
întreprinderea de țevi „Republica"

LA A.S. „GLORIA"-O MARE 
AMBIȚIE COLECTIVĂ: OBȚINEREA 

UNOR REZULTATE ÎNALTE!
Unele asociații sportive își 

iau numele întreprinderilor de 
Pe lingă care ființează : „Vul
can". „Timpuri Noi“, ,, Flacăra 
roșie". Altele. în entuziasmul 
începutului de drum, se înscriu 
în marele registru sportiv al 
tării sub numele de Victoria, 
Avintul, Biruința. Asociația 
sportivă de pe lingă întreprin
derea de țevi „Republica" din 
Capitală face parte din aceasta 
a doua categorie. în optimismul 
activității viitoare și-a spus 
„GLORIA".

— Dumnealui — ne spune 
inginerul Pani Soare, arătînd 
spre un tinăr — este lăcătuș. 
Desigur. îl cunoașteți : este A- 
lexandru Oătineanu. maestru e- 
merit al sportului, campion 
mondial la popice. în proba pe 
echipe. Margareta Cătineanu, 
soția lui, lucrează tot aici. la
borantă la „Determinări fizico- 
mecanice", fiind Si ea o spor
tivă de frunte a tării : dublă 
campioană mondială. Ia indivi
dual și cu echipa de popice.

înalt, masiv, inginerul Paul 
.Soare este o fostă glorie a... 
„Gloriei" ; a iuoat ani buni în 
echipa de rugby a întreprinde
rii (locul IV. in Divizia „A", in 
1984. după Steaua. Dinamo și 
Grivita Roșie). Acum este șef 
al Compartimentului de întreți

Turneul international de box „Centura de aur1'

ÎNVINGĂTORI Șl ÎNVINȘI MERITUOȘI, 

DAR Șl SUCCESE NECONCLUDENTE
• Pentru o bună comportare la campionatele europene, pregătirile trebuie intensificate

Programat cu 40 de zile îna
intea campionatelor europene, 
turneul international de box 
„Centura de aur" era prevăzut 
ca o importantă etapă de pre
gătire și verificare in planul de 
antrenament al pugiliștilor noș
tri fruntași. în aoelași timp, 

X,

După victoria rapidă (k.o.l) obținută in fața 
lui H. Djabrailov (U.R.S.S.), Gh. Butnaru 
impreună cu antrenorul D. Gheorghiu, în 

colțul ringului
Foto : Dragoș NEAGU

competiția a reprezentat și prin
cipalul criteriu de selecție a lo
tului reprezentativ care urmea
ză să înceapă preparativele-pen
tru campionatele continentale. 
Dealtfel, pe baza comportării 
sportivilor români. Biroul fede
ral a Si stabilit lotul reprezen
tativ.

După cum se știe, reprezen
tanții noștri au terminat învin
gători la 8 din cele 12 catego
rii de greutate. Nicolae Nicolae 
(cocoș). Titi Cercel (pană), Vio-

CUPA PRIMĂVERII" LA MARS
A ni-a etapă, ultima, a „Cupei 

primăverii" la marș, desfășurată 
pe Stadionul tineretului din Ca
pitală, pe pistă, a fost clștigată 
de următorii concurenți : copii 
— 1 km : I. Manea (PTT) 5:33,2 
Începători — 2 km : I. Kiss 
(CSM Reșița) 12:02,7, Juniori ll 

nere la secția Trăgătorie țevi 
la rece, membru al Comitetului 
de partid al întreprinderii șl 
răspunde totodată de activita
tea asociației sportive.

— Dumnealui, continuă inso- 
tttorul nostru prezentarea spor
tului șl a sportivilor de la „Re
publica". este strungar... îl 
cheamă Gheorghe Dumitrescu, 
maestru al sportului, tot la po
pice. în echipa noastră „Gloria* 
care, anul trecut, a cucerit tit
lul de campioană a tării. încă 
două nume, dintre multe altele, 
și am încheiat cu acest sport 
atît de popular, atît de îndră
git în întreprindere : Ana Pe
trescu, ajutor programator la 
Centrul de calcul — maestră e- 
merită a sportului — si Florica 
Neguțoîu, laborantă, tot maes
tră emerită a sportului.

„Republica" este prima în
treprindere de țevi din tară, 
în uriașele, în modemele ei 
hale, se realizează o gamă va
riată de produse. Performanța, 
gloria, faima profesională a co
lectivului : competitivitate pe 
toate continentele lumii ! Se 
muncește cu entuziasm, cu efi
ciență. cu angajamente sporite

Vosile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

rel Ioana (semiușoară). Drago- 
mir Iile (ușoară). Vasile Gir- 
gavu (mijlocie mică). Gheor
ghe Butnani (mijlocie). Ion 
Cernat (grea) și Teodor Pîrjol 
(supergrea) obținînd „centuri
le" la categoriile lor. Dar, ju
decind după concurentii exis- 

tenți pe foile de 
participare la toa
te categoriile, du
pă dificultatea cu 
care au fost obți
nute aceste victo
rii. trebuie să spu
nem că nu toate 
aceste „centuri" au 
valoarea unor per
formante aprecia
bile.

Fără îndoială, u- 
nul dintre boxeții 
români care a 
manifestat o foarte 
bună formă de 
concurs este semi- 
ușorul Viorel Ioa
na. Deși pe partea 
sa de tablou n-au 
figurat cei mai va
loroși concurenți ai 
categoriei. V. Ioa
na i-a depășit ca
tegoric pe toți ad
versarii săi. in rîn- 
dul cărora s-au si
tuat și principalii 
pretendent; la un 
loc în echipa na
țională : FI. Liva- 
daru, H. Sultan, FI. 
Stan.-

în evident pro
gres fată de evo
luțiile anterioare
s-a prezentat si u- 
șorul Dragomir
Uie. Cunoscut ca 
un deosebit de ta
lentat boxer, capa
bil să deruteze cu 
eschivele și „fen

tele" sale și pe cei mai experi
mentați sportivi. D. Ilie a adău
gat pregătirii sale și capacitatea 
de luptă necesară. Dacă va con
tinua să-și îmbunătățească re
zistenta de concurs, D. Ilie este 
capabil — așa cum a dovedit-o 
Si acum — să obțină succese în 
fata oricărui adversar.

Recentul cîștigător al „centu
rii" la categoria cocos, musce- 
leanul Nicolae Nicolae, s-a do
vedit nu numai cel mai bun 
boxer român al momentului, ci

a
— 5 km ; V. Ulrica (PTT) 25:55,9; 
Juniori 1 — 5 km : L. Tudor 
(Steaua) 24:59,2, seniori — 10
km : C. Staicu (PTT) 41:03,8, L. 
Pescaru (C.S.M. Pitești) 41:17,4. 
Trofeul pus In joc a revenit 
mărșăluitorilor de la P.T.T. 
(NJ), NICOLAE — eorespj
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JUNIORI ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE

LA TURNEUL DE LUPTE LIBERE 
DIN R. D. GERMANA

La Schwerin (R. D. Germa
nă) a avut loc un turneu inter
national de lupte libere pentru 
juniori, la care au participat și 
sportivi din lotul tării noastre. 
Cele mai bune comportări le-au 
avut juniorii Bela Uvegheș (cat. 
52 kg). Constantin Damaschin 
(75 kg) șl Dumitru Chiru (81 
kg), învingători la categoriile 
respective. Pe locul 2 s-au cla
sat Gh. Kerekeș (58 kg), V. 
Andraș (60 kg), L. Ghergheil 
(85 kg) și V. Modoran (+87. kg), 
iar pe locul 3 Gli. Neagoe (48 
kg). Sportivii noștri au fost în
soțiți de antrenorul Ilie Chirilă 
și de arbitrul Vasilc Coman.

șl un sportiv eapabil de succe
se internaționale. Victoria sa 
asupra lui Choi Sung Iun 
(R.P.D. Coreeană) este edifica
toare. La această categorie. Bi
roul F.R. Box. alcătuind lotul, 
s-a găsit inlr-o plăcută dilemă: 
să aleagă intre N. Nioolae și D. 
Cipere (medaliat olimpic și de
clarat cel mai bun sportiv din 
Europa în 1980). incomplet refă
cut in urma unui accident su
ferit.

Dintre învingători ar rtșai tre
bui menționat supergreul Teo
dor Pîrjol. care a avut unele 
prestații bune (in disputele cu 
N. Grigore si cu Jo Bong Gil 
— R.P.D. Coreeană), dar s-a 
dovedit si lipsit de orientare 
tactică în meciul’ cu cubanezul 
R. Herrera, în fata căruia a 
primit o decizie discutabilă. La 
aceeași categorie, am consem
nat comportările total diferite 
ale lui Nicolae Grigore : foarte

Mihai Franca
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REVENIREA LUI CARMEN BUNACIU-0 NOUĂ RAZĂ 
DE SPERANȚĂ PENTRU ÎNOTUL ROMÂNESC

După o absență de aproape 
o jumătate de an, Carmen Bu- 
naciu revine în mod spectacu
los în piscina de concurs, în
cercând sâ dovedească tuturor, 
chiar și celor care nu mai credeau 
’ntr-o revenire a ei în fruntea 
ierarhiei mondiale, că nu a 
depus armele, că va încerca în

Carmen Bunaciu a revenit in piscină cu gindul la noi victorii 
de prestigiu.

GIMNASTELE NOASTRE ȘI-AU ÎNCHEIAT
TURNEUL DE PREGĂTIRE'$1 CONCURSURI
DEMONSTRATIVE ÎN S.U. A. Șl VENEZUELA

Echipa României s-a înapoiat Ieri la București

Gimnastele noastre, la puține clipe după aterizarea cursei TAROM 
de la New York

Foto : I. MIHĂICA

Echipa feminină de gimnas
tică a României, în' frunte cu 
multipla campioană olimpică, 
mondială și europeană, Nadia 
Comăneci. care a efectuat un 
turneu de pregătire și con
cursuri demonstrative în Sta
tele Unite șl Venezuela, s-a 
înapoiat ieri după-amiază ' în 
Capitală. La New York, Hart
ford, Cincinatti, Indianapolis, 
Detroit. Philadelphia, Caracas, 
Maracay, Valencia și Washing
ton reprezentantele țării noas
tre au purtat cu cinste mesajul 
de prietenie și pace al tinere
tului sportiv din România, evo- 
luînd in fata unor sVi pline 
și în aplauzele entuziaste a 
zeci și zeci de mii de specta
tori, Nadia Comăneci, Emilia 
Eberle, Rodica Dunca, Cristina 
Grigoraș, Dumitrița Turner, 
Melita Ruhn, Marilena V1&- 
dărău, Lavinia Agache, Ecate- 
rina Szabo, Mihaela Stănuleț, 
Dorina Ungureanu și Dorina 
Cordoș, campioană absolută de 
gimnastică ritmică-modernă a 
țării noastre, au efectuat, de-a 
lungul turneului, numeroase 
antrenamente, in cadrul cărora 
și-au perfecționat noile exer- 

continuare să aspire la recor
durile lumii. ..încălzirea" și-e 
făcut-o în prima zi a campio
natelor naționale în bazin de 
25 m de la Hunedoara, cînd a 
devenit campioană a sprinte
relor cu un nou record perso
nal (59,06 — 100 m liber). Și 
aceasta fără nici un fel de 

ciții liber alese pe care le pre
gătesc pentru principalele eve
nimente ale anului competițio- 
nal. campionatele europene de 
la Madrid. Jocurile Mondiala 
Universitare de la București șl 
Campionatele mondiale. Pretu
tindeni, reprezentantelor școlii 
românești de gimnastică li s-a 
făcut o caldă primire, iar spor
tivele noastre au luptat și au 
reușit în fiecare apariție publi
că să prezinte la un înalt ni
vel prestigioasa carte de vizită 
a gimnasticii românești.

Bucuroasă de a se afla din 
nou acasă, în mijlocul familiei 
și a celor dragi. Nad a Coma
neci ne-a spus la aeroport : 
,A fost un turneu util care, 
în ciuda multelor deplasări, 
ne-a dat prilejul să muncim 
intens pentru șlefuirea exerci- 
țiilor, pentru pregătirea cu ma
ximă responsabilitate a viitoa
relor noastre evoluții. Ne-am 
bucurat de o călduroasă pri
mire Pe continentele nord și 
sud-american și sint tnîndră că 
turneul nostru a avut un ecou 
favorabil în rîndurile iubitorilor 
de gimnastică".

pregătire specială pentru pro
cedeul craul !...

Specialiștii prezenți în jurul 
piscinei începuseră sâ se agite : 
cum va înota Carmen in pro
bele sale favorite (100 m și 200 
m spate), cunoscute fiind con
dițiile in care ea s-a prezentat 
la acest concurs ? Din motiva 
de sănătate. Carmen Bunaciu 
avea Înaintea startului doar un 
stagiu de pregătire fizică de o 
lună de zile și de trei săptă- 
mini de antrenament in bazin.

Recordmana României, com
plet schimbată în bine, sănă
toasă. mai viguroasă și mai op
timistă a ținut insă, cu aceeași 
ambiție demnă de toată lauda, 
să arate că se gîndește la alte 
victorii de prestigiu. Șl ne-a 
dovedit-o din plin tuturor : 
61.56 în cursa de 100 m. apoi 
62,01 în prima „sută" (spate) 
a ștafetei de 4X100 m mixt 
și. in final. 2:12,16 Ia 
200 m. „Dacă mal aveam 
măcar donă săptămini de 
pregătire pentru acest con
curs — spunea Carmen du
pă cursă — aș fi putut înota 
distanta în mai puțin de

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. 2-3)



CANOTOARELE VÎSLESC ACUM... Șl PE PLOAIE, Șl PE VlNT!
Snagovul ne-a primit acum, 

in prag de primăvară, cu stropi 
reci de ploaie și vînt foarte 
puternic. Canotoarele, și cele 
consacrate, ca și cele de pers
pectivă. aliniate pe mal, pri
veau — alături de antrenorii 
lor de la cluburi — apa 
brăzdată de valuri mari, 
care făceau practic imposibilă 
lansarea flotilei. Așadar — mo
ment de pauză irî pregătirea 
specifică. începută mai devre
me ca in alti ani. dar nu și 
de odihnă. Pe rînd. fetele au 
intrat în sala de forță compen
sând într-un fel orele de vîslit 
direct ne apă. Compensînd pen
tru că. acum, cele mai bune 
ramere și vîslașe din tară, ca și 
cele din grupul începătoarelor, 
sau din cel de perspectivă (in
termediar) au la dispoziție o 
sală specială unde — într-un 
cadru redus — depun aproxi
mativ aceleași eforturi, execu- 
tînd mișcarea clasică de vislit. 
Iată deci că. urmare a efortu
rilor federației de specialitate 
și a conducerii bazei nautice 
(director Florian Laslău), chiar 
și atunci cînd vremea este 
potrivnică (și in sezonul 
acesta ne putem aștepta destul 
de des) canotoarele pot „trage" 
la vîsle sau rame în condiții 
foarte bune, urmărite direct de 
către antrenori, gata să îndrep
te orice greșeală de ordin teh
nic.

Se lucrează intens, după un 
program judicios alcătuit. Se

trag concluzii după fiecare șe
dință și datele obținute se pre
lucrează rapid, se compară cu 
cele din anii trecuti. Progra
mul fetelor este, firește, dife
rențiat ; de la Sanda Toma. 
campioana olimpică, sau de la 
Olga Homeghi-Bularda sau Va
leria Răcilă-Roșca antrenorii 
pretind mai mult decit de la 
grupul începătoarelor, sau cel

® Consacratele și „noul 
val” in program diferențiat 
® Autogestiune economică 
Io baza nautică Snagov 
© Lenuța Sansu a trecut 
în... tabăra antrenorilor

<\\\\\\\\\\\\\\^

intermediar, de perspectivă. O 
primă și plăcută surpriză — a- 
lături de „noul val“ al canota
jului fetninin. fete tinere care 
vor ieși pentru prima oară pe 
apă în această primăvară, se 
află și Lenuta Sansu (a făcut 
parte din .,opt”-ul reprezentativ 
la C.M. din 1977 și 1979), Care 
a abandonat activitatea compe- 
tițională urmînd să-și foloseas
că bogata experiență în creș
terea celor care vor prelua șta
feta. Cu acest prilej am aflat

că numărul celor care au tre
cut „in rezervă" este mult mai 
mare. Mai precis. Elena Oprea, 
Florica Dospinescu. Angelica 
Apostcanu, Marlena Zagoni, 
Carmen Constantinescu, Vero
nica Jugănaru, Elena Cătescu, 
Elena Avram. Maria Catană. E- 
’ena Iacob. cele mai multe 
dintre ele medaliate la diverse 
ediții ale C.M. și (în mod sur
prinzător) chiar mai tinerele 
Ana Iliuță sau Maria Maoovi- 
ciuc s-au retras din activitate. 
Oare cîte dintre ele vor urma 
exemplul Georgetei Mașka (as
tăzi antrenoare la Dinamo) sau 
al Lenutei Sansu, 7

Nu vrem să încheiem aceste 
rînduri fără să amintim si de 
eforturile celor care se strădu
iesc să asigure canotoarelor 
condiții cit mai bune de pregă
tire. Am fost realmente impre
sionați de calitatea lucrărilor de 
la sala de forță și punctul de 
refacere dună efort, ambele co- 
respunzînd la această oră unor 
cerințe extrem de pretențioase. 
Mai mult. în ideea autogestiu- 
nii economice, gospodarii ba
zei au amenajat o seră legumi
colă. care împreună cu terenul 
cultivabil vor asigura o parte 
importantă din calitatea de le
gume ce va fi. consumată în 
această vară de sportivi. Iată 
un exemplu care merită să fie 
urmat !

A. V.

La intreruperea campionatului Diviziei
*

DISPUTA PENTRU TITLU (Șl RETROGRADARE) RAMiNE DESCHISA
S-au consumat 19 etape în Di

vizia „A" de rugby fără ca lu
crurile să se clarifice. „Duelul" 
pentru titlul de campioană a ță
rii. dintre Dinamo și Steaua, ră- 
mtae deschis, cine știe, poate 
pină la meciul direct (dacă pină 
atunci Farul nu va Încurca soco
telile dinamoviștilor, iar Știința 
Cemln pe cele ale rugbyștilor 
din parcul sportiv Ghencea).

Incertă este șl... medalia de 
bronz, spre care aspiră, de ase
menea. două echipe. Știința 
Cemln șl Farul, ambele cu ace
lași punctaj, 47. Intr-o netă reve
nire de formă (desigur, excep- 
ttnd ultimul lor rezultat, doar

10—0, pe teren propriu, cu C.S.M. 
Sibiu !), constănțenli par mal 
aproape de acest obiectiv ; pe 
de altă parte și climatul de mun
că în echipa de pe ~ ‘
mai bun, amintind 
de aur* a ,,15“-lui 
Naca (,.exprimată* 
tlurl de campioană

La polul opus, o singură certi
tudine : Constructorul Constanța 
(22 p) nu mal poate evita reve
nirea în eșalonul secund. In 
schimb, nu poate fi încă preciza
tă formația care o va urma. Cea 
mai amenințată rămîne Rapid 
(30 p), dar nici Universitatea Ti
mișoara (31 p) și P.T.T. Arad

(32 p) nu sînt scutite de emoții, 
mal ales după neașteptatele pier
deri de puncte din ultima etapă.

CAMPIONATE • COMPETIȚII o CAMPIONATE
PRIMUL TURNEU DIN TURUL Hi AL DIVIZIEI „B” DE 

VOLEI
în șase orașe s-a desfășurat 

primul turneu (pe serii) din car 
drul turului trei al Diviziei „B“ 
de tineret la volei. Iată rezulta
tele comunicate de coresponden
ții noștri :

MASCULIN, seria I (Iași) : 
„Poli* Iași — Vulcan Buc. 3—2, 
Constructorul Brăila — Steaua II 
Buc. 3—1, C.S.M. Suceava — 
PECO Ploiești 3—0, Relonul Să- 
vinești — Electra Buc. 3—1 ; 
Electra — Steaua II 3—1, Vulcan
— C.S.M. 0—3, Relonul — Poli
tehnica 3—0, PECO — Construc
torul 2—3 ; Constructorul — 
Vulcan 3—0, Politehnica — E- 
lectra 0—3, Steaua II — PECO 
1—3, C.S.M. — Relonul 3—0 ; 
seria a Il-a (Tîrgoviște) ; I.O.R. 
Buc. — Progresul Buc. 3—0, 
Calculatorul Rm. Vîlcea — Elec- 
troputere Craiova 3—1, Metalul 
Hunedoara — SARO Tîrgoviște 
3—2, I.C.I.M. Brașov — Petrolul 
Ploiești 3—0 ; Electroputere — 
Progresul 3—0, Metalul — I.C.I.M. 
3—2, SARO — I.O.R. 3—2, Calcu
latorul — Petrolul 3—1 ; Petro
lul — Progresul 3—0, I.O.R. — 
Electroputere 3—0, SARO — 
I.C.I.M. 3—1, Metalul — Calcula
torul 3—2 ; seria a IlI-a (Ora
dea) : Motorul B. Mare — Voința 
Alba Iulia 3—0, Oțelul Or. Dr. 
Petru Groza — Constructorul A- 
rad 3—1, C.S.U. Unirea Oradea
— „U“ Cluj-Napoca 3—1, Voința 
Victoria Zalău — Electromureș 
Tg. Mureș 3—1 ; Electromureș — 
Constructorul 3—1, Voința Alba 
Iulia — Voința. Zalău 3—1, C.S.U.
— Oțelul 3—0, Motorul — ,,U“ 
3—2 ; Electromureș — Voința 
Alba I. 3—2, „U* — Voința Zalău

3—1, C.S.U. — Constructorul 3—0, 
Motorul — Oțelul 3—1.

FEMININ, scria I (Piatra 
Neamț) ; C.S.Ș. Suceava — Peni
cilina II Iași 3—0, Spartac Buc.
— I.T. Buc. 3—0, Voința Buc. — 
Prahova I.P.G. Ploiești 3—1, 
Ceahlăul P. Neamț — Braiconf 
Brăila 3—1 ; I.T.B. — Braiconf 
0—3, Penicilina II — Voința 0—3, 
Spartac — Prahova 3—1, Ceahlăul
— C.S.Ș. 3—2 ; Braiconf — Spar
tac 1—3, C.S.Ș. — I.T.B. 3—0, 
Voința — Ceahlăul 3—0, Prahova
— Penicilina II 3—0 ; seria a II-a 
(Rm. Vîlcea) : Calculatorul Buc.

— A.S.S.U. Craiova 3—0, Dacia 
Pitești — Confecția Buc. 3—0, 
Chimia Rm. Vîlcea — Chimia Tr. 
Măgurele 3—0, Universitatea Ti
mișoara — Albatros Constanța 
3—0 ; Calculatorul — Chimia Tr. 
M. 3—0, Universitatea — Dacia 
3—0, Chimia Rm. V. — Albatros 
3—0, Confecția — A.S.S.U. 3—2 ; 
Dacia — Albatros 3—1, Universi
tatea — A.S.S.U. 3—1, Chimia 
Rm. V. — Calculatorul 3—2, Con
fecția — Chimia Tr. M. 3—2 ; 
seria a IlI-a (Tg. Mureș) : Texti
la Cisnădie — C.S.M. Libertatea 
Sibiu 0—3, C.S. Zalău — Con
structorul Arad 3—0, G.I.G.C.L. 
Brașov — Olimpia Oradea 3—1, 
Corvinul Dacia* Deva — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 0—3 ; Olimpia
— Corvinul 2—3, Constructorul — 
G.I.G.C.L. 0—3, Textila — C.S. 
Zalău 3—1, C.S.M. — Metaloteh- 
nica 3—2 ; G.I.G.C.L. — Textila 
3—0, Corvinul — Constructorul 
3—1, C.S. Zalău — C.S.M. 0—3, 
Metalotehnica — Olimpia 3—0. 
(Corespondent! : D. DIACONESf 
CU, M. AVANU, I. GHIȘA, C. 
RUSU. S. GEORNOIU, C. AI.BU)

ACTUALITATEA LA CICLISM
CE SENIORII șl o 

juniorii din lotul 
disputau săptămînă 

la Constanța, „Cupa 
in București, rutierii ră-

IN
parte 
național Ișl 
trecută, 
F.B.C.“, ______
mașl acasă au participat $1 ei la 
două Importante concursuri :

TIMP 
dintre

„Cupa C.S.S. 2“ și „Cupa a 60-» 
Aniversare a P.C.R." (in organi
zarea C.S.S. 1), ambele alergări 
programate pe circuitul din par
cul Herăstrău. Îmbucurător de 
semnalat faptul că la cele două 
„Cupe" s-au alinlat cite 100 de

A SOSIT 0 DELEGAȚIE DIN SUSENI!

MARȘUL TREBUIE
Există în atletismul nostru, 

ca șl în alte țări, dealtfel, • 
categorie de probe ale marșu
lui, cu e lume a sa, foarte 
pitorească șl extrem de pa
sionantă, cu totul diferită de 
cea a restului probelor, eu 
atleți, arbitri șl chiar specta
tori proprii. Cele mal multe 
dintre cursele de marș au loc 
pe diferite străzi, iar cele de 
pe pista stadioanelor sînt pro
gramate la alte ore decît res
tul probelor dintr-un concurs, 
pentru a nu se deranja re
ciproc...

Marșul nostru a 
avut, de-a lungul 
anilor, numeroși 
practicanți, 

care unii au atins șl o bu
nă valoare

Vasile

dintre

Litoral este 
de „perioada 
prof. Mihai 
prin trei ti- 
a țării).

SERIOS AJUTAT!
ționa, pregăti și forma ca 
performeri noi șl noi tineri 
talentațl.

Am asistat zilele trecute la 
debutul unui nou sezon de 
concursuri ale marșului bucu- 
reștean. Cu unele excepții — 
--------  _._1 — la 

am remarcat aceleași 
figuri de participanțl, 
șl printre juniori, star- 
(mai ales la începători) 
destul de puțin popu-

internaționa-
Firea și Va-

nă 
lâ : -------- -------
■ile Fanea în anii ’30, Ion Ba- 
boie, Vasile Teodosiu și Du
mitru Chiose mai apoi, Leo
nida Caraiosifoglu și Vasile 
Die, iar acum Constantin 
Stan, Constantin Staicu. Mar
șul a avut șl unele unități 
organizatorice puternice care 
au luptat serios pentru pro
pășirea acestei ramuri atletice, 
dar, dintre toate, la această 
oră au mal rămas doar cîte- 
va : P.T.T. și Steaua în Bucu
rești. Metalul Plopeni, C.S.M. 
Reșița, C.S.M. Suceava, Mus
celul C-lung, A.S.A. Sibiu, 
prea puține însă pentru a 
menține treaz interesul în ju
rul acestuia, pentru a selec-

destul de puține Insă 
start
vechi 
chiar 
turtle 
fflUd —
late. Marșul are nevoie, acum, 
mai mult ca oricînd, de un 
sprijin substanțial din partea 

cluburilor șl al con
siliilor teritoriale a- 
le sportului. Tre
buie organizate mai 

multe concursuri 
ter de masă șl 
cut mal mult 
ceastă disciplină

Dar mal este 
important In privința marșu
lui : respectarea cu strictețe 
a regulamentului, pentru că 
altfel, așa cum se tntîmplă, 
destul de des, cKTar șl acum, 
sau mal ales acum la „Cupa 
primăverii", marșul devine... 
alergare. Trebuie deci mult 
mal multă exigență din par
tea antrenorilor șl mal eu 
seamă din partea arbitrilor 
pentru realizarea unul mers 
corect 1

cu, carac- 
trebule ffi- 
pentru a- 

atletică, 
ceva, foarte

Romeo VIL ARA

LA A. S
(Urmare din pag. 1)

luate in intimpinarea aniversă
rii a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, in 
cinstea apropiatului CONGRES 
AL U.G.S.R.

— Dumnealui, reia acum fi
rul discuției economistul Flo
rian Panaitescu, este lăcătuș... 
II cheamă Alecu Gheorghe, face 
parte din echipa de rugby a a- 
ciației sportive. Se va mai auzi 
de el. Nu cu multi ani în ur
mă, tot in acest chip, îl reco
mandam pe un alt tinăr frezor, 
absolvent al grupului nostru 
școlar : Ion Constantin, aplau
datul transformer al echipei na
ționale...

Economistul Florian Panal- 
teseu este președintele asocia
ției sportive „Gloria". Casă, 
serviciu terenul, de sport... La 
„Cupa U.G.S.R.” a invitat pe

COI
concurc 
nu au J 
copii.
C.S.S. 2* 
juniori
— junic
— cateț 
Anivcrs 
1) - jt 
ința) - 
(Stirom

SFTRȘ

O Re 
și Juni( 
vor pa 
re (de 
un turr 
de selei 
Bulgărit 
trecerile 
Alexand 
flcarea 
în vede 
re (24— 
tru can 
august, 
pentru 
în Iu go 
pentru 
cadet e i
• Re> 

mul tui 
al Diviz 
CULIN, 
IMUAS 
Academ 
Voința, 
merțul 
Politehn 
115—45 ci

Sezom 
cros, ed 
mini că 
trial în 
lor nați' 
care vo 
în apro 
țic x 
dIk

Antrer 
■portulu 
nil său 
Traian 
mai bur 
două rm 
nute, pl 
pe deal 
margine 
un grad 
făcut •.

L DINAMO 19 18 0 1 5G9- 91 55
2. Steaua 19 18 0 1 910-122 55
3. Șt. B. M. 19 14 0 5 240-116 47
4. Farul C-ța 19 14 0 5 422-198 47
L R.C. Gr. R. 19 9 3 7 263-207 40
6. Șt. Petroș. 19 7 3 9 138-261 36
7. Rul. Bîrlad ir 8 0 11 160-263 35
3. R.C. Sp. 19 7 1 11 158-244 34
>. C.S.M. Sib. 13 7 3 9 136b160 34

10. „Poli* Iași 1.9 C 1 12 93-295 32
11. PTT Arad 19 5 3 11 133-398 32
12. „U- Timiș. 19 6 0 13 130-286 31
13. Rapid 19 4 3 12 156-381 30
14. ConstT. C-ța 19 1 1 17 76-568 22

Campionatul Diviziei „A" de 
rugby se Întrerupe, pină la 19 
aprilie, pentru a lăsa tîfnp lo
tului național să se pregătească 
șl să susțină meciul cu Italia 
din cadrul Campionatului euro
pean FIRA. Timp suficient de 
reflecție (și de calcule) atlt pen
tru aspiranții 
cit șl pentru 
să rămînă in

la locuri fruntașe 
cei care mal speră 
primul eșalon...

Tiberiu STAMA

In timp ce în preajma 
trambulinei pentru sărituri 
cu schiurile ele la Borșa (Ma
ramureș) se adunase lume 
multă (concurenți — juniori 
și seniori —, arbitri, spectatori), 

cu prilejul competiției dotată 
cu „Cupa F.R.S.B.", • veste 
ne-a reținut atenția : „A so
sit o. delegație din Suseni !“ 
Și foarte mulțl priveau cu 
Interes, cu respect ___
chiar, pe noii ve- Uj A/ 
niți : un grup de WwfuU 
cinci persoane. C/.rr—
Am aflat despre 
ce era vorba. In satul Valea 
Strimbă, din comuna Suseni 
— județul Harghita, s-a con
struit e trambulină de 70 m 
pentru sărituri cu schiurile, 
care a și trecut cu succes 
proba omologării tn acest an. 
Susținătorii acestei discipline 
In micul sat din Harghita vor 
să realizeze Insă șl mal mult, 
motiv pentru care dealtfel, 
veniseră la Borșa. Voiau să 
vadă și ei cum arată o tram
bulină de 90 m, omologată de 
către Federația mternațlonală 
de Schi, fiindcă lingă cea de 
70 m — pe care au amena
jat-o In satul lor șl o vor 
mal moderniza — doresc să

©onstruLască încă una, de 90 
m, apoi o cabană, apoi...

Cine erau membrii acestei 
delegații ? L. Borș — șeful 
carierei de piatră din Suseni 
L Bențe — maistru mecanic, 
A. Bftgozi — președintele â- 
sociației sportive Rapid —• 
Suseni, I. Furico — președin
tele comitetului sindical al 
carierei, și arhitectul C. Mal- 

nași — oameni se- 
’«"TV rloși, interesați să 
■ ‘ - detaliile

amena- 
poată 

la întoarcerea în sat, să trans
pună intențiile în fapt. Din 
pasiune pentru o disciplină 
oare pare să găsească un te
ren prielnic la Valea Strîm- 
bă. De fapt, acolo există de 
pe acum o grupă de 20 de 
copii — pregătită de prof. 
I. Gyulai și antrenorul C. 
Benedeck — din care a și 
apărut un ca mp! on la cate
goria copil : L. Banyas. Deci, 
satul Valea Strîmbă se anun
ță ca o nouă pepinieră a 
schiului românesc. Ceea ce 
nu poate decît să ne bucure.

t afle toate 
legate de

* jare, să'’

Modesto FERRARINI

Consfătuirea de psihologie a sportului de la Constanta

ȘTIINȚA ÎȘI ARE
Aslstăm In ultima vreme la e 

largă distribuire a eforturilor de 
a aduce sportul tn aria cercetă
rii științifice, a strădaniilor de 
a anula izolarea cercetării teo
retice de arena practică a per
formanței. Un exemplu pozitiv, 
din multe puncte de vedere ni l-a 
oferit recenta consfătuire, de la 
Constanța, dedicată psihologiei 
sportului. Reprezentanți din 34 
de județe — activiști, antrenori, 
medici, psihologi, sportivi frun-

„GLORIA"-0 MARE AMBIȚIE COLECTIVA
rea masă de iubitori ai spor
tului din această întreprindere 
cu foc continuu. Cu foc con
tinuu la marile laminoare, 
foc continuu 
treceri 
tămînă 
egida, 
marea 
tent si _ _ _
Moldovan, directorul general ad
junct al întreprinderii, al ing. 
Constantin 
Comitetului 
„RepuKluca“. 
nel Oancea, 
tetului de sindicat, al ingineru
lui șef Gheorgh© Avram, pre
ședintele de onoare al secției 
de rugby, cu sprijinul și dra
gostea atîtor și atâtor iubitori 
ai sportului de la „Republica". 
„Gloria", un gînd înaripat, un 
nume frumos, o mare ambiție 
colectivă spre rezultate înalte !

arena de popioe „o listă întrea
gă" de echipe puternice, atît 
diin întreprindere, cît și din alte 
sectoare a!e Capitalei.

— Dumnealui, continuă Flo
rian Panaitescu, este un repu
tat tehnician, un fost jucător 
al echipei noastre. 11 cheamă 
Rcmus Luscan. Dealtfel, majo
ritatea celor care au jucat rug
by la „Gloria" simt astăzi apre- 
ciati maiștri, maiștri principali, 
maiștri specialiști ai întreprin
derii. Citeva exemple. Rugbys- 
tul Ion Crișan este, de pildă. 
Inginer, șef al Serviciului spe- 
cializarc-cooperare. Apoi Con
stantin Udrea. un alt as al e- 
șeurilor de odinioară, este pro
iectant. președintele Consiliului 
oamenilor munci} de la Cen
trul- de cercetare si proiectare, 
arbitru internațional.

Perforțnante. nume cunoscu
te în țară si peste, hotare !... 
Tăria „Gloriei" stă, însă, în ma-

cu 
la marile în- 

desfășurate — săp- 
de săptămînă — sub 

„Daciadei". Sub îndru- 
și cu sprijinul compe- 

entuziast al ing. Ion

Giogu, secretarul 
de partid de la 
al maistrului • Io- 

președintele Comi-

LOCUL IN ARENA SPORTULUI!
tași — au ascultat și dezbătut 
trei rapoarte principale : „Aria 
de aplicare a psihologiei sportu
lui în România* (prof. univ. dr. 
Mihai Epuran), „Sarcinile psiho
logului sportiv în cadrul colec
tivului de tehnicieni ; modalități 
practice de acționare* (drd. Vic
tor Stănculescu) și „Resursele 
umane în sportul de performan
ță* (dr. Emil Mihuleac). Partici
pări ții au stat apoi „minte lingă 
minte* (cum frumos spunea ci
neva) în jurul a 4 mese rotun
de, proccdînd la largi schimburi 
de experiență pe temele privind: 
pregătirea psihică pentru concurs 
a sportivilor de performanță ; a- 
slstența psihologică a sportivilor; 
antrenorul și psihologia ; proble
mele psihologice ale copiilor și 
juniorilor sportivi. De asemenea, 
a avut loc instruirea activului 
cabinetelor metodice ale C.J.E.F.S, 
(prin grija Secției sport de per
formanță și pregătire olimpică 
șl a Centrului de perfecționare 
a cadrelor din C.N.E.F.SJ.

Au fost două zile fertile In 
schimburi de idei. Știut fiind că 
In arena sportivă mondială con
temporană valul 
duce la egalizarea relativă a șan
selor, devine evidentă importan
ța asistenței și a pregătirii psi
hologice a performerului. Este 
adevărat — cum pretindea cine
va — că psihologia vine destul 
de tîrziu la întâlnirea cu sportul 
de performanță, dar momentul 
actual propice trebuie exploatat, 
fără a ne supune însă tentației 
modei (care a adus pe rînd în 
linie prioritară fie pregătirea, fi
zică, fie cea tehnică, iar acum 
pe cea psihică !). Dimpotrivă — 
cum sublinia în concluziile sale 
conf. univ. dr. Emil Ghibu — 
sportul modern impune angaja
rea totală, dîiid importanță tutu-

t ror factorilor amelioratlyi tn an-
i trenaroente, privirea lor in strin-
■ să corelație : pregătirea biologi

că, fizică, tehnică, tactică, psi
hică etc.

Intervențiile au scos la iveală 
1 opinii interesante In acest do

meniu fascinant care forează in 
1 cele mai adinei cotloane ale su

fletului omenesc. Psihologii de 
profesie s-au declarat dispuși să 
ajute sportul. La Constanța 
(lector univ. Anca Dragu), un 
grup interdisciplinar a și luat în 
grijă un colectiv de sportivi de 
performanță (voleibaliste, atleți, 

' gimnaste). Psihologii Maria Șcr- 
ban sau ~ 
pe acum 
nale de 
șoreanul 
dotarea 
bateai de teste 
psihologice pe i

informațional

George Cerbu dau de 
asistență loturilor națlo- 

canotaj sau tenis. Tlmi- 
Victor Prelici a propus 
domeniului' nostru cu 

‘ * și monografii 
psihologice pe ramuri de sport, 
ca mijloace de lucru, instrumen
te pentru aplicarea psihologiei în 
arenă. Dar sarcina cea mai im
portantă rămîne îmbogățirea zes
trei psihologic^ a antrenorului ; 
tactul pedagogic ce 1 se cere este 
oricum atributul său psihologic. 
Despre ce a însemnat pentru ei 
— în bine sau în rău — prezența 
sau absența aptitudinilor psiho
logice ale antrenorului, au vorbit 
cu mult patos și inteligență mari 
sportivi., ca maestna emerită Ana 
Pascu (scrimă) și maestrul spor
tului Dragomir Cioroslan (halte
re). Despre propria experiență 
au vorbit antrenorii emeriți Ni- 
colae Nedef, Dumitru Popcscu- 
Colibași (handbal), Ileana Sima 
(gimnastică) ș.a., susținînd cu 
convingere credința în valoarea 
socială a profes unii lor șl mili
tând pentru cultura psihologică 
a dascălului de sport.

Victor BÂNCIULESCU

REV
a 

2:11,0...“ 
perform 
un nou 
cial per 
cum în 
campio. 
Cristina 
cere fe 
spectaci 
nă. Po? 
mo nd ia) 
cedeulv 
100 m 
Caulkin 
tistă de 
lentă în 

■cui trei 
Jezek ; 
s-au ret 
petition, 
iități p< 
de a ai

O alt 
priză (« 
ceasta < 
door) a 
tinerei 
in luna 
14 ani. 
șir cu 
tima vr 
nă nati< 
Deak, a 
federal 
dăugind 
ambiț'a 
toare d< 
pe Care 
și expli 
inregistr 
vară. C. 
ber cu 
personal 
dat-o d 
cordman 
100 m ș 
noi rec< 
oare — 
m și 2 
200 m - 
nici nu 
tivă ! ’ 
tehnica, 
pentru 
măreanc 
trepte a 
tale.

Am a ,< 
puțin as

ADMIlț
AȚI Pl

• Astăz 
zile de 
obișnuită 
lie 1981, ( 
noi nume 
roasă a t 
mai la p 
această li 
între alteî 
RISME „1 
patru au 
gură trag 
25 la. sut 
constituie 
număra ș



• CAMPIONATE • COMPETIțll
rile cărora 
lata aceasta 
rii. „Cupa 
l (C.S.S. 1) —. 
>c (Voința) 
?u (C.S.S. 1) 
Tupa a 60-a 
eseu (C.S.S.

Gane (Vo- 
V. Tufan

SI SAPTA-

MINI îi va găsi pe tinerii aler
gători fruntași din întreaga țară 
reuniți la startul unei noi com
petiții cu caracter republican : 
„Cupa F.R.C.** (juniori). Este 
vorba de o întrecere pe trei eta
pe (vineri, sîmbătă și duminică), 
competiție la care și-au anunțat 
participarea (pentru o continuare 
a pregătirilor) și seniorii, firește, 
ei apărînd în clasamente separa
te.

M ACTIVITATEA BASCHETULUI

I
I

de junioare I 
e) ale țării 
nîna viitoa- 
uminică), la 
îal, alături 
junioare ale 
ermane. tn- 
avea loc la 

scop veri- 
se pregătesc 
de califica- 
Italia) pen- 

>pean (14—24 
de junioare, 
1—3 august, 

junioare și 
european de

trate în pri- 
ui al treilea 
a-eret : MAS- 
a Craiova) : 
: 91—83 cu

OL—31 (!) cu 
7—66 cu Co- 

Tg. Mureș; 
S București ; 
-02 cu Chimia,
RIAL AL MOTOCROSIȘTILOR
tal de moto- 
începuit du- 
:u un prim 
tulril echipe- 
ret șl seniori 
țara noastră 
ițle lnterna- 

Priete-

90—75 cu Știința Jiul Petroșani ; 
Chimia Craiova : 104—63 cu Vo
ința, 118—92 cu Știința Mediaș ; 
Știința Jiul Petroșani : 78—63 cu 
știința Mediaș, 82—75 cu Volanul 
Satu Mare ; Academia militară : 
73—76 cu Comerțul Lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș, 63—80 cu Volanul Sa
tu Mare ; Universitatea II Cluj- 
Napoca “ ““ 
107—68 'cu Știința Mediaș, 
cu Comerțul. "* 
coresp.). FEMININ, SERIA a n-a 
(La Sf. .. ...............................  -
Ionta ;
Deva, 61—55 cu Voința 
63—49 cu ICEMENERG 
București, 53—49 cu C.S.Ș. Gheor- 
gheni ; Carpați C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe : 84—56 cu Voința, 
TCEMENERG, 71—41 
Gheorgheni, C.S.Ș. 1 
90—52 CU ICEMENERG,
C.S.Ș. Gheorgheni, 64—31 cu C.S.Ș. 
Mătasea: Voința Reghin: 66—65 cu 
C.S.Ș. Mătasea, 59—54 ----------
NERG C.S.B. (Gh.
coresp.).

80—78 cu Volanul,
-- -• 86—79

(V. popovici —
Gheorghe) : Metalul Sa- 

61—49 cu C.S.Ș. Mătasea 
Reghin. 

C.S.B.

102—40 cu 
cu C.S.Ș.

Oradea :
84—52 cu

CU ICEME- 
BRIOTA —

I
I
I
I
I
I
I
I

CAZUL BOZEȘAN POATE FI
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a cite SO ml- 
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> precisă

de 
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a

pregătirilor efectuate 
cicliștii susceptibili de a fi 
lecționațl.

CLASAMENTELE : seniori
1. E. Millner (Torpedo Zămești),
2. Gh. Oproiu (Poiana Cîmpina),
3. M. Banu (Flacăra — Autome- 
canica Moreni) ; tineret 
Pascu (Locomotiva Ploiești), 
P. Schmidt (Poiana Cîmpina), 3. 
L. Tomoșvarl (I.R.A. Tg. Mureș).

Troian ÎOANITESCU

1. H.
2.

• Astăzi după-amiazA, pe pista 
stadionului Rapid din Arad, se 
va deschide sezonul de dlrt-track 
cu prima etapă a „Cupei 
F.R.M.*. Participă alergători din 
București, Sibiu, Brăila ffi Arad.

I LUI CARMEN BUNACIU
vag. 1)

această
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ierarhia

idăugăm că. 
Însemnat și 

>ndial neofir- 
e 25 m. Ori- 
ila noastră 
renoarea ei 
i merită sin- 
tru 
nire 
in
listelor pro- 
locvtl doi la 
canea Tracy 
este o „spa- 
dar o exce- 
mixt)^ și lo- 

'după Linda 
reiber care 
ivitatea com- 
certe posibi- 
en Bunaciu 

piramidei.
plăcută sur- 
destuie la a- 
(ionalelor in- 
at-o evoluția 
ișcoiu, care 

va împlini 
egătit ani în 
a, iar în ul- 
<sta campioa- 
isistelor Gîcd 
le antrenorul 
hinteanu. A- 
Jozitatea și 
nere înotă- 
îge din urmă 
iu, vom avea 
lui 
istă 
la 400 
ător
ea a
dată pe re- 

1 cursele de 
late, realizînd 
fete și juni- 
la 67,0) la 100 
la 2:25,0) la 
Care Bunaciu 

respec- 
serios 
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deosebit 
primă- 
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mai
i forței, băi-

curind
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noi

•ezultate cel 
e de la Bri-
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gitte Prass, campioana brasis- 
tedor. Reșițeanca — ne-a spus 
antrenorul I. Schuster — a a- 
vut și are un program de lucru 
foarte încărcat și s-a prezentat 
într-o accentuată stare de o- 
boseală, antrenamentele 
vizând marile competiții 
vară. In schimb. Carmen 
hăilă, Luciela Mihăileseu, Mi- 
haela Ciurea, Mihaela Rusu, 
Gabriela Satnoianu, Gabriela 
Vîrtosu, Monica Groza au mar
cat un cert progres în această 
reușită ediție a campionatelor 
naționale.

sale 
din 

Mi

I
I
I
I
I

AZI, ETAPĂ INTERMEDIARĂ 
ÎN DIVIZIA „B

In Divizia „B“, seria a Il-a, 
se va disputa astăzi o etapă 
intermediară. Iată programul 
și arbitrii partidelor :
• Nitramonia Făgăraș — Ra

pid București : Al. Mustățca
(Pitești) O ROVA Roșiori — 
Tractorul Brașov: Al. Ilie (Cra
iova) O Flacăra Moreni — 
Ruihmenitul Alexandria : P. Sil
vestru (Focșani) O Gaz metan 
Mediaș — Autobuzul Bucu
rești : V. Topan (Cluj-Napoca)

SERIA A Il-a
ȘI TREBUIE SĂ FIE REZOLVAT!

FRUMOASA INIȚIATIVA
Simbătă seara, după încheie

rea meciului de la Petroșani, 
conducerea clubului Jiul a or
ganizat o mică și frumoasă tn- 
tîlnire care i-a reunit, 
atmosferă destinsă, 
de cea existentă cu 
înainte în terenul de 
conducătorii, antrenorii 
cătorii celor două divizionare 
,.A“ hunedorene. Această ini
țiativă, căreia i s-ar ii dat curs

, într-o 
diferită 

puțin 
joc, pe 
și ju-

ȘTIRI... ȘTIRi... ȘTIRI...
• PREGĂTIRILE LOTULUI DB 

JUNIORI. După victoria obținută 
duminica trecută în partida cu 
Pandurii Tg. Jiu, în care 
jucat foarte bine, mal ales In 
repriza secundă**, după cum a- 
firma antrenorul divizionarei „B** 
din Tg. Jiu, C. Ștefan, selecțio
nata de juniori s-a deplasat ta 
Hunedoara, unde va susține, 
miercurea viitoare, partida retur 
cu echipa Ungariei din prelimi
nariile Campionatului european I. 
Pe stadionul Corvinul, naționala 
noastră de juniori va efectua un 
ciclu complet de antrenamente, 
plus două Jocuri de verificare : 
primul cu Explormin Deva (joi), 
celălalt cu echipa de juniori a 
Corvinulul (sîmbătă). tn lot a 
fost introdus șl mijlocașul Gafen- 
cu. Partida retur se va disputa 
de la ora 16.
• BULGARIA — ROMANIA (ti

neret). Continutndu-șl jocurile de 
pregătire în vederea partidelor 
oficiale din cadrul campionatului 
european, selecționata de tineret 
a țării noastre are perfectată o 
nouă întflnlre amicală. De data 
«ceasta, jucătorii antrenați de 
Cornel Drăgușin vor întîlnl se
lecționata similară a Bulgariei. 
Meciul va avea Ioc, la 8 aprilie, 
1a Silistra.

va susține,

în aceasta perioadă

MARI REDUCERI DE TARIFE PENTRU CEI CE MERG

PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
Cei care doresc să-și petreacă concediul de odihnă sau să-șl 

efectueze cura balneară In această primăvară beneficiază de 
importante reduceri Ia tarifele pentru cazare și masă în uni
tățile hoteliere din cele mal cunoscute stațiuni.

Pentru edificare redăm mai Jos un tabel comparativ ai ta
rifelor pe zl/persoană pentru o pensiune completă:

Stațiunea Perioada pînă 
la care se aplică 
tarife reduse

Tarife reduse 
lei/zl de pers. _ , _ 
pt. pensiune zi/pers. pt« 
completă

Tarife de 
sezon pe

Diferența

pens, completa

Poiana Brașov 31.05 80 107 27
Predeal-Sinaia 31.05 65 97 32
Borșa 30.06 66 87 21
Felix-Covasna 30.04 72 97 25
Her cu lane 30.04 68 97 29
Căciulata 15.06 68 97 . W
Sovata 31.03 57 97 40
Slănic-Moldova 30.06 68 97 29
Moneasa 30.04 57 97 40
Buziaș 30.04 55 97 42
Tu ș-n a d 15.05 57 97 - 40
Geoagiu Băi 30.04 55 97 42

REȚINE*!'!: pe lingăefectuînd concediul în această perioadă, __
faptul că bencficiați de aceiași factori naturali de cură pre
cum și de confortul dorit, obțineți și importante economii în 
bugetul familiei dvs. Astfel, la un sejur de 12 zile petrecut 
în stațiunile de odihnă Poiana Brașov, Predeal, Sinaia sau 
Borșa obțineți economii de 250—380 lei de persoană. în sta
țiunile cu profil de cură balneară, economiile dvs. pentru o 
serie completă de 18 zile sint șl mai mari, ele fiind intre 
450—850 lei de persoană.

La agențiile și filialele oficiilor Județene de turism, precum 
și Ia cele ale I.T.H.R.B. puteți obține informații suplimentare 
și cumpăra din timp biletele pentru oricare din stațiunile enu
merate mai sus.

PUBLITURISM

Of STAT LOTO PRONOSPORT INfOOMfVl
vizează în direct începînd de la 
ora 17,45.

BILETELE ? din vreme nume-

ultimele 
tragerea 

3 apri- 
desigur,

î sint 
? la 
vineri 
iscrie, 
tot mai nume
ști gă tori. Nu-
ei trageri din 
ost atribuite, 
?E AUTOTU- 
i“, dintre care 
nute la o sin- 
b?lete achitate 
rea de vineri 
prilej de a vă 
lire marii cîș-

tigători. Jucat! 
rele preferate !
• Agențiile _____

continuă vînzarea biletelor pen
tru tragerea excepțională Loto 
de duminică 5 aprilie 1981. In 
cadrul a cinci extrageri în două 
faze, cu un total de 42 de nu
mere, 6e pot obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ și „Skoda 
120 L“, MARI CIȘTIGURI — 
BANI și EXCURSII PESTE 
TARE. Incercați-vă și dv. 
sele 1 Sîmbătă 4 aprilie este 
ma zi de participare.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 1 aprilie 1981, se tele-

Loto-Pronosport

ÎN 
HO- 
șan- 
ultî-

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 MARTIE 

1981

(13 rezultate) ; 3
(autoturisme Dacia

(12 rezultate) : 53,252
4.877 lei ;
3 (11 rezultate) : 597 

653 lei.

Categoria 1 
variante 25% 
1300) ;

Categoria 
variante a

Categoria 
variante a

Report la cat. 1 : 6.421 lei.
Autoturismele „Dacia 1300" de 

la categoria 1, realizate pe bule
tine jucate 
cipanților : 
Timișoara, 
ION ENE,

25%, au revenit parti- 
DORIN CERNEA din 

HORIA BAZILESCU și 
ambii din București.

• Metalul București — Chimi
ca Tîrnăveni : Z. Czavar (O- 
dorhei) © C.S. Tîrgoviște — 
Pandurii Tg. Jiu : D. Ologeanu 
(Arad) • Metalul Plopeni — 
Petrolul Ploiești : V. Ciocîlteu 
(Craiova) O Șoimii IPA Sibiu 
— Luceafărul București — a- 
mînat © Mecanică fină Bucu
rești — Po ana Cîmpina : D. 
Munteanu (Bî-rlad).

Toate partidele vor începe la 
ora 16.

A CLUBULUI JIUL
indiferent de rezultatul parti
dei și care — din păcate — 
constituie încă o excepție 
în perimetrul fotbalului nostru 
divizionar (obișnuit cu despăr
țiri reci sau fals amicale din
tre gazde și oaspeți, ori — și 
mai rău — cu amenințări 
genul:

de 
,las’că o să veniți și 

voi la noi, să vedeți ce-o să vă 
facem !“), și-a atins în bună 
măsură scopul. Acela de a 
deschide calea unei reale apro
pieri și fructuoase colaborări 
între cele două echipe care — 
deși fac parte din același județ 
și reprezintă amîndouă mari 
colective muncitorești — au a- 
juns, fie din orgoliu, fie și din 
alte motive, de natură îndeo
sebi subiectivă, la o rivalitate 
rău înțeleasă.

Apreciind acest pas făcut de 
petroșeneni în Intimpinarea 
hiinedorenilor Țpe care șl ei 
— prin cuvîntul lui Lucescu — 
l-au evaluat la justa lui sem
nificație), credem că este bine 
ca el să fie urmat de alte acți
uni, din partea ambelor părți, 
pentru eliminarea asperităților 
șl animozităților dintre ele.

Intre Jiul și Corvinul. 
dealtfel 
noastre de fotbal, 
nu poate fi desigur exclusă, 
dar ei trebuie să 1 se dea de
plina accepțiune sportivă, sen
sul bun al termenului.

Constantin F1RÂNESCU
z.

ca 
între toate ^echipele 

rivalitatea

Laurențiu Bozeșan este
„coz** în fotbalul nostru. Și 
un caz oarecare. Jucătorul 
cauză, component al lotului _
țional de tinerel, se află în pre
zent în afara perimetrului com
petitiv al performanței, 
perspectiva de a rămîne 
multă vreme în această nefireas
că situație care îi creează pre
judicii nu numai lui, ci, într-o 
anumită măsură, și fotbalului 
nostru. Cum s-a ajuns aici ? A 
cui este, în fond, vina ? So 
facem, mai întîi, un scurt istoric 
al faptelor, pentru a putea apre
cia mai bine, după aceea, șl 
poziția părților implicate și in
teresate în acest caz.

In ziua de 20 ianuarie a aces
tui an, Laurențiu Bozeșan — ju
cător al Sportului studențesc din 
vara anului 1980, cînd 
transferat de la A.5.A. 
Tg. Mureș — și-a pă
răsit echipa, cu care 
începuse pregătirile 
în vederea sezonului 
de primăvară, pie
rind la Timișoara. Acolo 
se găsește și în prezent, 
a plecat ? lată răspunsul 
de însuși Bozeșan:

un 
nu 
In 

na-

avînd 
încă

unde
De ce 

dai 
de insuși Bozeșan: „Am venit la 
Timișoara pentru a realiza căsă
toria proiectată încă din toamna 
trecută și pe care am aminat-o, 
pe de o parte, pentru a nu mă 
sustrage de la programul com- 
petițional, in plin campionat, iar 
pe de altă parte pentru că spe
ram că voi găsi înțelegerea ne
cesară din partea conducerii clu
bului Sportul studențesc, căreia 
II mărturisisem intenția mea de 
a mă stabili definitiv la Timi
șoara. Luna aceasta, In ziua de 
20, am făcut cununia civilă, to- 
țla mea — originara, ca fl mine, 
din Tîmăveni, dar stabilită cu 
părinții, de mai multă vreme, In 
Timișoara *"
anul IU 
cred, să 
pentru a 
mine ia 
Timișoara 
tru a-mi 
a-mi continua 
orice cetățean, curuiu nu > 
pot contesta asemenea drepturi*.

Ce spun acum părțile, mal 
mult sau mal puțin implicate In 
acest caz ? Mal întîl, părerea 
președintelui clubului de fotbal 
Sportul studențesc, arh. Emil 
Barbu Popescu: „Bozeșan repre
zintă exemplul tipic al Jucătoru
lui dezorientat Ia îl de ani. Sur
prinzător este însă faptul că me
diul universitar timișorean a ac
ceptat o astfel de dezertare de

• Etapa de sîmbătă 
(a 22-a) a fost printre 
cele mai „secetoase" 
pentru echipele vizita
toare (excepttnd cu
plajul bucureștean). Nu 
numai că 
să obțină 
punct, dar 
marcat un 
(F.C. Baia

n-au reușii 
măcar un 
oaspeții au 
singur gol 
Mare, la 

Rm. VRcea). Coinci
dență: în aceeași etapă 

(a 5-a), 
au

din toamnă 
gazdele de acum 
marcat TOT UN GOL,, 
prin F.C.M. Brașov, la 
Timișoara I • Ion Ma
rin șl Glonț, adversari 
direcțl mai bine de « 
jumătate de oră, pur
tau cite o genunchle- 
ră, semn că se resimt 
după traumatisme mai 
vechi. Numai că I. Ma
rin a uitat de aceasta 
șl și-a atacat adversa
rul de vreo' două ori 
cam dur, 
putea 
naș 
cum 
Glonț, 
solid, 
partea . ___  ,
a văzut că se mănîn- 
că... o pline mai bună.

,Ce mai ploaie a 
‘ ’ Cluj-Na-

cu go-

ceea ce îi 
aduce un carto- 
galben. Văzînd 
stau lucrurile, 
care nu e prea 
s-a mutat pe 
lui Stredie, unde

venit de la... 
poca". Ploaie 
lurl. „U" (seniorii) a 
pierdut la Crai ova, cu 
7—0; speranțele
6—0, iar C.F.R. cu 
la Moldova Nouă, 
meciuri, 17 goluri . 
mite și nici unul mar
cat I S-or fi terminat 
ședințele de analiză la 
Cluj-Napoca ?... • 
celent programul 

de F.C.M.
la meciul 
Timișoara 

Ștefan ~ 
O In 

partidei de

cu

pri-

Ex- 
edl- 

Bra- 
cu 

(re- 
Pîrvu- 

min. 
la 

cen-

tat 
șov, 
„Peii* 
dactor 
Ies cu).
66 al .
Brașov, fundașul 
trai timișorean Manea 
l-a deposedat corect, 
în careu, pe atacantul 
local ’ , '
care acesta (în cădere) 
s-a ...
fost
1—0... Unii . spectatori 
(subiectivi) au recla
mat penalty, apostro- 
fîndu-1 pe arbitrul V. 
Tătar. Marinescu, Insă, 
cu sportivitatea care fl 
caracterizează, a recu
noscut în fața condu
cătorului de joc: „N-a 
fost nimic neregula
mentar; Manea m-n a- 
tacat corect...". Fără 
comentarii. @ Multe din 
atacurile echipei F.C.

Marinescu, după

accidentat și a 
schimbat. Era

la o 
după
Am sperat ca Bozeman să nu fie 
tente: și nici acceptat în Timi
șoara, mai ales de cei din su
prastructura clubului. In cazul in 
care Bozeșan nu va reveni la e- 
chîpâ, el ta sta pe tușă doi ani. 
In acest fel, sîntem convinși că 
facem un serviciu și fotbalului, 
și jucătorului însuși".

Și-acum, poziția clubului Poli
tehnica Timișoara, așa cum ne-a 
fost comunicată de prof. dr. ing 
Francîsc Covaci, docanul 
toții de mecanică, 
secției de fotbal a 
mișorean: „Prezența 
în Timișoara este o 
personală a sa. Știu 
in orașul nostru, că 
torit în

echipă care se conduce 
același statut, universitar.

- este studentă In 
și nu poate, normali 
renunțe la facultate 

mă urma și a locul ca 
București. Am venit la 
numai și numai _ pen- 
întemeia o familie șl 

aici studiile, ea 
căruia ms I M

Făcui* 
președintele 
clubului ti* 
iui Bozeșan 

problemă 
că se află 
s-a casă* 

urmă cu două săptămini. 
3ă nici o legătură cu 
clubul Politehnica, in 
ceea ce privește even
tualitatea transferării 
lui Bozeșan la „I 
acest lucru este 
problemă de

va 
după terminarea 
Și atunci insă 
condiții ; 1)
dori un 
dacă clubul la care este legiti
mat in prezent, Sportul studen
țesc, consimte acest lucru ; 3) 
dacă regulamentul permite așa 
ceva; 4) dacă un astfel de trans
fer poate fi în interesul fotba
lului".

Ce ar 
ks „cazul 
hotărî rea 
reveni în 
pozițiile foarte clar 
de conducerile celor două echi
pe, Sportul studențesc ș« „Poli" 
Timișoara ? Că, cel puțin pînă 
la vară, la încheierea campio
natului, Bozeșan va rămîne in 
afara fotbalului și că, pentru un 
Jucător la 21 de ani, unul din
tre fotbaliștii de vîrf al „gene
rației de schimb**, așa ceva n) 
se pare un lucru grav și de ne- 
cdmis. Pentru că nu ne putem 
permite luxul de a renunța, in
diferent din ce motiv, la jucă
torul Bozeșan în care s-au inves
tit munca, timp și multe speranțe 
pentru realizarea lui pe planul 
performanței. De aceea, credem, 
este necesară intervenția forului 
de specialitate care — recunos- 
cînd că are o grea misiune In 
adoptarea unei soluții optime - 
trebuie să găsească, totuși, caJea 
©are să ducă la rezolvarea aces
tui caz.

Poli“, 
o 

viitor, 
putea pune 
campionatului, 

in următoarele 
dacă Bozeșan va 

asemenea transfer ; 2)

mai putea fi adăugat 
Bozeșan", dincolo de 

acestuia de a nu mai 
Capitală, dincolo de 

exprimate

Mihai IONESCU

Olt la pcarta lui Naște 
n-au avut claritate, 
Prepeliță, Plțurcă, la
nsând! preclpMîndu-se 
In careul advers. Le-am 
apreciat, totuși, efortu
rile pe care le-au făcut 
de a înscrie. N-am în
țeles însă cele... patru 
plonjeane ca în bazin 
ale Iul Șoarece in su
prafața de pedeapsă 
pentru a obține pe
nalty. N-a obținut decît 
rumoarea tribunelor 1 
• „Cum e mal bine ’ 

_ __,1 întreba
din jur antre- 

C. Ardeleanu. să 
frumos, specta- 

ca în meciurile 
Progresul-Vulean, 

Timișoara

V „v.uui « 
se întreba șl 
pe cei - ■
norul 
jucăm 
colos
cu
Politehnica 
șl Universitatea Craio
va șl să pierdem sau 
ea azi șl (ft elștigăm 
cu 3—0 7 Eu unul nu 
mal știu...**. De știut 

tl ca echipa să joa-ar __________ ,___  ___
oe bine și frumos și 
să și... cîștige. Așa ar . . ... -
Șoșu, 
SjC.

de fapt, firesc • 
mijlocașul lui 

___  Bacău, șl-a pro
pus ca, pînă la sfîrși- 
tul campionatului, să 
devină golgeterul echi
pei șl să nu mai pri
mească nici un carto- 

Primul 
sîmbăta

naș galben I 
pas l-a făcut 
trecută: a înscris un 
gol, egalîndu-1 pe Va- 
mânu (cu 7 goluri), iar 
comportarea sa față de 
adversari a fost fără 
reproș 1 © Cum poate 
primi inutil un jucă
tor un cartonaș galben 
ne-a arătat-o Orac. In 
min. 67, portarul Jivan 
(FXT.M. Galați) a fost 
faultat; arbitrul C. 
Ghiță a (sancționat ne
regulari tatea, dar Orac, 
apreciind — cine îi dă 
dreptul 7 — că se impu
nea e sancțiune șl mai 
aspră, a protestat. Ur
marea acestei atitu
dini T A primit carto
naș galben ! • După 
meciul de sîmbătă, de 
la Petroșani, antreno
rul Jiului, Petre Li- 
bardî, ne spunea: „în 
toamnă, La Hunedoara, 
echipa noastră a jucat 
mai bine decît Corvi
nul șl totuși a pierdut. 
Astăzi, situația s-a in
versat; noi am jucat 
mai slab decît hunedo- 
renii șl totuși am în
vins". © Gh. Constan
tin, supărat de randa
mentul ofensiv al e- 
chipei sale, deși Stea-

ua cîștigase meciul cu 
Sportul studențesc : 
„Cu atacul Jure A — A. 
lonescu — Cernescu 
este greu si ne Impu
nem. Comparațiile cu 
trecutul mi se impun 
d« 1a cine...** • După
un început promițător 
în retur, lată, Sportul 
studențesc reintră in 
anonimat, acțlonlnd 
sîmbătă tară coerență, 
fără aripi (unde e 
Floria Grigore 7), tară 
Impulsul liniei media
ne (unde stat Cblbaia 
șl O Ioneccu 7), dar yl 
fără elanul plita mal 
ieri caracteristic. • Ar- 
bUlrul I. Igna (Tlml- 
soara) a condus exce
lent, sîmbătă, la Rm. 
vocea. L-a ajutat ți 
comportarea sportivă a 
jucătorilor. Asta, pro
babil, fi pentru că 
ctacl dintre purtătorii 
tricoului Chimiei, a- 
flați în teren, sint ar-, 
bltri I Este vorba dc 
Constantin. Stanca, 
iordan, G. Stan șl Baa- 
no, la care trebuie a- 
dăugațl Roșea șl Coca 
n. El conduc meciuri 
în campionatul jude- 
jean. • Să conduci cu 
1—6 din min. 11, să fii 
egalat în min. 72 șl să 
pierzi în ultimele se
cunde ale meciului, 
iată drama trăită 6Îm- 

din 
de 

Ma- 
flu-
erau 

gazon, 
să crea-

bâtă, pe stadionul 
Zăvoiul vflcean, 
jucătorii din Baia 
re. în momentul 
ierului final, toți 
prăbușiți pe 
Greu le venea

’ X ..
> ♦ <

al lui Alexandru în 
Divizia „A“. Și ce gol... 
• Excelentă evoluția 
tinărului băimărean 
Tătăran, aflat la a 
doua prezență a sa in 
prima divizie. De sta
tura lui Cămătaru, ' 
tehnician, atent la 
a demonstrat că 
din intîmplare a făcut 
parte dintre juniorii 
U.E.F.A. ’80. • O notă 
bună la purtare pen
tru .....................
care 
tă !
au ______ _________
galbene, cifră care re
prezintă un record al 
campionatului la capi
tolul disciplină (v.r. e- 
tapa a 7-a, 
tonașe). • 
la Pitești, 
meciului, Hajnal 
marcat de trac, el ur- 
mtnd să joace fundaș 
stingă, post de care O 
lega amintiri dintre 
cele mal frumoase, de 
pe vremea etnd evolua 
sub tricoul cu nr. 4 
al primei reprezentati
ve. La sfîrșitul parti
dei, spre vestiar, Haj
nal a plecat însă 
alt _____
duelul său cu Băluță 
— pasionant dealtfel — 
fiind ciștigat net 
micuța, 
extremă piteșteană. 
înaintea meciului 
la Craiova a avut loc 
o scurtă festivitate, 
doi dintre jucătorii li
derului campionatului 
primind frumoase bu
chete de flori șl cita

---------- *1

bun 
joc, 
nu

divizionarii „A?* 
au jucat sîmbă- 
Doar 6 dintre ei 
primit cartonașe

cu 8 car- 
Sîmbătă, 
înaintea 

era

. cu
gen de amintire.

_ de 
dar incisiva

•

dă că au pierdut. Iar 
Panxtil Radu aducea cu 
• statuie a deznădej- 

• „Au fost tot 
de zvonuri dcs- 
Cheran. printre

dil... 
felul 
pre 
care ji acela, cA vrea 
bA plece de la noi. Ni
mic nu ©ste adevărat. 
Realitatea • eA a fost 
accidentat. Acum s-a 
refăcut și tși va relua 
locul în echipă", ne 
spunea P. Berbecaru, 
președintele clubului 
Chimia Rm. Vîlcea. I^i 
meciul cu F.C. Baia 
Mare, Cheran se afla 
pe banca de rezerve a 
vîlcenilor. • „De opt 
luni așteptăm un goi 
de la Alexandru ! L-a 
dat Insă cînd trebuia!", 
a fost reflecția secun
dului N. Dinescu, du
pă punctul victoriei 
realizat de nr. 5 al 
vîlcenilor. Primul gol

o cupă de cristal. Săr
bătoriții au fost por
tarul Boldici, care, 
sîmbătă 28 martie, a 
împlinit 24 de ani, șl 
căpitanul echipei, Ște- 
fănescu, care, cu două 
zile mai devreme, la 
26 martie, a împlinit 
vîrsta de 30 de ani. 
Ambilor jucători le a- 
dresăm urarea „La 
mulțl ani I" © Primele 
cuvinte după meci ale 
arbitrului Nicolae Rai- 
nea, conducătorul jocu
lui Universitatea Cra
iova — ,.U“ Cluj-Nap-o- 
ca, au fost următoa
rele: „Am condus mul
te meciuri La viața 
mea, dar rar mi-a fost 
dat să văd o echipă 
atît de dezlănțuită ca 
a craiovenilor. Astăzi 
(n.n. sîmbătă) Univer
sitatea învingea și se
lecționata Europei I ! !

/



CALIFICAREA LUI MINAUR ÎN FINALA CUPEI CUPELOR 1
V»

NU ERA NUMAI 0 PROBLEMĂ A BĂII MARI!
Așadar, H. C; Minaur n-a 

reușit în temerara sa încercare. 
Victoria din Sala sporturilor 
..Dacia", din Baia Mare. 24— 
20. n-a putut anula handicapul 
din partida-tur (16—23) și ast
fel TUS Nettelstedt a obținut 
dreptul de a evolua în finala 
actualei ediții a Cupei cupelor 
la handbal masculin.

Ce anume a determinat ne
reușita băieților lui Lascăr 
Pană ?

’Mai întîi... adversarul. Forma
ția vest-germană dispună 
mijloace tehnico-tactice și. 
deosebi, fizice capabile să-l 
gure șanse în disputele cu 
versare de valoare. Trio-ul Mil- 
jak — Waltke — Lazarevici i-a 
dat lui TUS Nettelstdet nu nu
mai un plus de eficiență (13 
goluri), ci și atuul maturității, 
al experienței bătăliilor grele. 
Oaspeții n-au venit numai să-și 
protejeze avantajul din prima 
partidă, ci să lupte pentru vic
torie, Pornind de la acest gînd 
Si acționînd în consecință a 
reușit principalul. calificarea. 
Fără discuție, nu toate mijloa
cele au fost... ortodoxe. Duri
tatea in apărare (chiar si în 
atac !). pierderea conștientă a 
timpului (fie prin prelungirea 
atacului, fie prin păstrarea min
gii si după fluierul arbitrului) 
si tinerea neregulamentară a 
omului de sub supraveghere au 
adus beneficii nesperate — în 
condițiile unui arbitrai sever — 
handbaliștilor vest-germani.

Au fost. apoi, bariere în ca-

de 
în- 

asi- 
ad-

lea succesului final carențele 
băimărenilor :

a) handicapul enorm — 7 go
luri — creat în prima manșă ;

b) evoluția sub așteptări a 
portarilor :

c) pripeala în acțiuni, crispa
rea. jocul șters al unor oameni 
de bază ai echipei (îndeosebi 
Iosif Boroș, care n-a înscris nici 
un gol în meciul de la Baia 
Mare si care nu l-a suprave
gheat cu maximă vigilență. în 
apărare, pe Schibschid) ;

Aceste cauze șl. poate, altele 
s-au coroborat dînd ca rezul
tantă ratarea calificării. Desigur, 
am dorit cu toții ca H. C. Mi
naur să ajungă în finală. Am 
dorit, este drept, dar puțini au 
făcut cite ceva pentru a ajuta 
formația maramureșeană. Dacă 
Minaur ar fi avut un portar 
bun. accesul ei în finală ar fi 
fost nu numai posibil, ci chiar 
probabil. Și îl are. Pe Neșovici. 
Plecat de la Știința Bacău: a- 
cest handbalist n-are dezlegarea 
necesară pentru a evolua ... la 
Minaur. N-o are Si pentru asta 
nu joacă de anul trecut. S-ar 
fi putut trece peste niște inte
rese mărunte pentru a fi spri
jinită o reprezentantă a hand
balului românesc într-o compe
tiție internațională. '
n-a mișcat însă nici un deget, 
deși___ 1 ’ ■ “
graf de regulament care i-ar fi 
permis să treacă peste apăsă
toarea tăcere a Bacăului. Ști
ința n-a reacționat la interesele

altuia, pentru 
tite evoluțiile 
internaționale 
joc culorile
H. C. Minaur__ _  ... ___
ficia de aportul lui Neșovici — 
foarte important, socotim noi — 
deși era inclus în lotul validat 
de I.H.F., deși era la Baia 
Mare, deși era în formă exce
lentă. Cine a beneficiat atunci 
de această greșită înțelegere ?

Cum să nu fii trist cînd vezi 
că oaspeții își pot permite să 
recruteze sportivi chiar și din 
alte țări, iar ai tăi nu pot să-i 
folosească nici pe cei pe care 
îi are în proprie curte.*.

că așa sînt soco- 
în competițiile 

cînd nu sînt în 
proprii. Și așa. 
n-a putut bene-

Hristache NAUM

Amalia Sterbinszky (Ungaria)

Federația

are la îndemînă un para-

STOP-CADRU

ARMIN KOGLER - RECORDMANUL
SĂRITORILOR DE PE TRAMBULINĂ

Niciodată „Cupa Mondială* la săriturile cu schiurile nu a 
fost atit de aprig disputată ca in acest an. Duelul dintre 
norvegianul Roger Ruud și austriacul Armin Kogler a fost 
extrem de pasionant, victoria revenindu-i, la limită, acestuia 
din urmi. Succesul final al tirolezului Kogler a fost absolut 
meritat, pentru că el a dovedit o constantă remarcabilă in 
toate întrecerile acestui sezon.

Cine este Armin Kogler î 
Născut la 4 septembrie 1959, 
în micul sat Schwaz din splen
dida regiune tlroleză a Aus
triei, el a cunoscut din fra
gedă copilărie „secretele'1 mer
sului pe schiuri. Cronicarii 
afirmă că micul Armta se 
ducea pe schiuri la grădiniță 
șl apoi la școală, străbătînd 
dealuri și văi abrupte. Și to
tuși. Kogler, care începuse 
schiul ca fondlst, n-a devenit 
alergător pe distanțe lungi, 
dar nici coborîtor sau slalo
mist 1 La 14 ani, sub îndru
marea antrenorului Max Gos- 
ler, el a 
rituri de 
rajul și 
lăsat să 
atunci, o

Anul trecut la J.O.
Lake Placid, el a ocupat locul 
5 la trambulina de 70 de me
tri, și locul 12 la trambulina 
de 90 de metri. In 1981, Ko
gler s-a afirmat pe deplin 
clasîndu-se pe locul secund în 
„turneul ceior patru trambu
line", cucerind apoi „Cupa 
Mondială" și devenind record
man absolut cu o săritură de 
180 metri, pe trambulina de 
la Oberstdorf. „Mă simțeam, 
la record, intr-o formă ex
celentă și cred că puteam sări 
și mal mult, dacă pista de 
elan ar fi fost mai alunecoa-

încercat primele să' 
la trambulină 
îndemînarea 
se întrevadă, 
bună clasă.

i. o

timp sa re- 
o săritură șl 
împlinit Încă 
• asemenea

să. Dar mai am 
allzez, In viitor, 
mal bună. N-am
22 de ani ! La
vîrstă am dreptul Bă mă gtov- 
dese șl la Împlinirea celor 
mal Îndrăznețe visuri...*

ARBITRAJ DESCHIS
EUROPENE DE

Disputa dintre orașele Ma
drid și Barcelona-privind orga
nizarea Campionatelor europene 
feminine de gimnastică din a- 
cest an a fost definitiv tranșată 
in favoarea capitalei Spaniei, 
stabilindu-se — în ultimul mo
ment — ca date de organizare 
zilele de 2—3 mai.

Conform reguamentului tra
ditional al „europenelor", prima 
zi este rezervată concursului 
general, la care participă toate 
sportivele înscrise in competi
ție. iar cea de a doua — fina
lelor pe aparate. Intr-o recentă 
ședință a Comisiei tehnice fe
minine a F.I.G., desfășurată la 
Viena. s-a hotărît ca fiecare ta
ră să aibă in seria a doua a

LA C.M., HANDBALISTELE ROMANCE 
VOR AVEA UN CUVÎNT GREU DE SPUS *...

Prezentă la 4 ediții consecu
tive ale C.M. de handbal și la 
ultimele două ediții ale J. O., 
sportiva Amalia Sterbinszky este 
apreciată ca una dintre cele mai 
mari jucătoare din lume. După 
terminarea turneului de la 
Neubrandenburg, ea a avut a- 
mabilitatea să ne acorde un in
terviu.

— Echipa Ungariei a cîștigat 
acest dificil turneu, victoria asu
pra campioanei mondiale 
cînd pentru dv. cel de 

international. VI 
mult ?

— Aproape că nici 
cînd a trecut vremea ! In 1979, 
cînd am început să joc handbal 
la Ferencvaros Budapesta, nu 
știam că voi rămîne atit de mult 
în acest sport. Mai ales că tn 
1972 am și renunțat la handbal 
în favoarea atletismului, un an 
dedieîndu-mă alergării pe 190 
de m...

— Dar handbalul v-a reclștlgat! 
Tinted seama de bogata carieră 
internațională pe care o aveți, 
considerați că handbalul feminin 
a evoluat în sensul - presupus de 
dv., sau s-a îndreptat pe alte 
căi 7

Joc

mar- 
al 230-lea 
se pare

nu știu

— Un lucru este foarte clar : 
ca orice sport, șl handbalul a 
progresat. Dar, din păcate, el a 
evoluat și în sensul... pancrațiu- 
lul ! Firește, a trebuit să mă 
adaptez acestei stări de lucruri ; 
să primesc multe lovituri 1 Arbi>- 
trii sînt chemați, însă, să repri
me, fără menajamente, duritățile 
Altfel va veni o vreme cînd ni
meni nu va mai dori să joace 
handbal 1

— Ați urmărit, timp de aproa
pe o săptămînă, noua echipă a 
României. Cîteva observații ar fi 
Interesante...

— Nu-mi permit să fac observa
ții, ci doar să spun cîteva păreri 
colegiale. Echipa țării dv. este 
acum destul de aproape de ceea 
ce se cheamă o formație de va
loare. tn meciul cu reprezenta
tiva R. D. Germane am văzul 
multe handbaliste românce care 
știu bine’ ce vor. Dacă antre
norii vor rezolva și problema 
formării unor Jucătoare care să 
arunce bine „de afară*, atunci 
la C.M., la sfirșltul acestui an, 
handbalistele românce vor avea 
un cuvînt greu de spus...

6700 DE CONCUREHȚI LA
LONDRA, 31 (Agerpres). — 

Concursul international de ma
raton de la Londra a avut un 
final inedit : americanul Dick 
Beardsley și suedezul Inge Si
monsen au trecut în același 
timp linia de sosire, fiind de
clarați amîndoi învingători. Be
ardsley și Simonsen au fost cro
nometrați cu timpul de 2:11,48.0. 
Pe locurile următoare clasîn- 
du-se concurentii englezi Tre
vor Wright — 2.12:53.0 și Mike 
Kearns — 2.13:57,0.

LUPTĂTORII SOVIETICI AU CUCERIT 
„CUPA MONDIALĂ"

NEW YORK, 
Disputată în 
(Ohio), „i

11 (Agerpres). — 
orașul Toledo 

., _,Cupa Mondială* la lup
te libere a revenit selecționatei 
U.R.S.S. care, in meciul decisiv, 
a învins cu scorul de 7—3 for
mația S.U.A. Este pentru a 8-a 
oară cînd luptătorii sovietici cu
ceresc acest trofeu.

In întîlnirea pentru locurile 
3—4 reprezentativa R.P. Mongole 
a întrecut cu 9—2 selecționata 
Africii.

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR"
(Urmare din pag. 1)

bine în partida cu S. Korniliu- 
tin (U.R.S.S.) și deziluzionant 
in întîlnirea cu Pîrjol.

O altă victorie finală a fost 
obținută de mijlociul Gheorghe 
Butnaru (ciștigător prin k.o. in 
fata sovieticului H. Djabrailovh 
dar comportarea sa generală 
nu i-a irppresionat plăcut pe se
lecționeri? la această categorie 
fiind preferat Valentin Silaghi 
(medaliat olimpic), boxer mult 
mai tehnic și mai complet. însă 
învins de H. Djabrailov. Tre
buie amintit, totuși, faptul că 
V. Silaghi s-a prezentat mult 
sub așteptări, el avînd 
mult de lucru pînă la 
rea formei optime.

Au fost si pugiliști 
care n-au reușit să urce . 
ma treaptă a podiumului de 
premiere, dar care au evoluat 
foarte bine, manifestînd o apre
ciabilă capacitate de efort si 
puternică dorință de a învinge. 
In această categorie se înca-

încă 
atinge-
români 
pe pri

drează, fără nici o îndoială, se- 
mimusca Dumitru Șchiopu. în
vingător într-o partidă de neui
tat. în fata cubanezului Adrian 
Munes și învins merituos al 
unuia dintre cei mai valoroși 
participanti ia turneu, Ko Jong 
Hwan (R.P.D. Coreeană). Pe a- 
ceeasi treaptă se situează si co
legul său de club Florian Li- 
vadaru. ale cărui evoluții (pînă 
la finală) au fost excelente.

Promițătoare a fost Si com
portarea lui Constantin Tițoiu 
(muscă), acest tinăr prezentin- 
du-se intr-un real progres. De
sigur, el va trebui să se mai 
fortifice încă pentru a putea 
aspira la performanțe. O sur
priză plăcută a constituit-o și 
evoluția lui Ionel Panaiie.

Neconcludente au fost evolu
țiile învingătorilor la categorii
le mijlocie mică si grea, Va- 
sile Gîrgavu si. respectiv. Ion 
Cernat au manifestat serioase 
carențe în pregătire. Primul re
cepționează nepermis de multe 
lovituri (a fost si numărat) si

nu este capabil să susțină in 
ritm corespunzător cele trei re
prize. Ion Cernat a cistisat — 
neconvingător — meciul cu N. 
Anghel, după ce primise cadou 
o decizie de descalificare a ad
versarului pentru o lovitură ne- 

‘ regulamentară (al cărei efect 
mai mult l-a simulat) primită 
de la P. Cardenas (Cuba).

FOTBAL • La Riad în preli
minariile C.M. (zona asiatică) : 
Arabia Saudită — Bahrein 1—0 
(0—0) • La Blagoevgrad fn.tîl-
nirea amicală dintre selecționa
tele de Juniori ale Bulgariei șl 
R.D. Germane s-a încheiat cu 
victoria gazdelor : 2—0 (1—0).

HOCHEI • La Praga cel de-al 
doilea meci amical dintre repre
zentativele Cehoslovaciei șl Sue
diei s-a încheiat cu scorul de 
3—1 (1—1, 2—0, 0—0) în favoarea 
gazdelor. Golurile au fost marca
te de Dala, Novy șl Kadlec, res
pectiv Eriksson. în primul joc. 
hocheistll cehoslovaci cîștlgaseră 
cu 5—2.

MARATONUL DE LA LONDRA
Prezentă în (sursă. . sportiva 

engleză Joyce Smith (in vîrstă 
de 43 de ani) s-a situat ne lo
cul 138 cu timpul de 2.29:56.

La startul întrecerii s-au ali
niat 6 700 de atleti si atlete !

LA CAMPIONATELE 
GIMNASTICĂ

concursului general, socotită se
rie de elită, minimum o gim
nastă. în urma tragerii la sorti, 
efectuată tot la Viena. tara 
noastră va avea o gimnastă in 
prima serie și două in cea de 
a doua. ~

In ce privește arbitrajul, s-a 
stabilit că pentru prima zi tra
gerea la sorți a arbitrelor pe 
aparate se va face în chiar ziua 
concursului, iar la finalele Pe 
aparate vor oficia arbitre neu
tre. care nu au reprezentante în 
concurs. O noutate pentru a- 
ceastă' ediție a campionatelor 
europene este aceea că. după 
multi ani. se revine la arbitra
jul deschis, cu arătarea publică 
a notelor fiecărei arbitre. în ce 
privește șefele de brigăzi pe a- 
parate. ele au fost desemnate 
— tot prin tragere la sorti — 
dintre membrele Comisiei teh
nice feminine a F.I.G. : 
turi — Ulla Berg (Suedia), pa
ralele — Maria 
(România), birnă — Jackie Fie 

Jaroslava Ma-
Esta

sâri-
Simionescu

(S.U.A.). sol- 
tlochova 
prevăzut ca la finalele pe apa-, 
rate să participe și alte două 
specialiste. între care proaspăta 
membră a Comisiei tehnice a 
F.I.G.. Ludmila 
(U.R.S.S.).

Organizatorii campionatelor 
europene contează pe participa
rea a 58 de gimnaste din 20 de 
țări ale continentului nostru, 
19 dintre ele cu cite 3 
concurente, maximum permis de 
regulament. Doar Danemarca a 
anunțat că va prezenta o sin
gură gimnastă. Intre absențe — 
gimnastele din R. F. Germania 
și Iugoslavia.

Sub egida forului internațio
nal. la Viena s-a desfășurat și 
un simpozion international, in 
cadrul căruia au fost prelucrate 
exercițiile impuse pe perioada 
1981—1984. Demonstrațiile prac
tice au fost făcute de către 
gimnaste din țările care au e- 
laborat noile exerciții imouse : 
Canada (bîmă). S.U.A. (para
lele). U.R.S.S. (sol).

(Cehoslovacia).

Turisceva

FINALA CCI. LA HANDBAL
BELGRAD, 31 (Agerpres). — 

Finala „Cupei campionilor eu
ropeni* la handbal masculin se 
va disputa între echipa iugo
slavă Kolinska Slovan Liubiia- 
na și formația S.C. Magdeburg 
(R. D. Germană). în meciurile 
retur ale semifinalelor. Kolins
ka Slovan a întrecut pe teren 
propriu, cu 29—22 (14—11), pa 
T.S.K.A. Moscova, iar S. C. 
Magdeburg a dispus cu 26—20 
(12—8) de formația suedeză 
„Lugi“ Lund.

Corespondentă din Australia

IN TURNEUL FINAL AL C.M. DE FOTBAL - JUNIORI 
ROMÂNIA ÎN GRUPĂ CD BRAZILIA, ITALIA Șl COREEA DE SUD

MELBOURNE, 31 (prin tele
fon). Australia va organiza,
cum se știe, a treia ediție a
campionatului mondial de ju
niori la fotbal. Pentru faza fi
nală a acestei mari competiții
s-au, calificat 16 echipe. Din 
Europa vor sosi în Tara cangu
rilor șase formații puternice,

președinte al F.I.F.A., 
cedat la tragerea la 
grupelor finale.

Partidele din grupa 
fi programate numai „ ___
bourne, in cuplaj, pe stadio
nul Olympic Park, în nocturnă. 
Sferturile de finală se vor des
fășura la 12 octombrie, pe sta-

s-a pro- 
sorți a

Grupa „A" (Brisbane) : S.U.A., Uruguay. Polonia. Qatar 
(Melbourne) : Brazilia. România, Italia, Co-Grupa „B“ 

reea de Sud ;
Grupa „C“ 

Mexic ;
Grupa „D“ 

merun .

(Adelaide) : R.F. Germania, Spania, Egi.pt,

(Sydney) : Australia, Argentina, Anglia. Ca-

reprezentînd soccere de tradi
ție, viguroase cum sînt Anglia. 
Italia, R. F. Germania, Spa
nia, România și Polonia. Și ce
lălalt mare continent fotbalis
tic, America de Sud, va avea 
soli puternici in Australii. Este 
vorba de Argentina, campioana 
ultimei ediții, de 
Uruguay.

Fiind cunoscute, 
echipe calificate, 
în prezența lui H.

dioanele din
Newcastle și 
semifinaleile. la 15 octombrie, 
în nocturni la Melbourne și

Sydney, Canberra, 
Melbourne, iar

Brazilia și

ded, cele 18 
la Canberra, 
Kavan, vice-

Bydney.
Finala celei de-a 3-a ediții a 

campionatului mondial este 
programată, la 18 octombrie, la 
Sydney, iar partida pentru 
locurile 3—4, în aceeași zi, la 
Adelaide.

H. ISER "

• TELEX •
SCHI • Concursul de sărituri 

cu schiurile de la Oberwiesent
hal (R.D. Germană) a revenit 
sportivului austriac Armin Kog- 
ler, cu 261,5 p (sărituri de 91,5 ra 
și 88,5 m). L-au urmat coechipie
rul său Alfred Groyer — 256,3 p 
și cehoslovacul Josef Sanek — 
246 p.

ȘAH Q După 11 runde, în tur
neul de' la Sarajevo continuă să 
conducă Psahis ȚU.R.S.S.), cu 
8 p (1), urmat de Uhlmann 
(R.D. Germană) — 7‘/j.

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Frankfurt pe Main»' 
Fibak l-a eliminat cu 6—4, 6—2» 
pe finlandezul Leo Palin, iar fi
rn er lean ui Steve Denton a dispus 
cu 3—6, 6—3, 7—6 de jucătorul
indian Vijay AmritraJ. Alte re
zultate : Tins Wilkinson — Jo
hansson 6—0, 6—1 ; Teacher — 
Walts 6—4, 6—3 ; Stan Smith — 
Bimer 6—7, 7—5, 6—3. Principalul 
favorit este McEnroe.

VOLEI o Reprezentativa femi
nină a Cubei a jucat la Sverd
lovsk cu selecționata sovietică.’ 
tn fața căreia a cîștigat cu 3—2 
(15—12, 15—8, 14—16, 10—15, 15—13).
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