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Duminică, de la ora 18, la Palatul sporturilor și culturii

„CENTURA DE AUR" (ediția X) LA PRIMUL GONG I
® Sportivi Gin 4 continente la ediția Jubiliară e Pentru mulți concurențl, drumul 

spre Los Angeles începe la București ® Copiii au intrare gratuită la gale
ora 18. iubitori] 
mănuși din Ca-

la
cu

vor întîlni din nou în 
de la Palatul

Miine. 
sportului 
pitală se 
jurul ringului 
sporturilor și culturii pentru a
asista la prima reuniune din 
cadrul tradiționalului turneu 
internațional de box „Centura 
de aur”, ajuns la cea de a 
X-a ediție. Se împlinește un 
deceniu de cînd. in fiecare pri
măvară, „Centura de aur" mar
chează deschiderea sezonului 
international pentru boxerii 
români (și pentru multi pugi- 
liști străini). Anul acesta, pu- 
giliștii noștri au ca obiectiv 
principal o cit mai bună com
portare la Campionatele euro
pene, găzduite la începutul lu
nii mai de orașul finlandez 
Tampere. Echipa care ne va 
reprezenta la marea competiție 
continentală va fi hotărîtă 
în aceste zile. în focul întrece
rilor prilejuite de „Centura de 
aur". Iată deci un obiectiv de 
primă mărime pentru fiecare 
dintre cei peste 50 de sportivi 
români înscriși în competiție și 
mai ales pentru cei zece cam
pioni naționali ce vor urca pe 
ring : Săli Adem. Cristian 
Gheorghișor, Titi Cercel. Vio
rel Ioana. Dragomir Ilie, Ion 
Vladimir. Marinică Ouatu. Va
lentin Silaghi, Ion Cîrlan si Ion 
Cernat.

Așteptăm cu interes
trecerile din cadrul „Centu
rii de aur" și datorită prezen
tei numeroșilor oaspeți de pes-

în-

Astăzi, etapa a XXI a a Diviziei „A" de fotbal
......................... . 

MECIURILE ZILEI
LA IAȘI, TIMIȘOARA Șl BUCUREȘTI

CLASAMENTULstadionul din Șos. 
cel Mare, „locul 2

9 Pe 
Ștefan 
din frunte*  cu „locul 2 din 
... coadă" • Progresul - 
F.C. Argeș, sau partida ce
lor trei semne : 1 X 2 • 
Gâlățenii il așteaptă pe 
Mircea Lucescu cu gîndul 
la acel 0—7 din tur © O- 
mul de gol Fanîci bate la 
o poartă, de regulă, „fe
recată" • In toamnă, lide
rul a învins și la Slatina, 
dar F.C. Olt e mai tare în 
deplasare... ® La Cluj-Napoca „meci greu”

1. UNIV CRAIOVA 2C 13 2 5 33-15 28
2. Dinamo 20 12 2 6 34-17 26
3. F.C.M. Brașov 20 10 4 6 26-21 24
4. F.C. Argeș
5. ,,U“ Cluj-Nap.

20 11 1 8 33-22 23
20 10 2 8 28-23 22

6. Steaua 20 8 5 .7 31-25 21
7. S.C. Bacâu 20 8 5 7 29-28 21
8. Corvinul 20 9 2 9 36-29 20
9. „Po!i“ Tim. 20 9 2 9 20-23 20

10. Chimia 20 9 2 9 29-39 20
11. Jiul 20 9 1 10 30-27 19
12. Progresul V. 20 8 3 9 27-34 19
13. Sportul stud. 20 8 2 10 22-26 18
14. Politehnica lași 20 7 3 10 28-29 17
15. F.C. Olt 20 6 5 9 22-30 17
16. A.S.A. Tg. M. 20 7 3 10 29-40 17
17. F.C. Baia Mare 29 7 2 11 23-32 16
18. F.C.M. Galați 20 5 2 13 25-45 12

Reprezentativa de box a 
R.P.D. Coreene în drum 
spre sala de antrenament 
de la complexul sportiv 
„23 August".

Foto : Vasile BAGEAC
în semifinalele

te hotare care vin să rodeze 
pe ringul bucureștean fie pugi- 
liști consacrați, fie tineri 
boxeri valoroși, viitoare ve
dete ale marilor competiții in
ternaționale. încă de la prima 
sa ediție (aprilie 1972), „Centu
ra de aur" a impus atenției 
specialiștilor din Europa „mă
nuși" pe atunci cvasi-necunos-

(Continuare in pag. a 6-a)

GIMNASTELE NOASTRE
ÎN VENEZUELA ȘI S. U. A.

înoîntînd numerosul public. O 
frumoasă impresie au lăsat și 
celeilalte membre ale delega
ției noastre : Emilia Eberle. 
Rodica Dunca, Dnmitrița Tur
ner, Cristina Grigoraș, Marile- 
na Vlădărău, Ecaterina Szabo, 
Mihaela Stănuieț, Melita Ruhn, 
Dorina Ungureanu precum și 
Dorina Cordoș, campioana ab
solută a țării la gimnastică riit- 
mică-modemă.

Lavinia Agache și Mihaela 
Stănuieț nu vor evolua în Ve
nezuela, deoarece ele vor fi 
prezente în aceste zile la Fort 
Worth, la „Cupa Americii".

Astăzi și mîine, lotul nostru 
reprezentativ feminin de gim
nastică susține două concursuri 
demonstrative în orașul mun
citoresc Maracay din Vene
zuela, in continuarea turneului 
întreprins în Statele Unite ale 
Americii și Venezuela. Ultime- 

- le două escale ale gimnastelor 
noastre pe continentul nord- 
american au avut loc la De
troit și Philadelphia, de fie
care dată sub semnul unui 
mare interes al publicului. Ca 
și în concursurile anterioare, 
Nadia Comăneci și Lavinia A- 
gache au evoluat fără greșeală,

apreciază 
și... Cîmpeanu II • In acest început de sezon, Antohi 
a pierdut 6 puncte, Voica a cîțtigat 6 puncte... © Nea- 
vînd defensivă, Pigulea mizează iarăși pe ofensivă ® 
La Timișoara, Nedelcu II - Someș, un „duel aerian" 

care se anunță pasionant I

PROGRAMUL ETAPEI
Galați : 
Tg. Mureș :

Craiova : 
București :

F.C.M. 
AS.A.

(meci televizat)
UNIVERSITATEA 
PROGRESUL-VULCAN

(stadion Progresul)
Cluj-Napoca: „U" 
lași : POLITEHNICA
Rm. Vilcea : CHIMIA 
Timișoara :
București :

„POLI- 
DINAMO

(stadion Dinamo)
Toate meciurile vor Începe la ora 16, cu 

vizat care se va disputa de la ora 14.

CORVINUL
F.C.M. BRAȘOV

F.C. OLT
F.C. ARGEȘ

S.C. BACĂU 
SPORTUL STUD. 
JIUL
STEAUA
F.C. BAIA MARE

excepția celui tele-

Cupei cupelor la handbal masculin

//. C. MINAUR ÎN FAȚA UNUI EXAMEN
DE MARE DIFICULTATE

Mîine, la Lubecke, și Ia 29 martie, la Baia Mare, 
formația masculină de handbal pregătită de prof. 
Laseăr Pană, H.C. Minaur, se va afla în fața unui 
examen de mare prestigiu, dar și de mare dificul
tate : dubla partidă din cadrul semifinalelor Cupei 
cupelor în compania echipei vest-germane TUS Net
telstedt. Ajungînd și cu două ediții în urmă în a- 
ceastă fază a prestigioasei competiții continentale. H.C. 
Minaur își propune acum un salt calitativ: finala.

Este oare posibil ? Teoretic, 
desigur, totul este posibil. 
Practic, II. C. Minaur are de 
trecut o barieră foarte înaltă. 
TUS Nettelstedt se. află în 
prima parte a clasamentului 
ligii I a campionatului R. F. 
Germania. Ea cuprinde jucă
tori autohtoni de recunoscută 
valoare (Waltke, Rolling, Wald
heim), dar și doi iugoslavi — 
Miljak și Lazarevici — care 
ridică considerabil potențialul 
acestui team. (Echipele din. 
campionatul vest-german au 
voie să întrebuințeze maximum 
doi sportivi străini). Caracteris
ticile de joc ale lui TUS Net
telstedt sînt o apărare foar
te aspră și un atac combina- 
tiv, cu finalizări surprinză
toare.

Minaur
, Iosif

in

Căpitan și coordo
nator de joc al 
lui H. C.
Baia Mare,
Boroș este — 
același timp — ți 
un jucător de 

mare eficiență.

opinăm —

rămîn pasiunea tinerilor de la întreprinderea „Timpuri Noi“ din 
Foto : Dragoș NEAGU

întrecerile de cros au fost și 
Capitală

Minaur a făcut 
totul pentru buna pregătire a 
acestei duble evoluții Antre
namentele s-au efectuat avînd 
ca obiectiv sporirea atuurilor 
proprii și în ideea adaptării la 
caracteristicile partenerului. 
Echipa s-a testat in compania 
unor formații din țara noas
tră și din Ungaria. Antrenorul 
Laseăr Pană a folosit prezenta 
sa la „Super Cupa" campioni
lor mondiali și olimpici pen
tru 
ale 
gistrate pe videoscop, pentru

a viziona cîteva meciuri 
lui TUS Nettelstedt. înre-

ca apoi să se afle in tribuna 
sălii din Gunzburg pentru a 
urmări pe „viu*  evoluția ad
versarilor. Acum problema 
este una singură: aceea dacă 
H.C. Minaur are intr-adevăr 
o valoare superioară Iul TUS 
Nettelstedt...

Partida de mîine are loc la 
Lubecke, la ora 17,30 și va fl 
arbitrată de cuplul suedez Bro- 
man — Wester, returul fiind 
programat la 29 martie, ora 17, 
în Sala sporturilor „Dacia" din 
Baia Mare (arbitri : Anthon- 
sen și Bolstad, din Norvegia).

STEAUA — SELECȚIONATA ARMATEI FRANCEZE

sportul intr-o marc 
Întreprindere Bucureștcană

Cu multe lucruri se mândresc 
cei de la întreprinderea „Tim
puri noi" din Capitală. Vechile 
ateliere „Lemaitre" — „furni
turi pentru canalizare, bănci, 
scaune, canapele, fîntîni, mese 
pentru grădini publice și parti
culare" — își expediază acum 
produsele cu „Made în R.S.R." 
pe mai toate continentele lumii. 
„TIMPURI NOI — OAMENI 
NOI !“ Oameni mîndri de mun
ca și realizările lor, de fru
moasele tradifii de luptă ale 
muncitorilor de la fostul „Le- 
maître", una din cele mai vechi 
întreprinderi metalurgice bucu- 
reștene.

„TIMPURI NOI-OAMENI NOI
Activitatea sportivă de masă 

constituie, de asemenea, un 
prilej de mândrie pentru tine
rii și vîrstnicii de la această 
mare întreprindere așezată pe 
malul sting al Dîmboviței. ~ 
orice bază sportivă care se 
pectă, „Timpuri Noi" are 
multe porți de acces spre . 
moașele terenuri de tot felul. 
Prin Dudești intră în modemul 
complex sportiv, sutele de ti
neri de la Școala profesională 
și liceul industrial „Timpuri 
Noi“. Vin pe terenurile de vo
lei, handbal, baschet, pe arena 
de popice, pe ringul de box, ori 
la bazinul de înot. Vin, apou

Ca 
res- 
mai 
fru-

ti

echipele „mari" ale întreprin
derii : volei băieți, pe primul 
loc (neînvinsă) in prima grupă 
valorică a campionatului mu
nicipal ; tenis de masă (o for
mație in promoție, alta frunta
șe in „onoare") etc. Vin. după 
aceea — ca invitați, ori pur și 
simplu pentru .că s-au deprins 
să vină — sportivi de la între
prinderile învecinate : Stă
ruința, Fabrica de ace. Select

Primul meci internațional de 
rugby al sezonului se va dis
puta miine, pe terenul din ca
drul complexului sportiv „Stea
ua". Este vorba de tradiționa
la întilnire dintre echipa clu
bului militar bucureștean și 
Selecționata armaitei franceze. 
Oaspeții au deplasat o garni
tură formată din jucători din 
prima divizie franceză, cel mai 
cunoscut dintre ei fiind Fre-

deric Costes, de 7 ori interna
țional „A". Campioana țării 
noastre va prezenta o forma
ție din care nu vor lipsi cu- 
noscuții Munteanu, Murariu, 
Alexandru, Suciu, Fuicu, Cor- 
ne'.iu, Cioarec, M. Ionescu, A- 
chim, AL Rădulescu ; vor ab
senta: Postolachi și Codoi (ac
cidentați).

Partida va începe la ora 11.

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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se adau-

tricotaje, 
Centrul

tehnico- 
creștere 
comisie 
activiști 
(în rîn-

iniția-
(întreprin-

ȘÎ 
de repa- 
popuiațic.

Bucur și 
arată a fi 
sens — 
radioama-

M.hai Flamaropol 
aoiMî»BRAȘOVULUI

AU IEȘIT

IN LARG..

Viorel TONCEANU

Șl ALE... ALTOR DACII!

ÎN SLUJBA PRODUCȚIEI!

Cărți de sport

POVESTIRI DIN CINCI DECENII*)

înde- 
tineretul, urmă- 
bucată de vre- 
de duminică, 
captivante : pe 
al aeroclubului 

i“ zeci de ți

Locuitorii Sînpetrului, 
osebi copiii și 
resc de o bună 
me, duminică 
niște spectacole 
cîmpul de zbor 
„Mircea Zorileanu’ 
neri aleargă, cu privirile spre 
cer, in lung și în lat, ba ur- 
cînd, ba coborînd panta cu că
ciulă de brazi pe creștet. Sus, 
unde sînt ațintite privirile lor, 
tot atîtea „păsări" ciudate se 
rotesc sub aripile norilor. Aler
gătorii sînt aeromodeliștii sec
ției „Aripile" din cadrul în
treprinderii de construcții aero
nautice Brașov, iar „pescărușii" 
din văzduh, „mașinile lor zbu
rătoare". I-am urmărit de cu- 
rînd, la lucru, într-o dimineață 
cu soare cald, cu adieri de 
vînt abia simțite. Stăm de vor
bă cu Dumitru Ivancea, con
ducătorul secției, urmărindu-J 
in același timp cum își pilo
tează prin mica stație radio 
aparatul ce se rotea în văzduh. 
® De fapt, noi am ieșit la 
cîmp și în plină iarnă. Și nu 
am făcut rău. Uneori am avut 
condiții de zbor mai bune 
cit vara. • După cum 
vede, specialitatea... casei 
modelele radiocomandate. 
In primul rînd. Planoare, 
diocomandate, modele cu 
toare mecanice, de viteză, de 
acrobație... ® Dar acestea sînt 
foarte greu de realizat... • 
Așa este, însă și satisfacțiile 
sînt-mari.

Și ca să ne demonstreze ro
tește ușor manetele stației, 
planorul din înalturi Se răs
toarnă pe o aripă și începe 
un picaj ca o săgeată. Cre
deam că peste cîteva . clipe îl 
vom vedea în pămînt, făcut 
surcele. Dar la numai cîteva 
zeci de metri deasupra capete
lor noastre s-a redresat și a 
început să urce „luminare". 
Toată dimineața au zburat. Și 
recolta zilei a fost : 4 perfor
manțe ce urmează să fie omo
logate ca recorduri naționale. 
Autorii lor : Dumitra Ivancea, 
zbor de durată, planoare — 
3h9 : ; Narcis Ivancea (printre 
cei mal tineri constructori, 
elev la Șc. gen. nr. 7 Brașov), 
zbor de distanță în circuit — 
6,5 km ; Constantin Apăvă- 
loaie, viteză motomodele — 
144 km/h ; David Ervin, kilo
metru lansat, planoare 63,150 
km/h. Spre noi succese, „pes
cărușilor" !

ACOLO UNDE SE PREGĂTESC
SUCCESELE „DACIEI 1300"

în urmă cu circa 
întreprinderea de 
me „Dacia" Pitești, 
ință o secție cu un 
osebit :

3 ani, la 
autoturis- 

a luat fi- 
profil de- 

„Compartimentul de 
încercări, cercetări și testări de 
autoturisme in condiții specia
le (competiții)" — condus de 
inginerul Ovidiu Scobai, auto
mobilist cunoscut, un excelent 
navigator de raliuri — care se 
bucură de-acum de un frumos 
prestigiu în rîndul constructo
rilor de autoturisme. In acest 
compartiment — existent în 
toate marile uzine producă
toare de mașini din lume — 
lucrează toți automobiliștii 
fruntași de la „Dacia" Pitești 
(remarcabilă, activitatea profe
sională și sportivă a ingineru
lui cercetător Nicu Grigoraș — 
deținător a 7 titluri de campion 
republican in 1980),

Ce se petrece aici ? în ge
neral, se pregătesc mașini pen
tru concursuri, se aleargă cu 
ele — excelentă testare 
după care se urmărește 
s-au comportat motoarele, 
roseriile. fiecare piesă in 
te, după care, ceea ce

cum 
ca- 

par- 
este

Sportul

Patru stații de emisie-recep- 
ție în 1968, azi peste 30, pre
cum și 4 stații de club ; de la 
8 radioamatori la aproape 120 
în prezent, iată dinamica dez
voltării unui sport 
aplicativ cu o priză în 
în județul Buzău. O 
de resort alcătuită din 
competenți și harnici 
dul cărora se află și Pompiliu 
Jinga, șeful Radioclubului din 
municipiul Buzău) a schimbat 
,,fața“ acestui sport care dis
pune de condiții excelente — 
aparatură adecvată, săli de te
legrafie Morse și stații de unde 
ultra scurte — care au facilitat 
obținerea unor performanțe re
marcabile : titluri dc campioni 
ai țării la „vînătoare de vulpi", 
atît la juniori (C. Sontiga) cit 
și la seniori (Gh. Nae), după 
aceea la „ultrascurte", în prim 
plan și pe plan internațional 
(prin inginerii I. Teodorgscu și 
Z. Vodinschi) și se are în ve
dere sporirea numărului de 
stații și cluburi și extinderea

necore.spunzător este înlăturat 
urmărindu-se îmbunătățirea
performanțelor, reproiectarea 
ș.a,m.d. Compartimentul de la 
I.A. „Dacia" care se bucură 
de sprijinul prețios al tovară
șului Simion Săpunaru, direc
torul general al centralei de 
autoturisme, are de pe acum 
cu ce se mîndri : locuri I în 
toate campionatele republicane, 
individual și pe echipe, din 
țară (raliuri, viteză și viteză în 
coastă) ; în edițiile prestigiosu
lui „Tur al Europei" din anii 
1978, 1979, 1980, multe locuri I 
(pe națiuni, echipe de club, de 
uzină) ; ridicarea puterii 
toarelor pentru mașinile 
curse de la 56 H.P. la
H.P. ; soluții tehnice aplicate 
în producția de serie ; reduce
rea consumului de benzină : 
înlocuirea unor piese de metal 
cu piese din material 
reducerea consumului 
tal cu 7 kg („date jos 
fiecare mașină") etc.

Bineînțeles, compartimentul 
de încercări, cercetări și testări 
de la Colibași are in 
nuare ’ ’ 1 _
dintre care am aminti 
două: realizarea autoturismu
lui Dacia 1300-sport de (75 
H.P.) și a mașinii Brașovia 
1600 (160 H.P.).

Modesto FERRARIN1 

mo- 
de

120

plastic ; 
de me
de pe

conti- 
obiective interesante, 

doar

activității în organizațiile 
pionieri și U.T.C. — concursul 
profesorilor Virgiliu ~ 
Ovidiu Burducea se 
foarte larg în acest 
precum și în rîndul 
toarelor.

Acestor realități li 
gă și alte împliniri. Prima este 
legată de participarea activă 
Ia acțiunea de raționalizare a 
unor produse. Printre 
tori — C. Tănase 
derea de sîrmă), R. Baba 
întreprinderea de 
ing. Z. Vodinschi - 
electronic de calcul și C. Băr- 
lănescu — întreprinderea de 
mase plastice. Cea de a doua 
marchează un aport direct la 
repararea unor stații telefoni
ce din rețeaua unor întreprin
deri și instituții. Sc preconi
zează și inițierea unor cursuri 
de depanare RTV precum 
crearea unor centre 
rații RTV pentru

(T. St.)

I.a turnul de parașu
tism din parcul „23 Au
gust" din Capitală a re
început activitatea de 
zbor sub... cupola para
șutei. După cum ne in
formează Gh. Pârvan. 
care conduce această 
„școală a curajului", in 
acest an se prevede e- 
fectuarea a peste 10 000 
de salturi.

Foto : Dragoș- NEAGU

SPORTUL INTR-0 MARE ÎNTREPRINDERE BUCUREȘTEANA
(Urmare din pag. 1)

ș.a. Cei mai mulți, însă, cei mai 
pasionați dintre pasionați, vin 
pe „scurtătură". Urcă, adi
că, zilnic prin spatele între
prinderii, intrînd pe stadion 
prin Vitan. Nu fac parte din 
nici o „grupă valorică", dar un 
meci de minifotbal, bunăoară, 
ridică tribunele in picioare !

Se joacă mult, se joacă cu 
poftă, toate echipele ridicind 
pretenții : cele de la sculărie, 
mecanic șef, turnătorie etc. 
Duminica se joacă, „zi-lumină“, 
spre disperarea arbitrilor — 
maiștri în diferite secții, 
cindva foste glorii sportive ale 
întreprinderii — veniți să „flu
iere", ca de fiecare dată, „nu 
mai mult" de o oră, două, trei— 
„Pofta de joc e de o dată ceva 
mai recentă, de tind s-a ridicat 
noua bază sportivă dintre Du- 
dești și Vitan. A fost o dorin
ță, o ambiție colectivă de a cu
răța, de a transforma fostul 
„Parc Vitan", intr-un loc

In Întreaga sa activitate, po
lisportivul Mihai Flamaropol 
a făcut totul cu talent. A ju
cat fotbal și hochei, cum se 
spune, „la cel mal Înalt ni
vel" (ajungind, In ambele dis
cipline, in echipele naționale), 
a jucat tenis, a făcut canotaj. 
Iar același talent, precum și 
priceperea, și însușirile peda
gogice, pornite dlntr-o profun
dă cunoaștere a fenomenului 
sportiv, l-au însoțit și după 
ce s-a dedicat profesiei de 
antrenor. (în care a „trădat" 
Insă fotbalul — și, poate, am 
avea de ce să-i regretăm op
țiunea ! — preferind hoche
iul).

Talentul .Iul Mișu Flamaro
pol nu se desminte nici acum 
cind — depășind stadiul lu
crărilor de tehnică și metodi
că, atît de utile și apreciate 
la vremea lor — face pasul 
spre literatură, cu acest vo
lum de amintiri, In care cu
pola timpului cuprins acoperă 
o jumătate de secol. Pentru 
că Mișu deapănă, cu ascuțit 
spirit de observație, cu senti
ment șl cu putere de inter
pretare, e perioadă care înce
pe de la maidanul copilăriei, 
de pe Calea Plevnei, și se în
cheie cu splendidul patinoar 
al zilelor noastre, de la Mier-

VINOVAȚI FĂRĂ VINĂ?*)
Cu o admirabilă consecven

ță, confratele nostru George 
Mihalache își desfată anual fl- 
dedil cititori cu cite un volum 
in care se aliază documentarea 
cu imaginația, reconstituind — 
ca intr-un impunător mozaic 
— scene din istoria sportului. 
De astă dată, tot in Editura 
Sport-Turism, apare o carte 
inchinată de autor pasiunii 
sale nr. 1, fotbalul. Titlul — 
ales, ca de fiecare dată, cu a- 
ceeași putere de șoc — glăsu- 
iește acum : „Antrenorul e de 
vină !“ și pleacă de la un 
aforism de largă audiență : 
cind un campion cîșttgă, o 
datorează talentului său; cind 
pierde, de vină este antreno
rul ! Este, in consecință, ima
ginabil deliciul provocat de 
cele peste 30 de povestioare 
in care eroi principali sînt 
glorii ale fotbalului mondial, 
de la Bele la Dobrin, de la 
Cruyff la Dudu Georgescu — 
toți trecuțl prin filtrul „vino
vățiilor" antrenori, de la Sal- 
danbia la Bearzot, de la Teaș- 
că la Valentin Stănescu, de la 
Herrera la Brian Clough. Ti
tlurile bucăților („specialita
tea casei") îmbie la lectură 
mai mult decît orice recoman
dare. Exemple : „Lupta dintre 
■«prințul» Beckenbauer și «bă- 
trinul general» Helmut 
Schon", „Fabbri și Valcareggi

pe stînca Tarpeiăna", „Craio
va — mașina de tocat antre
nori" etc. (vib.).

•) George Mihalache : „AN
TRENORUL E DE VINA". Ed. 
S.port-Turism, 1S81.

ALTE APARIȚII
M. Grigore — Semenic (colecția ..Munții noștri")
C. Buzdugan — Itinerare arheologice moldovene
I. Midea — Adamclisi
Al. Bălăci — Itinerare paralele
N. Cosma — Capcana din panou (colecția „Cartea de va
canță")

• M. Stingi — Ultimul paradis (traducere din limba ceho
slovacă) .

• • • • — Dicționar turistic internațional

plăcut, îndrăgit, pe măsura 
frumoaselor tradiții ale spor
tului muncitoresc de la 
„Timpuri Noi". Cind am vizi
tat-o, baza sportivă arăta 
splendid în bătaia soarelui de 
primăvară, toate terenurile 
strălucind de curățenie. Splen
did arăta și tovarășul Savin 
Bușcă, muncitor specialist de 
peste 30 de ani la turnătoria 
întreprinderii, de „mărțișor" ie
șit la pensie, dar in continuare 
președinte al asociației sporti
ve „Timpuri Noi", la 50 de ani, 
ca activist sportiv, fiind încă 
„junior". Venise, ca in fiecare 
dimineață, să organizeze munca 
pe „șantier", luni 23 martie 
fiind prevăzută ziua deschi
derii oficiale a sezonului spor
tiv de vară. Primele întreceri 
care se vor desfășura in ca
drul unei mari competiții spor
tive de masă ; „CUPA CON
GRESULUI U.G.S.R.".

Așadar, după „Cupa 16 Fe
bruarie", „Cupa 8 Martie", 
după alte și alte concursuri or
ganizate sub egida „Daciadei", 

curea Ciuc. Cartea lui, de 
fapt, o înmănunchere de 14 
episoade din epoci și medii 
diferite, este în primul rînd 
autobiografică dar valoarea ei 
crește prin contribuția pe care 
o aduce, fie-ne permis s-o 
spunem, la însăși istoria spor
tului românesc din ultimele 
decenii.

Flamaropol scrie, firește, cu 
precădere despre viața lui 
sportivă ; dar știe să se situe
ze pe sine în ansamblul eve
nimentelor. îndreptîndu-și re
flectorul și asupra altor mari 
figuri ale sportului, ceea ce 
ne permite să-i cunoaștem mai 
îndeaproape de exemplu — 
pe hocheistul canadian Bill 
Watters de ia ,,Telefon CIub“, 
pe ,,minunea blondă*  a fot
balului nostru, Iuliu Baratki, 
pe marele antrenor care a 
fost Emerich Vogi, să intrăm 
în culisele sportului profesio
nist dinainte de 1944 (capito
lele ,,Faliment la Juventus*,  
,,Triplu președinte*),  să trăim 
— alături de autor — momente 
amuzante, dar pline de sevă 
instructivă, din viața cluburi
lor de altădată.

O carte pe care o vor citi, 
desigur, cu plăcere nu numai 
Oană, Pepelea, Gorgorin, Ior- 
dache și ceilalți colegi al lui 
Flamaropol de la Juventus, 
nu numai Costică Marinescu, 
Andrei Rădulescu sau Coco 
Dumitrescu, coechipieri ai au
torului în echipa națională, nu 
numai Zografi, Giurcăneanu, 
Dron, Vakar sau Sprencz, pre- 
zenți în evocarea activității de 
hochei, cl și sportivii genera
ției actuale, pentru care „A- 
mintirile din fotbal și hochei*  
ale lui Mișu Flamaropol sînt 
nu numai n lectură plăcută 
ci și instructivă.

In prefață, Eugen Barbu 
scrie : Vă recomand cu plăce
re volumul lui Flamaropol, 
pentru că el radiografiază cu 
talent o epocă pe care ar tre
bui s-o cunoaștem mai bine*.

No alăturăm, bucuroși și 
convinși, acestei recomandări.

Radu URZICEANU
•) Mihai Flamaropol, 

MINTIRI -----------------
HOCHEI, 
rism.

„A-
DIN FOTBAL Șl 
Editura Sport-Tu-

luni se va da startul intr-o 
nouă întrecere a sportului 
muncitoresc. „Încălzirea", însă, 
se va face azi și miine, de 
aici și graba de a pune la 
punct frumoasa bază sportivă. 
Și-au anunțat prezența — mais
trul Savin Bușcă are o listă 
întreagă cu numele reprezenta
tivelor de secții — tineri și 
virstnici din mai toată în
treprinderea. Printre ei, ca 
de obicei, („ca de obicei" frun
tași la locurile de muncă și 
in activitatea sportivă) strun
garul Gheorghe Radu, de la 
mecanic șef, exemplu la locul 
de muncă, popicar ; Traian Șa- 
povalov, sculer (voleibalist) ; 
Elena Ioana, rectificatoare, din 
echipa de popice; maistrul fre
zor Dobre Dumitrache și tur
nătorul Vasile Voica (șahiști); 
Gheorghe Călin, strungar (fot
balist) etc.

„TIMPURI NOI — OAMENI 
NOI" intr-o mare întreprindere 
bucureșteană, cu o bogată 
și tradițională activitate spor
tivă de masă.



K2EKE3 „DACIADA - PUTERNIC STIMULENT 
PENTRU DEZVOLTAREA SPORTURILOR DE IARNA

CLASAMENTELE POLISPORTIVE - OGLINDA ACTMTĂȚHDE PERFORMANȚĂ CLASAMENTUL PE CLUBURI

Fiind o mare competiție națională, „Dacîada" se exprimă cel 
mai expresiv prin cifre, prin mijlocul firesc de ierarhizare In 
întreaga activitate sportivă, prin clasamente. Numai astfel poate 
fi apreciat, în mod obiectiv, potențialul real al sporturilor noas
tre de iarnă, acum la încheierea etapei specifice din cea de 
a Il-a ediție a „Daciadei".

Adoptînd sistemul clasic (olimpic) de punctaj, in funcție de 
rezultatele obținute cu prilejul finalelor în fiecare ramură de 
sport în parte, am putut întocmi — în sfera sporturilor de 
performanță — clasamente generale pe cluburi și pe județe.

Brașovenii
Oglinda ulterioară a activi

tății de ansamblu a județelor 
se întemeiază pe' punctajele 
realizate de cele mai bune 
cluburi și asociații sportive 
teritoriale. In mod firesc se 
disting unitățile din zonele 
montane care au secții specia
lizate în sporturi de iarnă. De 
aceea nu va mira pe nimeni 
să găsească în fruntea clubu
rilor cu cele mai multe puncte 
la finalele „Daciadei" de iar
nă, nu mai puțin de 4 unități 
brașovene printre primele 5 
clasate. Ni se pare, de ase
menea, normal că pină la locul 
10 (și încă mult dincolo de 
acesta) se află asociații sau 
cluburi de pe Valea Prahovei 
sau din curbura Carpaților. 
Figură cu totul inedită. in 
acest context, face Clubul spor
tiv universitar I.E.F.S. din 
București, care-și datorează 
poziția avansată preferinței 
manifestată de unii dintre 
viitorii specialiști în educație 
fizică pentru patinajul artistic, 
patinajul viteză, bob și sanie.

Diversificarea ramurilor spor
tive practicate în unități poate 
fi cel mai bine demonstrată

Să angrenăm tot
Clasamentul cluburilor și 

asociațiilor sportive ne îngă
duie și o rapidă trecere în 
revistă a concentrării unități
lor în centre tradițional con
sacrate sporturilor de iarnă. 
De exemplu, la Brașov nu mai 
puțin de 7 unități contribuie 
Ia situarea acestui oraș în

domină ierarhiile
prin cluburile cu adevărat po
lisportive care își datorează 
totalul de puncte cumulului 
realizat de mai multe secții, 
cum e cazul, de pildă, la uni
tățile brașovene Dinamo, 
A.S.A. și Tractorul, ale căror 
preocupări merg de la biatlon 
pînă la patinaj artistic. Prin 
contrast, putem consemna și o 
mulțime de asociații sau clu
buri cu preferințe unilaterale 
sau restrinse la grupuri de 
discipline înrudite (cum ar fi 
bob și sanie sau schi fond și 
biatlon).

înainte de a trece mai de
parte, iată alăturat clasamen
tul. cluburilor și asociațiilor 
sportive care au promovai pe 
membrii lor în primele 6 po
ziții ale ierarhiilor pe ramuri 
de sport. îmbucurător este fap
tul că printre cele 35 de uni
tăți care au adunat puncte, nu 
mai puțin de 13 sînt cluburi 
școlare, ceea ce dovedește o 
anumită precocitate în reali
zarea performanțelor, precum 
și dirijarea masei de școlari 
talcntați, depistați, selecționați 
și instruiți, spre piscurile per
formanței.

mai multe centre !
fruntea ierarhiei centrelor. Dar 
semnal! nd prin apropiere și 
localități ca Sinaia, Predeal, 
Miercurea Cine, Sibiu ș.a., te 
întrebi pe bună dreptate cum 
de nu apar deloc (și de mal 
multă vreme !) în nici un cla
sament de onoare vechi centre 
ale sporturilor de iarnă cum

sînt Bușteni, Azuga, Reșița, 
Cîmpulung Moldovenesc și al
tele...

Pe baza rezultatelor obținute 
și a locurilor ocupate de spor- 
tM șl de echipe în diverse 
competiții, a fost întocmit cla
samentul alăturat, reflectlnd 
participarea județelor la marea 
competiție națională „Daciada". 
Și în acest clasament, dominat 
de județul Brașov, zonele mon
tane sînt in poziții fruntașe, 
cu intercalarea firească a ca
pitalei țării unde, în trei uni
tăți diferite, se manifestă pre
ferințe pentru sporturile ghe- 
ții în special (profitind de pa
tinoarele artificiale și naturale 
din București).

în acest clasament se regă
sesc 13 județe. Nu am vrea să 
exagerăm, cerînd unor zone 
eminamente de șes să obțină 
performanțe in sporturile de

iarnă. Ne exprimăm totuși în
grijorarea că din acest clasa
ment al fruntașilor lipsesc ju
dețe precum Caraș-Severin, 
Maramureș sau Alba, unde 
există condiții naturale și do
tări specifice necesare practi
cării disciplinelor hibernale șl 
de unde. în mod firesc, ar tre
bui să răsară mai frecvent per
formeri. Fără a diminua me
ritele succeselor trecute, tre
buie să spunem că din partea 
ciștigătoarei ediției trecute a 
competiției de masă — județul 
Alba — așteptam, după doi 
ani, o creștere substanțială 
înspre performanță. Dealtfel, 
mobilizarea maselor spre prac
ticarea sporturilor de iarnă are 
și cerința unei finalități spor
tive, prin obținerea de rezul
tate superioare. Acesta' e3te 
drumul firesc al progresului în 
aria sportului.

Talentele trec pragul anonimatului
„Daciada" își validează din 

nou vocația de descoperitoare 
de talente. Menirea însăși a 
competiției este și aceea de a 
depista și pregăti pentru spor
tul de performanță elementele 
cu aptitudini care, reieșite din 
întrecerile de masă, sînt apoi 
îndrumate și încadrate în sec
țiile cluburilor și asociațiilor 
sportive sau perfecționate în 
cadrul unor tabere cu profil 
sportiv.

Adevărul acestor prevederi 
se probează temeinic prin dia
grama ascendentă valoric în
registrată în cazul mai multor 
sportivi evidențiati cu prilejul 
întrecerilor de performantă și al 
acțiunilor speciale organizate 
în cadrul „Daciadei" la ediția 
trecută. Iată doar cîteva exem
ple : sportivi fruntași la pri
ma ediție, care figurează as
tăzi în loturile naționale, con- 
flrmîndu-ți astfel valoarea do
vedită la primele concursuri — 
patinatorii de viteză Agnes 
Rusz și Dezlderiu Jenei (din 
Cluj-Napoca), biatlonistul Gheor- 
ghe Berdar (din Cîmpulung

Moldovenesc), fondiștii schiului 
Magdalena Hîrlav (din Topli- 
ța), Camelia Corfariu și Horia 
Oros (din Sibiu), sau Poliana 
Bor (din Vatra Dornei).

Aceeași permanentă căutare 
de tineri talentați a dus la 
rezultate similare Și în ediția 
recent încheiată. FINALELE 
„DACIADEI" AU ARATAT CA 
AVEM UN FOND BOGAT DE 
SPORTIVI CARE BAT LA 
PORȚILE CONSACRĂRII. Spa
țiul nu ne îngăduie decît să 
menționăm fugar pe cîțiva 
dintre ei : Rita Gheorghiță 
(Petroșani), Gabriela Haja 
(Vatra Dornei) șl Aurel Teodo- 
rescu (Sinaia) — la sanie ; 
Ion Duminicel (București) — la 
bob ; Elena Tișcă șl Mlnișor 
Pitea (Brașov), Dumitru Mun- 
tcanu (Predeal) — la schi fond ; 
Cătălin Fusulan, Ortwin Fruhn, 
Delia Parate (Brașov), Carmen 
Cozma (Miercurea Ciuc) și 
Liliana Ichim (Vatra . Dornei) 
— la schi alpin ; Mihai Bar
bu, Laszlo Nagy și Vasile Mag
da (Brașov) — la biatlon ; Ma
ria Grusz (Miercurea Ciuc) —

1. DINAMO BRAȘOV 213
2. A.S.A. Brașov 123
2. I.E.F.S. București 7»
4. Tractorul Brașov 74
5. C.S.Ș. Brașovla Bv. 54
8. C.S.O. sinaia 41
7. C.S.Ș. Sinaia 33
8. C.S.Ș. Miercurea Cluc 32
9. C.S.Ș. Predeal 31

10. S.c. Miercurea Cluc 27
11. C.S.Ș. Petroșani 28
12. C.S.U. Pitești 24
13. Steagul roșu Bv. 22
14. Voința Miercurea Cluc 21
15. C.S.Ș. Șoimii Sibiu 19
16. Voința Sinaia is
17. C.S.Ș. Vatra Dornei 14
18. Bucegl Sinaia 12

C.S. Mureșul Tg. Mureș 13
20. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Nap. 8
21. C.S.U. Oradea 7

C.S.Ș. Rișnov 7
23. Petrolul Ploiești 3

C.S.Ș. 2 București 6
25. C.S.U. Brașov 5’
26. Dlnamo Fundata 5

C.S.Ș. Triumf București J
23. C.S.Ș. Gheorghenl 4

C.S. Electromureș Tg. M. 4 
Poiana Cîmplna 4
Teleferic Brașov 4

32. C.S.M. Cluj-Napoca 3
Carpațl Sinaia 3

34. C.S.Ș. Bistrița 1
Bradul Vatra Dome! 2

CLASAMENTUL PE JUDEȚE

1. BRAȘOV 538’Ji
2. Prahova 123
3. București 99
4. Harghita 9B’jl
5. Hunedoara 26
6. Argeș 24
7. Sibiu 19
8. Suceava 13
9. Mureș 18

19. Cluj u
U. Galați 3
12. Bihor 7
13. Covasna a

ft\\\\\\\\VMk wwwwwws

la patinaj artistic ; Marian
Țigău și Dorin Zărnescu (Plo
iești), Gabriela Voina (Brașov) 
și Gabriela Szenkovicz (Cluj- 
Napoca) — la patinaj viteză — 
sînt nume pe care le vom auzi 
probabil tot mai frecvent în 
cursul sezoanelor hibernala 
viitoare, atunci cînd se vor 
contura candidații noștri pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Sarajevo, din 1984.

TINERE TALENTE DESCOPERITE LA SATE, ÎN ÎNTRECERILE OE MASĂ
Finalele pe țară ale „Daciadei" de iarnă au 

demonstrat, cu prisosință, că mediul rural re
prezintă un izvor viguros de tinere talente. 
Sportivii din Albac (județul Alba), Runcu (Dîm
bovița), Hotarele (Giurgiu), Subcetate (Harghi
ta), Vîrfurile și Minș (Arad), Fundata (Brașov) 
— la schi fond și sanie —, Vintileanca (Buzău), 
Medieșul Aurit (Satu Mare), Corlătești (Praho
va) — la tenis de masă —, Bujoru (Teleorman),

Solea (Suceava) — la tir etc. au acumulat punc
te prețioase pentru județele lor după cum multe 
au ratat, cu puțin... podiumul de onoare.

Aceste comune trebuie să fie, în continuare, 
sprijinite, iar tinerii, care au dat rezultate do
vedind aptitudini pentru performanță, să fie 
permanent in atenția asociațiilor, cluburilor și 
federațiilor.

Runcu-,,Sania de aur“ a județului Dîmbovița
Comuna Runcu se întinde de-a 

lungul Dlmbovicioarei pe cițiva 
buni kilometri. Ascunsă între dea
luri șl străjuită de vîrful Lcaota, 
este una dintre multele comune 
ale județului Dîmbovița. De cl- 
țlva ani, datorită muncii unei 
entuziaste profesoare de educație 
fizică, Maria Cojocaru, Runcu a 
devenit „capitala- săniei dîmbo- 
vițene, situîndu-se în frunte la 
toate Întrecerile pe plan național 
al pionierilor șl — deosebit de im
portant ! — la „Daeiadă".

Am poposit aici în prag de pri
măvară. Pe un panou de pe cu
loarul școlii, am putut citi per
formanțele elevilor tovarășei pro
fesoare. Ele au început în 1972, 
cînd Liliana Spătaru șl Euscblu 
Cojocaru au câștigat primele 
locuri la „Cupa pionierilor". Au 
urmat alții : Doina Stanclu șl 
Iile Mllea (în 1973), Brazilia Cîr- 
stea (1975), Ion Popa, Maria loa
der (1976), iar In 1978 la prima 
finală a „Daciadei" de iarnă, 
Eusebiu Cojocaru a ocupat locul 
I, Iar Maria Mihai — locul H.

— Am venit să aflăm cîteva 
dintre „secretele" dumneavoas- 
stră ca antrenoare, ne-am adre
sat profesoarei Maria Cojocaru.

— Nu există secrete ! Vrei să 
realizezi ceva — muncești cu tă
rie șl vel realiza ! Știți ce pistă 
de sanie avem 2 Un drumeag pe 
Dealul CosteștUor, cu gropi pe 
care Ie acoperim iama cu ză
padă. Cărăm apoi apă cu gălețile 
și facem ghețuș. Are 2—3 viraje. 
Asta-i pista noastră. Pînă în 
1978 am avut doar sănii runcene, 
adică așa ctim sînt pe la noi. 
Din 1978 am lucrat însă cu sănii 
de concurs. Și, rezultatele, la 
„Daciada" de iarnă ’78, s-au vă
suț I

Aflăm că profesoara începe in 
noiembrie cu 2Q0 de elevi, 
decembrie rămîne cu 50, iar 
ianuarie — doar cu 20.

— Cu cel mai buni, ține 
precizeze tovarășul ion 
prlm-vlcepreședinteie 
Pucioasa, de care aparține și 
Runcu. în timpul verii elevii 
participă Ia competițiile de orien
tare și marcare de trasee turis
tice. Așa își mențin antrenamen
tul.

— Ce rezultate ați obținut în 
acest an ? o întrebăm p© profe
soară.

— Am clștigat 11 puncte. Sin
gurele puncte ale județului nos
tru la ediția a 2-a a „Daciadei" 
de iarnă, ne răspunde prof. Ma
ria Cojocaru. Datorită lor, Dîm
bovița s-a clasat pe locul 10 in 
ierarhia județelor. Performeri : 
Elena Chiorniță, Ion Bunoiu, Ca
melia Vuță — ce rău îmi pare că 
Marina Marian n-a participat, 
era mai curajoasă, dar n-a clștl- 
gat la județene, că n-avea sanie

prin 
tn

MihaL
C.O.E.F.S.

de concurs — și Ion Lobodan, 
cel mai mare, are 15 ani, s-a cla
sat pe locul III...

Pe primii trei elevi l-am găsit 
la clasă. Dădeau o lucrare scrisă 
din materia parcursă de colegii 
lor în timp ce ei se aflau la Si
naia.

— Acolo, pe plrtia de bob a fost 
grozav, ne spune Elena Chiorniță» “ 4-XlxX JiM - . . dc

noi
ca

o fetiță blondă, cu... pistrui, 
primăvară. El, dacă am avea 
o adevărată pîrtie de sanie, 
la Sinaia...

— Asta ca asta, dar dacă 
avea sănii ca sinăienii, atunci^. 
— intră în vorbă Ion Bunolu.

— Ce ar fi atunci ? întrebăm 
noi, privind spre profesoară.

— Atunci Runcu n-ar mai aduce 
puncte doar județului Dîmbovița, 
ne spune ea. Poate că ar contri
bui la medalii, la afirmarea în 
competițiile internaționale. Dar, 
va veni și vremea aceea, încheie 
dînsa, privind visătoare afară.

Era în prag de primăvară, în
cepuse să plouă, dar printre pi
cături se zărea spic de zăpadă.

Daca vrei, poți izbuti și în
Coboram în Lunca Argeșu

lui, la Hotarele, privind șiru
rile de plopi cu mugurii gata 
să „înflorească", dar cu gîndul 
la un. spectacol sportiv de iar
nă : finala „Daciadei" de la 
Harghita-Băi. Urmăream, a- 
colo, cu admirație, pe prof. 
Miriea Ionescu cum își pre
gătea elevii, reprezentanți ai 
județului Giurgiu, pentru con
curs. Un bărbat robust, plin 
de energie și voie bună le ce
rea, lui Alexandru Soare și

am

Sever NORAN

Maria Cotulbea 
emoții. Mergeți 
învățat acasă". 
Hotarele. Și cei doi 
au evoluat spectaculos, __
cînd județului 5 puncte în cla
samentul „Daciadei" de iarnă. 
La fel de frumos s-au com
portat reprezentanții Giurgiu
lui, pionierii Lucian Tudosc șl 
Maria Geambașu, și la finala 
de la Vatra Dornei, iar la con
cursul „Cupa primăverii" de 
la Sinaia, cu participarea ta-

: „Să nu aveți 
așa cum am 

Acasă, adică Ia 
sportivi 

adu-

Victor BANCIULESCU 
Paul IOVAN

Intre primele șase, la finala de sanie a „Daciadei'’ de iarnă, s-a 
situat și reprezentanta Dîmboviței, Camelia Vuță — a doua din 

grupul câștigătoarelor (de la stingă la dreapta)
Foto : V. BAGEAC

lentelor evidențiate la finalele 
„Daciadei", Soare a ocupat lo
cul 1, la mare distanță de ad
versarii săi.

Așadar, se vede bine că la 
Hotarele. ÎN CÎMPIE, profe- ’ 
sorul Mircea Ionescu a format 
o rodnică pepinieră de spor
tivi la sanie. Cum va fi reu
șit ? Ne urmărea cu insistență 
această întrebare intrînd în 
comuna cu ulițe largi. Pe. pro
fesorul Ionescu nu l-am găsit 
la școală. „Este plecat cu co
piii în vii, la cros" — ne in
formează Alexandru Muntcanu 
directorul Liceului Agroindus
trial. în vii 1 Da ! Alergau pe 
un drumeag printre viL, ureînd 
și coborînd pante. „Lucrăm 
pentru dezvoltarea rezistenței, 
forței, curajului. Cînd era ză
padă, pe această pantă abrup
tă — Calea lungă — am ame
najat pîrtia de sanie". Și pro
fesorul ne vorbește cu pasiu
ne despre elevii săi : foarte 
buni handbaliști (locul II pe 
județ în „Cupa speranțelor"), 
buni jucători de oină (locul 
IV pe țară), printre cei mal

buni fotbaliști din județ, ci
cliști. atleți așa că : 
n-ar fi buni 
Toți au sănii 
manță, oferite 
specialitate).

Și
(2 
de 

iar

„de ce 
sanie V 
perfor-

la 
de
federația do 
pîrtiile șl

le-au căutat și amenajat sin
guri. Priveam grupele de băieți 
și fete cum aleargă, o priveam
pe sprintena Maria Geambașu, 
pe Soare, pe Lucian Tudosc, 
pe Cotulbea. Tinerii împrumu
taseră, parcă, de la profesorul 
lor robustețe, energie, voie 
bună și o exemplară discipli
nă a muncii. Acesta este secre
tul succeselor lor. „Dorim să 
facem o secție de sanie de 
performanță, afiliată la un 
club puternic, cum ar fi, de 
pildă, Steaua" — ne spunea 
prof. Ionescu. Ideea ni se para 
excelentă șl de succes...

Viorel TONCEANU

Sportul Pog.a3"O
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re participă numai la concursul 
individual compus pot înscrie cel 
mult 3 gimnaști.
• Clasamentul pe echipe va fi 

stabilit, după rezultatele concursu
lui nr. 1 b, prin adiționarea punc
telor, obținute de primii 3 gim
naști ai fiecărei echipe, la fiecare 
aparat. Acest concurs este valabil

FIS U
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D
upă cum se știe, la 9 decembrie 1979, In 
cadrul reuniunii Comitetului Executiv al Fe
derației Internaționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.), comisiei sportive a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România i-a 
fost încredințat mandatul de a organiza la 

București, între 19 și 30 iulie 1981, întrecerile celei 
de a Xl-a ediții a Jocurilor mondiale universitare 
de vară - Universiada 1981.

Această nouă ediție a competiției este, fără în
doială, cea mai prestigioasă manifestare a sportu
lui mondial în perioada dintre două Jocuri Olim
pice, importanța sa fiind cel mai bine reliefată de 
faptul că anul 1981 marchează debutul preparati- 
velor pentru cea de a XXIII-a Olimpiadă modernă, 
din 1984, de la Los Angeles. Din acest motiv este 
de așteptat ca Universiada a Xl-a să înregistreze 
pe planul participării și, evident, pe cel, foarte im
portant, al rezultatelor sportive un spor de calitate 
față de trecutele întreceri ale acestei tradiționale 
competiții a tineretului universitar din lumea în
treagă.

In cele ce urmează, ne-am propus să vă prezen
tăm un documentar consacrat Universiadei ’81.

Q Universiada se desfășoară în spiritul ideilor 
olimpice, în conformitate cu regulamentele F.I.S.U.

A In Comitetul Executiv al F.I.S.U. din care fac 
parte 19 personalități ale sportului mondial univer
sitar, funcția de președinte este deținută de dr. 
Primo Nebiolo (Italia). Primul vicepreședinte este 
Serghei Ivanov (U.R.S.S.), iar vicepreședinți : Con
stantin Anastasov (Bulgaria), Gunther Egiin (R.F. 
Germania), Nicholas Rodis (S.U.A.) și Gilbert Schwa- 
ar (Elveția). Secretar general este Roch Campa
na (Belgia). Membru în acest comitet este și re
prezentantul țării noastre Constantin Nicolae. Comi
tetul Executiv al F.I.S.U. are competența să rezolve 
toate problemele sau diferendele ivite în timpul 
desfășurării competițiilor Universiadei. Hotăririle sale 
sînt definitive.

A Comitetul Executiv al F.I.S.U. a instituit Co
misia Internațională de Control (C.4.C.) pentru Uni
versiadă (președinte Anastasov — Bulgaria + 8
membri de diferite naționalități) care va controla 
validitatea înscrierilor ; calificarea universitară a 
concurenților ; naționalitatea, vîrsta și statutul de 
amator al concurenților.

® De asemenea, Comitetul Executiv al F.IrS.U. 
a constituit Comisia Tehnică Internațională (C.T.I.) 
alcătuită dintr-un președinte Emanuele Scarpielio 
(Italia) și cîte un specialist pentru fiecare ramură 
sportivă înscrisă în programul Universiadei, adică 
pentru : atletism, baschet, gimnastică, înot, lupte 
(greco-romane și libere), polo, sărituri, scrimă, tenis 
și volei. Comisia tehnică. internațională are, pentru 
fiecare ramură sportivă, cîte o subcomisie tehnică 
menită să asigure cadrul tehnic-regulamentar al în
trecerilor, controlul-antidoping și al feminității. Re
gulamentele Federațiilor sportive internaționale sînt 
obligatorii.

0 Pot lua parte la întreceri studenții care sînt 
înscriși și frecventează în mod regulat cursurile unei 
universități sau Instituții similare al căror statut uni
versitar este recunoscut de autoritatea academică 
competentă din țara lor ; foștii studenți care au 
obținut diploma de absolvire cu un an înaintea 
Universiadei sau, prin derogare, elevi — pentru ță
rile cu mai puțin de 2 milioane de locuitori sau 
avînd mai puțin de 5000 de studenți. Concurenții 
trebuie să aibă minimum 17 ani și cel mult 28 de ani.

® Reprezentar 
versiada de la 
președintele Fede

A Cu prilejul 
misia de Studii 
F.I.S.U. împreună 
zare vor organize 
dițional la aceasi 
ție, anul acesta, 
dezbătută de pr< 
ință, cercetători, <

© Festivitatea 
Xl-a va avea Io. 
cultural-sportiv, ir 
„23 August" din 
chidere, programa 
dion, cel mai ma

Și acum, pe sci 
turi pe care le v

ATLETISM

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE

BARBAȚI : 100 m : 10,19 Mike 
Roberson (S.U.A.) ; 200 m ; 19,72 
Pietro Mennea (Italia) ; 400 m : 
44,98 Harald Schmidt (R. F. Ger. 
mania) ; 800 m : 1 :48,87 Evans 
White (S.U.A.) ; 1500 m : 3:45,4 
Graham Williarrison (Marea Bri- 
tenie) ; 5000 m : 14:12,9 llie Fio. 
roiu (România) ; 10 000 m : 29:56,1 
Floroiu j 3 000 m obst. : 8:58,7 
Paul Copu (România) ; 110 mg r 
13,50 Andrei Prokofiev (U.R.S.S.). 
400 mg : 48,44 Hermann Schulting 
(Olanda) ; 4 X 100 m : 38,42
Italia J 4 X 400 m : 3:00,98
S.U.A. ; lungime : 8,16 m Valerl 
Podlujnîi (U.R.S.S.) ; triplu : 17,23 
m : Willie Banks (S.U.A.) ; înăl
țime : 2,28 m Gerd Nagel (R.F. 
Germania) j prăjină : 5,60 m
Wladislaw Kozakiewicz (Polonia) ; 
greutate : 20,49 m Udo Beyer 
(R. D. Germană) ; disc : 60,78 m 
Wolfgang Schmidt (R.D. Germa
na) suliță : 88,68 m Helmuth 
Schreiber (R. F. Germania) ; cio
can : 75,74 m Klaus Ploghaus 
(R. F. Germania) ; decatlon : 
8203 p Josef Zeilbauer (Austria).

FEMEI : 100 m : 11,00 Marlies 
Gohr (R. D. Germana) ; 200 m : 
21,91 Marita Koch (R. D. Ger
mană) ; 400 m : 50,35 Maria Kul- 
cîunova (U.R.S.S.); 800 m: 2:00,50 
Nadejda Mușta (U.R.S.S.) ; 1 500 
m : 4:13,9 Natalia Mărâșoscu 
(România) ; 100 mg : 12,62 Lu-
cyna Langer (Polonia) ; 4 X 100 
m : 43,14 U.R.S.S. ; lungime :
6,80 m Anita Ștukane (U.R.S.S.) ; 
înălțime : 1,94 m Andrea Matay 
(Ungaria) ; greutate : 20,48 m
Ilona Slupianek (R. D. Germană); 
disc : 63,54 m Svetlana Melni
kova (U.R.S.S.) ■ suliță : 67,20 m 
Eva Zorgo-Raduly (România) ; 
pentatlon : 4497 p Ekaterina Smir
nova (U.R.S.S.)

O întrecerile s« vor desfășura 
pe Stadionul Republicii, de la 
21 la 26 iulie.
• în programul tehnic al con

cursurilor figurează următoarele 
probe : bărbați : 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 
10.000 m, maraton, 20 km marș, 
3000 m obstacole, 110 mg, 400 mg, 
4}£100 m, 4X400 m, lungime, tri- 
plusalt, înălțime, prăjină, greutate, 
disc, suliță, ciocan, decatlon ; fe
mei : 100 m. 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 3000 m, 100 mg, 400 mg, 
4X100 m, 4X400 m, lungime. înăl
țime, greutate, disc, suliță, hep- 
tatlon.
• Fiecare țară are dreptul să 

înscrie, într-o probă individuală, 
2 sportivi și 2 rezerve, iar în 
cursele de ștafetă, o echipă și 4 
rezerve.

• Pentru calificarea în concurs, 
potrivit regulamentului, în probele 
de sărituri și aruncări, concurenții 
trebuie să realizeze, în prealabil, 
anumite performanțe minime obli
gatorii- Cei care le obțin acced în

„ concursul propriu-ziș, din rîndurile 
lor urmînd a se alege cei 8 fina- 
liști. In cazul în care performanța 
minimă a fost realizată, în califi
cări, de mai puțin de 12 concu- 
renți, numărul acestora va fi com
pletat în ordinea rezultatelor. Pen
tru Universiada de la București 
Comitetul Executiv al F.I.S.U. a 
stabilit următoarele performanțe 
minime-obligațorii : bărbați: lungi
me — 7,65 m, triplu — 16,00 m, 
înălțime — 2,16 m,’ prăjină — 5,00 
m, greutate — 18,50 m, disc — 
58,00 m, suliță — 76,00 m, ciocan 
— 65,00 m; femei : lungime — 
6,13 m, Înălțime — 1,82 m, greu
tate — 16,00 m, disc — 52,00 m, 
suliță — 54,00 m.

Aceste haremuri reprezintă ele 

BARBAȚI
100 m 
200 m 
400 m 
800 m 
1500 m 
5000 m 
10 000 m 
3000 m ob. 
110 mg 
400 mg 
Lungime 
Triplu 
înălțime 
Prăjină 
Greutate 
Disc 
Ciocan 
Suliță 
Decatlon

4X100 m

4X400 m

100 m
200 m
400 m
800 m 
1500 m 
3000 m
100 mg 
Lungime 
înălțime 
Greutate 
Disc 
Suliță 
Pentatlon

4X100 m

10,07 Michael Robeson (S.U.A.)
19,72 Pietro Mennea (Italia) 1979
44,98 Harald Schmidt (R.F.G.) 1979

1:43,4 Alberto Juantorena (Cuba) 1977
3:42,3 Francis Clement (M. Britanic) 1973

13:37,4 Franco Fava (Italia) 1975
28:49,0 Dane Korița (Iugoslavia) 1973
8:26,6 Leonid Saveliev (U.R.S.S.) 1973

13,21 Alejandro Casanas (Cuba) 1977
48,44 Hermanus Schulting (Olanda) 1979
8.27 Grzegorz Cybulskl (Polonia) 1975

17,23 Willie Banks (S.U.A.) 1979
2.28 Gerd Nagel (R.F.G.) 1979
5,69 Wladislaw Kozakiewicz (Polonia) 1979

20,49 Udo Beyer (R.D.G.) 1979
64,14 Nikolai Vlchor (U.R.S.S.) 1977
75,74 Klaus Ploghaus (R.F.G.) 1979
88,68 Helmut Schreiber (R.F.G.) 1979
8 203 Josef Zeilbauer (Austria) 1979

(10,99 — 7,39 m — 16,12 m — 2,09 m
— 49,52 — 14,31 — 43,28 m — 4,90 m —
— 62,24 — 4:51,0)

38,42 Italia (Lazzer, Caravani, Grazloll, 
Mennea) 1979

3:00,98 S.U.A. (Taylor, Harris, Kerr, McCoy) 1979
FEMEI

11,00 Marlies GShr (R.D.G.)' 1979
21,91 Marita Koch (R.D.G.) 1979
50,35 Maria Kulciunova (U.R.S.S.) 1979

1:57,6 Totka Petrova (Bulgaria) 1977
4:05,7 Totka Petrova (Bulgaria) 1977
8:54,09 Natalia Mărășescu (România) 1975

12,62 Lucyna Langer (Polonia) 1979
6,84 Heide Rosendahl (R.F.G.) 1970
1,94 Andrea Matay (Ungaria) 1979

20,82 Nadejda Cljova (U.R.S.S.) 1973
66,34 Maria Vergova (Bulgaria) 1977
67,20 Eva ZorgO-Raduly (România) 1979
4 630 Valentina Dimitrova (Bulgaria) 1977

(14,02 — 15,68 m — 1,80 m — 6,10 m — 
2:13,5)

43,14 U.R.S.S. (Komisova, Proroșcenko, Ani
simova, Korotkova) 1979

însele o anumită creștere a nive
lului valoric general al rezultate
lor obținute de studenții sportivi 
din lumea întreagă. Pentru a în
țelege mai bine această constatare 
iată, spre comparare, performan
țele minime obligatorii cerute pen
tru Universiada din 1977 de la So
fia : 7,50 m, 15,80 m. 2.08 m, 5.00 
m, 18,00 m, 57,00 m, 75,00 m, 64,00 
m ia bărbați și 6,10 m, 1,76 m, 
15,50 m, 51,00 m și 51,00 m ia fe
mei !

® Pentru prima oară la Univer
siadă vor avea loc acum, la Bucu
rești, cursele de maraton și 20 km

BASCHET
S întrecerile se vor desfășura 

de la 20 la 29 iulie în următoarele 
săli : Giulești, Progresul, Politeh
nica — Grozăvești și Construcții- 
Vitan (meciurile preliminarii) și 
la Palatul Sporturilor și Culturii 
(meciurile turneului final).
• Fiecare țară are dreptul să 

înscrie cîte două echipe, una fe
minină și alta masculină,_ ambele 
alcătuite din cîte 12 . jucători.

• Se estimează. că vor participa 
24 de reprezentative masculine și 
16 formații feminine. în tur
neul masculin cele 24 de e- 
chipe ar urma să fie repar
tizate în 6 grupe (A, B. C. D, 
E, F), in cadrul cărora se va juca 
sistem turneu. Formațiile clasate 
pe locurile 1 și 2 (în total 12 e- 
chipe) și cele clasate pe locurile
3 și 4 (12 echipe) vor alcătui 6 
serii semifinale : I — (locurile 1-2 
în grupele A și D), II — (B și 
E), III — (C și F), IV — (locurile 
3—4 in grupele Â și D), V — (B 
și E), VI — (C și F). In cadrul 
acestor serii se va juca, de ase
menea, sistem turneu, rezultatele 
din grupe rămînînd valabile.

Pentru turneele finale selecția 
echipelor se face astfel : turneul 
1—6 (primele 2 clasate din seriile 
1—3), turneul 7—12 (clasatele 3 și
4 din seriile 1—3), turneul 13—18 
(primele clasate în seriile 4—6), 
turneul 19—24 (clasatele 3 și 4 în 
seriile 4—6). Rezultatele dintre e- 
chipe, din serii, rămîn, de aseme
nea, valabile.

GIMNASTICĂ
• întrecerile vor avea loc în 

Palatul Sporturilor și Culturii, în 
zalele de 20—23 iulie.
• Programul va cuprinde urmă

toarele exerciții : concursul gene
ral pe echipe și individual, pentru 
bărbați și femei (concursul nr. 1 
b) și concursul individual pe apa
rate. bărbați și femei (concursul 
nr. 3).
• Concursurile vor cuprinde nu

mai exerciții liber alese, în con
formitate cu codul de punctaj al 
F.I.G (valabil de la 1 ianuarie 
1980) pentru următoarele probe : 
bărbați : sol, cal cu minere, inele, 
sărituri, paralele și bară fixă ; 
femei : sărituri, paralele inegale, 
bîmă și sol.
• Medalii de aur, argint și 

bronz vor fi decernate gimnaștilor 
care vor ocupa locul I, II și, res
pectiv, III în concursul pe echi
pe, în concursul individual com
pus, și în concursul individual pe 
aparate.
• Fiecare țară participantă în 

întrecerea pe echipe poate înscrie 
4 gimnaști și 2 rezerve. Țările ca- 

marș la bărbați. 3000 m, 400 mg, 
heptatlon și 4X400 m la femei.

® Delegații Federației Interna
ționale de atletism amator 
(I.A.A.F.) pentru întrecerile Uni
versiadei ’81 au fost desemnați 
Leonid Homenkov (U.R.S.S.) —
vicepreședinte al forului atletic in
ternațional și John Hoit (Marea 
Britanie) — secretar general al a- 
cestui organism. Delegatul F.I.S.U. 
este H. Meyer (R.F. Germania), 
iar responsabilul comisiei tehnice 
prof. Emil Jecu, secretar res
ponsabil al F.R. Atletism.

CAMPIOANELE EDIȚIEI
PRECEDENTE

BARBAȚI : S.U.A. 
FEMEI : S.U.A.

• In turneul feminin cele 16 
echipe sînt împărțite în 4 grupe 
(A, B, C, D) în cadrul cărora se 
joacă sistem turneu. Formațiile 
clasate pe locurile 1—2 în grupe 
și cele de pe locurile 3—4 alcătu
iesc seriile semifinale : I — (locu
rile 1—2 A și C), II — (B și D), 
III — (locurile 3—4 A și C), IV 
— (B și D). Se joacă sistem tur
neu ; rezultatele din grupe rămîn 
valabile, ca și în turneele finale: 
pentru locurile 1—4 (locurile 1—2 
în seria I și II), turneul 5—8 
(locurile 3—4 din seriile I și II), 
turneul 9—12 (locurile 1—2 din se
riile III și IV), turneul 13—16 
(locurile 3—4 din seriile III și 
IV).
• S-a stabilit ca turneele fina

le să aibă loc în Palatul Spor
turilor și Culturii (1—6 la bărbați 
și 1—4 la femei); sala Giulești — 
nouă (7—12 B șl 5—8 F), sala Po
litehnica (13—18 B și 9—12 F), sa
la Progresul (19—24 B și 13—16 
F).

Delegatul F.I.S.U. este Roberto 
Outerino (Spania) iar responsabi
lul Comisiei tehnice — prof. Ga
briel Popescu, secretar responsa
bil al F.R. Baschet.

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE

BARBAȚI : echipe : 171,600 p
U.R.S.S. ; Individual compus : 
57.550 p Bogdan Makuț (U.R.S.S.); 
sol : 19,200 p Serghei Kijnîakov 
(U.R.S.S.) ; cal cu minere : 19,100 
p Makuț ; inele : 19,100 p Ion 
Checicheș (România) și Kijniakov; 
sărituri : 19,275 p Makuț șl Kyogî 
Yamawaki (Japonia) ; paralele : 
19,250 p Makuț ; bară fixă : 
19,400 p Makuț.

FEMEI : echipe : 115,850 p 
U.R.S.S. j individual compus : 
39,050 p Teodora Ungureanu (Ro
mânia) ; sărituri : 19,500 p Ma
ria Filatova (U.R.S.S.) ; paralele 
Inegale : 19,400 p Ungureanu și 
Filatova ; bîrnă : 19.600 p Ungu
reanu ; sol : 19,800 p Filatova. 

pentru calificarea gimnaștilor îi 
finalele pe aparate.

• Clasamentele pe aparate s 
vor face adiționând nota obținut, 
în concursul nr. 3 cu cea obți 
nută în concursul nr. 1 b de 1 
aceeași probă. La concursul nr. 
vor lua parte primii 8 p- -nnașt 
(bărbați și femei) la fiec; spa 
rat. dar numai 2 pentru . ;r< 
țară, care au obținut rezultatei, 
cele mai bune în concursul nr. 
b, în proba respectivă. Dacă do 
sau mai mulți gimnaști obțin a 
celași număr' de puncte, departa 
jarca lor se va face în conformi

— îl
® întrecerile se vor desfășur; 

in bazinul (descoperit) din parcu 
sportiv ,,23 August", în zilele di 
22—29 iulie.
• Se vor disputa următoarei 

curse : bărbați : 100 m, 200 m, 40> 
m, 1500 m, 4X100 m și 4X200 n
— liber, 100 m și 200 m — spate 
100 m și 200 m — bras, 100 m ș 
200 m — fluture, 200 m, 400 m ș 
4X100 m — mixt ; femei : 100 m 
200 m, 400 m, 800 m și 4X100 ir
— liber, 100 m și 200 m — spa
te, 100 m și 200 m — fluture, 20t 
m, 400 m și 4X100 m — mixt.
• Fiecare țară are drer 1 s’ 

înscrie, într-o probă indi ,ală 
2 sportivi . și 2 rezerve, iar ir 
cursele de ștafetă, o echipă și < 
rezerve. Componenții echipelor de 
ștafetă pot să se schimbe între 
ei înainte de startul în serie, se
mifinală sau finală. Fiecare con
curent înscris într-o probă indivi
duală de înot, la sărituri sau polo 
poate participa la ștafete, cu con
diția expresă să fi fost, inițial, 
înscris și la înot.
• Delegatul F.I.N.A. (Federația 

internațională de natație) pentru 
concursurile de înot, polo și sări
turi este M. Larfaoui (Algeria) — 
vicepreședinte al forului interna
țional. Delegatul F.I.S.U. — Char
les Butt (S.U.A.), responsabilul
------------------- RECORDURILE MOb

BJ

100 m liber 51,80
200 m 1:54,08 Viffitâ
400 m 4:02,17 Dick
1500 m 15:46,94 John
100 m spate 57,05 Mark
200 m 2:05,60 Zoltai
100 m bras 1:05,17 Grain
200 m 2:21,13 Vladi
100 m fluture 55,37 Michi
200 m 2:02,81 Mlchr
4X100 m liber 3:28,61 S.U.A
4X200 m 7:36,03 S.U.A

lecam
400 m mixt 4:32,91 Andr<
4X100 m 3:51,29 S.U.A

Peppr

I
100 m liber 57,80 Juta B
400 m 4:16,53 Bonnie
800 m 9:04,32 Margai
4X100 m 3:53,70 S.U.A.
100 m spate 1:03,35 Carme
200 m 2:16,20 Cârmei
100 m bras 1:14,57 Irena
200 m 2:41,00 Irena
100 m fluture 1:03,63 sue H.
200 m 2:19,11 Ellsahe
200 m mixt 2:20,66 Bonnie
400 m 5:06,65 Janet
4X100 m 4:22,85 S.UA.

S.UA


rial al F.I.S.U. pentru Uni
ți este dr. Primo Nebiolo, 

siadei de Ia București, Co
tului Universitar din cadrul 
>misia națională de organi- 
lare seminar de studii, tra- 
aetiție Tema pusă în discu- 
j! și calitatea vieții", va fi 
universitari, oameni de ști- 
etc.

eschidere a Universiadei a 
.adrul unui amplu program 

de 19 iulie, pe stadionul 
lă, ca și ceremonia de in
tru 30 iulie, pe același sta- 
țara noastră.

*
> ceva despre cele 10 spor- 
îări nu peste multă vreme .

Cel mai mare stadion al țării — „23 August" — Va fi gazda festivităților prilejuite de Universiada a Xl-a. Foto : Dragoș NEAGU

te cu prevederile regulamentului 
hnic al forului international al 
mnasticii.
• La 20 iulie vor avea loc in- 
scerile masculine ale concursu- 
i nr. 1 b, la 21 iulie sînt pro- 
amate întrecerile feminine ale 
eluiasi concurs, după care la 22 
lie -bații) și la 23 iulie (fe- 

□r avea loc concursurile 
\ b, finalele pe aparate.
© Delegatul F.I.S.U. este Gernot 
•hinder (Austria), iar responsabi- 
1 Comisiei tehnice — prof. Ni- 
lae Vieru, secretar responsabil 
F.R. Gimnastică.

1

CAMPIONII EDIflEI PRECEDENTE

BĂRBAȚI : liber : 100 m : 51,88 
Marcello Guarducci (Italia) ; 200 
m 1 ;54,00 William O’Brien 
(S.U.A.) ; 400 m : 4:02,26 Serghei 
Rusin (U.R.S.S.) ; 1 500 m :
16:01,87 Ronald Neugent (S.U.A.); 
4 X 200 m : 7:36,03 S.U.A. ; 
bras : 100 m : 1:05,45 Vladimir
Fliont (U.R.S.S.) ; 200 m : 2:21,13 
Vladimir Tarasov (U.R.S.S.) ; 
spate : 100 m : 57,05 Mark An
thony Kerry (Australia) ; 200 m : 
2:07,30 Kyle Miller (S.U.A.) ; flu
ture : 100 m : 55,37 Michael Bot
tom (S.U.A.) ; 200 m : 2:04,50
Mihail Gorelik (U.R.S.S.) ; mixt i 
400 m : 4:37,34 Djan Madruga 
(Brajdia) ; 4 X 100 m : 3:51,29 
S.V

FEMEI : liber : 100 m : 58,26
Amy Caulkins (S.U.A.) ; 200 m : 
2:04,87 Annelise Maas (Olanda); 
400 m : 4:22,88 Corina Weinkofsky 
(S.U.A.) ; 800 m : 9:04,32 Morga 
Brooksbank (S.U.A.) ; 4 X 100 m: 
3:56,75 S.U.A. ; bras : 100 m :
1:14,57 Irena Fleisnerova (Ceho
slovacia) ; 200 m : 2:41,00 Fleis
nerova'; spate : 100 m : 1:03,35 
Carmen Bunaciu (România) ; 200 
m : 2:16,20 Bunaciu ; fluture : 
100 m : 1:04,04 Elizabeth Rapp 
(S.U.A.) ; 200 m : 2:19,11 Rapp ; 
mixt 400 m : 5:06,65 Janet Buc
han (S.U.A.) ; 4 X 100 m î
4:22,85 S.U.A.

misiei tehnice — prof. Valeriu 
ltopol — secretar responsabil 
F.R. Natatie.
UNIVERSITARE --------------------

[
av/tucci (italia) 1979
riefi (S.U.A.) 1979
la (S.U.A.) 1977
1 (S.U.A.) 1977

(Australia) 1979
aszto (Ungaria) 1977
ith (Canada) 1977
rasov (U.R.S.S.) 1979
tom (S.U.A.) 1979
us (R.F.G.) 1977
t, Titse, Anderson, Nocks) 1979 
?pe, Dikson, O’Brien, HU-

1979 
îitay (Ungaria) 1977
ganielo, Lundberg, Bottom,

1979

(R.F.G.)
ow (S.U.A.) 
ooksbank (S.U.A.)

iciu (România) 
iciu (România) 
rova (Cehoslovacia) 
rova (Cehoslovacia) 
cer (S.U.A.) 
>p (S.U.A.) 
ow (S.U.A.)

(S.U.A.)
:y, Hegel, Rapp, Caulkins)

1977 
1977 
1979 
1977 
1979 
1979 
1979 
1979 
1977 
1979 
1977 
1979 
1979

• întrecerile se vor desfășura, 
pe 3 saltele, la patinoarul artifi
cial din parcul sportiv „23 Au
gust", in zilele de 20—23 iulie și 
25—23 iulie. Va avea loc mai în- 
tîi concursul de lupte greco-ro- 
mane (la 22 iulie — finalele la 
cat. 48 , 57, 68 , 82 și 100 kg și 
la 23 iulie — finalele la 52, 62, 
74, 90 și +100 kg) și apoi cel de 
lupte libere (în aceeași ordine a 
categoriilor, finalele la 27 și, res
pectiv, 28 iulie).

© Competiția programează în
treceri la cele 10 categorii de 
greutate obișnuite, la cele două 
stiluri, in baza prevederilor noului 
regulament internațional.

© Fiecare țară are dreptul să 
înscrie cite un concurent la fie
care categorie. Un luptător poate 
lua parte la ambele stiluri, chiai 
la categorii 'de greutate diferite.

® Delegatul F.I.S.U. este I. Rou- 
nov (U.R.SS.). iar responsabilul 
Comisiei tehnice — prof. Ion 
Corneanu, vicepreședinte al F.R. 
Lupte.

POLO
• Partidele se vor desfășura în 

piscina din parcul sportiv „Dina
mo", în zilele de 20—23 și 25—28 
iulie.

• Fiecare tară poate înscrie o 
echipă formată din 7 jucători și 
6 rezerve. Concurenți! de la înot 
și sărituri nu vor putea participa 
la competiția de polo decît dacă 
au fost înscriși oficial și pentru 
această disciplină sportivă.
• Se estimează că vor lua parte 

14—18 echipe. Ele ar urma să fie 
repartizate în cadrul a 4 grupe 
(A. B, C și D) în ordinea clasării 
lor la precedenta Universiadă, 1 și 
5 în grupa A, 2 și 6 în grupa B. 3 
și 7 în C, 4 și 8 în D, celelalte 
formații urmînd a fi repartizate 
prin tragere la sorți. în cadrul 
grupelor se va juca sistem tur
neu. Primele 2 clasate din grupe
le preliminare alcătuiesc grupele 
semifinale E=A+B și F=C+D, de 
asemenea și formațiile clasate pe 
locurile 3—4 în preliminarii vor fi 
reunite tot în 2 grupe semifinale 
(G și H). Se joacă sistem turneu, 
dar rezultatele directe rămîn va
labile (cele din grupele prelimi
nare în grupele semifinale, ca și, 
mai apoi, în turneele finale). A- 
ceste turnee vor stabili ocupantele 
locurilor 1—4 (primele 2 echipe 
din grupele semifinale E și F)>

SĂRITURI ÎN APĂ —— VOLEI
• întrecerile vor avea loc in 

bazinul de sărituri de la Ștrandul 
tineretului, în zilele de 20—23 și 
25—28 iulie, dimineața, de la ora 
10 — preliminariile, după-amiaza, 
de la ora 17 — finalele.

• Se. vor desfășura întreceri, 
pentru bărbați și femei, în cadrul 
probelor obișnuite : sărituri de la 
trambulină (3 m) și de la platfor
mă (10 m).

• Calificările și desfășurarea 
săriturilor se vor face după re
gulile internaționale stabilite de 
F.I.N.A. pentru această disciplină, 
care prevăd, printre altele, urmă-

lupte -
CAMPIONI! EDIȚIEI PRECEDENTE

(este vorba de campioni! din , 
1977, de ia Sofia, deoarece In 
1979, la Mexico, organizatorii au 
ales fotbalul ca al 10-lea sport)

GRECO-ROMANE : cat. 48 kg : 
Constantin Alexandru (România), 
cat. 52 kg : Biaguidze (U.R.S.S.), 
cat. 57 kg : Mitev (Bulgaria),
cat. 62 kg : ion Pâun (România), 
cat. 68 kg : Traikov (Bulgaria),
cat. 74 kg : Sopov (Bulgaria),
cat. 82 kg : Ion Draica (Româ
nia), cat. 90 kg : Avdișev
(U.R.S.S.), cat. 100 kg : Petkov 
(Bulgaria), cat. +100 kg : Tomov 
(Bulgaria).

LIBERE : cat. 48 kg : Fujusawa 
(Japonia), cat. 52 kg : Shimitzu 
(Japonia), cat. 57 kg : Bogda- 
sarian (U.R.S.S.), cat. 62 kg :
Dukov (Bulgaria), cat. 68 kg : 
Oidouv (Mongolia), cat. 74 kg :
Schalles (S.U.A.), cat. 82 kg : 
Douvcin (Mongolia), cat. 90 kg :
Ahmedov (Bulgaria), cat. 100 kg:
Magumedov (U.R.S.S.), cat. +100 
kg : Kasimikov (U.R.S.S.).

CAMPIOANA EDIȚIEI PRECEDENTE
S.U.A.

5—8 (formațiile clasate pe locurile 
3—4 în semifinale E și F), 9—12 
(locurile 1 și 2 din semifinalele G 
șl H), 13—16 (locurile 3—4 din a- 
celeași semifinale). Dacă vor fi 
prezente mai mult de 16 echipe 
se va organiza un turneu pentru 
stabilirea clasamentului general 
de la locul 17 în jos.

© Clasamentul final al turneu
lui de polo la Universiada din 1979 
a fost următorul : 1. S.U.A., 2.
U.R.S.S., 3. Iugoslavia, 4. Româ
nia, 5. Cuba, 6. Ungaria, 7. Italia, 
8. Mexic, 9. Canada, 10. R.P. Chi
neză, 11. Brazilia, 12. Japonia, 13. 
Grecia, 14. Marea Britanie, 15. 
Guatemala.
• Delegat al F.I.S.U., pentru» 

turneul de polo de la București 
este Pierre Clemencon (Franța), 
iar responsabilul Comisiei tehnice 
— Avram Lăptoiu — președinte al 
F.R. Natație.

• Meciurile vor începe, in prin
cipiu, la ora 9, 10, 11, 12 și 16, 17, 
18. 19.

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE

BARBAȚI : trambulină : 589,03 p 
Aleksandr Kosenkov (U.R.S.S.) ; 
platformă : 570,81 p Vladimir
Aleinik (U.R.S.S.).

FEMEI : trambulină : 461,55 p
Irina Kalinina (U.R.S.S.) ; plat
formă : 444.87 p Chen Xiaoxia 
(R. P. Chineză). 

nală ; dacă, dimpotrivă, sînt în
scriși mai mult de 12 concurenți 
se organizează preliminarii, cei 
mai buni 12 urmînd a evolua și 
în finală.

© La acest concurs se vor apli
ca coeficienții 9,5 pentru trambu
lină și 7,6 pentru platformă, apro

a SCRIMĂ
© întrecerile se vor desfășura 

în sala de atletism a complexului 
sportiv din parcul „23 August", în 
zilele de 20—29 iulie.
• Se vor disputa cele 4 probe

floretă, spadă și sabie — 
bărbați, floretă — femei, cu În
treceri individuale și pe echipe.

• Disputele de floretă și spadă 
se vor face cu arme electrice, re
zultatele fiind calculate cu apa
rate electronice.
• Fiecare țară are dreptul să 

Înscrie cite 3 trăgători și 2 rezer
ve pentru fiecare probă indivi
duală, 4 trăgători și o rezervă în 
flecare probă pe echipe.
• Finalele celor fi probe sînt 

prevăzute a se disputa, în urmă
toarele zile : 21 iulie — floretă 
bărbați, 22 iulie — floreta femei, 
23 iulie — sabie, 24 iulie — flo
retă bărbați echipe, 25 iulie — 
floretă femei echipe, 26 iulie —

TENIS
• întrecerile se vor desfășura 

pe terenurile de la stadionul Pro
gresul, in zilele de 20—29 iulie.

• Vor avea loc probele de sim
plu și dublu, bărbați și femei, și 
dublu-mixt.
• O țară poate înscrie, pentru 

probele individuale, cite 2 jucători 
șl 2 rezerve și cite un cuplu pen
tru probele de dublu. Cuplurile 
trebuie să fie alcătuite în mod 
obligatoriu din jucători din ace
eași țară.
• întîlnirile se . vor disputa in 

două seturi cîștigătoare, cu excep
ția finalelor de la simplu și dublu 
bărbați la care cîștigătorii vor fi 
desemnați în trei seturi cîștigate. 
Cu excepția setului final, toate 
celelalte vor fi disputate cu „tie
break" la 6 ghemuri.

• Jucătorii învinși în semifinale 
vor juca apoi pentru desemnarea 
ciștigățorului medaliei de bronz.

© Dacă este necesar, întrecerile 
se vor desfășura la lumină artifi
cială .

• Partidele se vor desfășura în 
zilele de 20—24 și 26—29 iulie în 
sălile Dinamo, Agronomia, Olim
pia, „23 August" (meciurile preli
minarii) și Floreasca (turneele fi
nale).
• Sistemul de desfășurare a 

competiției de volei va fi stabilit 
după încheierea înscrierilor de 
principiu, al căror termen este 19 
aprilie.
• Delegat al F.I.S.U. este L. 

Sawula (Canada), iar responsabi- 

bați la Congresul Federației in
ternaționale de natație în 1980. la 
Moscova.

© Delegatul F.I.S.U. este Ri
chard Gilbert (S.U.A.), iar res
ponsabilul Comisiei tehnice — 
Constantin Mihai, secretar al F.R. 
Natatie.

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE

BĂRBAȚI : floreta : echipe : 
U.R.S.S. ; individual : Aleksandr 
Romankov (U.R.S.S.) ; spada : 
echipe : Ungaria ; individual : 
Erno Kolczonay (Ungaria) ; sa, 
bie : echipe : U.R.S.S. ; indivi
dual : Imro Gedovari (Ungaria).

FEMEI : floretă : echipe : R. D. 
Germană ; individual : Pascale
Trinquet (Franța).

spadă, 27 iulie — sabie echipe, 29 
iuhe — spadă echipe. Finalele 
6int prevăzute a avea loc între 
orele 19 și 21, cu excepția celei 
de la spada pe echipe (orele 18—

• Delegat al F.I.S.U. este Io- 
zas Udras (U.R.S.S.), iar respon
sabilul Comisiei tehnice — prof. 
Dionisie Tepșan, secretar respon
sabil al F. R. Scrimă.

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE

BARBAȚI : simplu : Vadim Bo
risov (U.R.S.S.) ; dublu : Vadim 
Borisov — Ramaz Ahmerov 
(U.R.S.S.).

FEMEI : simplu : Natalia Cimi- 
reva (U.R.S.S.); dublu: Virginia 
Ruzici, Florența Mihai (România) ; 
dublu mixt : Virginia Ruzici, Tra
ian Marcu (România).

• Delegatul F.I.S.U. este Jean 
Brechbuhl (Elveția), iar responsa
bilul Comisiei tehnice — prof. A-- 
Icxandru Lăzărescu, secretar res
ponsabil al F.R. Tenis.

• Finalele la simplu femei șî 
dublu bărbați sînt programate în 
ziua de 28 iulie, celelalte finale 
vor avea loc la 29 iulie.
• Pentru prima oară la Univer

siadă, vor avea loc acum turnee 
de consolare în ambele probe de 
Simplu.

CAMPIOANELE EDIȚIEI 
PRECEDENTE 

BARBAȚI : Coreea de Sud 

FEMEI : U.R.S.S.

Iul Comisiei tehnice — prof. Ma
rin Petrescu — secretar responsa
bil al F.R. Volei. j

Documentar realizat de Romeo V1LARA 5

toarele : dacă la o probă sînt În
scriși doar 12 concurenți (sau mai 
puțini) se concurează direct în fi



„DACIADA11 de vară în plină desfășurare

AU FOST DESEMNATE FINALISTELE
TURNEULUI DE HANDBAL MASCULIN
Timp de patru zile s-au des

fășurat, în sălile de sport din opt 
orașe, întrecerile fazei interjude- 
țene a competiției de handbal 
masculin din cadrul „Daciadei» 
de vară. La capătul unor dispu
te de bun nivel, spectaculoase 
(reprezentativele Județene au fost 
alcătuite, în marea majoritate a 
cazurilor, din sportivi care acti
vează în Diviziile „A" și 
s-au calificat pentru turneul fi
nal, programat între 17 și 21 iu
nie la Cluj-Napoca. următoarele 
selecționate Județene : Dolj, Ba
cău. Timiș, Bihor, Maramureș, 
Brașov, Neamț, precum șl repre
zentativa municipiului București.

Succinte relatări de la reuniu
nile fazei inter județene :

BRAILA. Net superioară, echi
pa județului Bacău s-a calificat 
fără probleme deosebite. Ea a 
întrecut Ialomița cu 29—18, Bră
ila cu 31—25 și Galați cu 22—21. 
Luptă strînsâ pentru locul II, 
formațiile Galațiului și Brăilei 
terminind la egalitate : 18—18.
Rivalitatea s-a tranșat prin arun
cări de la 7 m. Clasament final: 
1. BACAU 6 p ; 2. Galați 3 p ; 
3. Brăila 3 p ; 4. Ialomița 0 p ; 
5. Buzău 0 p. (N. COSTIN — 
coresp.).

IAȘI. Meciuri atractive și o ie
rarhie finală previzibilă. Selec
ționata județului Neamț a dispus 
de Iași cu 29—22, de Suceava cu 
22—16 și de Vaslui cu 31—15, la
șul a întrecut selecționata Vaslui 
cu 31—27 și pe aceea a Sucevei 
cu 21—20, iar Vasluiul a ciștigat 
la Suceava cu 24—20. Clasamen
tul final arată astfel : 1. NEAMȚ 
6 p ; 2. Iași 4 p ; 3. Vaslui 2 p;

TURNEUL DE BOX 
„CENTURA DE AUR" 

(Urmare dtn pag l)
cute : Teofilo Stevenson si 
Emilio Correa aveau să devină 
campioni olimpici citeva luni 
mai tîrziu. în august. la 
Miinchen. Interesant este de 
menționat că cei doi mari 
campioni nu au reușit atunci 
să cucerească „Centura de 
aur", Correa cedind la puncte, 
iar Stevenson părăsind compe
tiția împreună cu Ion Alexu 
in urma unei decizii de non-» 
combat, pricinuită de o du
blă rănire, chiar în gala 
inaugurală. Campionul Ciu En 
Zo (R. P. D. Coreeană) s-a 
impus mai întii pe ringul 
„Centurii de aur“ si apoi pe 
cel olimpic. La fel și colegii 
săi de echipă Li Ven Uk sau 
Kim U Gil...

La ediția din acest an a tur
neului și-au anunțat participa
rea boxeri din Bulgaria. Cuba. 
R. P. D. Coreeană, Etiopia. 
R. I). Germană, Iugoslavia, Ja
ponia, R. P. Mongolă, Portuga
lia, Siria. U.R.S.S. Cei dinții 
care au sosit au fost boxerii 
cubanezi și cei din R. P. D. 
Coreeană. Cele două redutabile 
echipe s-au deplasat la Bucu
rești cu sportivi tineri, care re
prezintă nucleele formațiilor o- 
limpice pentru J.O. de la Los 
Angeles. Ceilalți oaspeți sîrit 
așteptați in cursul zilei de azi.

Mîine dimineață vor avea loc 
vizita medicală si tragerile la 
sorti. Ce program ne va oferi 
prima gală vom afla duminică 
Ia ora 18. după festivitatea de 
deschidere a celei de a X-a e- 
ditii a „Centurii de aur“.

La actuala ediție au liberă 
intrare posesorii legitimațiilor 
eliberate de C.N.E.F.S.. cu 
stampila „valabil si în săli", 
vizate pe anul 1981. însoțite do 
tichetul de loc. Tichetele se 
pot procura de la casa Palatu
lui sporturilor pînă în ziua de 
25 martie. In zilele de 22. 23, 
24 și 25 martie sportivii legi
timați in secții de box. precum 
si elevii pînă la 14 ani au in
trarea liberă.

4. Suceava 0 p ; 5. Botoșani 0 p. 
(M. MACOVEI — coresp.).

TIRGOVIȘTE. Desfășurat în 
Sala polivalentă, turneul a ofe
rit spectatorilor meciuri de deo
sebită frumusețe. O surpriză : 
cel mal bun portar a fost de
clarat dîmbovlțeanul Cristian Ma
rinescu. Selecționata Bucureștlu- 
lul a dispus la scor de celelalte 
competitoare : 38—22 cu Dîmbovi
ța. 40—18 cu Constanța șl 29—13 
cu Argeș. Remarcabilă șl com
portarea Dîmboviței : 21—19 cu 
Constanța șl 30—20 cu Argeș. 
Clasament final: 1. BUCURtș.i 
6 p j 2. Dîmbovița 4 p ; 3. Con
stanța 2 p ; 4. Argeș 0 p. (M. 
AVANU — coresp.).

BM. VtLCEA. învingătoarea, 
reprezentativa Doljului, a între
cut Prahova cu 16—15, Teleorma
nul cu 33—18 șl Vîlcea cu 24—10. 
Clasament final : 1. DOLJ 6 p ;
2. Prahova 4 p ; 3. Teleorman 
2 p ; 4. Rîmnlcu Vîlcea 0 p. (P. 
G1ORNOIU — coresp.).

REȘIȚA. Firesc, reprezentativa 
Timișului (în fapt. Poli Timișoa
ra) a cucerit primul loc, Sntre- 
clnd echipele Caraș Severin cu 
18—16, Olt cu 37—14 și GorJ cu 
32—12. Clasament final : 1. TIMIȘ 
6 p ; 2. Caraș Severin 4 p ; 3, 
Olt 2 p ; 4. Gorj 0 p ; 5. Mehe
dinți 0 p. (D. GLAVĂN — co
resp.) .

ORADEA. Contlnutnd seria u- 
nor comportări remarcabile. Con
structorul C.S.U. Oradea — care 
a alcătuit echipa Bihorului — a 
reușit să clștige acest dificil tur
neu, intrecîndu-șl redutabilele 
partenere. Intre care s-a aflat și 
divizionara A Gloria Arad, repre- 
zentind — firește — județul 
Arad. Este o nouă satisfacție 
pentru această harnică formație 
șl pentru inimosul ei antrenor, 
Gh. Ionescu. Bihorul a întrecut 
cu 17—14 Aradul, cu 27—22 Clu
jul șl cu 30—3 Alba. Clasament 
final ; 1. BIHOR 6 p, 2. Cluj 4 p;
3. Arad 2 p ; 4. Alba o p. (Hie 
GIIIȘA — coresp.).

deva. Maramureșul, reprezen
tat de una dintre performerele 
handbalului românesc — H.C. Mi
ll aur Baia Mare, s-a detașat net; 
a Întrecut Hunedoara cu 29—22, 
Satu Mare cu 31—19 și Harghita 
cu 30—20. Clasament final :
1. MARAMUREȘ 6 p ; 2. Satu 
Mare 4 p ; 3. Hunedoara 2 p ;
4. Harghita 0 p. (I. SIMION — 
coresp.).

TG MUREȘ. Meciuri frumoase, 
de ridicat nivel tehnic, Îndelung 
aplaudate de un public cucerit 
de frumusețea handbalului. Se
lecționata Brașovului a dispus de 
Mureș cu 20—17, de Vrancea cu 
28—19 și de Sibiu cu 30—24. Cla
sament final : 1. brașov 6 p ;
2. Sibiu 4 p ; 3. Mureș 2 p ; 4. 
Vrancea 0 p ; 5. Covasna 0 p. 
(I PAUȘ — coresp).

★

Ieri a început, în sălile de 
spart din Galați, Ploiești, Pitești, 
Rm. Vîlcea, Deva, Zalău, Arad si 
Bistrița, etapa interjudețeană a 
competiției de handbal feminin 
din cadrul „Daciadei" de vară.

-----------------------  mEraSBHODaaESMSBB

CONSFĂTUIRE Of PSIHOLOGIA
în zilele de 26 și 27 martie, 

la Constanța, sub egida Minis
terului Educației și învățămîn- 
tului. a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și a Comisiei de psihologia 
sportului din cadrul Asociației 
psihologilor din România, va 
avea loc o consfătuire consa
crată problemelor de psihologie 
a sportului, în organizarea 
C.J.E.F.S. Constanța, în loca
lul Institutului de învățămînt 
superior din Constanța.

Participanții Ia consfătuire vor 
asculta următoarele rapoarte : 
„Aria de aplicare a psihologiei 
sportului in România (prof, 
univ. dr. Mihai Epuran); „Sar
cinile psihologului sportiv ia 
cadrul colectivului de tehnici
eni. Modalități practice de ac
ționare" (drd. Victor Stăncules- 
cu) ; „Resursele umane in 
sportul de performanță" (dr. 
Emil Mihuleac).

SIMBÂTĂ

BASCHET: sala Olimpia, 
de la ora 17,30 : Voința Bra
șov — ,,U“ Cluj-Napoca, Ra
pid — Olimpia București (me
ciuri feminine, în cadrul „Cu
pei României").

FOTBAL : stadion Progresul, 
ora 14 î Progresul-Vulcan — 
F.C. Argeș (speranțe), ora 16: 
Progresul-Vulcan — F.C.' Ar
geș (Div. A) ; stadionul Di
namo, ora 14 : Dinamo — 
F. C. Bala Mare (speranțe), 
ora 16 : Dinamo — F. C. Bala 
Mare (Div. A).

MOTO : șoseaua Bercenl
(U.M.G.B.), de la ora 14,30 : 
Campionatul municipal de ta- 
demînare (etapa I). Se fac în
scrieri și Înaintea startului.

POPICE : arena Laromet, de 
1a ora 14,30 : Laromet Bucu
rești — Voința București (Div. 
A, feminin),

RUGBY : stadionul Parcul 
copilului, ora M : R.C. Grivlța 
Roșie — Rapid (Div. A) ; sta
dionul Olimpia, ora 15 : Glo
ria București — Vulcan Bucu
rești (Div. B).

DUMINICA

BASCHET : sala Olimpia, de 
La ora 9 .* Rapid — Voința 
Brașov, Olimpia — „U“ Cluj- 
Napoca (meciuri feminine, în 
cadrul „Cupei României").

BOX : Palatul sporturilor și 
culturii, ora 18 ; „Centura de 
aur“ (gala inaugurală).
FOTBAL : Stadion Republi-

CAMPIONATE « COMPETIȚII • CAMPIONATE ® COMPETIȚII
în Divizia „A“ de rugby

O ETAPĂ (a XVIII-a) IN AVANTAJUL - CEL PUȚIN 
TEORETIC - AL GAZDELOR...

CONCURSUL NAȚIONAL 
AL COPIILOR 

LA SCHI ALPIN

București :

Constanța : 
Sibiu : 
Petroșani : 
Iași :
Baia Mare

PROGRAMUL

R.C. Grivita Roșie — Rapid (în tur : 14—4) 
(sîmbătă, teren Parcul copilului, ora 14) 
Constructorul
C.S.M. 
Știința
Politehnica 
Știința Cemin

— Dinamo (3—52)
— R.C. Sp. studențesc (0—18)
— Farul (12—31)
— Univ. Timișoara (4—6)
— P.T.T. Arad (13—0)

Medul Rulmentul Bîrlad — Steaua a fost amînat la 25 martie.

Meciul de la Petroșani 
Știința și Farul domină 
a XVHI-a a Diviziei „AH 
rugby. O victorie a constănțeni- 
lor (dificilă, dar nu imposibilă) 
l-ar apropia de perspectiva tre
cerii pe locul m în clasament.

In rest, • etapă care (cel pu
țin teoretic) pare să surîdă gaz
delor, așa cum se poate deduce 
șl din chenarul alăturat. Cu • 
excepție, partida de la Constanța, 
în care Dinamo, chiar și în de
plasare, păstrează prima șansă 
în fața Constructorului...

dintre 
etapa 

de

înaintea acestei etape. clasa-
meritul arată astfel :

1. DINAMO 17 16 0 1 490- 85 49
2. Steaua 17 16 0 1 874-109 49
3. șt. Bala M. 17 12 0 S 197-103 41
4. Farul 17 12 0 5 401-179 41
5. Grivlța Rosie 17 8 3 6 243-177 36
6. Ruim. Bir Iad 17 8 0 9 154-233 33
7. C.S.M. Sb. 17 6 3 8 113-150 32
8. șt. Petroșani 17 6 3 8 122-250 32
9. Sp. stud. 17 7 0 10 152-224 31

10. „U*  Tim. 17 6 0 11 130-273 29
11. P.T.T. Arad 17 5 2 10 123-370 29
12. PoUt. Iași 17 5 1 11 80-258 28
13. Rapid 17 3 3 11 112-367 26
14. Constr. C-ța 17 1 1 15 72-485 20

ANA PETRESCU Șl IULIU BICE CONDUC, DUPĂ 
DOUĂ ETAPE, IN „CUPA F.R.P.“

In „Cupa Federației române de 
popice», competiție individuală, la 
care participă sportivi fruntași 
din echipele divizionare, inclusiv 
componențll loturilor naționale de 
seniori, s-a disputat^ zilele tre
cute, la Ploiești, pe arena Vo
ința, etapa a n-a. Din motive 
tehnice s-a jucat la... mini-probe: 
fetele — 60, iar băieții — 100 de 
lovituri mixte. Dintre băieți, ca 
șl ta etapa trecută, cel mai bun 
a fost Iuliu Bice (Electromureș 
Tg. Mureș), care a ieșit Învingă
tor cu un avans de cîteva „be
țe» (472 pd) ta fața altor doi 
componențl ai lotului național. 
Al. Cătineanu (Gloria Buc.) 465 
pd și Gh. Silvestru (Chimpex 
Constanța) 461 pd. La fete s-a dat 
o luptă strtată, primul loc reve
nind Anei Petrescu (Gloria Buc.) 
cu 267 pd, urmată de Vasilica 
Pințea (Rapid Buc.) 265 pd și E- 
lisabeta Albert (Voința Tg. Mu
reș) 265 pd. Situația ta clasa
mentele „Cupei F.R.P.», după 
două etape: fete: 1. Ana Petres
cu 2,5 p (70S pd), 2. Elena An- 
dreescu (Voința Buc.) 1.5 p (703), 
3. Vasilica Pințea lp (663); băieți: 
1. I. Bice 3 p (1373), 2. ■' —
tlneanu 1 p (1346), 3. 
(Metalul Hunedoara) 1 p

★
Campionatul Diviziei 

reia azi și mîine cu disputarea 
etapei a XlH-a. în ambele com
petiții, atît la fete cit șl la bă
ieți, au loc jocuri importante pen
tru Ierarhizarea echipelor. La 
București, în competiția feminină, 
cel mal important meci se anun
ță cel dintre Laromet și Voința, 
ocupantele locurilor 2 șl, respec
tiv, 1 în clasamentul seriei Sud. 
Alte partide care rețin atenția:
Petrolul Băicol — Gloria Bucu
rești, Voința Galați — Olimpia
București, Voința Cluj-Napoca —

C.S.M. Reșița (f), C.FJt. Constan
ța — Carpațl Sinaia, Progresul 
Oradea — Chimica Ttrnăvenl șl 
Constructorul Galați — Olimpia 
București (m).

în meciuri restanță (etapa a 
X-a): Chimica Ttrnăvenl — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 5503—5673 pd 
— la masculin Și Constructorul 
Gherla — Hidromecanica Brașov 
2261—2324 pd — la 
devansat din etapa

MODIFICĂRI

Al. Că- 
I. Băiaș 
(1318).

SPORTULUI, LA CONSTANTA
Cu prilejul schimburilor de 

experiență și a meselor rotun
de organizate în cadrul consfă
tuirii, vor fi abordate următoa
rele teme : „Pregătirea psihică 
pentru concurs a sportivilor de 
performanță" ; „Asistența psi
hologică a sportivilor" ; „An
trenorii și psihologia" ; „Pro
blemele psihologice ale copiilor 
și adolescenților sportivi".

In finalul consfătuirii, parti
cipanții vor audia două rapoar
te importante : „Proiect de im
plementare a psihologiei spor
tului în activitatea curentă in- 
structiv-educativă a sportivilor 
de performanță" (prof. univ. 
dr. Mihai Epuran) și „Sarcinile 
activului mișcării sportive in 
etapa actnală și in perspectiva 
marilor competiții internaționa
le privind fundamentarea știin
țifică a procesului de pregătire 
a sportivilor de performanță" 
(conf. dr. Emil Ghibu).

cil, ora 11 : Rapid — C.S. Ttr- 
govlște ; teren Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul București — 
Flacăra Automecanlea Moreni 
(în Div, B) ; teren Automa
tica, ora 11 : Automatica Bucu
rești — Danubiana București ; 
teren Electronica, ora H : E- 
lectronica București — F.C. 
Giurgiu ; teren T.M.B., ora 
11 : T.M.B. — Ș.N. Oltenița ; 
teren Tehnometal, ora 11 : 
Tehnometal București — Viito
rul Chirnogl ; teren „23 Au
gust» IV, ora 11 : C.F. Lucea
fărul - Abatorul (ta Div. C).

POPICE : arena Voința, ora 
8 : Voința București — Fla
căra Brașov ; arena Gloria, 
ora 8 : Gloria București — 
Chimpex Constanța (Div. A, 
masculin).

RUGBY : stadion Steaua, 
ora 11 : Steaua — Selecția 
nata Armatei franceze ; sta
dion Tineretului II, ora 11 : 
Aeronautica București — Du
nărea Giurgiu (Div. B).

SINAIA, 20 (prin telefon). 
Bueegi, pe pantele din jurul 
tei 2 000, se dispută în aceste __
Campionatul național al copiilor 
la schi alpin. Sînt prezenți a- 
proape 150 de tinere speranțe ale 
acestui frumos sport. care-și 
dispută, cu ardoarea caracteris
tică vîrstei titlurile puse în joc. 
In prima zi, a avut loc cursa de 
slalom uriaș rezervată fetelor, în 
două manșe montate pe * ” 
din Valea Dorului J 
Marin Focșeneanu 
Bălan (36 porți în 
a doua). Fetele au 
gătoare merituoasă 
zana Nagy din Miercurea 
care le-a devansat pe principa
lele candidate la primul loc, ta
lentatele Delia Parate și Liliana 
lehim, fovorite prin rezultatele 
înregistrate în cursele anterioare. 
La băieți un alt învingător mai 
puțin scontat, Ion Frățilă (Pre
deal) care i-a depășit pe Fr. Biro, 
A. Foiciuc și I. Chioțea, care e- 
miteau pretenții la primul loc.

REZULTATE TEHNICE, slalom 
uriaș fete : 1. Suzana Nagy
(Miercurea Ciuc) 1:11,27 ; 2. De
lla Parate (Dinamo Brașov) 
1:12,75 ; 3. Liliana Ichim (Vatra 
Dorneâ) 1:13,57 ; 4. Adriana Ma- 
crea (Sibiu) 1:14,60 ; 5. Simona 
Costinaș (Petroșani) 1:15,26 ; 6.
Claudia Postolache (Bălan) 1:15,20; 
slalom uriaș băieți I : 1. L Fră
țilă (Predeal) 1:38,08 ; 2. Fr. Biro ------- -------- -- - T>

A. 
L 

. . D.
i (Teleferic) 1:40,80 ; 
A. Gorog (Baia Mare) 

2. C. Benacic (Sinaia) 
3. FI. Tirică (Sinaia)

4. T. Molnar (Gheorghenl)
5. I. Moraru (Predeal)
6. V. Nichifor (Predeal)

In 
Co
zile,

_ . _ pirtla 
de antrenorii 
și Gheorghe 
prima, 35 ta 
avut o clști- 

ta ttaăra Su- 
Ciuc,

3.
4.
5.

(Miercurea Cluc) 1:38,26 ; 
Mârtoiu (Brașovia) 1:38,27 
Foiciuc (Dinamo) 1:39.24 
Chioțea (Dinamo) 1:39,95 ; 6. 
Focșeneanu — 
băieți II : 
1:41,57 
1:45,47 
1:45,60 
1:45,83 
1:46,35 
1:48,68.

IN CALENDARUL COMPETIȚIONAL 
DE LUPTE

feminin, joc 
a XlII-a.

a hotărît ur-Biroul F.R. Lupte 
mătoarele modificări în calenda
rul competitlonal intern :

GRECO-ROMANE • Etapa a 
n-a a Concursului republican de 
seniori, pe categorii de greutate, 
programată între 17—19 aprilie la 
Bacău, se va disputa Intre 26 
— 28 martie la Brașov ; etapa de 
zonă — copii I și n —, care 
trebuia să aibă loc în zilele de 
4 și 5 aprilie la Pitești, se va 
desfășura, la aceleași date, la 
Alexandria ; finala campionatu-

lui școlar, planificată inițial pen
tru perioada 7—9 aprilie, va ti 
găzduită de municipiul Craiova, 
la 16—17 aprilie.

LIBERE • Etapa a n-a a Con
cursului republican de seniori, 
pe categorii de greutate, va avea 
loc In zilele de 9—11 aprilie La 
Bușteni, în loc de 24—26 aprilie, 
la Timișoara ; etapa finală a 
campionatului școlar, programată 
pentru 10—12 aprilie, se 
ganiza la 13—14 aprilie, 
iova.

PRIMELE ANTRENAMENTE ALE LOTULUI 
NATIONAL DE MOTOCROS

După intense pregătiri fizice și 
de atelier, motocroslștll de toate 
categoriile au Ieșit pe traseele de 
concurs, efectuind antrenamente 
pe motociclete. Alergătorii care 
s-au remarcat ta Întrecerile sezo
nului anterior au foet selecționați 
In vederea participării la o serie 
de competiții Internaționale.

Juniorii Alexandru Ilieș, Petrl- 
șor Titilencu (Torpedo Zâmești), 
Toma Dulea, Traian Clmpan 
(Steagul roșu Brașov), Laszlo To- 
moșvari (I.R.A. Tg. Mureș), Ha- 
ralambie Pascu (Locomotiva Plo
iești), Ion Stoica (C.S.M. Borzeștl) 
și seniorii Ernest Millner (Tor
pedo Zărneștl), Mihai Banu (Fla
căra Automecanlea Moreni), Ion 
Plugaru (Steagul roșu Brașov), 
Jan Dumitrescu (Locomotiva Plo-

va 
la

Și 
au

or-
Cra-

iești), Gheorghe Oproiu 
Liviu (Poiana Cîmpina) 
convocați pentru o primă verifi
care. Pregătirea seiecționabililor 
a fost încredințată, în actualul 
sezon, maestrului sportului ște
fan Chițu (antrenor principal) și 
tehnicianului brașovean Traian 
Moașe. „Primul test — ne-a spus 
antrenorul Ștefan Chițu, a arătat 
că atît juniorii, cit și seniorii au 
venit cu un grad diferențiat de
pregătire, principalul nostru o-
biectiv fiind acela de a-i aduce 
pe toți la același numitor. De a- 
semenea, se va pune un mare ac
cent pe instruirea de atelier, 
unde se vor pregăti cu minuțio
zitate mașinile pentru testul cu 
public programat la 29 martie pe 
traseul de la Cîmpina".

Dan 
fost

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS DE MASA
în Sala polivalentă din Arad 

s-au desfășurat, zilele trecute, în
trecerile campionatului republi
can de tenis de masă, pe echipe, 
seniori șl senioare, etapa L La 
competiție — care a fost deose
bit de disputată și urmărită de 
numeroși spectatori — au partici
pat 7 echipe masculine (între 
care C.S.M. Cluj-Napoca, Univer
sitatea Craiova I, Universitatea 
Craiova II și Progresul București) 
șl 7 echipe feminine (între care 
C.S. Arad I, C.S. Arad II și 
Progresul București).

Pe primele 4 locuri în clasa
ment s-au situat : masculin — L 
C.S.M. Cluj-Napoca (care a în
vins pe Gloria Buzău 9—5, Uni
versitatea Craiova I 9—2, Progre
sul București 9—6) ; 2. Universi
tatea Craiova I, 3. Progresul 
București ; 4. Gloria Buzău ; fe
minin : 1. C.S. Arad II — marea 
surpriză a competiției (care a 
Întrecut pe Politehnica București 
cu 5—1, C.S. Arad I 5—1 șl C.S.Ș. 
Slatina 5—0), 2. C.S. Arad II, 3. 
Progresul Buc., 4. C.S.Ș. Slatina. 
(Nicolae STBAJAN — coresp.).

DIVIZIA „B“ DE VOLEI
La Încheierea turului H al campionatelor Diviziei „B" de volei, 

clasamentele se prezintă astfel:

FEMININ
SERIA I

MASCULIN
SERIA I

1. VOINȚA BUC. 14 14 0 42: 9 28
2. Braiconf Brăila 14 8 6 32:25 22
3. Prahova Ploiești 14 8 6 30:27 22
4. C.S.Ș. Suceava 14 8 6 31:31 22
5. Spartac Buc. 14 6 8 30:28 21
6. Penicilina n lași 14 6 8 25:29 21
7. Ceahlăul P. N. 14 4 10 21:34 18
8. I.T. București 14 2 12 11:39 16

SERIA A Il-a

1. UNIV. TIM. 14 11 3 35:13 25
2. Calculatorul Buc. 14 U 3 36:15 25
3. Chimia Rm. V. 14 10 4 35:16 24
4. Confecția Buc. 14 8 6 30:28 22
5. Albatros C-ța 14 7 7 24:27 21
6. A.S.S.U. Craiova 14 3 11 19:33 17
7. Dacia Pitești 14 3 11 14 :37 17
8. Chimia Tr. Măg. 14 3 11 14:38 17

SERIA A in-a
1. C.S.M. LLBERTATEA SIBIU

14 10 4 35:14 24
2. Olimpia Oradea 14 10 4 35:21 24
3. C.S. Zalău 14 9 5 31:24 23
4. Corvinul Deva 14 8 6 29:22 22
5. G.I.G.CX. Bv. 14 7 7 27:31 21
6. Textila Cisnădie 14 5 9 19:32 19
7. Metaloteh. Tg.M. 14 4 10 20:30 18
8. Constr. Arad 14 3 11 15:37 17

1. C.S.M. SV. 14 13 1 41:11 27
2. Constr. Br. 14 12 2 37:17 26
3. Relonul Săv. 14 10 4 35:15 24
4. Steaua II 11 7 7 28:27 21
5. PECO Ploiești 14 6 8 24:28 20
6. Electra Buc. 14 5 9 24:31 19
7. Polit. Iași 14 2 12 13:37 16
8. Vulcan Buc. 14 1 13 5:41 14*)

SERIA A Il-a
1. I.C.I.M. BRAȘOV 14 11 3 37:18 25
2. Petrolul Ploiești 14 9 5 31:21 23
3. Calculatorul Rm. V.

14 9 5 28:26 23
4. Metalul Huned. 14 8 6 31:21 22
5. I.O.R. Buc. 14 8 6 30:22 22
6. SARO T-viște 14 7 7 28:29 21
7. Electroputere Cv. 14 3 11 21:36 17
8. Progresul Buc. 14 1 13 8:41 15

SERIA A
1. C.S.U. ORADEA

ni-a
14 12 2 39:12 28

2. ,,U“ Cj.-Napoca 14 11 3 35:17 25
3. Motorul B. Mare 14 10 4 34:15 24
4. Voința A. Iulia 14 6 8 25:29 20
5. Oțelul Orașul Dr. Petru Groza

14 6 8 20 :27 20
6. Voința Zalău 14 4 10 18:34 18
7. Constr. Arad 14 4 10 14:33 18
8. Electromureș 14 3 11 17:33 17

0 Turul ni, turneul I, se va desfășura între 27 șl 29 martie, 
după cum urmează: feminin: P. Neamț (seria I). Rm. Vîlcea (s. II) 
și Tg. Mureș (s. III); masculin: Lași (s. I), Tîrgoviște (s. II) și 
Oradea (s. ni).

’) Punct pierdut pentru neDrezentare la un joc.



ASTĂ SEARĂ SE REUNESC REPREZENTATIVEEE „A“ Șl DE TINERET
Așa cum am mai anunțat, miercuri 25 martie, 

echipa de fotbal a României susține un joc a- 
mical în compania reprezentativei Poloniei. In 
vederea acestui meci au fost convocați (pentru 
astă-seară, ora 21, la Casa sindicatelor) urmă
torii 19 jucători : lordache, Moraru - portari ; 
Negrilă, Ștefănescu, Sameș, Munteanu II, M. Zam
fir, Al. Nicolae, Ungureanu — fundași ; Stoica, 
Țicleanu, Beldeanu, lordănescu, Bălăci - mijlo
cași ; Crișan, Cămătaru, M. Sandu, M. Rădu- 
canu, Țălnar — înaintași.

Tot astă-seară vor fi prezenți (la hotel Stu- 
dent-Parc) componenții reprezentativei de tine
ret a României, care miercuri, la Szczeczin, va 
întîlni, de asemenea, intr-un meci cu caracter 
amical, echipa „B" a Poloniei. Lotul, care va 
pleca luni în Polonia, este alcătuit din urmă
torii 16 jucători: Speriatu, Alexa - portari; Vlad, 
lovan, C. Solomon, FI. Pop, Matei, Rednic - 
fundași ; I. Mureșan, KIein, L. Moldovan, Suciu 
- mijlocași, Geolgău, Șoiman, Terheș, Țiglariu - 
înaintași.

ULTIMELE VESTI DIN CELE 18 TABERE

REPREZENTATIVA POLONIEI SOSEȘTE MARȚI
LA BUCUREȘTI, CU UN LOT ÎNTINERIT

în vederea meciului amical 
de fotbal, de miercuri, 25 mar
tie, la București, dintre pri
mele reprezentative ale Româ
niei și Poloniei, noul antrenor 
al selecționatei poloneze An
toni Piechniczek (care a luat 
locul fostului coach 
Kulesza) a alcătuit un 
mat din 16 jucători, care va 
face marți deplasarea 
tala României. Iată-1 : portari 
— Kazimierski (Legia Varșo
via), Owlik (Lech Poznan) ; 
fundași — Dziuba (L.K.S. 
Lodz), Rudy (Zaglebie Sosno- 
wiec), Skrobowski (Wisia Cra- 

“covia), Janas și Milewski (am
bii de la Legia Varșovia); mij
locași și înaintași — Lipka și 
Iwan (ambii de la Wisia Cra
covia) , Buncol (Ruch ChOT- 
zow), Smolarek și Tlokinski

(ambii de la Widzew Lodz), 
Adamczyk și Kusto (ambii de 
la Legia Varșovia), Cioleo 
(Stal Mielec) și Adamiec (Ci
dra Opole).

Ryszard 
lot for-

in capi-

Corespondență 
din Varșovia

Din acest lot, doar Janas și 
Dziuba au jucat în 1979, la 
Varșovia, în meciul cu Româ
nia. In vederea meciului de 
miercuri nu 6-au făcut pregă
tiri speciale, ci prin interme
diul jocurilor de campionat. 
După un antrenament comun, 
marți, cînd a fost convocat 
lotul pentru o zi, jucătorii au 
revenit la echipele lor de club

SCRISOAREA O.E.F.A. NR. 30
O Fotbalistul nu trebuie să știe doar

cum să lovească mingea
E In recentul program editat de F.R.F., cu prilejul returului cam
pionatelor divizionare, au fost introduse o serie de precizări tehnice 
și instrucțiuni către arbitri, conduceri de echipe, jucători. Am vrea 
să dezbatem cîteva dintre aceste importante aspecte legate de buna 
desfășurare a jocurilor.

importante aspecte legate de buna

— -»
• F.C.M. GALAȚI. Balaban 

nu va juca, el avind două 
cartonașe. Anghelinei este, în 
continuare, indisponibil. Recu
perarea lui R. Dan, Popescu și 
O. Rusu e îngreuiată de fap
tul că medicul și masorul au 
părăsit echipa 1 • CORVINUL. 
Dumitriu IV are două carto- 

juca. Dumi-

în vederea etapei de duminică. 
După cum se poate 
scheletul 
formează 
Varșovia 
O formă 
atacantul 
autorul a trei goluri în ultima 
etapă de campionat.

Noul antrenor Antoni Piech- 
niczek a declarat : „Meciul de 
la București nu este deloc u- 
șor avind în vedere că echi- 
pa-gazdă este puternică, 
ales pe teren propriu, 
sper că jocul își va 
scopul pentru ambele formații, 
care se pregătesc pentru preli
minariile C.M. Am 
chipa României în 
meci amical susținut 
ționata divizionară a 
și pot spune că învingătorii 
mi-au plăcut. De aceeași pă
rere au fost și jucătorii mei 
din lot care au vizionat filmul 
jocului. în prezent, căutăm să 
înlocuim în echipa reprezenta
tivă pe unii jucători care sînt 
suspendați (Boniek, Zmuda, 
Terlecki) sau accidentați (Na- 
walka, Kupcewicz), cu alții ti
neri, cu perspective".

observa, 
echipei naționale U 
jucătorii de la Legia 
și Wisia Cracovia, 
remarcabilă a arătat 

Legiei, Adamczyk.

mai 
Dar 

atinge

văzut e- 
recentul 

cu selec- 
R.D.G.

M1ROSLAW SKORWSKI 
„Przeqlad Sportowy"-Varșpvia

nașe și nu va 
trache, incert.
• A.S.A. TG. 

va putea utiliza 
a acumulat două 
bene. Biro I și Varo, ușor ac
cidentați la Bacău, sînt resta
biliți. • F.C.M. BRAȘOV a 
jucat, miercuri, la Mediaș, un
de a pierdut cu 2—0 în fața 
lui Gaz metan. La Tg. Mureș 
va fi folosită formația din me
ciul cu Sportul studențesc.

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA nu-i poate prezenta nici 
în etapa de astăzi pe Irimescu 
și Tilihoi, care efectuează ul
tima etapă de suspendare pen
tru acumularea a 
nașe galbene. • 
nu-1 va utiliza pe I 
nav. Incertă este 
lui Ciocioană, Leac 
cidentați din etapa trecută.
• PROGRESUL VULCAN, 

în afara lui G. Sandu (aflat în 
spital), nu are accidentați în lot. 
Joi a jucat la Giurgiu 
și a cîștigat cu 1—0 prin golul 
marcat de Țevi. Va fi aliniată 
formația de la Baia Mare. • 
F.C. ARGEȘ a jucat cu Mus
celul Cîmpulung : 2—0 prin 
golurile lui Radu II. Nu există 
accidentați în lot.

• „U“ CLUJ-NAPOCA 
poate conta pe Porațchi 
Cîmpeanu II, în continuare 
disponibili, Mureșan are două 
cartonașe. O S.C. BACĂU are 
tot lotul apt de joc.

S POLITEHNICA IAȘI are 
tot lotul valid. Simionaș a

MUREȘ nu-1 
pe Gali, care 
cartonașe gal-

patru carto-
F.C. OLT 

Pițurcă. bol
ți folosirea 

: și Lioă, ac-

nu
Si 

in-

„Trofeul Petschovschi"
Situația în „Trofeul Pets

chovschi" (decernat anual do 
ziarul nostru celui mai spor
tiv public), dupâ disputarea 
etapei a 20-a a Diviziei „A", 
este

1.
2.
3.
4.

București și Slatina 9,20 ; 7. 
Bacâu 9,18 ; 8. Tg. Mureș
9,10 ; 9. Pitești 9,00 ; 10. Ti
mișoara 8,90 ; 11. Brașov 8,80; 
12. Craiova 8,77 ; 13. Baia
Mare 8,60 ; 14. Hunedoara
8,30 ; 15. Petroșani 8,20.

următoarea :
Cluj-Napoca 9,91
Galați 9,70 
lași 9,30
Rm. Vîlcea 9,22 ; 5-6.

7.

fost recuperat, iar lui Ciocîrlan 
i-a expirat etapa de suspen
dare. • SPORTUL STUDEN
ȚESC îl are doar pe Bruno 
Grigore accidentat.

• CHIMIA RM. VÎLCEA. 
Nu va juca Teleșpan; suspen
dat pentru cartonașe galbene.
• JIUL. Este posibliă reintra
rea lui Șumulanschi. Miculcs- 
cu ispășește a doua etapă de 
suspendare.

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA îi are accidentați pe 
Dumitru și Șerbănoiu, incertă 
fiind și folosirea lui Moise. 
Roșea a primit dezlegare pen
tru C.F.R. Timișoara • STEA
UA are tot lotul valid.
• DINAMO îi are Pe D.

Georgescu și Mulțeseu indis
ponibili. ...................... ..
care a
• F.C. 
Capitală 
gău și 
bili.

Va fi 
evoluat
BAIA 
fără 
Molnar

folosită echipa 
la Hunedoara. 

MARE vine în
Condruc, Buz-

— indisponi-

• Competițiile de DivizLa ,,A*  și 
WB“ au început să se organizeze 
mai atent de către cluburi și aso
ciații ; arbitrajele (cu unele ex
cepții — cazurile Gh. Jucau, A. 
Forwirth, N. Raab) se situează 
aproape de cota cerută. Jocurile 
ridică însă destule probleme de 
ordin tehnic, disciplinar, de in
terpretare a regulamentului. Prin 
scrisoarea nr. 30 din 25 august 
1980, U.E.F.A. a transmis tuturor 
federațiilor naționale membre In
strucțiunile tehnice, printre care 
și Decizii ale Internațional Board- 
ului, luate in ședința din 7 iunie 
1980. Dintre acestea, mai impor
tante (deși toate sint importante), 
enumerăm : RESPECTAREA DIS
TANTEI DE 9,15 M LA LOVITU
RILE LIBERE ; OBSTRUCȚIA ; 
REGULA CELOR PATRU PAȘI ; 
APARAREA PORTARULUI ; A- 
TITUDINI FAȚA DE ARBITRI ; 
PĂTRUNDEREA UNOR PER
SOANE IN TEREN ; SCUIPAREA 
UNUI ADVERSAR ETC.
• Din păcate, deși sînt atît de 

actuale, destule au fost cam ui
tate de jucători, antrenori, con
ducători și (să nu vă mirați) 
chiar de arbitri. Unii le știu, dar 
nu prea le aplică. Iată, la noi, 
sint foarte dese cazurile cînd nu 
se respectă cei 9,15 m ,1a lovitu
rile libere. S-a întîmiplat < 
sîmbăta trecută, la multe 
jocurile etapei a XX-a. Aici, 
dicațiile sînt clare. Cităm î 
Jucător care, pentru un 
oarecare, întîrzie în mod 
executarea unei lovituri 
acordată echipei adverse, 
PRIMI UN AVERTISMENT,

chiar 
din 

I, ta- 
„ Orice 
motiv 

voit 
libere 

VA 
_______________ , Iar 

dacă recidivează, VA FI ELIMI
NAT DIN JOC, orice jucător care 
avansează de la „zidul" format 
la distanța minimă de 9,15 m de 
minge, înainte ca aceasta să fie 
lovită, VA PRIMI UN AVERTIS
MENT. In caz de recidivă, VA FI 
ELIMINAT DIN JOC", (s.n.).

Deci, U.E.F.A. și F.I.F.A. le asi
gură arbitrilor toate condițiile să 

jucători ca 
regulam en-

nu se mai „roage" de 
să păstreze distanța 
tară.

® Să amintim șl de 
TIE, unde sint niște 
foarte importante. Cităm 
nou : „Orice jucător care ___
obstrucție unui adversar folosind 
corpul, mina, brațul sau piciorul, 
va fi sancționat prin acordarea 
unei LOVITURI LIBERE DIREC
TE echipei adverse sau printr-o 
LOVITURA DE PEDEAPSA, dacă 
greșeala a fost comisă in supra
fața de pedeapsă". Alt paragraf 
spune : „Orice jucător care face 
obstrucție unul adversar alergînd 
în sensul mersului său sau direct

OBSTRUC- 
prevederl 

din 
face

în fața Iul pentru a-1 intirzia — 
în ambele cazuri — înaintarea, va 
fi sancționat prin acordarea e- 
chipei adverse a unei lovituri 
libere indirecte. Obstrucția este 
permisă dacă are loc la distanța 
de joc, dacă jucătorul nu își în
tinde brațele și dacă jucătorul 
©are face obstrucție controlează 
mingea".

Iar vom spune că totul depin
de de interpretarea arbitrului. In 
primul caz (folosirea mîinii, pi
ciorului etc.), e clar, se acordă 
lovitură liberă sau penalty. Unii 
arbitri Insă se... ÎNDUIOȘEAZĂ 
( î !) cînd văd că infracțiunea e 
fin careu. Ceea ce n-o fac arbitrii 
străini.
• Despre po-rtari, REGULA 

CELOR PATRU PAȘI a cam 
fost uitată. La noi, portarul 
se plimbă prin careu, în stingă, 
în dreapta, pune mingea 
cînd vine un adversar o ia 
brațe, trage de timp în voie, in
strucțiunile spun clar : „Se 
acorda o lovitură liberă indirectă 
împotriva oricărui portar care 
face mai mult decît cei patru 
pași permiși". „La toate consfă
tuirile cu arbitri, în referatele 
prezentate, — ne spunea tova
rășul Fl. Dumitrescu, secretar ad
junct al F.R.F. — am dezbătut 
noile indicații. Dealtfel, ele au 
fost incluse ...
și așteptăm 
strictețe.

O abatere 
e tratată acum cu toată aspri
mea de către F.I.F.A. și U.E.F.A.: 
SCUIPAREA UNUI ADVERSAR. 
Iată ce spune paragraful în cau
ză : „Cînd un adversar este 
scuipat, jocul trebuie să fie re
luat printr-o LOVITURA LIBERA 
DIRECTA. Dacă această greșeală 
se săvîrșeștc în interiorul supra
feței de pedeapsă, EA VA FI 
SANCȚIONATĂ CU O LOVITURA 
DE PEDEAPSĂ" ! Deci, atertție 
jucătorilor care nu de puține ori 
comit o asemenea faptă, urîtă.

Am considerat necesară această 
„trecere în revistă" a tuturor a- 
cestor prevederi deoarece în se
zonul acesta fotbaliștii noștri 
susțin foarte multe meciuri in
ternaționale oficiale (seniori, ti
neret, juniori) și federația, ca și 
arbitrii nu trebuie — cu nici un 
preț ! — să treacă cu vederea 
asemenea abateri, pe care jucă
torii noștri le consideră ușoare și _ _ ......... • .

ale

MÎINE, ÎN DIVIZIA „B“

jos, 
în

va

Dealtfel, 
și în testul teoretic 
să fie aplicate cu

gravă sub aspect ptic

se cred nedreptățiți cînd 
sancționați. Noile precizări __
F.I.F.A. șl U.E.F-A. trebuie stu
diate, cunoscute și Însușite 
toți jucătorii și antrenorii noștri.

Constantin ALEXE

de

Și runda de mîine din cam
pionatul Diviziei „B“ se anunță 
interesantă, în fiecare serie 
fiind programate mai multe 
întâlniri deosebit de atractive. 
Desigur că in fruntea progra
mului se află partida de pe 
Stadionul Republicii din Capi
tală, dintre Rapid și C.S. Tir- 
govișie. în rîndurile giulește- 
nilor, după victoria de dumi
nică realizată la Cîmpina, a 
renăscut speranța de a „de
trona" pe liderul seriei a. II-a 
și ei speră ca mîine să mic
șoreze diferența de puncte ce-i 
desparte de C.S. Tîrgoviște. 
Dar Dobrin și colegii săi vin 
la București cu dorința ca, în 
compania jucătorilor feroviari, 
să ofere amatorilor de fotbal 
un joc de bună calitate șî ast
fel să onoreze — de ce nu și

interesantă, în fiecare 
fiind programate mai

cu o victorie ! — poziția ce o 
dețin în clasament.

Ce alte meciuri se mai de
tașează din programul rundei 
de mîine ? In seria I — parti
da de la Botoșani, dintre C.S. 
și Gloria Bistrița, unde fiecare 
dintre protagoniste are nevoia 
de ambele puncte, prima pen
tru a se depărta. cit mai mult 
de zona fierbinte, cea de a 
doua pentru a rămîne în plasa 
liderului. în seria a III-a, 
ocupanta primului loe. U.T.A., 
joacă pe teren propriu cu 
C.F.R, Timișoara, în timp ce 
urmăritoarele sale, C.F.R. Cluj- 
Napoea, F. C. Bihor si Olimpia 
Satu Mare evoluează în depla
sare (in ordine) : la Reșița, la 
Lnpeni șl, respectiv, la Cavnic. 
(p.v.).

DIN DIVIZIA „C“
• O nouă decizie a F.R.F., în 

mult discutatul meci de Divizia 
„C“ Minerul Știința Vulcan — 
Minerul Paroșenl (seria a Xl-a) 
din etapa a VlII-a (din 12 oc
tombrie 1980). Partida respectivă 
s-a încheiat pe teren cu 1—0, e- 
chipa din Paroșeni a contestat 
jocul întrucît formația din Vul
can a folosit doi jucători cu cite 
două cartonașe galbene, F.R.F. a 
admis contestația, omologînd re
zultatul cu 0—3, ca apoi să re
vină asupra sancțiunii, menținînd 
scorul cu care s-a încheiat jocul. 
Acum s-a dat însă o nouă deci
zie : 3—0 pentru Minerul Paro
șenl. Sperăm că va fi ultima !
• Sancțiunea echipei C.S.M. 

Drobeta Tr. Severin, minus 5 
puncte in clasament (dictată pen
tru o infracțiune săvîrșită la 
sfîrșitul turului), a fost redusă 
la — 4 puncte.
• Echipele Unirea Tomnatic 

(seria a VIII-a) șl c.S.U. Brașov 
(seria a XH-a) nu vor juca du
minică, în etapa a XVH-a, fiind 
suspendate, deoarece în toamnă 
n-au prezentat echipele lor de 
juniori la cîte un joc. (T. R.).

DE CE MARCHEAZĂ NUMAI MIJLOCAȘII
7"Șl ÎNAINTAȘII

Duminică, la Cîmpi- 
na, aproape 10 000 de 
spectatori, dintre care 
circa 3 000 de supor
teri rapidiști din Ca
pitală, au avut ocazia 
să urmărească un 
meci de fotbal foarte 
spectaculos între di
vizionarele „B" Poia
na din localitate și 
Rapid București. Gaz
dele au intrat pe te
ren hotărite să învin
gă, dar în toată re
priza intii s-au lovii 
de tactica judicioasă 
de apărare a ferovia
rilor. De aceea, pri
ma repriză s-a ter
minat la egalitate. în 
a doua repriză, gaz
dele, dorind neapărat 
victoria, au înăsprit 
lupta, depășind une
ori fair-playul. O. 
Streng, însă; arbitru 
inspirat, a știut 
selecteze duritatea 
lupta bărbătească, 
ră menajamente 
economie de angaja-

să 
de 

fă- 
fi

ment, păsirînd meciul 
In limitele sportivită
ții.

Meciul acesta, spec
taculos și aspru dis
putat, a avut trei mo
mente definitorii care 
au satisfăcut exigențe-

sfirșit, cînd Grosu a 
pecetluit rezultatul fi
nal de 2—1 (in min. 
78).

Pe ...
drumului de înapoie
re, suporterii ferovia-

tot parcursul

le publicului specta- 
subliniate de 

aplauze, 
petre- 

gazdele 
scorul

tor.
prelungite
Primul s-a 
cut cînd 
au deschis
(min. 67) prin Ma- 
nolache, al doilea, 
dnd Petcu a înscris 
cu un șut „a la Ba- 
zil Marian" de la 25 
m (min. 72), și, in

rilor jubilau, fericiți 
fiindcă echipa favori
tă a cîștigat pentru 
prima oară la Cîmpl- 
na. Numai un singur 
suporter era nemulțu
mit. tntrebîndu-l de 
ce, mi-a răspuns : 
„De ce ? De ce 7 Pen
tru că de la o vreme 
mal mult mijlocașii și 
fundașii, ca Paras- 
chlv, Petcu șl Ștefan 
Popa marchează go
luri, și nu înaintașii 
pregătiți de Nichi Du
mitriu". „Este adevă
rat — spune un altul 
—, pentru că mijloca
șii „bătrinului" Ange- 
lescu șl fundașii pre
gătiți de Greavu sînt 
mai receptivi la sfatu
rile antrenorilor".

Dumitru
MORARU-SLIVNA

PATRU MOTIVAȚII PENTRU CURĂ BALNEARĂ SAU ODIHNĂ LA SOVATA
1. Factorii naturali de cură, precum și pitorescul stațiunii.
2. Stațiunea specializată pentru afecțiuni ginecologice pre

cum și ale aparatului locomotor (reumatismele degenerative 
abarticulare, inflamatorii, posttraumatice, neurologice peri
ferice).

3. O modernă și complexă bază de tratament, elegante hote
luri „Sovata", „Aluniș", „Căprioara", vile confortabile cu o 
arhitectură atrăgătoare.

&
4. Condiții bune pentru agrement : sală de spectacole, club, 

cinematograf, bibliotecă, sală de gimnastică la care se adaugă 
excursiile inițiate de organizatorii turismului mureșan.

Locuri pentru cură sau 
mâții suplimentare se pot 
lele Oficiilor județene de 
Comitetele sindicatelor din

odihnă la Sovata, precum și infor- 
obține de la toate agențiile și filia- 
turism, de la I.T.H.R. București ți 
întreprinderi și instituții.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
„LOTO PRONOSPORT'" 

INFORMEAZĂ :
MÎINE BtiTEȚI CÎȘTIGA.i. "

• ASTĂZI este ULTIMA ZI de 
participare la tragerea excepțio
nală Pronoexpres — boxexpres 
de mîine, 22 martie 1981, care vă 
oferă posibilități sporite de a ob
ține autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L", excursii peste ho
tare și mari cîștigurl în numerar. 
(Tragerea va avea loc la ora 
16,30 în sala Clubului „Finanțe- 
Bănci" din București, str. Doam
nei nr. 2 ; numerele cîștigătoare 
se vor transmite în cursul serii 
la radio și televiziune) 
semenea, ASTAZI este. 
ZI șl pentru depunerea 
lor de participare la 
concurs Pronosport din 
săptămină, concurs care, 
toate probabilitățile, va aduce hai 
și mari succese celor mai inspi
rați amatori de pronosticuri. In- 
cercați-vă și dv. șansele 1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 20 MARTIE 
1981. Extragerea I : 56 64 75 33 24 
23 53 31 73 ; Extragerea a 11-a : 
23 4 84 3 16 89 36 54 41. Fond <le 
ciștiguri : 1.426.173 lei din care
421,322 lei report la categoria 1. 
CÎȘTIGURILB TRAGERII „LOTO 

2“ DIN 15 MARTIE 1981
Categoria 1 : 1 variantă 100% — 

autoturism „Dacia 1300“ și 4 va
riante 25%' a 17.500 lei ; Cat. 2 : 
4 variante 100% a 10.113 Iei și 16 
variante 25% a 4.778 lei ; Cat. 3 : 
31,50 a 4.854 lei ; Cat. 4 : 117 a 
1.307 lei ; Cat. 5 ; 508,75 a 200
lei ; Cat. 6 : 3.514,75 a 100 lei. Re
port 1a categoria 1 : 75.334 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
cîștigat de NICOLAE S. din jude
țul Brașov.

• De a- 
ULTIMA 
buletine- 
atractlvul 

această 
după
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Campionatul european de hochei juniori

ASTĂZI, ZIUA FINALELOR!
Ieri, România — Ungaria 12-3 !

REZULTATELE DE IERI
Danemarca 
Ungaria 
Norvegia 
Franța

— Bulgaria 7—2 (3—1, 2—
— România 3—82 (0—6, 0—
— Iugoslavia 7—1 (3—0, 2—
— Italia 4—3 (0—1, 2—

PROGRAMUL DE ASTĂZI (ultima zi)
Ora 9 : Danemarca — Ungaria, ora 12 : România — Bulgaria, 

ora 15 ; Norvegia — Italia, ora 18 : Franța — Iugoslavia.

JOCURI DRAMATICE ÎN CAMPIONATUL 
MONDIAL DE HOCHEI (grupa ,,B“) 

Polonia — România 6-5
REZULTATELE DE IERI : ----------
— Japonia 4—3 (0—2, 0—0, 4—1)
— Polonia 5—6 (2—3, 2—2, 1—1)

R. D. Germană
România ----------- _ _ _, _ _, _
Rezultatele meciurilor Elveția — Norvegia șl Iugoslavia — Italia 

nu ne-au parvenit pînă la închiderea ediției.
PROGRAMUL DE ASTĂZI

Elveția — Polonia, Japonia — Norvegia
R.D. Germană — Iugoslavia, Italia — România 
Duminică este zl de pauză.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

ILIE NĂSTASE CiȘTIGÂ 
LA GUILERMO VILAS

MIERCUREA CIUC, 20 (prin 
telefon). „Sprintul" pe ultima li
nie dreaptă a competiției conti
nentale de juniori a oferit cite- 
va dispute interesante.

La prînz, echipa României a 
Întilnit formația Ungariei, pe 
care a întrecut-o cu un scor 
categoric (12—3). Hocheiștii noș
tri. treziți parcă dintr-o letar
gie, absolut inexplicabilă, au 
acționat, în această întîlnire, cu 
ambiție, dirzenie. forță și vite
ză. așa cum n-au arătat în 
nici unul dintre meciurile preli
minare, cind. de fapt, le era 
mai necesar s-o fi făcut! Vi
neri, mai cu seamă în prima 
jumătate a meciului, ei si-au 
înghesuit adversarii în propria 
treime și printr-o succesiune 
continuă de atacuri, nu le-au 
dat nici măcar prilejul să ră
sufle! Nici nu trecuse un mi
nut și Buzaș deschisese scorul 
pentru echipa noastră, pentru 
ca, în min. 7, formația română 
să conducă cu 4—0 si apoi, la 
prima pauză, cu 6—0. Subliniem 
faptul că in prima repriză ho- . 
cheiștii unguri au șutat doar de 
2 ori spre poarta lui Birișiu. 
în repriza secundă desfășura
rea meciului a fost aceeași, 
chiar dacă in echipa noastră a 
fost folosită mai des linia a 
III-a, cu intenția vădită de a 
menaja forțele primei garnituri.

Punctele au fost Înscrise de: 
Buzaș și Udrea • 3, Dospin și 
Jumătate — 2, Lămpi si Szat- 
mari, respectiv Amocsin —■ 2 
și Tolh. A condus Sava Iliev 
(Bulgaria) ajutat de B. Guld- 
brandsen (Norvegia) și S. Pe
tersen (Danemarca).

De dimineață, jucînd tare, a-

viteză, echipa Dane- 
întrecut Bulgaria cu

gresiv, în 
mareei a _
7—2. La fixarea acestui rezultat 
o contribuție însemnată a avut 
portarul bulgar Dașev, care a 
apărat excelent! Au marcat: 
Huus — 3, Olsen — 2. Hansen 
și Gregersen, respectiv Stavrev 
și Biagoev. Arbitrul de centru 
Milan Djokici (Iugoslavia) a 
fost ajutat de I. Becze si Gh. 
Tașnadi (din România).

Echipa Norvegiei a surclasat 
(7—1) formația Iugoslaviei, can- 
didind astfel la locul doi. Au 
marcat: Hoff — 2, Soegaard, 
Studsrud, Guliksen, Ulseth și 
Gundersen, respectiv Piperski. 
A condus Mihai Presneanu 
(România) secondat de L. Schell 
(Ungaria) și R. Megy (Franța).

în ultimul meci al zilei, con
form previziunilor. Franța a 
întrecut Italia, punctele fiind 
înscrise de : Pianfetî 2. Viile 
si Ganis. respectiv Gusella, De 
Zordo si Pescosa. Arbitru : 
Sven Petersen (Danemarca) aiu- 
tat de Fl. Gubernu si M. Dinu 
(România).

Călin ANTONESCU

VAL GARDENA, 20 (prin te
lefon). La „palatul de gheață" 
din stațiunea montană Ortisei 
au început 
grupei „B“ 
mondial de

Partida de 
ției a reunit, 
prezentativele R. D 
și Japoniei. Meciul a început 
furtunos, cu atacurile dezlăn
țuite ale echipei nipone care 
(nici nu se ajunsese la jumă
tatea primei reprize !) și con
ducea cu 2—0, prin punctele 
înscrise de Takahasi în min. 
5,41 și Kodate 8,26. în repriza 
a doua inițiativa se menține, 
în continuare, de partea japo
nezilor, dar atît ei cit și jucă
torii din R. D. Germană, ra
tează din poziții clare, 
înregistra în acest joc 
surpriză ? Nu, căci în 
treime a partidei, echipa 
trece la cîrma jocului, 
re-1 domină autoritar și, ceea 
ce este important, izbutește să 
înscrie. în ordine, au marcat : 
Peter min. 47,02, Kijuchi min.

vineri întrecerile 
a campionatului 
hochei.

debut a competi- 
de dimineață, re- 

Germane

Se va 
prima 
ultima 
R.D.G. 
pe ca

min. 
Fen-

AZI. UITIUEIE PMTItIE
Dl ..TUDNEUl CEIM 5 HATIUNI**

Astăzi au loc ultimele două 
partide ale ediției 1981 a „Tur
neului celor 5 națiuni" la rug
by. în cel mai interesant meci 
se întîlnesc la Londra, pe sta
dionul 
Angliei 
ta din 
primul 
singura 
o victorie a 
permite să realiz ize 
număr de puncte ca și rugbyștii 

ambele 
cîstigă- 
se dis- 
stadio- 
Scoția

Twickenham. echipele 
și Franței. Dacă aceas- 
urmă si-a și asigurat 
loc în clasa~ient. fiind 
neînvinsă pînă acum, 

gazdelor le-ar 
aceiași

francezi, caz în care 
echipe ar fi declarate 
toare. Cealaltă întîlnire 
pută la Edinbourg, pe 
nul Murrayfield. între 
si Irlanda.

„Cljr.l HORACr LA DASCHEI
MADRID 20 (Agerpres). La 

Barcelona, finala „Cupei Koraci", 
In care s-au întilnit Juventud 
Badalona fi echipa italiană Car
rera Veneția, a necesitat prelun- . . — . ------------ ----------- au

Coș- 
_ ______ _________ a
tost Margall, care a Înscris 25 de 
puncte.

girL baschetbaiiștiil spanioli 
ctștigat cu 105—104 *48 —42). 
geterul echipei învingătoare

Miroslav Șubrt (Cehoslovacia)

ORGANIZAREA A FOST EXCELENTA,
SUB TOATE ASPECTELE!

cehoslovac Miroslav Șubrt, primul vicepre- 
intemaționale de hochei pe gheață a fost.

Reputatul specialist 
ședințe al Federației 
de-a lungul anilor, de mai multe ori oaspete al țării noastre, 
iar acum a fost delegat al forului internațional la „europenele" 
de juniori — grupa ,.B" de la Miercurea Ciuc.

— Cum apreciați desfășurarea 
acestei competiții hocheistice 7

— Organizarea, sub toate as
pectele, a acestei grupe „B“ a 
campionatului juniorilor, a fost 
excelentă. Totul a fost pus la 
punct și rezolvat pînă la nive
lul celui mai mic detaliu. Pa
tinoarul nici nu mai seamănă 
cu cel pe care-l știam mai de 
mult. El este acum, realmente, 
o bază sportivă modernă, li 
felicit călduros pe prietenii din 
România pentru tot ceea ce au 
realizat in organizarea compe
tiției, in care, pur și simplu, 
s-au întrecut pe ei,

— Să înțelegem prin aceasta 
că aici, la Miercurea Ciuc, ar 
putea fi organizate și alte com
petiții internaționale de anver
gură ?

— După opinia mea, da 1 
Se poate organiza aici oricare 
dintre competițiile forului in
ternațional, cu excepția, bineîn
țeles, a meciurilor grupei „A" 
a campionatului seniorilor. Pa
tinoarul, repet, răspunde 
gențelor, iar luxosul 

Bradul" din vecinătate

exi- 
hotel

de minune în ajutorul organi
zării.

— Dar 
care ați 
spune?

— Am

despre competiția la 
asistat, ce ne puteti

văzut multe meciuri 
interesante, de un nivel tehnic 
care vine sd demonstreze că 
hocheiul a făcut pași serioși pe 
linia creșterii calității sale. E- 
chipele Franței și Italiei au de
monstrat un remarcabil progres 
valoric. Din păcate, a existat 
aici o oarecare tendință spre 
jocul „tare", care poate fi pe
riculoasă. Este vorba, in fond, 
despre niște juniori, care au o 
bună pregătire fizică, dar nu și 
o pregătire tehnică pe măsura 
acesteia, și care caută să supli
nească tehnica prin forță. Cind 
vor ajunge insă să fie stăpini 
pe toate mijloacele de expri
mare pe gheață, inclusiv 
tehnică, vom avea de-a 
cu siguranță, cu hocheiști 
bună clasă internațională, 
aceasta va însemna foarte

dezvoltare a

pe 
face, 
de o

mult
pentru viitoarea 
hocheiului.

SLIVEN MINDRIA TRADIȚIEI, 
AMBIȚIILE PREZENTULUI...

Venind de la Ruse cu autocarul, prin Biala 
ți Veliko Tîrnovo, traversînd Balcanii (Stara 
Pianina) prin pasul Republicii, coborînd la 
Gurkovo și urmînd, apoi, pe autostrada Sofia — 
Burgas firul Tundjei, Slivenul apare vizitatoru
lui ca un oraș pitoresc, înconjurat de înălțimi, 
așezat la capătul defileului format de micul rîu 
Asenovka, scăpat din strînsoarea munților. De
corul este de carte poștală, aerul pur ca cris
talul, condițiile- naturale explică vechimea așe
zării de care pomenea, cu multe Secole în ur
mă, exploratorul și geograful arab Idrisi, de 
care amintesc și ruinele unor contraforturi ro
mane.

Supranumit ,,Manchester al Bulgariei*  datorită 
tradiției locale în industria textilelor — la 1834 
Dobri Jeliazkov a înființat aici prima fabrică 
textilă din Balcani — Slivenul șî-a perpetuat și 
îmbogățit tradiția, zecile de mici fabrici disper
sate de-a lungul defileului Asenovkăi jucînd un 
rol de avangardă în dezvoltarea industrială din 
cea de-a doua jumătate a secolului trecut. Pres
tigiu! cucerit este apărat astăzi de Combina-

tu! de linârla „Gheorghi Dimitrov'*,  cel 
mare din țară, de întreprinderea „Sabi ___
trov“, renumită pentru calitatea covoarelor de 
tip persan, a mochetelor, a stofelor de mobilă 
și draperiilor.

După 1944 orașul a crescut vertiginos — nu
mără astăzi peste 100 000 de locuitori —, iar 
dacă industria textilă a rămas nu numai o le
gătură cu Istoria ci șl un motiv de mîndrie 
contemporană, ponderea ei in ansamblul dez
voltării industriale a lăsat intiietatea, în ulti
mii 10 ani, industriei metalurgice și celei de 
construcții mecanice, intreprinderite-fanion ale o- 
rașulul sint azi marele combinat de mașini u- 
nelte ,,Pobeda“ șl uzina de dinamuri ți derna- 
roare. Alături de ele, Fabrica de sticlă de cris
tal, atelierul de sticlă de cuarț, fabrica de 
lămpi electrice cu vacuum — care a „patronat*  
echipa de cros a României, participantă la cea 
de-a XXVI-a ediție a Crosului Balcanic — și 
încă altele, mai mari sau mai mici, comple
tează imaginea unul puternic centru industrial.

In ciuda acestei dezvoltări, orașul și-a păstrat

mai 
Dimi-

48,48 (scor 3—1), Schroder 
50,51, Peters min. 51,42 și 
gler min. 58,29.

A urmat partida dintre 
Ionia și România, abordată de 
hocheiștii 
crederea, 
teptărilor, 
hocheiștii 
cu... 3—0 ! 
nefericită, 
mul rînd 
slabe a portarului Netedu. ca
re n-a reușit să apere nici unul 
dintre cele... 3 șuturi ale po
lonezilor 1 în această situație, 
Netedu a fost schimbat, 
lui fiind luat de Fekete

3—0 în nici 
indiscutabil, un 
dar hocheiștii 
demobilizat, ba 
străduit să joace cit mai bine, 
ceea ce, în mare măsură, au și 
reușit. Ei nu numai că au echi
librat jocul, dar minute de-a 
rinduL l-au dominat clar.

De notat că echipa noastră a 
avut 38 de șuturi la poartă (4 
bare — Justinian, Cazacu, A- 
xinte, Costea), iar formația po
lonă doar 28 (o bară), dar sco
rul a rămas cel fixat prin go
lurile înscrise, în ordine, de : 
min. 1,31 Dziubinski, 3,04 Jobc- 
zyk, 3,35 Kokoszka (3—0), 4,37 
Cazacu (3—1), 7,21 Moroșan
(3—2), 26,09 Zabawa (4—2), 26.25 
Kloczek (5—2), 27,41 Huțanu 
(5—3). 30,55 Cazacu (5—4), 42,29 
Chrzaster (6—4), 55.02 Justinian 
(6-5).

în optimile de finală ale tur
neului de la Nancy, Hie Năs- ■ 
tase l-a învins cu 7—6, 6—3 pe 
Guilermo Vilas, favoritul nr. 1 
al concursului. Condus cu 4—1, 
Năstase a egalat la 4 și mai 
apoi a cîștigat la ,,tie-break“ 
(7—4). în setul următor, prin- 
tr-un joc tehnic plin de fan
tezie Năstase s-a impus clar.

La dublu. Năstase — Panatta 
au învins cu 6—4, 6—2 pe Be
del — Deblicker (Franța).

Po-

noștri cu toată în- 
Dar, împotriva as- 
chiar în min. 3,35 
polonezi conduceau 
O situație cu totul 
datorată — în pri- 
— evoluției foarte

VIRGINIA RUZICI 
ÎNVINGE LA BOSTON

în turneul de la Boston, in 
optimi, Virginia Ruzici a în
vins-o cu 6—3, 6—4 pe Kathy 
Horvath (S.U.A.).

DANA NUȚU, REMIZA 
CU VUJICI

loeul
este, 
greu, 
s-au

4 minute 
handicap 

noștri nu 
dimpotrivă s-au

în turneul de șah de la Bel
grad, partida întreruptă dintre 
Dana Nuțu și Branka Vujici 
s-a încheiat remiză. în clasa
ment conduce Ludmila Zaifeva 
(U.R.S.S.) cu 6,5 p. Dana Nuțu 
este a 6-a cu 5,5 p.

HALTEROFILII PE LOCURI 
FRUNTAȘE IN „CUPA 

PRIETENIA"

In .. . ___  _____
la Lvov, sportivii sovietici au 
bilit trei recorduri mondiale 
L Sarkisian (cat. pană) — 
kg la „smuls" și 167,5 kg 
„aruncat", iar A. Avsetov ___
ușoară) — 148,5 kg la „smuls". La 
cat. pană, Sarkisian a ocupat lo
cul 1 cu 297,5 kg, concurentul 
român Gheorghe Maltei dosiri- 
du-se al treilea la „aruncat" cu
147.5 kg șl pe locul 4 la total cu
257.5 kg. La cat. ușoară a cîști
gat Avsetov cu 322,5 kg, în timp 
ce halterofilul român Gelu Radu 
s-a clasat pe locul 3 cu 227.5 kg. 
El a ocupat locurile 3 și pe sti
luri : 120 kg la „smuls" șl 157,3 
kg la „aruncat".

„Cupa Prietenia*  la haltere, 
sta- 
prin 
1B3,S 

la 
(cat.

TBAI
PROGRAMUL SEMIFINALELOR
Ieri, la Zurich au fost sta

bilite, prin tragere la sorți, 
meciurile semifinalelor cupelor 
europene, după cum urmează :

C.C.E. : Real Madrid — In- 
ternazionale ; F.C. Liverpool 
— Bayern Munchen.

CUPA CUPELOR : Dinamo 
Tbilisi — Feyenoord ; F.C. Carl 
Zeiss Jena — Benfica.

CUPA U.E.F.A. : Ipswich —

IN CUPELE EUROPENE
’67

în 
a- 
în

F.C. Koln ; Sochaux — A.Z. 
Alkmaar.

Primele echipe sint gazde 
manșa I, programată la 8 
prilie, returul la 22 aprilie,
finala Cupei U.E.F.A. (tur-re- 
tur) primul meci va avea loc 
pe terenul învingătoarei în 
partida dintre Ipswich și F.C. 
Koln.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR UNGURI 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

Pregătindu-se pentru meciul 
cu România, reprezentativa de 
juniori a Ungariei a susținut 
un meci amical Ia Edeleny, cu 
selecționata R.D. Germane, pe 
care a întrecut-o cu 3—1 
(0—1), prin golurile marcate 
de Detari (3), respectiv Wag
ner. Gazdele au aliniat echipa :
Piei — Schmutzer, Kraft, Var
ga, Pecsics — Balogh (Hor
vath), Detari, Topor (Markus) 
— Takacs, Kiprich, Fodor.

aerul curat, de stațiune montana, pentru câ zo
na industrială a fost amplasată in partea de 
sud-est, iar curenții de aer (renumiți) dinspre 
defileu primenesc în permanență atmosfera, gonind 
fumul, reziduurile în afara orașului.

Chiar dacă nu este ostentativă, ca într-o me
tropolă, tradiția, istoria te întîmpină la tot pa
sul, în casele vechi, joase, din orașul vechi, 
construit în perioada Renașterii naționale, pe 
care locuitorii le văruiesc în fiecare primăvară. 
Timpul n-a reușit să șteargă aspectul romantic 
al orașului, chiar dacă centrul este dominat de 
impunătorul hotel Sliven, un turn cu 16 etaje, 
care sfidează, parcă, crestele din jur.

Tradiția culturală este pe măsura celei In
dustriale — aici s-a născut Dobrl Cintulov, pri
mul poet revoluționar al Bulgariei — Iar spor
tul, preocupare preferată a locuitorilor orașului, 
munteni robuști, puternici, oferă Slivenului nu 
doar mindria de a fi primul oraș din Bulgaria 
în care a luat ființă o grupare organizată 
(Societatea de gimnastică și tir, la 1879) ci 
și cinstea de a fi produs, în timpuri recente, 
campioni de marcă ai sportului bulgar, vedete 
de talie internațională, precum halterofilul Ne- 
rair Nurikîan, fost recordman mondial șl me
daliat olimpic, atleții Mihail Jelev (campion eu
ropean), lanko Bratanov Rosița Pehlivanova, vo
leibalistul Ilia Pondalov, boxerii Ivan Mihailov, 
Stefan Panaiotov și Atanas Suvangiev, luptătorii 
Miho Dukov și Nikolai Dinev etc. Azi, nume
roasele baze sportive ale orașului primesc zil
nic sute de copii și juniori care se pregătesc 
să ducă mai departe tradiția concitadinilor lor. 
De fapt, întreg farmecul orașului este dat de 
îmbinarea armonioasă a prezentului cu tra
diția...

După cum se știe, la 25 mar
tie, la Mako, va avea loc prima 
manșă a meciului de calificare 
pentru campionatul european 
de juniori, dintre reprezentati
vele Ungariei și RomânieL

O NOUA COMPETIȚIE : 
„SUPERCUPA INTERCONTINEN

TALA*
Prima ediție a „Supercupel in

tercontinentale" se va dispdta In
tre 18 șl 30 iunie pe stadionul 
„Giuseppe Meazza" din Milano, 
cu participarea echipelor Real 
Madrid, Boca Juniors, Penarol 
Montevideo, Internazionale Milan® 
șl A.C. Milan.

Competiția se va disputa sistem 
turneu (fiecare cu fiecare). fn 
prima zi fiind programate meciu
rile internazionale — Penarol șl 
A.C. Milan — Boca Juniors.

ALTE REZULTATE
LA RIAD (Arabia Saudită) au 

început partidele din cadrul gru
pei a n-a asiatice a preliminarii
lor C.M. Primele 
rein — Siria 1—0 
Qatar 1—0 (1—0).

rezultate : Bah- 
(0—0) și Irak —

de-a 22-a edițieDEBUT în cea
a „Cupei Libert adores", care re
unește cele mal 
din America de 
primelor partide 
trai (Argentina) 
(Argentina) 0—1, 
Lima (Peru) — 
2—1.

valoroase echipe 
Sud. Rezultatele 
: Rosario 
— River 
Sporting Cristal 
Atletico

Cen-
Plate

(Peru)

FORMAȚIILE de juniori ale Ar
gentinei, Israelului șl Noii Ze- 
elande participă, la Buenos Aires, 
la turneul de calificare pentru 
C.M. din Australia, la care se va 
califica cîștigătoarea competiției. 
In primul meci: 
— Israel 0—0.

Noua Zcelandă

Vladimir MORARU

DE CHILE s-a 
internațională

LA SANTIAGO 
disputat partida 
dintre selecționatele Chile și Co
lumbia. Gazdeile au cîștigat cu 
2—1 (1—0).


