Urma câștigării la Heidenheim 
a „Cupei Europei", într-o com
panie selectă, după ce, cu do
uă săptămânii în urmă, nu reu
șiseră să se impună la Bucu
rești, la „Trofeul Mihail Sa- 
vu“, în fața unor adversari 
mal slab cotați. Echipa de sa
bie a României se clasează pe 
locul III la „Turneul celor 7 
națiuni" (în urma reprezenta
tivelor U.R.S.S. și Poloniei), 
plasindu-i pe Ioan Pop și Ma
rin Mustață pe locurile I și 
III ca număr de victorii in" 
dividuale la Solingen, aceștia 
păstrîndu-și locurile și în pu
ternicul concurs individual de 
la Brașov, dotat cu „Trofeul

Carpați", în timp ce echipa 
nu reușește calificarea în pri
mele patru locuri. Floretiștii 
de la Steaua (toți selecționați 
în lotul olimpic) întrec la Pa
ris, în „Cupa Europei", cvar
tetul varșovian A.Z.S. (care 
constituie osatura echipei Po
loniei, fostă campioană mon
dială), obținind un onorant loc
III, pentru ca apoi, la turneul 
internațional de la Kiev, să 
piardă în fața Poloniei, în 
disputa pentru locurile III—
IV. Cu o cadență mai regulată 
pășesc pe planșele internațio
nale floretistele. Steaua, cam
pioana națională, din nou pe 
podiumul „Cupei Europei" 
floc III), pentru ca acum, la 
Minsk, într-o adevărată tre
cere în revistă preolimpică 
(au lipsit doar floretistele 
franceze), echipa României să 
se claseze tot pe locul III, pier- 
zînd doar în fața campioanei 
mondiale UJR.S.S. (9—7) șl în- 
trecînd puternica formație a 
R.F. Germania. Este interesant 
de subliniat pozițiile în acest 
concurs ale unor echipe cu 
șanse la medaliile olimpice ; 
R.F.G. — 4, Ungaria — 5, Ita- 
Ha — 7, Polonia — 11. R.D.G. 
— îs..:

Fluctuația de formă la care 
ne-am referit în cazul echi
pelor nu ocolește năd probele 
Individuale. Parcă pentru a 
contrabalansa tirul tot mai 
grupat al echipei feminine 
(iată, la Minsk, 4 din cele 5 
componente au realizat un 
procentaj de victorii la echipe 
ta jur de 50 la sutăf), la „in
dividual" cînd una. cînd alta, 
obține cîte un rezultat pro
mițător, pentru a Intra apoi 
în anonimat. Astfel, Ecaterina 
Stahl cîștigă turneul de la 
Leipzig și se clasează a 3-a

Tinărul floretist Sorin Roca (dreapta) iși susține cu succes 
candidatura in echipa olimpică, fiind recent, la turneul interna
țional de la Kiev, cel mai eficace trăgător din echipa României.

la Goppingen, pentru a dis
pare din turul I la Minsk. 
Marcela Moldovan rămîne în 
faza eliminărilor directe la 
„Trofeul Martini", dar intră 
în baraj pentru victorie Ja 
Minsk, învingînd-o șl pe cam
pioana mondială Valentina 
Sidorova. Cîte o seînteie de 
valoare lasă să se întrevadă 
sabrerul Ioan Pop (câștigător 
al „Trofeului Oarpațl"), spa
dasinii Ion Popa (învingător 
la „Trofeul Mihail Savu") și 
Octavian Zidarn (singurul ne
învins in finala „Cupei Euro
pei"), în timp ce un alt tînăr 
scrimer de talent, florertăstul 
Petru Kuki, nu se mai poate 
detașa din plutonul elimină
rilor directe...

Problema nr. 1 rămîne — 
credem noi, pe baza experien
ței anilor trecu ți, când pro
mițătoare rezultate dinaintea 
campionatelor mondiale an 
fost infirmate la suprema com
petiție — ETAPIZAREA PRO
CESULUI DE PREGĂTIRE 
într-un asemenea mod incit 
în cazul echipelor să se ob
țină acel crescendo necesar 
pînă la J.O., iar pe sinusoida 
comportării seiecționabililor în 
probele individuale să se a- 
tingă un punct de maximă 
chiar în perioada turneului o- 
limpic.

Paul SLAVESCU

s-a călit 
turnat, peste ani, strălucitorul 
blazon acoperit cu medalii. 
Flotila s-a întors acasă, după 
ce a schiat, a ridicat haltere, 
a făcut crosuri nenumărate și 
a vîslit la bac, după o iarnă 
în care a căutat și locuri cu 
apă mai caldă, tânjind, totuși, 
după ambianța familiară mar
cată de repere ce se cheamă 
„Malul tăiat", „Electrica", 
„Baza veche"...

Da, flotila, cu mulți candi
dați olimpici — unii, celebri
tăți mondiale,, alții... viitoare 
celebrități —, s-a întors la 
Baza veche, ca o familie 
devărată, ca o armada cu un 
singur stat major. Cine cu
noaște temperamentul lui Ra
du Huțan și pe cel al lui Nico- 
Iae Navasart (aflați la cîrma 
unui larg colectiv, care cu
prinde pe antrenorii Maria 
Navasart, Stavru Teodorov, A- 
Iexandru Șcurca, Aurel Ver- 
nescu, Serghei Filip, prepara
torul fizic Constantin Tiron, 
medicul Constantin Novac și 
asistenții medicali Traian FIo- 
rea și Coriolan Lalu), poate 
fi plăcut surprins găsindu-i 
pe cei doi antrenori emeriți 
la aceeași masă, discutfnd cu 
calm. Vorbind ce 7 Făcînd 
ce 7
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ÎN TABĂRA VOLEIBALIȘTILOR - HOTARIRE DE A LUPTA
Zilele trecute am înttlnit lo

tul masculin, de volei la Ale
xandria, unde, reunit sub con
ducerea tehnică a antrenoru
lui emerit Nicolae Sotir, aju
tat de antrenorii Florin Balaiș 
și Stelian Tudor, continua pre
gătirea pentru turneul olim
pic. In acea ati, voleibaliștii au 
prezentat, în fața unei săli 
arhipline — oare asistase la 
meciul feminin România — 
Cuba — un joc demonstrativ: 
lotul se împărțise în două e- 
chipe și Iși etala bagajul de 
cunoștințe tehnice.

I-am văzut in teren pe mai 
vechii componenți ai echipei 
noastre, care au evoluat 
competiții 
anvergură 
Laurențiu

trece la o nouă etapă : aceea 
a verificărilor prin turnee, a- 
vînd adversari puternici. Ast
fel, vom participa La „Cupa 
Volan" (în Ungaria), la „Tro
feul Iugoslavia", Ia turneul 
preolimpic de La Bruxelles, la 
„Trofeuil Tomis" și Ia alte 
competiții în cursul cărora vom 
întilni reprezentativele Poloni
ei; Iugoslaviei și Bulgariei (în 
lima mai), cit și pe cele ale 

Chineze și CXi- 
‘ de

în 
internaționale de 
- Corneliu Oros,

_____ ,  Dumănoiu, Nicu 
Stolan, Nicolae Pop, Dan Gîr- 
leanu, Giinther Enescu, Ion 
Hînda, Constantin Stere, dtt și 
pe mai tinerii component! ai 
lotului — Sorin Macavei, Cor- 
neliu Chifu, Marius Căta-Chi. 
țiga. Florin Mina, Marian Mîțu. 
Jocul a fost însuflețit, cu 
faze îndelung aplaudate, cu 
execuții tehnice „bine lucrate". 
Pe scurt: un meci spectacu
los.

După jocul demonstrativ, am 
purtat o scurtă discuție cu an
trenorii echipei și cu jucătorii.

„Ne aflăm In plină pregătire 
pentru Olimpiadă, ne-a spus 
antrenorul emerit Nicolae So
tir. Peste 2—3 săptămînî vom

U.R.S.S., R.P. 
bei (în iunie). în afară 
aceste echipe calificate pentru 
J.O., vom Juca și cu altele: 
reprezentativele R.D. Germane, 
Ungariei, Belgiei. In ce mă 
privește, mai am de rezolvat 
unele aspecte tehnice ale jo
cului echipei noastre. Dacă 
vom izbuti, atunci, cunoscînd 
capacitatea echipei, pot afirma 
că la Moscova vom obține o 
medalie".

„Muncim intens — ne-a de
clarat antrenorul Florin Balaiș, 
cu voința fermă de a obține 
un Ioc printre primele trei Ia 
Olimpiadă. Avem condiții ex
celente de antrenament, iar 
grupa preliminară este mai 
favorabilă decît în alte dăți: 
jucăm cu reprezentativele Tu
nisiei, Poloniei, Braziliei și Iu
goslaviei".

Nu departe de noi se afla 
Cornel Oros, coordonatorul de 
joc al sextetului de bază. I-am 
cerut părerea despre pregăti
rea echipei.

„Toți col 
rîți să nu 
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LOTUL DE JUDO
ÎNAINTEA MARELUI DEBUT

— De cînd ați început pre
gătirile pentru Olimpiada de 
la Moscova, tovarășe antrenor 
Ion Hantău ?
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— Cred că de cînd a fost 
obfinută prima medalie la cam
pionatele europene, tn urmă cu 
trei ani, la Ludwigshafen, in 
R. F. Germania, superușorul 
nostru Arpad Szabo cucerea 
medalia de bronz, iar echipa 
României — debutantă la o a- 
semenea competiție — urca, 
spre surprinderea unanimă, pe 
treptele podiumului de onoare 
(medalie de bronz). De atunci 
mi-am spus că sportivii noștri 
au poarta deschisă spre marele 
debut in confruntările olimpi
ce de la Moscova. Au urmat — 
cum bine știți — alte succese 
obținute de reprezentanții noș
tri. Amintesc doar medalia de

— De cînd ai început pre
gătirile olimpice, Arpad Szabo ?

— Greu de precizat. Să spun 
că de cînd am pășit prima oară 
pe tatami, in 1972, la Miercu
rea Ciuc, poate nu m-ați crede. 
Adevărul, totuși, acesta este. 
Văzind că îmi reușesc aproape 
toate procedeele tehnice pe 
care mi le arăta primul meu 
antrenor, Iosif Gall, încă de a- 
tunci mi-a încolțit gîndul că 
aș putea lupta ' . '
Este insă adevărat că abia după 
primele 
seama cit aveam 
Cele trei i 
campionatele 
inclus și pe acea obținută cu e- 
chipa — mi-au dat insă multă 
încredere in posibilitatea par
ticipării la Olimpiadă. La lot 
sau la club, de mulfi ani, am

la Olimpiadă.

meciuri mi-am dat 
de muncit, 

medalii cucerite la 
europene — am

echi-

La Mamaia, într-o zi cu soare 
mult, In care te duceai firesc cu 
gtodul la sezonul estival, i-am 
Intfflnit pe cel mal buni veliștl ai 
țării, de ta copii de 10—12 ani 
ptaă la oameni în toată firea, cu 
părul cărunt. Și-au dat întâlnire, 
pe lacul Siutghiol, la concursul 
de deschidere a sezonului. Erau 
mulți „optimiști" (clasa celor care 
abia învață să-șl orienteze pînza 
în bătaia vîntulul), în bărcuțe cît 
o scoică), nu mai lungi de doi 
metri, cam tot atîția „cădeți", 
clasă intermediară între cea a 
copiile r (10—ÎS ani) și cea a am- 
barcațlilor olimpice șl, desigur, 
mai multe Finn-url, FJD.-uri 
(prescurtare de la „Flying Dutch
man" sau „olandezul zburător") 
șl 470 (se numesc așa pentru că 
barca măsoară exact 4,70-m).

Am urmărit un spectacol real
mente interesant. Toate bărcile 
se aliniază la o linie de start 
imaginară, apoi pornesc, în zlg- 

o 
o ajutătoare, care le face 

parcă să „zboare" (F.D.-ul prin
de uneori 35—40 km la oră), re
vin la alunecarea inițială și așa 
mal departe pină la Încheierea 
traseului. Cel de la clasa Finn 
(o barcă din plastic, cu o ptază 
de 10 metri pătrațl. înaltă de a- 
proape 8 metri), solitarii, trebuie 
să se descurce singuri. La F.D. 
sau 470 (cu două și trei pînze), 
stat dte doi ta barcă. Aparent e 
mal simplu, dar cînd le vezi si
luetele (sînt echipați ca schiorii, 
avlnd o salopetă de protecție si 
o vestă de salvare), făctad un 
unghi de cd mult 15—20 de grada 
de la suprafața 
păstra echilibrul 
vîntulul, privești 
tul la gură.

zag, contra vîntulul, ocolesc 
primă baliză, continuă pe 
„pală'

apei, pentru a 
bărcii In bătaia 
scena cu sufle-

Ii urmărim mal atent pe viitorii olimpici. Pentru prima oară 
România va II prezentă In con
cursul olimpic de yachting. Pen
tru a conduce Finn-ul se pregă
tesc trei tineri a căror medie de 
virstă este de 20 de ani : studen
tul (ta arhitectură) Mihai Butu- 
caru, studentul da Politehnică) 
Adrian Romașcu și elevul (liceu
lui Gh. Lazăr) Cătălin Luchian. 
Ca o curiozitate : toți trei sînt bucureștenl și navighează În
deobște pe lacul Herăstrău. Pen
tru F.D., antrenorul Matei Cara- 
paaacea (ajutat de Andrei Butu- 
caru) ișl leagă speranțele de un 
cuplu foarte talentat. Este vorba 
de inginerul mecanic Mircea Carp (08 ani, 1,83 m, 72 kg) — skiper- 
ul (cel de la cîrmă) bărcii si 
inginerul constructor Adrian 
Arendt (28 ani), un „uriaș" cu 
alură de baschetbalist (1,97 m și 
95 kg). își conduc „olandezul" cu 
o reală dibăcie, care se capătă 
ta sute, poate mii de ore de na
vigație. Dar ele nu stat suficiente 
pentru a te impune și tatr-un 
concurs olimpic, unde, Îndeobște, 
la start sdnt prezențl mai mult 
de 40 de concurențl. Zilnic el *- 
Jeargă aproximativ o oră, 
prin sala de forță unde 1 
haltere și execută exerciții 
echilibru, ta condiții la fel 
dificile ca atunci cînd slut 
barca lor aflată In bătaia ___
vlnt puternic. Sînt doi flăcăi vîn- 
joșl șl foarte ambițioși. Nu-1 spe
rie timpul neprielnic, nici cite o 
bale nedorM ta apa care n-are 
mal mult de 5—« gnade (ați încercat vreodată să vedeți cum 
este T). Vor să se claseze cît mal 
onorabil In concursul olimpic de 
la Tallin și pentru aceasta caută 
soluții ta permanență. Pentru că, 
la urma ternei, vtatul este ace-
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Mihalache Toma finalizează un procedeu tehnic eficace ; arun
carea peste umăr

argint cucerită de Szabo la în
trecerile continentale din 1978 
ți medaliile de bronz eu care 
s-au intors de la campionatele 
europene de anul trecut Nico- 
lae Vlad și Mihalache Toma.

— Dar pregătirile 
zise, cu lotul olimpic, de 
le-ați început ?

propriiu-
cînd

refer 
inde-

— In fiecare 
la o perioadă 
părtată 
judoka 
ffii de 
tului 
central 
planuri 
pentru 
pentru 
lotului, 
an, am 
cum se 
meciuri 
internaționale, tar la mijlocul 
lunii viitoare vom participa la 
ultimul — ți cel mai impor
tant — test, la campionatele 
europene de la Viena.

an — mă 
nu prea
mai merituoșicei 

au efectuat scurte sta- 
pregătire în cadrul lo- 
reprezentativ. Colegiul 
de antrenori a elaborai 

cu < 
fiecare 
fiecare 
De la 
intrat 
spune, 
de verificare la turnee

obiective precise 
• etapă și, firește, 
•. component al 

începutul acestui 
în linia dreaptă, 

cu mai multe

o singură preocupare : să mă 
pregătesc cit mai temeinic, 
pentru a putea concura cit 
bine la Jocurile Olimpice.

A
Antrenorii Ion Hantău 

Gheorghe Ilie se ocupă de 
timele pregătiri ale lotului 
limpic de judo. Atunci cînd 
tul este reunit, toți sportivii 
susțin antrenamente intense.

Echipa pentru Olimpiadă va 
fi stabilită după campionatele 
europene. Cele mai mari șanse 
de selecție le au Arpad Szabo 
(cat. superușoară), Nicolae Vlad 
și Constantin Niculae (semiu- 
șoară), Mircea Frățică (semi- 
mijlocie), Mihalache Toma 
(mijlocie), Daniel Radu (semi
grea) și Mihai Cioc (grea).

In aceste zile, majoritatea 
sportivilor lotului olimpic se 
află la Istanbul, concurind în 
cadrul Campionatelor balcanice.

mci

Ș« 
ul- 
o- 

lo-

Costin CHIRIAC

Jocurile Olimpice de la 
Moscova vor însemna pentru 
arcașii români examenul de 
maturitate al carierei lor de 
performeri. Din punct de ve
dere tehnic ar fi prima con
fruntare de mare anvergură 
la care ei participă din 1977, 
anul afilierii la Federația in
ternațională de tir cu arcul. 
Iar participarea, în premieră, 
la Olimpiadă, constituie, prin 
ea însăși, o mare cinste, care 
presupune o comportare pe 
măsură.

In perspectiva prezentei o- 
norabile la această mare ma
nifestare a sportului, trăgătorii 
cu arcul au de remontat han
dicapul lipsei de experiență 
competițională. Abordând pro
blema unei cît mai eficiente 
pregătiri pentru o comportare 
bună la prima apariție pe 
scena olimpică, unul dintre an
trenorii lotului, Iosif Matei, 
ne spunea : „E vorba acum nu 
despre cantitatea de muncă 
depusă la antrenamente, ale 
cărei cote sînt satisfăcătoare, 
ci de calitatea el. La con
cursul de la Erevan, unde am 
văzut la lucru pe mulți dintre 
candidații la locurile fruntașe 
ale concursului olimpic, am 
învățat o mulțime de lucruri

SPUTERi PENTRU 0 MEDALIE
int hntă- 
meinic și 
aceri o 
Ltmosfera 
ite bună, 
optimism 

împiedică 
ile, opti- 
a... ușoa- 
are am 
apionatele 
ecut, în 
edee teh- 
: și apă- 
tire com- 
aște prin-

cipalii adversari în competiții. 
Avem toate condițiile de pre
gătire. Depinde acum numai 
de noi, jucătorii, să venim de 
la Moscova cu o medalie, pri
ma medalie olimpică din isto
ria voleiului nostru, care a 
ocupat in anii săi de glorie 
locuri de cinste la campiona
tele europene și mondiale, dar 
n-a obținut vreun trofeu și la 
Olimpiadă. Sîntem hotărîți să 
facem noi începutul, să luptăm 
pentru obținerea unei medalii".

Sever NORAN

l dintre cei mai buni la turneul de califi- 
iulgaria, a tras imparabil
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„Olandezul zburător", con-^ 
dus de Mircea Carp șa Adrian | 
Arendt, in plină bătaie a vinc
iului, pe Siutghiol
lași pentru toți concurenții. i>ar- 
nu răzbat decît cd care găsesc- 
pozlțiile cele mal avantajoase, nu. 
obosesc tn acel echilibru inco
mod, pe marginea băncii, și tthr- 
că un concurs are nu mal potin-. 
<ie 7 regate, că... mîine poți re— 
cupera ceea ce al pierdut astazt_

Adrian VASIUU 1

noi, pe care trebuie să le a- 
plicăm cît mai repede în 
practică. Și dacă vom reuși,

olimpică a

Preda,' candidată, 
împreună cu Aurora Chin, la 
un loc în delegația 
arcașilor români

Foto : V. BAGEAC

deloc ușor, 
concursurile

pentru că nu este 
atunci cifrele din 
oficiale se vor ridica pină la 
nivelul celor înregistrate acum 
Ia antrenamente și vor deveni

competitive pe plan interna
țional".

Lotul olimpic român este ală- 
cătuit din Aurora Chin, Tern—- 
zia Preda, Andrei Berkî, Vic-~ 
tor Stănescu, Aurel Robu ștj 
Mihai Bîrzu. Cea mai bunitt 
dintre arcașe. Aurora Chiafț 
are de remontat și ea unele- 
handicapuri. Unul dintre dej 
îl constituie evoluția în con^s 
cursurile care se desfâșoariC 
pe vreme rea. „La Erevan «Ț 
fost vînt. praf și, intermitent^ 
ploaie. Mi-am dat seama că, iairi 
astfel de condiții, pregătire®^ 
mea nu este bine pusă Ie» 
punct, de vreme ce și rezul
tatele s-au situat sub posibili—’ 
tățile mele. Automatizarea șE 
corecțiile în funcție de condi-~ 
țiile specifice fiecărui concurs^ 
iată principalele direcții lists 
pregătirii mele de acum înco—- 
lo“.

Arcașii români nu figureazi. 
încă printre valorile interna— 
ționale. In drumul spre atmăj 
gerea acestui scop, concursuri 
olimpic poate constitui un past1: 
uriaș. Cu condiția ca aceto-j 
..corecții" de care ni s-a vor-j 
bit să se efectueze la timp ști 
cu maximum de randament-! 
Fapt pe deplin posibil. r

Radu T1MOFTE |

EFORTURI SPORITE ÎN CONTINUARE
PENTRU BUNA REPREZENTARE A SPORTULUI ROMANESC

Cu trei . luni înainte de startul între
cerilor de la Moscova, analiza modului 
cum au decurs pregătirile loturilor 
olimpice românești îngăduie aprecierea 
că obiectivele sportivilor noștri pot fi 
îndeplinite și chiar depășite. După cum 
se știe, mișcarea sportivă românească 
și-a propus ambițiosul țel ca la Jocurile 
Olimpice de la Moscova să întreacă 
substanțial bilanțul realizat cu prilejul 
Olimpiadei de la Montreal.

Temeiul acestei aprecieri este modul 
cum au decurs antrenamentele, procesele 
de instruire și perfecționare în cadrul 
echipelor naționale convocate sub em
blemă olimpică. In majoritate covîrșitoa- 
re, loturile au respectat planurile de 
pregătire, s-au încadrat in normele de 
muncă — cu volume și intensități spori
te — care au fost prevăzute. Unele teste 
intermediare au dovedit, la multe disci
pline, ascendențe de formă, normale pe 
parcursul spre virful de formă solicitat 
în momentul precis al Jocurilor Olimpice. 
In citeva ramuri se manifestă incă, din 
păcate, fluctuații în evoluții — cum 
fi la volei sau scrimă — care se cer 
lăturate.

Oricit de scurt ar părea răstimpul 
trei luni pină Ia Jocuri, trebuie să
convinși că avem de-a face, în mod 
practic, cu încă 90 de zile care stau la 
dispoziția factorilor răspunzători de dem-

ar 
în

de 
fim

na reprezentare a sportului românesc in 
arena olimpică. Conturile nu pot fi con
siderate încheiate. Stă în intenția mișcă
rii noastre sportive să se înscrie și de 
astă dată in palmaresul olimpic cu un 
frumos buchet de trofee și performanțe. 
Dar știm cu toții că medaliile nu vin 
de la sine. Victoriile olimpice 
obțin doar pe seama faimei, a 
oretice, statistice. Biruința la 
cere confirmarea statornică a 
sportive.

In această ultimă perioadă 
tiri, nu puține discipline 
trecut examene intermediare, 
unei intense activități competiționale in
ternaționale- Sportivii noștri din loturile 
olimpice sîot angajați, în această pri
măvară, în campionate continentale 
(lupte greco-romane și libere, haltere, 
judo), în întreceri balcanice (atletism, 
volei, tir), în întreceri de anvergură in
ternațională (gimnastică, scrimă, box, 
caiac-canoe, canotaj etc.). Fără a uita 
baschetul feminin, înscris într-o compe
tiție directă de calificare olimpică.

Un asemenea program impune multă 
atenție. Competițiile amintite pot fi 
obiective de verificare sau chiar prile
juri de afirmare. Ele nu trebuie să epui
zeze rezervele candidaților noștri, ci, 
.dimpotrivă, să le sporească încrederea 
în propriile posibilități, să le mobilizeze

nu se 
valorii te- 
Olimpiadă 
capacității

de pregă- 
mai au de 

in cursul

energiile spre atingerea țelului princi
pal : prezentarea la cel mai bun nivel 
posibil cu prilejul Jocurilor Olimpice.

Iată ce ne îndeamnă să considerăm 
că, tn cele trei luni rămase pină atunci, 
sportivii noștri trebuie să realizeze citeva 
cerințe de bază :
- CONTINUITATE IN PREGĂTIRE, po

trivit programului, fără destinderi pre
timpurii (cu efecte demobilizatoare) ;
- abordarea competițiilor intermediare 

ou seriozitate și cu conștiința că ele 
sint etape spre întrecerile olimpice ;
- MENȚINEREA DISCIPLINEI și o or

dinii în loturile olimpice, cu excluderea 
atitudinilor nesportive și a derogărilor de 
la cerințele și etica vieții sportive ;
- PARTICIPAREA Șl MAI RESPONSABI

LĂ la procesul de antrenament, pentru 
înțelegerea deplină și exactă a obiecti
velor urmărite ;
- întărirea muncii educative și culti

varea cu însuflețire a spiritului patriotic 
în rindurile sportivilor noștri olimpici.

Cu eforturile concentrate și coordonate 
ale tuturor factorilor, ale sportivilor și 
antrenorilor, ale tehnicienilor și activiș
tilor, sîntem siguri că în cele 3 luni care 
urmează sportul românesc are toate po
sibilitățile și șansele să-și clădească și 
să-și asigure o afirmare tot mai puter
nică la Jocurile Olimpice de vară.

I

I



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
CAMPIONATUL DE MARE FOND A DESCHIS SEZONUL 

LA CAIAC-CANOE
Sezonul compctlțional intern la 

caiac-canoe s-a deschis Ieri, la 
Snagov, cu desfășurarea cam
pionatului republican de mare 
fond. In programul acestui ve
ritabil maraton nautic au figurat 
s probe : K1 șl K2 fete (pe distan
ța de 10 000 m), KI, K2, CI și 
C2 (pe distanța de. 20 km, pentru 
bărbați). Absența de la start a 
componențllor lotului olimpic, 
aflați in pregătire pentru Balca
niadă, care se va desfășura la 
Snagov, la sfîrșltul sâptămînii 
viitoare, a lăsat outsiderilor po
sibilitatea afirmării. Cursele au 
fost echilibrate, cu sosiri, destul 
de strînse față de distanțele 
parcurse. Unele decise chiar la 
ultimele balize, cum a fost, de 
pildă, la CI, unde colegii de club 
de la Danubiu Tulcea, Gh. Lun
go și T. Gurel, au luptat ptnă la 
ultima picătură de energie.

REZULTATE TEHNICE : K1
(f) : 1. Desplna Simlonov (Stea
ua) 18:20,4, 2. Ioana Linte (Da
nubiu) 48:42,0, 3. Ybolia Kesches 
(Dinamo) 43:41,0, 4. Tecla Dră- 
gan (Dinamo) 40:15,3, 5. Lina Ia- 
cob (Steaua) 49:57,3, 6. lordana 
Cirlan (Danubiu) 50:11,2 ; K2 (f) : 
1. Dinamo (Stela Moldoveanu-Mă-

rioara Volcu) 43:25,5, 2. Steaua
(Dobrica Lupu — Florlca Moldo
van) 44:17,2, 3. Steaua (Maria A- 
vram — Ana Bercseny) 44:51,5,
4. Farul 45:58,0, 5. Dlnamo 46:07,5, 
6. Dlnamo 46:10,3 ; CI : 1. Gh. 
Lungu (Danubiu) lh 40:27, 2. F. 
Gurel (Danubiu) lh 40:32, 3. M. 
Timofte (Steaua) lh 41:30, 4. Gh. 
Roșea (C.S.S. Tulcea) lh 41:54,
5. P. Caraulan (Dlnamo) lh 42:34,
6. N. Toma (C.S.M. Delta Tulcea)
lh 43:36 ; C2 : 1. Steaua (Come- 
enco — Cobzarenco) lh 30:06, 2. 
Steaua (Mihăescu — Ivan) lh 
32:31, 3. Steaua (Lipan — Helca) 
lh 33:30, 4. Danubiu lh 35:15, 5. 
C. S. Brăila lh 36:44, 6. Marina 
Mangalia lh38:96; K 1 : L Teodor 
Lupou (Constructorul Arad) 
lh 35:34, 2. Ion Luca (Danubiu) 
lh 35:34,2, 3. Sandu Greceanu 
(Dlnamo) lh 35:36 ; K 2 : 1. C.S.M. 
Delta Tulcea (Sldor — Axente) 
lh 27:29, 2. Cerna Orșova (Gălbă- 
nuțoaie — Ionescu) lh 27 ;55, 3.
Steaua (Cojocaru — Roman) 
lh 28 ;18. Clasament general pe 
echipe : 1. Steaua 91 p, 2. Dlnamo 
64 p, 3. Danubiu 44 p, 4. Delta
14 p, 5. C.S.S. Tulcea 12 p, 6. 
Constructorul Arad 10 p. (VI. M.)

4 partide Hind întrerupte (4—0, 
*/2—'/:. 1—0). Situația rămlne in
certă în două întîlniri care se 
vor decide după consumarea În
treruptelor : Politehnica București 
— Universitatea lași 1—2 (7) șl 
Locomotiva București — C.SJW. 
Cluj-Napoca 4—4 (2).

In clasamentul ABSOLUT si
tuația este practic neschimbată. 
Conduce I.T.B. cu 16 puncte de 
meci (29*/2 puncte de partidă — 
o întreruptă), urmată de Univer
sitatea București 12 (32 — 4), Po
litehnica București cu 9 (23‘/2—7). 
un meci mal puțin. Calculatorul 
cu 9 (19—1). In întrecerea MAS
CULINA : Universitatea Bucu
rești 2O>/2 (2), LTD. 18'/, (I), Lo
comotiva 15*/2 (1), Politehnica șl 
Universitatea Iași 14 (4) ; la FE
MININ : Calculatorul șl Medicina 
Timișoara 6l/2, LTD. șl Univer
sitatea Iași 6 ; la JUNIORI — JU
NIOARE : Politehnica București 7 
(1), Universitatea București 6 
I.TD. 6.

cu,

TH. 
arbitru

A 35-a

NICOARA 
internațional

„CUPA T.C.B,"
S-a Încheiat prima parte a „Cu

pei T.C.B.14 la tenis, întrecerea pe 
echipe. La băieți, finala s-a dispu
tat intre formațiile Tenis Club 
București și Dunărea Galați, tenis- 
manii din Capitală ciștigînd cu 4—1 
(cîteva rezultate : A. Pope viei — 
V. Oancea 6—4, 3—6, $—5 ; M. 
Năstase — C. Țigănuș 2—6, 2—6 ; 
E. Hnat — I. Mîndrolu 6—1, 6—2). 
Finala echipelor feminine a avut 
loc între Dinamo București șl 
Politehnica Cluj-Napoca, meci 
încheiat cu victoria cu 2—1 a di- 
namovistelor (Marilena Totoran
— Luminița Sălăjan 7—6, 6—6,
4—6 ; Monica Radu — Andreea 
Csulak 6—5, 6—5 ; Totoran, Radu
— Sălăjan, Csulak 4—6, 6—2, 6—2).

Sînt în curs de desfășurare în
trecerile turneului individual. Cî
teva rezultate. BĂIEȚI, 11--12 ani; 
L. Balint (Unirea Iași) — 
dinov (Spartacus Brăila) 
6—5 ; 13—14 ani : z.
(U.T.A.) — M. Nlstor
3—6, 6—3, 6—3 ; 17—18

COMPETIȚIA TINERILOR TENISMANI

- S. Gu- 
i 6—5,

Takats 
(T.C.B.) 

ani : L.

Duminică, in Capitală
EDIȚIE A CIRCUITULUI INTERNAȚIONAL 

DE MARȘ P.T.T.

Divizia A la handbal feminin 
EVOLUÎND ACASĂ, BĂCÂUANCELE VOR ÎNCERCA 

SĂ-ȘI CONSOLIDEZE POZIȚIA FRUNTAȘĂ...
.. Dar lupta pentru cucerirea titlului este incă deschisă, 

ca și aceea pentru evitarea retrogradării I

i
Asociația sportivă 

nlzează duminică 
Circuit internațional 
Hat la cea de-a 35-a ediție. Vor 
lua parte sportivi din Cehoslova
cia, Polonia, Ungaria șl, bineînțe
les, România.

Plecările și sosirile vor avea 
loc in fața sălii de atletism de

P.T.T. orga- 
tradlționalul 

de marș, a-

pe strada Maior Coravu, progra
mul începind la ora 8,30, cînd iau 
startul seniorii. în continuare des- 
fășurîndu-se curse la alte cinci 
categorii, intre care șl o probă,, 
rezervată fetelor.

Donisan (Politehnica Cluj-Napoca)
— R. Clobanu (Dlnamo Bucu
rești) 6—7. 6—1, 6—1. FETE, 15—16 
ani : Andreea Csulak — Dana 
Cherebețlu (Politehnica București) 
6—2, 6—3 ; Manuela Ittimle (Con
structorul Brăila) — Iuliana Brân
zei (C.S.Ș. 2 Constanța) 4—6, 7—5, 
6—4 ; 17—18 ani : Carmen nines
— Daniela Plntllle (ambele Spar
tacus Brăila) 6—2, 6—3. întrecerile 
continuă. (S. IONESCU — oo- 
resp.).
Miine, la Cimpulung-Mus- 

cel și la Timișoara 
CONCURSURI DE 

MOTOCROS Șl VITEZĂ
• După o scurtă întrerupere, 

se reiau concursurile de moto- 
cros. Mîine, pe traseul de la Cîm- 
puIung-Muscel, vor avâa Loc în
trecerile etapei a II-a a „Cupei 
F.R.M.“ Participă sportivi din 
Brașov, Zărnești, Ploiești, Cîmpi- 
na, Buzău, Tg. Mureș, Moreni șl 
alte centre moto. în program fi
gurează curse pentru Juniori, ti
neret și seniori.
• Duminică va începe sezonul 

de viteză. Pe un traseu ales în 
centrul orașului Timișoara se va 
desfășura prima etapă a „Cupei 
F.R.M.*4. Cei peste 100 de alergă
tori care și-au anunțat participa
rea la reuniunea inaugurală îșl 
vor disputa întâietatea La 8 clase. 
Primul start se va da la ora 10.

Ce surprize va mai oferi iubi
torilor handbalului etapa a XHI-a 
a Diviziei feminine A 1 Mai preg- 

i nant decît în tur — fapt, dealtfel, 
>«xplicabll — returul acestei pa- 
' sionante competiții și-a încheiat 
’fiecare din cele trei etape ante- 
[ rioare cu rezultate care nu au dus 
ila limpezirea apelor, cl la com- 
i plicarea situației. Dacă lupta pen- 
, tru cîștlgarea titlului prezintă mal 
: puține necunoscute, Știința Ba- 
•«ău avînd, încă, tin substanțial 
havana de puncte, în schimb echl- 
'spele din partea de jos a clasa- 
; montului oferă fluctuații de la 
, duminică la duminică, la ora a- 
’ ceasta fiind imposibil de dat un 
(pronostic asupra formațiilor care 
> vor părăsi prima divizie. Să aș- 
! teptăm, deci, șl această etapă, 
[știința Bacău evoluează pe teren 
[propriu șl va fi interesantă de 
.urmărit confruntarea el cu Rul- 
I meritul, două formații al căror 
antrenori, Eugen Bartha șl Re- 

1 mus Drăgănescu, pregătesc îm

preună echipa națională I Mureșul 
Tg. Mureș joacă la lașL Un med 
greu, dată fiind cunoscuta putere 
de luptă a handbalistelor de la 
TEROM.

Programul etapei: Iași: TEROM
— Mureșul Tg. Mureș ; Timișoara: 
Universitatea — Progresul Bucu
rești ; Baia Mare : Constructorul
— Hidrotehnica Constanța ; Ba
cău : Știința — Rulmentul Bra
șov ; București • Confecția — U- 
niversitatea Cluj-Napoca (sala 
Floreasca, de la ora 17).

Tot duminică sînt programate 
șl meciurile etapei a rv-a a 
competiției masculine de hand
bal (pentru divizionarele A) „Cupa 
de primăvară". Iată programul; 
seria I : steaua București — Dl
namo Brașov (sala Floreasca, de 
la ora 1®,15), Știința Bacău — Dl
namo București ; seria a n-a : 
Universitatea Cluj-Napoca — Po
litehnica Timișoara, H.C. Mlnaur 
Baia Mare — Gloria Arad.

CONSTANTIN STAICU - 
RECORDMAN LA 20 KM 

MARȘ
La Ruse a avut loc recent o 

mare competiție internațională de 
marș dotată cu „Cupa Prista". 
In proba de 20 km, la care au 
luat startul 41 de concurențt, pe 
primele locuri s-au clasat : Er
nesto Kaato (Mexic) 1.10:02,0, 
Ghenadi Tereșov (U.R.S.S.) 
1,19:11,0, Retao Salonen (Finlan
da) 1.19-35,0. Terminînd cursa în 
l.bl : 44,0 (locul 13) Constantin 
Stalcu a înregistrat un nou record 
național (v.r. 1.24:50,8 C. Patu- 
șlnschl — 1978). Al 17-lea a fost 
Cornel Patușlnschl cu 1.28:02,0.

ULTIMELE MECIURI DE HOCHEI STEAUA - DINAMO 
VOR DECIDE ECHIPA CAMPIOANĂ

Divizia națională de hochei se 
apropie de sfîrșlt. Joi șl vineri, 
la Galați, Miercurea Ciuc și Su
ceava s-au desfășurat 
tur-retur ale penultimei 
urmînd ca săptămîna 
marți șl miercuri, să aibă 
jocurile etapei finale, care 
gramează — la Galați — 
întâlnire STEAUA “_____

Iată, acum, scurte relatări de la 
jocurile de ieri ;

S.C, M. CIUC — METALUL SF. 
GHEORGHE 13—4 (4-0, 5—2, 4—2). 
Formația gazdă a avut inițiativa 
pe întreg parcursul întâlnirii, ob
ținând o victorie categorică, tn 
urma unor reușite acțiuni de a- 
tac.

partidele 
etape, 

viitoare, 
loc 

pro- 
dubla 

DINAMO,

VOR REALIZA BASCHETBALISTELE DE LA POLITEHNICA 
EVENTUL CUPA-CAMP1ONAT ?

ASTĂZI SE REIA CAMPIONATUL DE RUGBY
Astăzi șl mîine amatorii de 

rugby se reîntUnesc cu echipele 
preferate în cadrul campionatului. 

> Se vor disputa partidele etapei a 
1 20-4. „Meciul zilei", dacă se poa
te spune așa. va avea loc la Ti
mișoara, unde echipa locală Uni
versitatea, destul de incomodă pe 

: teren propriu (a învins în acest 
. campionat șl pe Farul cu 28—91), va 
l priiml replica formației campioa- 
'ne, Steaua. Sigur, avantajul (lot 
■mal puternic, experiență infinit 
mai mare) este de partea forma- 

(țlei militare care, în mod normal, 
țar trebui să se impună. (In tur : 
42—6 pentru Steaua). La Petro- 

țșant, o altă partidă de mare in- 
, teres î Știința întîlnește Farul 
idta tur : 3—14). In Capitală, trei 
' meciuri, dintre care doar acela 
de astăzi (teren Tel, ora 15), din
tre a. C. Sportul studențesc și 
Rapid pare mal echilibrat (43—6) ; 
Dlnamo va juca (mîine, teren 
Olimpia, ora 9,30) cu Vulcan 
(33—0), iar R. C. Grivița Roșie cu 
CJe.lt. Brașov (16—3) ; acest ul

tim meci se va disputa mîine Iu 
Parcul Copilului, Incepînd de la 
ora 10. Politehnica Iași întîlnește 
pe Rulmentul Birlad (3—6), iar 
CJS.M. Sibiu pe Știința CEMIN 
Baia Mare (6—3S).

CLASAMENT
L STEAUA 13 17 1 1 688-101 54
2. Dlnamo 13 16 0 3 482- 99 51
2. Farul 19 14 1 4 404-162 48
4. Grivița R. 19 13 2 4 216-110 47
5. Șt. Bala M. 19 12 1 6 268-146 44
1. Șt. Petroșani 19 11 1 7 220-179 <2
7. Poli Iași 19 7 3 9 141-276 36
8. C.S.M. Sibiu 19 7 3 9 144-254 34
9. „U" Tim. 19 8 0 11 172-165 35

16. Sp. stud. 19 5 2 12 196-241 36
11. Rulm. B triad 19 5 1 13 84-343 30
12. Rapid 19 5 0 14 154-391 29
13. C.FJl. Bv. 19 2 2 15 72-536 25
14. Vulcan 19 2 1 16 91-329 23

In sala Floreasca din Capitală 
au început Ieri după-amiaza În
trecerile turneului final al „Cu
pei României" la baschet femi
nin. Chiar în reuniunea inaugu
rală s-au întîlnlt două dintre 
principalele favorite, Politehnica 
București, actuala campioană, și 
Crișul Oradea, fosta deținătoa
re a titlului. Jocul a fost ex
trem de echilibrat, necesitînd șl 
5 minute de prelungiri, șl s-a în
cheiat eu victoria bucureștence- 
lor la scorul de 72—62 (23—23,
58—58).

Mal decise în atac șl cu o mal 
bună precizie în aruncări, bas
chetbalistele din Oradea au do
minat in marea majoritate a 
timpului, lăsind Impresia că vor 
cîștlga. Spre sfrîșitul întrecerii 
însă. Politehnica a trecut la o 
apărare mai agresivă, lncomodtn- 
du-și vădit adversara șl, încetul

ou încetul, a recuperat Întregul 
handicap. La terminarea timpului 
regulamentar de joc tabela de 
marcaj indica egalitate : 58—58.
In cele 5 minute care au urmat, 
campioanele, impulsionate de ver
va Suzaned Pirșu, au reușit să se 
desprindă șl să obțină o victo
rie, care le asigură mari șanse 
în realizarea eventuluL camplo 
nat-cupă.

In meciul de deschidere. Olim
pia București și Comerțul Tg, 
Mureș au furnizat, de asemenea, 
o partidă foarte echilibrată. Au 
învins, la mare luptă, jucătoare
le de la Olimpia cu 55—54 (31—31).

Astăzi, de la ora 15 sînt pro
gramate meciurile Politehnica — 
Comerțul șl Olimpia — Crișul. La 
ora 18 vom putea urmări ulti
mul act al campionatului mascu
lin, întîlnlrea Steaua — Dlnamo 
din cadrul turneului final.

Mikloș șl
3 goluri.

F. Ml-

Notă : R. C. Sportul studențesc 
este penalizată cu un punct pen
tru trei jucători suspendați, iar 
Vulcan a pierdut un punct pen
tru o neprezentare în „Cuffa Fe
derației".

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI
(Urmare din pag. I)

FAVORITELE OBȚIN NOI VICTORII 
IN CAMPIONATUL DE ȘAH PE ECHIPE

NEPTUN, 18 (prin telefon). 
Nici o întâlnire din runda a 5-a 
a finalei campionatului național 
de șah pe echipe nu s-a încheiat 
fn timpul regulamentar de joc, 
întreruptele urmînd să fie reluate 
stmbătă dimineață (vineri a fost 
zi de odihnă). Totuși, în trei din 
cele cinci meciuri ale reuniunii, 
învingătoarele sini cunoscute, 
singurul element care se mal 
poate modifica fiind scorul final. 
Astfel. Calculatorul București con

duce în fața Farului Constanța 
cu 6’/2—2’/2, o partidă fiind între
ruptă (3—2 la masculin, 2—0 la 
feminin, l‘/2—*/, la juniori-junioa
re). I.T.B. și-a asigurat victoria 
în disputa cu Medicina Timișoara, 
deținînd un avantaj hotărî tor : 
6—3 (3’/j—l‘/2. 1—L, l'/2—’/2). De a- 
semenea, Universitatea București 
a înscris cele 5*/2 puncte necesare 
victoriei în întnnirea cu Petrolul 
I.P.G. Ploiești, care a realizat 
pînă acum doar o singură remiză,

noastre : Kuxandra Hociotă la 
trambulină, Mariana Marc și 
Alexandru Bagiu, la platformă).

Revenind la concursul de vi
neri, vom menționa că Alexan
dru Bagiu (pentru prima oară 
intr-un concurs internațional 
la trambulină ; sportivul res
pectiv a 
specialist 
conducea 
dar le-a greșit 
două (dublu salt și jumătate- 
înapoi-grupat și dublu salt și 
jumătate-răsturnat-grupat). în 
zadar le-a executat bine pe 
celelalte (dublu salt și jumă- 
tate-înainte-cu șurub și un salt

fost 
doar 
după

pînă de curînd 
la platformă) 
săritura a 7-a, 
pe următoarele

S1MBĂTA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15 : Politehnica 
C.S.Ș. 2 — Comerțul lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș, OlimJSla 
— Crișul (meciuri în „Cupa 
României" — f.), steaua — 
Dlnamo (m. A).

GIMNASTICA. Palatul spor
turilor și culturii, de la ora 
17,30 : Campionatele Interna
ționale ale României, exerciții 
liber alese (f).

RUGBY. Teren Tei, de Ia 
ora 15 ; R. C. Sportul studen
țesc — Rapid (Dlv. A), Sta
dionul tineretului, de la ora 
15 : Aeronautica București — 
R. C. Grivița Roșie H (Dlv.

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9,30 : Crișul — Co
merțul He. ..Bolyai" Tg. Mu-

Sportul

reș. Politehnica C.S.Ș. 2-O- 
limpia — meciuri în „Cupa 
României" (f).

FOTBAL. Stadlcn Dinamo, 
de la ora 17,30 : Dlnamo Bucu
rești — C.S. Tîrgoviște (Div. 
A) ; stadion Dinamo, de la 
ora 15,45 : Dinamo București 
— C. S. Tîrgoviște (Juniori) ; 
stadion Steaua, de la ora 15,30: 
Steaua București — F. C. Ar- 
Beș Pitești (Dlv. A) ; stadion 

teaua, de la ora 13.45 : Steaua 
— F.C. Argeș (juniori); stadion 
Metalul, de la ora 11 • Meta
lul București — Progresul Vul
can București (Dlv. B) ; sta
dion Autobuzul, de la ora îl: 
Autobuzul București — Meca
nică fină București (Dlv. B) ; 
stadion Sirena, de la ora 11 : 
Sirena București — Dunărea 
Călărași (Div. C) ; stadion 
Voința, de la ora H : Voința 
București — Electronica Bucu
rești (Dlv. C) ; stadion Fla
căra roșie, de la ora 11 : Fla
căra roșie București — Auto
matica București (Div. C) ; 
stadion Triumf, de la ora 11 : 
Automecanica București — A- 
batorul București (Dlv, C) ; 
stadion I.C.S.I.M., de la ora

11 : I.C.S.I.M. București — vls- 
coza București (Div. C) ; sta
dion T.MD., de la ora 11 • 
T. M. București — F. C. Lu
ceafărul București (Dlv. C).

GIMNASTICA. Palatul spor
turilor și culturii,
10 : Campionatele 
nale ale României, 
aparate (m. f.).

HANDBAL. Sala ________,
de la ora 17 : Confecția Bucu
rești — Universitatea Cluj-Na
poca (t. A) ; de La ora 18,15 : 
Steaua București — Dlnamo 
Brașov („Cupa de primăvară"
— m. A) ; teren Facultatea de 
Drept, de la ora 10 : Universi
tatea 
București 
1a ora 
București 
(m B).

MARȘ, 
de la ora 8,30 
național P.T.T.

RUGBY. Stadion Olimpia, 
de la ora 8 : Gloria București
— Dunărea Giurgiu (Dlv. B) ; 
de la ora 9,30 • Dlnamo — 
Vulcan (Dlv. A) : de la ora
11 : Olimpia — Ș. N. Oltenița 
(Div. B) ; Stadion tineretului, 
de la ora 9,30 : Știința Bucu
rești — Rulmentul Alexandria 
(Div. B) ; stadion Parcul co
pilului, de la ora 10 : R. C. 
Grivița Roșie — C.F.R. Brașov 
(Div. A).

de la ora 
intemațio- 
ftnalele pe

Floreasca,

București — 
(Divizia B, 

11,16 ~ '

Spartac 
. f), de 

Universitatea 
C.S.M. Suceava

Str. Maior Coravu, 
: Circuitul lnter-

șu- 
nu
ur- 
loc

și jumătate-contra-cu un 
rub), pentru că handicapul 
a putut fi recuperat. Drept 
mare, lupta pentru primul 
a continuat între reprezentanții
U.R.S.S., Bulgariei (o surpriză 
plăcută) și Cehoslovaciei. A 
cîștigat, la diferență foarte mi
că, Zaițev, datorită execuției 
excelente la dublu salt și ju- 
mătate-răsturnat-grupat, pentru 
care a primit cele mai mari no
te ale concursului.

REZULTATE TEHNICE: tram
bulină 3 m, masculin: 1. Oleg 
Zaițev (U.R.S.S.) 521,80 p, 2.
Peter Gheorghiev (Bulgaria) 
519,35 p, 3. Radoslav Radov 
(Bulgaria) 513,20 ■ p, 4. Tomas 
Krcma (Cehoslovacia) 509,40 p, 
5. Alexandru Bagiu (România) 
490,70 p, 6. Mathias Kaiss 
(România) 487,45 p... 9. Dan 
Oprean (România) 437,45 p, 10. 
Tiberiu Barabaș (România) 
403,65 p.

In vervă deosebită, T. 
Bartalis au înscris cite 
Autorii celorlalte puncte : 
kloș (2), Szemtes (2), Erds, Gali șl 
Csiki, respectiv Csata (2$, Lukacs 
și Ungureanu. A arbitrat la cen
tru FI. Gubernu (București), a- 
jutat la cele două linii de A. 
Balint și L. Petras (M. Ciuc). (V. 
PAȘCANU — coresp.).

DUNAREA GALAȚI — DINA
MO BUCUREȘTI 6—11 (1—3, 3—7. 
2—1). Partidă foarte dls-putată. 
spectaculoasă.

Au marcat : Z. Nagy (2), Sol- 
yom ț2), Pisăm (2), Tureauu. 
Nuțcscu, Moroșan* B. Nagy și 
Malihin, pentru Dinamo, respec
tiv, Brandabur (3), Raicu, Marca 
și Liga. A arbitrat L. Enciu 
(București) la centru, ajutat de 
C. Covaliu (București) și N. 
Eniache (Galati). (T. SIRIOPOL — 
coresp.).

METALUL RADAUTI — STEAUA 
1—13 (6—4, 6-7, 1—2). Meciul s-a 
jucat vineri dimineața șl sna în
cheiat cu o victorie lejeră a for
mației bucureștene. Au marcat: 
Chiprianov pentru Metalul, res
pectiv Prakab 3, Ilălăucă 2, 
Gheorghiu 2, Popescu, Kemenessy. 
Justinian, Sandor, Pal și Cazaca, 
Arbitri : Gh. Mureșeanu (Bucu
rești), iar La cele două linii M. 
Lupașcu șl St. Chiriță, ambii 
Suceava.

L M1NDRESCU — coresp.

TURNEELE FINALE IN 
„CUPA ROMÂNIEI" LA 

VOLEI
Astăzi inoep turneele finale ala 

„Cuipei României" la volei, com
petiția care a ținut in pregătire 
echipele primei divizii (campio
natul 1979—lat» fiind aminat pen
tru toamnă). La feminin, turneul 
pentru locurile 1—6 se desfășoară 
la Galați, In programul prlmeloe 
două zile de concurs figurând me-_ 
olurile : CD.U Galați — Rapid, 
Chimpex Constanța — Dinamo, 
Universitatea Craiova — Farul 
Constanța (azi), Itapid — Farul, 
Dlnamo — Universitatea Craiova 
șl C.S.U. — Chimpex (mîine). In 
turneul pentru locurile 7—12, pro
gramat la lași : Știința Bacău — 
Universitatea Timișoara, Olimpia 
Oradea — Maratex Baia Mare, 
Penicilina Iași — Universitatea 
București (azi), Unlv. Buc. — U- 
nlv. Timișoara, Maratex — Peni
cilina și știința — Olimpia (inli
ne). La masculin, turneul pentru 
locurile 1—6 are loe la Timișoara. 
In programul primelor două zile : 
Explorări Bala Mare — Dlnamo, 
Universitatea Craiova — C.S.M. 
Suceava, Politehnica Timișoara — 
Steaua (azi), Dlnamo — Steaua, 
C.S.M. — Politehnica șl Explorări 
—, Universitatea (mîine). Turneul 
pentru locurile 7—12 Începe mîine, 
la Tulcea, cu meciurile : Silvani» 
Șimleu Silvanilei — Petrolul Plo
iești, Delta Tulcea — Viitorul 
Bacău șl Calculatorul Buc. — 
Tractorul Brașov.

DRUMEȚII MONTANE
Pentru începutul lunii mai — pe oare specialiștii 

ță deosebit de călduros — cîteva sugestii pentru 
odihnei la „înălțime". între 30 aprilie și 4 mai a.c. 
ospitalitate :

îl anun- 
amatarii 
își oferă

cabana Cheile Bicazului (altitu- 
860 m) ; Cost - 540 lei (612 lei).
cabanele Cheile Zănoagei (1400
Babele (2200 m) ; Peștera (1 600 
Susai (1350 m). Cost = 438 lei.
cabana

488 lei.
• cabana 

m). Cost =

Girbova (1456 m). Cost

Izvorul Muntelui 
521 lei.

• cabana 
Cost — 420

Piatra Mare (1630 
lei.

(797

m).

Avînd în vedere 
ponibile, înscrierile 
B-dul Republicii nr. 68.

numărul limitat de locuri rămase 
se fac numai la filiala I.T.H.R.

dis- 
din



în derbyul etapei

LA „PUPITRELE
în ajunul
Steaua —

Vă propunem, 
derbyului etapei, 
F. C. Argeș, cîte un mic popas 
în cele două tabere. Pentru o 
luare de puls a atmosferei, 
pentru ultime informații și 
pentru o sumară încercare de 
a anticipa „desenul tactic" al 
întilnirii.

STEAUA nu va ști, pînă la 
ora meciului. dacă vreunul 
dintre cei patru indisponibili 
(Anghelini, Aeienci, Iordănescu, 
Sameș) va juca. „Cel mai a- 
proape de posibilitatea reintră
rii, ne spunea Alexandru Flo- 
rescu, președintele secției clu
bului militar, ar fi Iordănescu. 
El a efectuat mai multe antre
namente, in vreme ce Anghe
lini, Aelenei și Sameș au pu
ține ședințe de pregătire la 
activ, după refacerile de pe ur
ma accidentelor suferite. Sper 
intr-un meci bun, cum au fost 
majoritatea întîlnirilor cu F. C. 
Argeș. Dealtfel, formația noas
tră, chiar cu numeroasele in
disponibilități din ultima vre
me, a reușit o îmbunătățire a 
nivelului jocului, obținind, în 
meciurile cu A. S. A. Tg. Mu
reș și F. C. M. Galați, cu ul
tima în „Cupă", rezultate eu 
atît mai meritorii cu cit a pre
zentat mulți jucători tineri in 
teren".

De la Pitești, din partea 
F. C. ARGEȘULUI, Ion Barbu,

TACTICE-

DUMITRU DOBRTN

sitvw URDU: avem prea multi
PROFESORI VORBITORI"

SI PREA PUȚINI ANTRENORI ADEVARAȚI!

președintele clubului, ne decla
ra că... „venim Ia București de
ciși să confirmăm aprecierea de 
care ne bucurăm pe stadioa
nele Capitalei. în compania 
formațiilor bucureștcne, echipa 
noastră a realizat — intr-ade
văr — în ultimele campionate 
cîteva jocuri bune. Dorim mult 
să nu ne stricăm firma... în 
privința situației lotului, Toma 
este mai departe indisponibil, 
în schimb, sperăm să-1 recupe
răm pe D. Nicolae, refăcut 
după perioada de repaus efec
tuată".

Cîteva cuvinte despre proba
bilul duel tactic al partidei. Si
gur că un aspect interesant îl 
va prezenta, ca de obicei, evo
luția celor doi conducători de 
joc, Dumitru și Dobrin. Este, 
punctul de plecare al tacticii 
celor două combatante. Cel 
care va avea o zi de mai fe
ricită inspirație va influența, 
probabil, întregul randament al 
formației sale.

Arbitri : C. Ghiță (Brașov) 
— O. Anderco (S. Mare) și I. 
Vasiloiu (Ploiești).

TELEGRAFIC DIN 16 TABERE
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

a revenit miercuri noapte de la 
Sibiu. Nadu (eliminat) și Manea 
(al patrulea cartonaș galben) sînt 
suspendați. 0 S. C. BACĂU a 
plecat la Timișoara cu efectivul 
complet.

ARBITRI : Fr. Coloși — C. 
Mateescu (ambii din București) 
și FI. Cenea (Caracal).

e CII1M1A RM. VÎLCEA a sus
ținut joi un meci-școală cu Chi
mistul. 0 SPORTUL STUDEN
ȚESC pleacă astăzi Ia Rm. Vîlcea 
cu O. Ionescu, căruia i-a expi
rat suspendarea. M. Marian este 
In continuare indisponibil.

ARBITRI : S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin) — V. Ciocîlteu 
și D. Preoțescu (ambii din Cra
iova).

0 F. C. BAIA MARE nu anun
ță indisponibilități în lot. 0 I.|h 
A.S.A., un nume nou, mijloca
șul Szabo, transferat recent de

la divizionara C Avîntul Reghin.
ARBITRI : I. Pop — A. lanus 

(ambii din București) șl 
Forwirth (Timișoara).
• DINAMO BUCUREȘTI are 

doi jucători indisponibili : Dudu 
Georgescu și Mulțescu • C. S. 
TIRGOVIȘTE nu-1 va putea uti
liza, în continuare, pe Pitaru, ac
cidentat.

ARBITRI : M. Fediuc — M. A- 
bramiuc (ambii din Suceava) șl 
I. Igna (Timișoara).
• UNIVERSITATEA va 

zenta formația-standard. 0 
LjTMPIA va alinia cel mai bun 
„11".ARBITRI : Gh. Ispas (Constan
ța) — M. Moraru (Ploiești) și Gh. 
Ene (Buzău).
• GLORIA. La ultimul antre

nament s-a accidentat fundașul 
central Petrache. © „U" CLUJ- 
NAPOCA nu are jucători acci
dentați în lot.

A.

pre- o-

ARBITRI : C. Szilaghl (Bala 
Mare) — C. Jurja (București) și 
I. Moldovan (Sighet).
• F. C. OLT nu are nici o In

disponibilitate. 0 JIUL nu-1 va 
putea utiliza pe Stoichiță, care a 
acumulat două cartonașe galbene.

ARBITRI : R. Stîncan — R.
Matei (ambii din București) și 
D. Ologeanu (Arad).
• POLITEHNICA IAȘI nu are 

indisponibilități. a La F.CJME. GA
LAȚI, Cramer și Moțoc sînt in- 
cerți, Balaban este accidentat, 
iar Vlad a acumulat două carto
nașe galbene.

ARBITRI : C. Bărbulescu — 
M. Buzea și C. Bizinichi (toți 
din București).

Intrat în legendă fotbalului 
românesc — împreună cu cele
brii săi coechipieri de la Ri
pens ia Timișoara — Silviu Bind ea 
a rămas și astăzi, la vîrsta a- 
mintirilor, cu aceeași pasiune 
pentru balonul rotund, transfe
rată de pe gazonul unde „Binduț" 
zburda acum patru-cinci decenii 
pe terenul... denivelat al discu
țiilor unde, 
nostru își hărțuiește „ 
cu aceeași vivacitate ca pe fun
dașii de pe vremuri.

Fiind într-o sîmbătă, l-am gă
sit la tradiționalul loc de întil- 
nire al foștilor internaționali ti
mișoreni, la aceeași masă dintr-un 
colț la „Palas", la orele din 
preajma amiezii „nu înainte de 
11, ilar nici după 13", cum ne-a 
precizat anterior, la telefon, Sil
viu Bindea.

Discuția noastră despre actua
la echipă națională a debutat cu 
o impetuoasă cursă pe extremă 
(„nu totul este să iubești fotba
lul, ci să-1 cunoști !"), pentru ca 
să urmeze un dribling scurt 
(„fotbalul e cel mai simplu joc 
cu mingea, dar e foarte greu de 
deprins această... simplitate**) și, 
apoi, șutul la poartă din plin fu- 
leu („fotbalul începe și se ter
mină cu atacanții, pentru că sco
pul lui este să aducă mingea 
SPRE și IN poarta adversă"). Un 
debut în stilul caracteristic al lui 
„Binduț**, aripa care a evoluat 
de 27 de ori în echipa națională, 
sub culorile căreia a înscris 11 
goluri.

„Cine știe fotbal nu se apără 
cu orice preț — a continuat Sil
viu Bindea. De aceea l-am stimat 
și apreciat pe Angelo Niculescu, 
pentru că a găsit un sistem do 
echilibru necesar pentru echipa 
națională. Echilibru care porneș
te de la procesul de selecție și 
se încheie cu concepția de joc. 
Or, tocmai acest sistem LIPSEȘ
TE acum lotului reprezentativ. 
Ce fel de antrenor-selecționer 
este acela care convoacă un ju
cător la Iot și după nici două 
luni îl scoate ca necorespunzător? 
Aceasta duce la demobilizarea 
jucătorului. Ce or fi simțit Că- 
mătaru s^u Terheș, de exemplu ? 
DE CE TE DUCI 40 DE ZILE IN 
AMERICA DE SUD ? CA SA 
JOCI CU ORICINE ? Turneul s-ar 
fi meritat dacă echipa noastră ar 
fi întîlnit numai adversari foarte 
tari, CU MARI JUCĂTORI DE 
LA CARE SA ÎNVEȚI, cu care 
să te verifici. Numai așa îi crești 
pe tinerii jucători. Ce-i lipsește

azi, interlocutorul
„adversarii**

actualei echipe naționale ? Cel 
puțin 4 jucători de reală valoare 
internațională în compartimentul 
creator-ofensiv, care prin inteli
gență tactică și prin tehnică (a- 
tacantul gîndește, apărătorul ac
ționează), să constituie osatura 
formației, așa cum erau, de pil
dă, pe vremea mea, Rudi Wet- 
zer, Bodola, Dobay, Lakatoș. Nu 
avem nevoie de apărare supra- 
numerică, CI DE ATAC SUPRA- 
NUMER1C î îmi amintesc de un 
meci F. C. Baia Mare — F. C- 
Argeș, cînd Radu II, scăpat sin
gur spre poartă, de la jumătatea 
terenului, îl păcălește și pe por
tar, dar în Ioc să mai fi a- 
vansat pentru a șuta cu un 
coeficient mai mare de siguranță» 
a ratat șutind din afara suprafe
ței de pedeapsă. De cîte ori l-a 
pus a doua zi Halagian pe ele
vul său să repete Ia antrenament 
faza ? Cînd antrenam eu pe „Po
li", Manolache a tras într-un 
meci peste poartă de Ia 5 metri.' 
A doua zi, la antrenament r~ 
fața a sute de suporteri, l-am o- 
bligat pe Manolache, cît era el 
de internațional, să repete de 100 
de ori șutul din aceeași poziție 
și vă asigur că n-a mai greșit 
Angelo Niculescu a procedat însă ț 
la fel cu Dudu Georgescu cînd 
acesta a trimis mingea în bară* 
de la 5 metri, în meciul cu F. CJ 
Argeș ? Avem jucători talentați, j 
dar antrenorii nu-i cunosc ; nu 
ca indivizi, ci ca valoare reală»* 
intrinsecă, cu calitățile și deffec- ț 
tele lor. Iată-1, de exemplu, pe 
Doru Nicolae, jucător care imd’J 
este drag (joacă extremă...) fțj 
care îl are lingă el pe acest fot-r 
balist de excepție care este Dff- 
brin (pe care eu îl compar cu 
Ciolac, creierul atacului nostru 
de ieri, avînd aceeași clarvizîu—j 
ne a jocului și s»w«*«4*aKi-
lă — mă lansa 
mine — lipsiți 
teză). Ei bine, 
lae care are viteză^ știință de a 
intra în combinații, nu știe dom 
să se 
direct, 
tunci. 
club ?
tularii _— ---------- -
în prealabil, cu părțile tari 
cele slabe ale adversarilor ? Con-■ 
cluzia mea : avem prea muIQ 
„profesori-vorbitori" și prea pu-; ‘ 
țini antrenori adevărați în fotba-’ 
Iul nostru, inclusiv Ia nivelul er, 
chipelor reprezentative/

in

tehnică impecabi- 
fără să se uite la 
însă ambii de vi-, 
acest Doru Nico-

debaraseze de adversarul 
Cine oare să-1 învețe, a- 
dacă nu antrenorul de 
Iar la echipa națională, ți
nu trebuie puși in temă»’1

1
Paul SLÂVESCU 1

Divizia de juniori comentată de antrenorii ei

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI B

I. KALMAR (Olimpia Satu Mare): „Șl DUPĂ BOLBA VOR URCA ALȚII../1

SERIA I : F. C. Constanța — 
Cimentul Medgidia : T. Alexan- 
drescu (București) ; Unirea Foc
șani — Tractorul Brașov : S.
Necșulescu (Tîrgoviște) ; Minerul 
Gura Humorului — F. C. Brăila : 
F. Keresteș (Tg. Mureș) ; I.C.I.M. 
Brașov — Muscelul C-lung : D. 
Diminescu (Piatra Neamț) ; Viito
rul Gheorghenl — C. S. Botoșani: 
I. Gheorghiu (București) ; Pro gre
șul Brăila — Delta Tul cea : I.
Dkiu (Alexandria) ; Viitorul Vas
lui — C.S.M. Suceava : V. Mun- 
teanu (Galați) ; Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Portul Constan
ța • M. Adam (Cluj-Napoca) ; 
F.C.M. Brașov — Nitramonia Fă
găraș : G. Dumitrescu (Constan
ța).

SERIA A n-a î Metalul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bu
curești : G. Dragomir (București); 
Metalul Plopeni — Chimica Tîmă- 
veni : I. Mureșan (Cluj-Napoca); 
Petrolul Ploiești — Poiana Cîmpi- 
na : I. Rus (Tg. Mureș) ; Pandu
rii Tg. Jiu — Gaz metan Mediaș : 
M. Salomir (Cluj-Napoca) ; Car- 

ICHIPA UTILAJUL FĂGĂRAȘ A FOST RETROGRADATĂ 
ÎN CAMPIONATUL JUDEțEAN!

pați Mîrșa — Șoimii Sibiu •_ V. 
lanul (Iași) ; Flacăra Automeca- 
nica Moroni — Energia Slatina : 
V. Tătar (Hunedoara) ; Rulmen
tul Alexandria — F.C.M. Giurgiu: 
S. Burlacu (Bacău) ; Autobuzul 
București — Mecanică Fină Bucu
rești : S. Dinu (București). Me
ciul Rapid București — Luceafă
rul București a fost amînat.

SERIA A Ul-a : Minerul Mol
dova Nouă — Gloria Bistrița : 
N. Georgescu (București*) ; Dacia 
Orăștie — F. C. Bihor : C. Dinu- 
Iescu (București) ; Corvinul Hu
nedoara — Minerul Cavnic : Gh. 
Jucan (Mediaș) ; Someșul Satu 
Mare — F.C.M Reșița : A. VoLnea 
(București) ; Strungul Arad — 
Minerul Anina : A. Avramescu
((Ploiești) ; U. M. Timișoara — 
U.T.A. : A. Mustățea (Pitești) ; 
înfrățirea Oradea — Aurul Brad: 
M. Stan (București) ; Metalurgis
tul Cu gir — Ind. sîrmei C. Turzii: 
D. Rădulescu (București) : Unirea 
Alba Tulia — C.F.R. Cluj-Napoca: 
A. Deleanu (București).

Iosif Kalmar este, de cîțiva ani, 
antrenorul echipei de juniori 
Olimpia Satu Mare. Un antre
nor tînăr, energic, muncitor, de
votat activității pe care o des
fășoară, pasionat căutător de 
talente. Este, înainte de toate, 
„creatorul" lui Mircea Bolba, 
virful actualei echipe naționale 
de juniori care a reușit să 
se califice în Turneul final UEFA 
Firesc, deci, ca prima întrebare 
pe care i-am adresat-o să se 
refere la cel care, prin specta
culosul gol marcat, la Hunedoa
ra, în returul partidei cu Tur
cia, a deschis larg porțile cali
ficării. Așadar...

— Care este părerea antreno
rului Kalmar despre evoluția din 
ultimul timp a lui Bolba ?

— Bolba a făcut efectiv un 
salt. Era foarte firav. Nu mai 
este. Era ezitant în majoritatea 
acțiunilor de atac. A devenit 
aspru, tăios. Este uri jucător că
ruia îi place să se bată acolo 
în față, acolo unde se naște 
golul, acolo de unde mulți se 
retrag pentru a nu se alege cu 
o zgîrietură sau cu o vînătaie 
sau cu lovituri și mai tari. MIR
CEA MAI ARE, TOTUȘI, DE
MUNCIT MULT PENTRU A DE
VENI UN BUN JUCĂTOR, UN
VlRF DE ATAC AȘA CUM SE
CERE ÎN FOTBALUL ACTUAL.
Eu unul am mare încredere în 
el și-i aștept cu nerăbdare evo
luția la Turneul final U.E.F.A. 

vine de la Berveni, iar C. Boros 
străbate zilr.ic distanța de 25 km, 
de la Culciu Mic, pentru a se 
prezenta conștiincios la antrena
mente. Ei au fotbalul în sînge și 
aceste exemple ridică o problemă

scorul de 3—0 (G— 0).

1. F. C. Argeș 28 16 9 3 57-14 41
2. Steaua 28 15 8 5 66-25 38
3. U. Craiova 27 15 6 6 63-23 36
4. A.S.A. 28 11 13 4 47-28 35
5. F.C.M. GI. 28 13 7 8 43-31 33
6. Sportul stud. 28 12 7 9 54-31 31
7. Poli. Iași 27 11 9 7 43-29 31
8. S.C. Bacău 28 12 6 10 35-34 30
9. „U“ Cj-Nap. 28 12 6 10 41-47 30

10. Olimpia 28 9 10 9 32-36 28
11. „Poli“ Tim. 28 9 9 10 26-29 27
12. Dinamo 28 9 8 11 35-28 26
13. F.C. B. M. 28 10 6 12 46-61 26
14. C.S. T-viște 28 9 5 14 31-43 23
15. Gloria 28 6 8 14 28-55 20
16. Jiul 28 8 3 17 29-57 19
17. Chimia 28 6 6 16 27-67 18
18. F. C. Olt 28 4 2 22 24-89 10

• Partida A.S.A. Tg. Mureș _
Jiul Petroșani s-a încheiat cu

de ordin general : extinderea 
ariei selecției în mediul rural. 
De acest lucru va trebui să ți
nem cont tot mai mult, noi, cei 
care muncim la copil și juniori.

— Selecția este, prin urmare, 
una din problemele activității cu 

speranțele fotbalului. Care sinfj 
după părerea antrenorului KaP- 
mar, celelalte probleme acuia 
ale acestei activități ?

— Multe dintre ele ău mai fost 
sublimate și de alți colegi de-ai 

. mei. Două mi se par mie, însă»’ - 
de mare acuitate. Prima: insu-?. 
ficienta preocupare privind or-' 
ganizarea unor competiții de 
mare atractivitate pentru copii,'! 
Pînă și Divizia de juniori nuj 
mai este ce a fost la primele 
ei ediții. Poate că ar fi mai bine, 
să se desfășoare pe zone, în I 
combir.ație cu „B“-ul. A doua’ 
problemă esențială ar fi aceea a1 
terenurilor. Plecăm de la Satu 
Mare și jucăm ÎN... GROPI la 
Rm. Vîlcea sau la Petrila. • Vin < 
ceilalți la Satu Mare și noi li 
ducem la Micula ! ȘI UITE AȘA,*i 
NE FURAM SINGURI CĂCIU
LĂ... iar în privința selecției, aș 
mai vrea să spun că Mircea 
Bolba, pentru că de la el am 
plecat, a fost descoperit într-o 
competiție de mare interes, „Cu
pa ziarelor**, la care participau 
toate școlile din județ. S-a des
ființat, deși o asemenea între-' 
cere ar putea fi inclusă — sub 
o altă denumire — în marea 
competiție națională „Daciada".' 
Prir.i reînfinițarea ei, nu am 
avea decît de cîștigat. De cîștigat 
un alt Mircea Bolba. După care 
URCA Verteș, Tăbăcaru. Dorica. 
Polencsar. Speranțele Olimpiei—

laurențiu DUMITRESCU

• Atenție la «ca cc iac
Luînd in discuție faptele repro

babile petrecute La Făgăraș, după 
încheierea meciului dintre divizio
narele C Utilajul din localitate șl 
Oltul Sf. Gheorghe, cînd (lucru 
de necrezut !) chiar UNU DIN-

ȘTIRI
O LUNI, la ora 12, la sediul 

F.R.F. — in prezența delegațilotr 
celor 4 echipe calificate (Steaua, 
Universitatea Craiova, Politehnica 
Timișoara și Rapid București) — 
va avea loc tragerea la sorți a 
semifinalelor „Cupei României".

• ASTAZI, de la ora 15,30, sta
dionul Giulești va găzdui o par
tidă amicală, în care lidera seriei 
a n-a a Diviziei B, Rapid, va 
primi replica divizionarei C Da
nubiana.

• S-au PUS In v In zare bi
letele de Intrare la meciul Steaua 
— F. C. Argeș, care are loc mline 
P' stadionul din Bd. Ghencea.

„oamenii fle (dcz)ordinc*
THE OAMENII DE ORDINE AI 
STADIONULUI au năvălit la ca
bina arbitrilor, unde un anume 
Constantin Pomlrîeanu »-a nă
pustit asupra arbitrului de centru, 
lovindu-1 cu o sticlă In cap — 
față de gravitatea celor întimplate 
șl de răspunderea care revine e- 
chipel Utilajul Făgăraș —, Comi
sia de disciplină a F.R.F. a hotă- 
rk EXCLUDEREA DIN CAMPIO
NAT a formației respective șl RE
TROGRADAREA EI, JN EȘALO
NUL JUDEȚEAN, ÎN CAMPIO
NATUL VIITOR. Totodată, au 
fost sesizate organele judiciare, 
care urmează să se pronunțe în 
cazul actului huliganic al acelui 
așa-zls „om de.ordine" — culmea 
Ironiei 1 — Constantin Pomîrleanu.

Șl la Sinaia, la meciul Carpațl 
Sinaia — Carpațl Neholu „oame
nii de ordine" au contribuit prin 
atitudinea lor la crearea unul cli
mat nesănătos, care a avut ca 
urmare lovirea arbitrului de că
tre un spectator (mai blne-zls un 
huligan !), Dumitru Cojan. Pen
tru aceasta, Comisia de disciplină 
a decis ca echipei din Sinaia să 
1 se ridice dreptul de organizare 
pe teren propriu pe 3 ejăpe.

— Există la Satu Mare șl alțt 
jucători în care se pun mari 
speranțe pentru revitalizarea 
„llu-lui divizionarei A ?

— Desigur. Iată, vreau să-1 a- 
mintesc, îiu primul rînd, pe Ni
colae Tăbăcaru, venit de la O- 
doreu. Este o extremă cu mare 
rază de acțiune, un copil ex- 

, trem de ambițios și tenace. A- 
mintind de unde provine, tre
buie să spun că alți doi talen- 

; tați copii sînt din comunele în- 
• vecinate orașului nostru, I. Kiss

ANUNȚ
în perioada 25 aprilie — 

5 mai a.c. va avea Ioc Ja 
Sinaia — Cota 2 000 exa
menul practic de reales ta
re a vechilor ghizi-moni- 
tori de schi, precum și de 
selecție a celor ce vor să 
colaboreze în această ca
litate începînd cu sezonul 

de Lamă 1980/81.
Informații suplimentare 

la telefon 921/44928 și 
921/13174.

LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 18 
APRILIE 1980

Extragerea I : 74 26 53-35 68 
72 66 7 42

Extragerea a II-a : 43 14 30 
23 28 16 40 27 34

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 982.224 lei din care 
146.571 lei REPORT LA CA
TEGORIA 1.

CTȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO” 2 DIN 13 APRILIE 

1980
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

— autoturism „Dacia 1300” și 
2 variante 25% a 17.500 lei ; 
Categoria 2 : 6,50 variante a 
16.257 lei ; Categoria 3 : 21 a 
5.032 lei ; Categoria 4 : 133,50 
a 792 lei'; Categoria 5 : 288 a 
200 lei ; Categoria 6 : 2.423,25 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
669 lei.

INFORMEAZĂ
Autoturismul „Dacia 1300“ a 

fost obținut de DASCALU 
NICOLAE din Bălan — jud. 
Harghita.

CINE JOACĂ ASTAZi, Mi INE 
POATE CÎȘTIGA...

• După cum s-a mai anunțat, 
la tragerea specială Loto ele 
mîine, 20 aprilie 1SS0, se pot ob
ține autoturisme „Dacia 1300”, ex
cursii atractive peste hotare șl 
mari cîștiguri în bani de valori 
variabile și fixe (25.000, 50.000 iei 
etc.). Tragerea va avea Ioc-la ora 
16,30 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. 
Staleovici nr. 42 ; numerele cîști- 
gă-toare vor fi anunțate în cursul 
serii la radio șl televiziune. • 
Concursul Pronosport de mîine, 
20 aprilie 1580, constituie la ria
dul său un bun prilej de fru
moase satisfacții pentru cei mai 
inspirați participant! la acest a- 
tractiv sistem de joc. MAI MULTE 
VARIANTE JUCATE----MAI
MULTE ȘANSE DE SUCCES 4-



De mîine, la Prievidza [Cehoslovacia]

\. 5© /
<0 "lA „aS-

© tiîinpionii europeni C. Alexandru, șt. Rusu $11. Braicala start chiar din ziua inaugurală
FiiirE .'iDZA. 18 (prin telefon). 

Dummică, in Sala polivalentă 
din această localitate ceho
slovacă cu o frumoasă' tradiție 
și dezvoltare în sportul lupte
lor, se va da startul în edi
ția 1980 a Campionatelor eu
ropene. Aici au sosit o mare 
parte dintre cei aproape 300 
de concurenți (cei de la gre- 
co-romane, care încep primii 
competiția), candidați la titluri, 
medalii și puncte la acest di
ficil examen preolimpic. Lista 
marilor campioni ai acestei 
discipline este lungă și — de 
data aceasta — ea ar trebui 
completată cu numele multor 
pretendenți autorizați la pri
mele locuri în ierarhia celor 
10 categorii de greutate. la 
fiecare dintre stiluri. Să spu
nem, acum, doar că, începînd 
de duminică, amatorii de lup
te din Prievidza vor avea pri
lejul să urmărească evoluția 
sportivilor din Austria. Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca. Elveția, Finlanda, 
Franța, Grecia, Norvegia, O- 
landa, Polonia, Portugalia, Ro
mânia, R.D. Germană, R.F. 
Germania. Suedia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Printre protagoniste se află, 
după rezultatele anterioare, 
puternicele echipe, ale Uniunii 
Sovietice, Ungariei, României, 
Bulgariei, dar — se înțelege 
— este vorba de șanse la pri
mele locuri în clasamentul pe 
națiuni pentru că la unele ca
tegorii, atît la greco-romane, 
cît și la libere, nu sînt exclu
se ci, dimpotrivă, sînt... aș
teptate surprize din partea u-

nor luptători din Suedia. R.D. 
Germană, R.F. Germania, Gre
cia, Polonia ș.a.

în prima zi a întrecerilor, 
pe saltelele „Foldeak", omo
logate de F.I.L.A., vor intra 
luptătorii de la categoriile 48 
kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg și 100 
kg. urmînd ca luni să-și facă 
debutul și ceilalți sportivi în
scriși în competiția de greco- 
romane. Pentru delegația tă
rii noastre este o zi de emoții 
și... speranțe, deoarece la 
start vor fi prezenți luptătorii 
români creditați cu cele mai 
multe șanse la medalii : Con
stantin Alexandru, de 5 ori 
campion european, Ștefan Ru
su și Ion Draica, dubli dețină
tori ai titlului continental, Mi
hai Boțilă — revenit în echipa 
națională și cu evoluții bune 
în concursurile internaționale 
din acest an — și Vasile An
drei, un sportiv cu mari dis
ponibilități fizice și tehnice.

„întrecerile de la Prievidza, 
ne spunea antrenorul 
Ion Corneanu, care 
nează pregătirile 
noastre reprezentative, sînt un 
excelent prilej de confirmare 
a valorii ridicate a sportului 
luptelor din România. Mă 
gîndesc nu numai la un bilanț 
pe măsura acestei valori, ci și 
Ia evoluții care să dovedească 
un potențial corespunzător, a- 
cum, cu numai 3 luni înaintea 
Jocurilor Olimpice, 5,europe
nele" fiind pentru noi, ca și 
pentru multe alte echipe, o 
etapă hotărîtoare de pregătire 
și verificare pentru turneul de 
la Moscova".

Să mai reamintim că dumi
nică încep întrecerile tururilor 
preliminare și că marți (la 5 
categorii) și miercuri (la cele
lalte 5) se vor desfășura fina
lele, cînd îi vom cunoaște pe 
laureații campionatelor euro
pene de lupte greoo-romane. 
Așteptăm cu încredere ca lup
tătorii români să se numere 
printre sportivi) oare vor urca 
în aceste zile — și, în conti
nuare, la „libere" — podiumul 
de onoare din Sala polivalentă 
de la Prievidza.

Dan GARLEȘTEANU

(Urmare din pag. Z)
a determinat brigada de arbitri 
sâ-i acorde o notă mare (9,90) 
cu care s-a instalat în fruntea 
clasamentului. Principalii săi 
contracandidați la supremație au 
realizat, la acest aparat, doar 
9,50 și, din acest moment, lupta 
pentru primul loc a fost, prac
tic, ca și încheiată.

Ultimele două aparate nu au 
mai produs modificări în par
tea superioară a clasamentului, 
doar aceea că Tong Fei comi- 
tind o inexactitate la paralele 
a primit o notă mică (9,25), în 
timp ce Kurt Szilier, cu o exe
cuție sigură, a obținut 9,65 re
ușind astfel să-l egaleze, ca 
punctaj, pe talentatul' gimnast 
chinez.

Dar în afara acestei dispute 
extrem de interesante, am mai 
urmărit cîteva evoluții demne 
de subliniat. In primul rînd 
este vorba de execuțiile spor
tivilor cubanezi. Au încîntat 
prin relaxarea cu care au lu
crat Jorge Roche și Roberto 
Richard, precum șl prin ele
ganța mișcărilor, indiferent da
că era vorba de forță sau pur 
și simplu de suplețe.

Mai trebuie subliniată și com
portarea mulțumitoare a altor 
gimnaști români : Aurelian
Georgescu, mai sigur de la un 
concurs la altul, Romulus 
Bucuroiu, care deși a ratat e-

emerit 
coordo- 

loturilor

xercițiul la cal cu minere, a 
ocupat un merituos loc 6—7, la 
egalitate cu gimnastul chinez 
Wang Xikoming. Păcat că s-a 
accidentat Ion 
ocupa o poziție 
după prima zi.

REZULTATE 
sament indiviudal compus : 1. 
Dan Grecu (România) 113,40 — 
campion internațional, 2—3. 
Tong Fei (R. P. Chineză) și 
Kurt Szilier (România) 113,00, 
4. Aurelian Georgescu (Româ
nia) 111,70, 5. Jorge Felix Ro
che (Cuba) 110,60, 6—7. Romu
lus Bucuroiu (România) și Wang 
Xikoming (R.P. Chineză) 110,15, 
8. Gabriel Popescu (România) 
110,10.

Azi, de la ora 17,30. la Pa
latul sporturilor și culturii au 
loc exercițiile liber alese ale 
fetelor și stabilirea câștigătoarei 
la individual compus, iar inli
ne, de la ora 10, se dispută 
finalele pe aparate, pentru pri
mii 8 băieți și fete.

Checicheș, care 
destul de bună

TEHNICE, da-

STEAUA, LOCUL IV
ÎN „CUPA EUROPEI" LA SABIE
Peste 200 concurenți participă

care începe
BUDAPESTA, 18 (prin tele

fon). în „Cupa Europei" la sa
bie, care reunește echipele cam
pioane naționale de pe bătrî- 
nul • continent, reprezentanta 
României, Steaua, s-a clasat în 
final pe locul IV.

Cîștigînd grupa preliminară 
(9—3 cu campioana Franței și 
8—6 cu cea a Italiei), Steaua 
a intrat în turneul final, ală
turi de celelalte 3 cîștigătoare 
de grupe, Ț.S.K.A. Moscova, 
Dozsa și Honved din Budapesta. 
In primul meci, cu Ț.S.K.A. 
deținătoarea trofeului, evoluția 
scorului ca și nivelul înalt al 
asalturilor au entuziasmat
sistența. Echipa noastră a con-

a-

în turneul din Florida

VIRGINIA RUZICI
In optimile de finală ale 

turneului feminin de tenis de 
la Amelia Island (Florida), 
Virginia Ruzici a învins-o cu 
1—6, 6—4, 6—1 pe Mima Jau- 
sovec. Alte rezultate : Mandli-

0 NOUA VICTORIE
kova — Richards 3—6, 6—1,
6—3 ; Shriver — Russell 6—3, 
6—2 ; Madruga — Marrington 
6—0, 6—4, Navratilova — Tee- 
guarden 6—2, 6—1, Vermaak — 
Goolagong 6—2, 6—4.

la „Trofeul Hungaria", 
azi
cu 7—6 și o nouă victorie 
fi fost suficientă pentru a

dus 
i-ar 
clștiga, Pierzînd însă ultimele 
trei asalturi la limită (5—4), 
sabrerii noștri au ratat un fru
mos succes. Au punctat Pop 3, 
Mustață 2, Marin și Oancea 
cîte 1, respectiv Krovopuskov 4, 
Burțev 2, Nazlîmov, Aliohin 
și Sidiak cîte 1. De remarcat 
că Pop i-a învins 
și Sidiak cu 5—0 !

Acest insucces 
insă pe sabrerii 
care aveau să piardă apoi me
ciurile cu Dozsa Budapesta 
(6—9 ; Mustață 3, Oancea 2, 
Pop 1, Marin 0, respectiv Kor- 
moezi și Nagybazy cîte 3, Ged6- 
vari 2, Riba 1) și Honved Bu

dapesta (4—9 ; Oancea 2, Mus
tață și Pop cite 1, Marin și 
Pantelimonescu 0, respectiv 
G. Nebald 3, Varga, Kocsis și 
R. Nebald cîte 2).

Clasamentul final 
tiției : 1. Ț.S.K.A. 3 
2 V, 3. Honved 
Steaua 9 v.

Sîmbătă începe concursul in
dividual dotat cu „Trofeul 
Hungaria".

pe Burțev

i-a marcat 
bucur oșteni.

al compe- 
v, 2. Dozsa 

1 v, 4.

SE APROPIE TURNEUL OLIMPIC DE FOTBAL
A1 17-lea turneu olimpic de 

fotbal se va disputa anul acesta 
între 19 iulie și 3 august, în o- 
rașele Moscova, Leningrad, Kiev 
și Minsk. Ca și la ultimele con
fruntări disputate sub seninul ce
lor cinci cercuri, 16 reprezentati
ve olimpice se vor alinia la 
startul întrecerilor. 14 dintre ele 
se califică în urma disputării pre
liminariilor, la care au fost în
scrise 88 de țări (între timp, fe
derațiile din Tanzania, GrenadaJ 
Coasto de Fildeș, Australia, Gui
neea și Sudan au hotărît să se 
retragă din competiția fotbalisti
că). Celelalte două sînt repre
zentativele R. D. Germane, deți
nătoarea titlului, șl Uniunii So
vietice, țară organizatoare, cali
ficate direct, prin regulament, 
în turneul final.

Spre deosebire de alte ediții 
ale Jocurilor Olimpice, printr-o 
hotărîre a Federației internațio
nale de fotbal echipele înscrise 
din Europa și America de Sud 
(unde se practică fotbalul cel 
mai valoros) nu au putut alinia 
în competiție jucătorii care au 
participat la competiția prelimi
nară sau la faza finală a campio
natului mondial de fotbal din 
1978, indiferent dacă Jucătorii a- 
veau sau nu statut de profesio
nist. Totodată, comitetelor olim
pice naționale și federațiilor na
ționale de fotbal care au selec
ționat totuși astfel de jucători M 
s-a cerut să certifice că cel se
lecționați se încadrează în arti
colul 26 din cadrul regulilor ge
nerale ale J.O. stabilite de Co
mitetul Internațional Olimpic. 
De asemenea, la preliminarii nu 
au participat unele țări în care 
fotbalul are nu numai tradiție, 
ci și o valoare recunoscută, ea 
de pildă : AngUa, Scoția, Suedia, 
Elveția, Jara Galilor, Portugalia,

Irlanda de Nord etc, iar multe 
echipe cu cărți de vizită au fost 
eliminate in faza preliminariilor 
(Polonia — fostă campioană o- 
limpică în 1972, Ungaria — de 
trei ori cîștigătoare a medaliilor 
de aur, Italia — șl ea fostă de
ținătoare a titlului olimpic, Bul
garia, România, Olanda, Dane
marca, R. F. Germania), acestea 
fiind totuși mai puternice decît

• Se cunosc 14 - din 16
reprezentative calificate
In turneul final • Sub
semnul întrebării - gr. 3
din Europa (Belgia, Spania

sau Franța ?) și gr. 2 din
Africa (Ghana sau Liberia ?}
• Cum este preconizați
desfășurarea turneului final

TURNEUL DE POLO-JUNIORI DE LA SOFIA
SOFIA, 18 (Agerpres). — 

Meciurile din ziua a doua a 
turneului internațional de po
lo pe apă pentru echipe de 
juniori, care se desfășoară la 
Sofia, s-au încheiat cu urmă-

toarele rezultate : Spania 
România 5—4 j Ungaria
Polonia 9—5 ; U.R.S.S. — 
landa 12—9 î Bulgaria (B) 
Bulgaria (A) 4—3.

O ECHIPA A ECHI
PELOR DE RUGBY...
Confrații de la 1’E- 

quipe au alcătuit tra
diționala echipă a Tur
neului celor 5 națiuni, 

' — se
ediției 

de- 
(Sco- 
(Tara

de data aceasta 
Înțelege 
1980. Iată 
semnat : 
tla) - 
Galilor), 
(Franța), 
(Scoția), 
glia) — 
Galilor), 
Galilor) 
(Franța), _ _ 
glia), Neary 
— Keane 
Beaumont (Anglia) — 
Price (Țara Galilor), 
Phillips (Țara Galilor), 
Orr (Irlanda). Așadar, 
cinci jucători galezi, 
patru englezi, cîte doi 
scoțieni, irlandezii și 
francezi.

Interesant 
cest valoros 
recitea de 
este a echipei 
Galilor.
mai Ieri,

XV-le
Irvine

Rees 
Codorniou 

Renwick 
Slemen 
Davies
Holmes

Scott

(An- 
(Țara 
(Țara 

Joinel 
(An- 

(Anglia) 
(Irlanda).

a-că în 
team pe- 
mijlocași 

Tării 
Locul ocupat, 

de celebrii

Bennett și Edwards nu 
a rămas gol...

O altă anchetă, la 
care au participat zia
riștii de specialitate 
din mai multe țări, l-a 
desemnat pe Billy 
Beaumont drept lau
reat al trofeului „Guy 
Boniface Sud-Ouest“, 
rugbystul englez im- 
presionînd atît prin 
formidabila sa putere 
de luptă cît și prin 
maniera în care a știut 
să-și conducă echipa 
spre un succes așteptat 
atîțla ani.

NOUL ANTRENOR 
AL ECHIPEI 
DE FOTBAL 

A BRAZILIEI
Noul antrenor al echipei 

de fotbal a Braziliei, Ta
le Santana, a selecționat 
un lot de 34 de jucă
tori din care urmează 
să alcătuiască repre
zentativa națională. Te
le Santana n-a inclus în 
lotul selecționabililor 
pe cunoscutul portar 
Leao și pe stoperul 
Edinho. Acești doi In
ternaționali au fost în-

Din „Sportowiec" — Varșovia

destule dintre echipele calificate 
ca beneficiare ale pozițiilor lor 
geografice.

Dar ce țări s-au calificat 7 Con
form tragerii la sorți efectuate 
tu noiembrie 1978, la Madrid, de 
către Comitetul pentru amatori 
din cadrul F.I.F.A., cele 88 de 
reprezentative înscrise au fost 
împărțite în grupe, stabilindu-se 
ca, în afara celor două calificate 
direct, în turneul final să mai 
fie prezente : 4 echipe din Euro
pa, cite ) din Africa șl Asta, 
cite 2 din America de Sud șl din 
Bazinul Caraibilor. Meciurile dis
putate (care au început la 1 ia
nuarie 1979 șl se vor Încheia ia 
30 aprilie 1980) și-au ' ' ' "
cum verdictul în 12 
formațiile calificate : 
lament — B. D.
(campioană olimpică) 
(organizatoare) ; Europă : 
CEHOSLOVACIA (din 
grupă a făcut parte șl selecțlo-

dat pînă a- 
cazuri. Iată 
prin regu- 
GERMANA 
șl U.R.S.S. 

gr. I — 
această

TELEX • TELEX •

locuiți cu tinerii Carlos 
și, respectiv, Luisinho. 
in primul meci de se
lecție echipa A va in- 
tilni echipa B tntr-o 
partidă care va avea 
loc pe stadionul „Ma- 
racana“ din Rio 
Janeiro.

NOUTĂȚI 
EDITORIALE

,,In praf și sudoare" 
se intitulează romanul 
autobiografic semnat 
de fostul campion o-

de

luri 
ce s-a 

activitatea 
Vlasov 

un ta
ri uve- 

te in
și 

bucu- 
mare 

citito- 
Oupă 
Vla-

dmpic la .haltere 
Vlasov. După 
.■etras din 
ximpetițlonală, 
a-a afirmat ca 
lentat prozator, 
lele sale ,,Să 
vlngl pe tine însuti1 
„Momentul alb" 
rîndu-se de un 
succes în rlndui 
rilor sovietici.

cum se știe, luri 
sov a fost medaliat cu 
aur la ediția de la Ro
ma a J.O., în 1960.

B AS CHEI A In turneul femi
nin de la Gdansk., Ungaria a În
vins cu 59—55 (35—28) Italia, Iar
Cehoslovacia a cîștigat cu 75—74 
(33—27) In țața Poloniei (B),

CICLISM • După 7 etape in 
cursa internațională din R.F.G., pe 
primul loc se află Dedionov 
(UJ1.S.S.), urmat la 1:09 de da
nezul Pedersen. Ciclistul român 
Mircea Romașcanu ocupă tocul 1 
la 3 min. Pe echipe oonddce 
U.R.S.S., urmată la 4:56 le Ceho
slovacia și la 7:59 de România. 
Etapa a 7-a (Hanovra — Laute- 
berg, 38 km) a revenit polone
zului Tadeusz Wojtas cu timpul 
de 2h 11:46.

FOTBAL a £n semifinalele „Cu
pei Angliei", West Ham United 
(liga a doua) a învins la Leeds 
cu 2—1, după prelungiri, pe E- 
verton. La Birmingham, Liverpool 
și Arsenal au terminat la egali
tate : 1—1 (după prelungiri), astfel 
că cele două echipe urmează să 
susțină o nouă partidă. • Meciu
rile tur din semifinalele „Cupei 
Olandei" : P.S.V. Eindhoven — 
Ajax Amsterdam 1—2 ; Sparta 
Rotterdam — Feyenoord Rotter
dam 1—0. • In semifinalele „Cu
pei Scoției", Celtic Glasgow a În
vins cu 5—0 pe Hibernian, bar

nata olimpică a României) ; gr. 
2 — IUGOSLAVIA ; gr. 4 — NOR
VEGIA ; Africa : gr. 1 — ALGE
RIA ; gr. 3 — EGIPT ; A$ia : gr. 
1 — KUWEIT ; gr. 2 — MAIA- 
YESIA ; gr. 3 — IRAN ; America 
de Sud : gr. 1 ARGENTINA ; 
gr. 2 — COLUMBIA ; America 
Centrală și Bazinul Caraibilor : 
gr. 1 — S.U.A. ; gr. 2 — COSTA. 
RICA. Sub semnul întrebării se 
mai află reprezentativele care se 
vor califica din grupa a 3-a eu
ropeană șl a 2-a africană. In 
grupa a 3-a din Europa, din care 
fac parte reprezentativele olim
pice din Franța, Spania și Belgia, 
s-au disputat pînă acum 5 me
ciuri, pentru 23 aprilie fiind pro
gramată partida Spania — Fran
ța, ultima din grupă, decisivă 
pentru calificare. Pînă atunci, 
clasamentul grupei se prezintă 
astfel :

< 2 0 27-84 
31114-31 
1 1 1 1 6-6 J

1. Belgia
2. Spania
3. Franța

în grupa a 2-a din Africa, din 
care fac parte echipele Ghanel 
șl Liberiei, s-a disputat o singu
ră partidă : reprezentativa Gha- 
nei a cîștigat în deplasare. La 
Monrovia, cu 2—0. Se așteaptă 
rezultatul confruntării din manșa 
a 2-a.

După cum se vede, față de com
petiția disputată la Montreal, cu 
patru ani în urmă, cel puțin 
șapte nume noi apar pe tabloul 
turneului final. Față de 1976, doar 
R. D. Germană, U.R.S.S. și Iran 
tint calificate din nou. Lor U 
s-ar putea alătura Spania sau 
Franța (ambele prezente la ulti
mul turneu olimpic, cel din Ca» 
nada) și Ghana ! în rest — 
prezentative tinere, din multlr 
țări care acum au pășit pe calea 
dezvoltării fotbalului

Cum este preconizat a se des
fășura turneul olimpic de anul 
acesta ? Cele 16 participante vor 
alcătui patru grupe de cîte 4 
echipe, conform tragerii la sorți 
ce va avea loc la Zurich, la 15 
mal Cele mal bune două forma
ții din fiecare grupă, deci 8 la 
număr, vor juca apoi una con
tra celeilalte, sistem eliminato
riu. învingătoarele se vor cali
fica în semifinale. iar echipele 
victorioase își vor disputa meda
lia de aur, în timp ce formațiile 
învinse — medalia de bronz.

Mircea TUDORAN

TELEX • TELEX
Rangers a Întrecut cu 1—c 
Aberdeen.

NATATIE a Competiția __
mot de la Leeds a fost cîștlgată 
de echipa Angliei, cu 62 p urmată 
de Cehoslovacia — 32 p. Suedia
— îl p, Norvegia — 16 p, Italia
— 16 p etc. iată principalele re
coltate. Masculin : 100 m liber — 
franceschl (Italia) — 53,13 ; 100 m 
«pate — Rolko (Cehoslovacia) 
18,49 ; 400 m liber — Machak ,Ce- 
aoslovacla) 3:59,90. Feminin : 
JOO m liber — Jane Croft (Anglia) 

2:04.6 ; 300 m spate — fane A- 
dams (Anglia) 2:13,32 ; 400 m mixt
— Sharon Davies (Anglia) 4:52.57 : 
109 m bras — trena Fleisnerova 
.Cehoslovacia) 1-36,34.

ȘAH • In cea ie-a 7-a partidă 
a meciului dintre Nana Ioseliani 
0 Suzana Veroczy, bontînd pentru 
aimeul .pretendentelor la titlul 
mondial feminin a fost consem
nată remiză. Scorul este favora
bil eu 1—3 puncte Nanei Ioseliani.

TENIS s tn sumeul Internațio
nal de la Fountain Valley : Tea
cher 
1—4 ; 
Lendl 
1—4 ; 
I—6 ; 
7—5. 6—4.

- Hie Năstase 6—3, 
Smith — Smid 6—1, 
— Guilckson 4—6. 
Noah — Fibak 6—3, 
Scanlon — Leonard

pe
de
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