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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE C£AU$ESCU

GIURGIU, CĂLĂRAȘ! Șl IAIOMIEA
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, l 
Republicii Socialiste 

miercuri,
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i»J
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Ceaușescu, 
I Partidului 
președintele 

România, 
a efectuat, miercuri, o vizită 
de lucru în unități agricole din 
județele Giurgiu, Călărași și 
Ialomița.

In această vizită tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
ai P.C.R., și Angelo Miculescu. 
v.reprim-ministru al guver
nului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

Prezența secretarului gene
ral al partidului în mijlocul 
lucrătorilor Ogoarelor din cele 
trei județe, acum, în plină 
campanie agricolă de primăva
ră, constituie o pregnantă 
mărturie a preocupărilor con
ducerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în direcția perfec
ționării continue a activității 
in agricultură, ramură de o deo
sebită importanță a economiei 
flaționale, a înfăptuirii unei 
revoluții profunde agrare, in 
concordanță cu cerințele noii 
clape de dezvoltare multilate
rală a țării.

Pe parcursul vizitei, secre
tarul general al partidului a 
analizat cu factorii de răs
pundere, cu lucrători ai ogoa
relor din județele respective, 
aspecte privind desfășurarea 
lucrărilor campaniei agrico
le de primăvară, modul cum 
se acționează pentru crește
rea puternică a producției 
agricole, pentru edificarea 
unei agriculturi moderne, de 
mare eficiență și înalt randa
ment care să asigure satisfa
cerea din ce in ce mai bună 
a. cererii de produse agroali- 
mentare, contribuind astfel 
la ridicarea nivelului de trai al 
întregului nostru popor.

In cadrul vizitei, au fost ur
mărite, totodată, modul cum se 
asigură folosirea judicioasă a 
terenurilor agricole, a bazei 
tclmico-miteriale de care dis
pun unitățile, a forței de mun
că și a specialiștilor, executa
rea lucrărilor agricole co
respunzător normelor agro
zootehnice înaintate, îmbună
tățirea activității din zooteh- 
n’e, ridicarea acesteia Ia 
nivelul exigențelor și cerin
țelor actualei etape.

La încheierea vizitei în jude
țele Giurgiu și Călărași to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat primilor secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
cadrelor de conducere din agri
cultură să ia măsuri energice

pentru o 
a muncii 
icrcooperatist, 
gricolă de producție, întreprin
dere agricolă de stat, astfel 
incit fiecare zi, fiecare oră 
bună de lucru să fie folosite 
intens, pentru accelerarea rit
mului lucrărilor din această 
perioadă, pentru îmbunătățirea 
activității în zootehnie, in 
toate sectoarele agriculturii 
județelor.

în continuare, Ia bordul unui 
elicopter, secretarul general al 
partidului a survolat cursul 
Dunării în porțiunea dintre lo
calitatea Mînăstirea, județul 
Călărași și podul de la Giur- 
geni — Vadul Oii.

La un moment dat, elicop
terul prezidențial a aterizat 
pe un dig in Balta Ialomîței. 
Ofițerul care conduce formația 
de militari aflată aici raportea
ză comandantului suprem al 
forțelor noastre armate că in 
conformitate cu ordinul pr'mit, 
ostașii, alături de ceilalți oa
meni ai muncii, participă la 
lucrările de supraînălțare a di
gurilor pentru a preveni efec
tele negative ale viiturii, aș
teptată in această zonă in zile
le următoare.

La înapoiere spre București, 
s-au survolat Lunca Ialomiței 
și partea centrală a Bărăganu
lui. Secretarul general al parti
dului a cerut conducerii minis
terului să acționeze cu maximă 
operativitate pentru elimi
narea băltirilor - și excesului 
de uiniditate 
să mobilizeze 
nice necesare 
terenului de 
astfel incit să 
losirea 
van tajoasă 
funciar.

Prin întreaga sa desfășu
rare, prin problematica a- 
bordată, vizita s-a înscris 
ca o nouă contribuție a secre
tarului general al partidului in 
orientarea eforturilor generale 
ale întregii țărănimi spre în
făptuirea programelor de

mai bună organizare 
în fiecâre consiliu in- 

cooperativă a-

din aceste zone, 
mijloacele meca- 
pentru curățirea 
resturi vegetale 
fie asigurată fo- 

intcgrală cit mai a- 
a întregului fond

ri
dicare continuă a activității din 

oagricultură, de trecere la 
nouă calitate.

Pe întreg parcursul vizitei, 
lucrătorii ogoarelor au întâmpi
nat pe secretarul general al 
partidului cu sentimente de a- 
leasă stimă, de înaltă prețuire 
pentru atenția și preocuparea 
permanentă pe care ic acordă 
dezvoltării puternice și mo
dernizării agriculturii țării. în
făptuirii ferme a noii revoluții 
agrare, care să asigure ridica
rea bunăstării țărănimii, a în
tregului nostru popor.
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„VOM AVEA 0 SĂRITOARE LA LUNGIME DE 7 METR!
afirmă Mihai Zaharia, antrenorul

*

K
Vali Ionescu și antrenorul ei Mihai Zaharia promit, pentru Uni
versiadă, o săritură de 7 m la lungime ! Foto : Ion MIHĂICA

vitatea sa atletică șl nu de per
formanțele deosebite reușite de 
Vali Ionescu (6,75 m) șt Johann 
Schromm (6,60 la 60 m).

— Am răzbit prin muncă șl 
. ambiție. Cînd am început atle-

Dacă concursul republican de 
sală al atleților seniori, desfă
șurat în februarie, ar fi păstrat 
vechea denumire, de campionat 
național de sală, antrenorul Mi
hai Zaharia ar fi ajuns, cu cele 
două victorii ale elevilor lui, 
Vali Ionescu și Johann Schromm. 
la 30 de titluri de campioni ai 
țării. Este un palmares specta
culos. gîndindu-ne că Zaharia 
are numai 37 de ani, iar cariera 
sa de tehnician a început abia 

-în 1974.
Personaj aparte în atletismul 

nostru, Mihai Zaharia este încă 
deținătorul recordului național 
la săritura în lungime — 8,01 
m, reușit în 1969 la Kosice — 
cel mai vechi record al atletis
mului masculin românesc. Pro
babil că recordmanul nostru 
este singurul atlet din lume 
Înalt de numai 1,72 m care a 
aterizat dincolo de 8 metri...

Pare surprins că la începutul 
convorbirii îl Întrebăm de acti-

CAMPIONUL RECORDURILOR
A „DACIADEI if

U

D4CMD4

• Locul 1 în clasamentele 
pe județe ți cluburi ® 35 de 
titluri, la 7 ramuri de sport, 
în întrecerile finale de per
formanță © De la „Vulturii" Bîrsei și campio
natele proprii ale școlilor, la... podiumul 
competițiilor de masă ® „Ne bucurăm 
succesele obținute, dar nu uităm că a 

nit... primăvara!"
de puncte diferență față de 
hova !), cît și la sportul de 
masă (înaintea finalelor de te
nis de masă de la Craiova), 
precum și primele două locuri 
în clasamentul pe cluburi (de
altfel. în această ierarhie clu-

comentarii, 
elogioase, 

dimpotrivă,

lui Vali Ionescu
tismul nimeni nu-mi dădea 
vreo șansă. Poate că și eu, azi, 
aș respinge, la selecție, un tî- 
năr de 20 de ani avînd înăl
țimea mea. Sărisem, la vremea 
încorporării, 6,95 m, dar Steaua 
nu m-a vrut. Am stat pe mare, 
la marină, gîndindu-mă tot 
timpul la revanșă. Cînd m-am 
întors abia săream 5,50 m. Dar 
nu m-am lăsat. M-am antrenat 
cit trei, am învățat de la fie
care cîte ceva — și aveam de 
la cine să învăț — și am țeușit. 
Totul e să vrei, să vrei cu 
adevărat să faci ceva. Cu ace
leași gînduri am intrat și în 
meseria de antrenor.

— S-a spus, în atletismul 
nostru, că sîntem un popor do- 
tat pentru probele de sărituri...

— Așa este. Prea multe sint 
exemplele la îndemînă pentru 
a nu recunoaște acest adevăr, 
începind cu Iolanda Balaș, Vio
rica Vjscopoleanu, Șcrban Cio
chină, Carol Corbu, vedem că 
atletismul nostru s-a afirmat

M. VLAD

(Continuare in pap 2-3)

După Campionatele Internationale

SĂRITORII, RESTANTIERI ÎN PREGĂTIRE,
AU DATORIA SA IIECUPHIFZI

f

dj 
ve-

La ediția din acest an — a 
14-a — a campionatelor inter
naționale de sărituri, desfășu
rate în bazinul Olimpia din Si
biu. participarea oaspeților (ca 
număr si ca valoare) a fost 
mai modestă decit în anii tre- 
cuți ; doar prezenta sportivilor 
din R. D. Germană a menținut 
un anumit nivel, deoarece să
ritorii acestei țări, chiar dacă 
nu dețin — încă — o „carte 
de vizită" impresionantă pe 
plan international, au o valoa
re care le permite o evoluție 
cel puțin medie. în aceste con
diții și ținînd seama de faptul 
iă întrecerea constituia un im
portant test pe traseul pregă
tirilor efectuate în vederea Uni
versiadei. precum si a altor 
competiții oficiale (campionatele 
europene de juniori si Balca
niadele), era de așteptat ră-i 
vedem De concurentii români 
intr-o bună condiție, asaltînd 
cu succes locul I în cele patru 
probe, poziție cucerită la alte 
ediții cînd participarea era mai 
valoroasă. Din păcate, nu s-a 
petrecut așa 51 la încheierea 
campionatelor internaționale nu 
am putut aplauda 
torie românească.

La băieți, există 
tive. printre care 
Alexandru Bagiu, _ _____
de fată singurul săritor român 
capabil să aibă o prestație ac
ceptabilă într-o competiție in

O frumoasă săritură 
xecutati de Cristina 
cum dorim să

Foto: V.
vedem 
CIRDEI

în echer e~
Timar, așa 

cit mai des.
Sibiu

Ceilalți Dcruternațională.
Ncdclcu, Dan Oprcan (seniori) 
și Cornel Pop (junior) — s-au 
dovedit insuficient pregătiți si 
lipsiți de experiența concursu
rilor internaționale, ei fiind-de
pășiți chiar și de Adrian Clicr- 
ciu, care nu a împlinit încă 13

Dumitru STĂNCULESCU

roase 
unele 
altele, 
cu multe și justi
ficate observații 
critice. De data a- 
ceasta ne-am pro
pus să aducem irț 
prim-plan BRA
ȘOVUL — cam
pionul „recorduri
lor" în ediția de 
iarnă a marii 
competiții care, ne 
convingem tot mai 
mult, devine, trep
tat, o adevărată 
„olimpiadă a spor
tului românesc".

La Brașov, îm
preună cu 
dintre acei 
care, se 
„pun mult 
în reușita 

acțiuni desfășurate sub 
„Daciadei", completăm 
general publicat recent 
rul nostru. Așadar, locul 
samentele pe județe, a ti t 
tul de'performaoță (cu

la fi
de

Trei dintre schiorii alpini participanți 
nalel-e de performantă ale ,.Dacladei“ 
iarnă, Ortvin Friihn, Erica Codrescu și Eu
sebio Fulea au fost selecționați in loturile 
republicane. Foto : Dragoș

,,Daciada“ a început să-și 
aibă și ea clasamentele ei, ur
mărite cu mare interes punc
tele „fierbinți" si. mai ales, fi
nalul întrecerii dintre judele si 
.'luburi fiind urmate de nume-

Pra-

Don GARLEȘTEANC

(Continuare In naa 2-31

NEAGU

cîțiva 
cameni 

vede, 
suflet" 

oricăror 
egida 

bilanțul 
de 7 a- 
I în c a- 
la spo-- 

peste 400

nici o vic-

cauze obiec- 
absenta lui 

în momentul

Tricolorii joacă cu Italia și cu Spania
Amănunte în poa. 2-3

tn vederea unui debut fructuos in noul sezon 
international, tricolorii efectuează citeva an

trenamente comune

PUNĂAPRILIE, LUNA

(Continuare in paa 2-3)

IN RUGBYUL ROMANESC



Aprilie, lună... plină in rugbyul românesc

VIRTUȚILE CROSULUI... ATLETISM
5» UNIVERS

uminică dimineața, la A'.ba Iulia, se va desfășura cea 
de a 65-a ediție a campionatelor naționale de cros. 
Este, poate, momentul de a ne apleca, o clipă, asupra 

acestui „copii natural" al atletismului, subliniindu-i virtu
țile acum cind avalanșa supcr-performanțelor atletismului 
de pistă ne-a făcut, poate, să ne depărtăm de izvoarele 
sportului, ale mișcării...

Crosul este primul pas către atletism, către sport. Efec
tele benefice ale alergării in natură, in teren variat, au fost 
de mult relevate și nu mai necesită pledoarii. Alergarea, 
exercițiu atletic elementar, stimulează activitatea marilor 
organe și sisteme ale organismului, dovedindu-se o necesi
tate de bază pentru păstrarea sănătății, iar atunci cind 
cadrul natural este lipsit de orice opreliște, senzația de li
bertate absolută te duce cu gindul la zburdălnicia copilăriei, 
sentiment încercat de toți practicanții, indiferent de virstă.

Omul modern, angrenat intr-un ritm de viață mereu ac
celerat, cu probleme zilnice de toate felurile, s-a întors la 
alergarea in natură. Unora li s-a părui o modă ceea ce, in 
realitate, s-a dovedit a fi o obișnuință născută din neceei- 
tc.te. „Jogging“-ul, cuvint devenit universal in anii ’70, este 
o reacție firească a citadinului. o reacție fiziologică impo- ,. 
triva betonului, oțelului și fumului. Sint multe țări în lume 
în care nimeni nu mai zimbește compătimitor cînd dimi
neața sau seara, în parcuri sau chiar pe străzi, persoane 
onorabile iși fac porția zilnică de „kilometri-sănătate". Fe
nomenul, spontan, s-a transformat, pentru tineri, dar și 
pentru adulți, intr-un adevărat exod către ceea ce numim 
sport de masă. Concursurile de alergări cu mii de partâei- 
panți la start au proliferat pretutindeni, aducînd la start, 
deopotrivă, preșcolari și pensionari...

Izvor de sănătate, crosul este in același timp izvor de ta
lente pentru atletismul de înaltă performanță. Numeroase 
celebrități ale pistei, ba chiar vedete ale altor probe atle
tice (și chiar din alte discipline) au pătruns in arenă pe 
aleea generoasă a crosului. Exemple sint numeroase, la noi 
ca și aiurea. Este adevărat, pentru a-și împlini această me
nire întrecerile de cros, întrecerile populare de cros, trebuie 
să păstreze, in organizarea și desfășurarea lor, virtuțile spe
cifice ale exercițiului ca atare, trebuie să placă, să fie atrac
tive, mai aleș cind sint adresate copiilor. Să nu-i ținem 
dezbrăcați în frig și ploaie ore întregi, așteptând o defi
lare, rapoarte, festivități din dorința de a „bifa" o acțiune 
ale cărei cifre sint nu o dată „umflate". Inabilități mărunte 
in aparență pot avea efecte mari de antipropagandă. .Nu-i 
mai puțin adevărat că pentru a veni cu plăcere la cros co
pilul are nevoie de o educație in această direcție, pe care 
trebuie să i-o dea școala, profesorul de seducație fizică și, 
inaintea lui, chiar familia...

In sfirșit, pentru atletul format, pentru semifondist sau 
fondist, crosul este un excelent mijloc de pregătire a sezo
nului de pistă. Cu acest gind ii vom urmări duminică di
mineața la Alba Iulia pe participanții la cea de a 65-a 
ediție a crosului național !

(Urmare din pag. I)

Vtadimîr MORARU

Am pășit în luna lui april, 
lună... plină în rugbyul nostru, 
despre evenimentele căreia am 
purtat o discuție ‘ cu secretarul 
responsabil al F.R.R., prof. 
Ovidiu Marcu.

— Firește, prima întrebare 
este rezervată activității echi
pei reprezentative...

— Tricolorii debutează in. 
noul sezon in a doua duminică 
a lunii, la 12 aprilie, cînd vor 
intilni naționala Italiei. In do
rința de a face o propagandă 
tot mai susținută sportului .cu 
balonul, oval, de a asigura 
spectatorilor din cit mai multe 
zone ale țării posibilitatea de 
a vedea rugby de calitate la 
ei acasă, a fost stabilită drept 
gazdă a acestei partide muni
cipiul Brăila. O premieră in 
materie, vizavi de care nutrim 
speranța unui succes pe tere
nul de ' 
ces de 
tămini 
frunte 
tot mai bine intrat in greul rol 
de căpitan de echipă — va sus
ține, la Madrid, meciul cu Spa
nia. contând de asemenea pen
tru campionatul european orga
nizat de F.I.R.A., în care, nu 
e nici un secret, reprezentativa 
României are mari șanse dă a 
termina 
dacă va 
mintite 
joc din 
itoare.

joc. dar fi a unui suc- 
public, După două săn- 

„15"-le avlndu-l in 
pe Mircea Paraschiv —

victorioasă. Desigur, 
ciștiga atît partidele a- 
cit si foarte
U.R.S.S., 'dc

dificilul 
luna vi-

se va desfășura în zilele de 
15, 17 și 19 aprilie, tot in Spa
nia. Echipa noastră va pleca la 
Madrid cu gindul de a reuși 
mai mult decit predecesoarele, 
de a ciștiga deci primul meci 
(de astă dată cu U.R.S.S.), si
tuație care i-ar asigura un loc 
printre primele patru, cu posi
bilitatea de a asalta apoi pri- 
ma poziție a clasamentului.

— Air fost anunțate și o se
rie de turnee ale unor cluburi 
britanice.

— Exact. Un număr de 4 e- 
chipe de dincolo de Canalul 
Mînecii vor juca la București, 
Constanța, Cluj-Napoca și Baia 
Mare. După cum ne va vizita 
și reprezentativa Tunisiei, care 
va susține două întâlniri la Ti
mișoara.

— Dar agenda 
internă ?

— Si ea este 
cărcată. Dacă în 
are loc o singuri etapă (la 19 
aprilie), in „Cupa federației" 
se vor disputa trei, iar in eșa
lonul secund — patru, in a 
doua jumătate a lunii urmincl 
să înceapă turneul de promo
vare in „A“. Juniorii iși vor 
încheia întrecerea pe serii la 
5 aprilie, primele două clasate 
urmând să fie prezente, intre 
19 și 26 aprilie, la faza prelimi
nară a turneului final al cam
pionatului.

in special prin săritori. Da, sîn- 
tem o nație cu calități deose
bite pentru probele de sărituri.

— Să trecem la generația de 
azi...

— Avem și acum talente deo
sebite : Sorin Matei, Adrian 
Proteasa, Gheorghe Lina, Vali 
Ianescu. Anișoara Cușmir. Lista 
poale continua.

— De talente nu prea a dus 
lipsă, în general, atletismul ro
mânesc. împlinirile n-au fost, 
întotdeauna, pe măsură !

— într-adevăr. Uneori, 
tivii in cauză n-au avut 
știința propriei înzestrări, 
vrut să ajungă „mari”,
știut să renunțe la tentațiile 
dăunătoare performanței. N-au 
avut ambiție. Iar ambiția este 
principala calitate a unui atlet. 
Alteori au greșit și antrenorii.' 
Mul ți consideră că știu totul, 
că nu mai au nimic de învă
țat. Or, lucruri noi apar pre
tutindeni, în fiecare zi. Drept 
este că și posibilitatea de infor- 

redusă. Dar dacă 
frămînți, găsești, 
faci ceva, izbu- 
este 
cazul

spor- 
con- 
N-au 
n-au

in care mi-au 
cițiva atleți b 
la nimeni ace 
ajunge mare

— Cit de m
— Veți vedei 

Nu-mi place 
să nu vă mii 
vom avea o i 
7 m la lungirr

— Avem tot 
credem că si 
întrebare. Ce 
tate aveți, to’

— Am termi 
trenori, de ș 
rog să nu seri 
colegii de mii

— Chiar aș:

SĂR

competițională

destul de in- 
Divizia „A"

Geo RAEȚCHl

— Privirile vor 
totodată, și spre 
mîine. Deci, care

ațintite,fi
schimbul de 
e programul 

internațional al juniorilor ?

— Competiția anuală a spe
ranțelor rugbyului continental

(Urmare din pag. 1)

OAMENII ARENELOR 
qfiHco/o arenă

Ing. Dumitru Gheorghe,
fost

la
luptător

gloria
și aspirant
olimpică:

RUGBYSTUL (și mai ales omul) DE EXCEPȚIE

„SPORTUL Kl-A DAT
0 MAI MARE PUTERE

DE MUNCA“
că iubitorii eportu-Probabil 

lui își mai amintesc de cam
pionul categoriei 67 kg la lupte 
greco-romane de acum aprea- 
pe un sfert de veac. Dumitru 
Gheorghe. Urmaș demn al lui 
Dumitru Cuc și predecesor al 
viitorilor campioni mondiali ai 
categoriei ușoară — Simion 
Popescu și Ștefan Rusa — fos
tul sportiv dinamovist a domi
nat cu autoritate timp de 10 
ani întrecerile interne, iar pes
te hotare a reușit, ca In foar
te puținele competiții de an
vergură ale vremii, să se cla
seze printre fruntași, aducînd 
puncte prețioase delegației ro
mâne la campionatele mondiale 
sau Jocurile Olimpice.

Astăzi, fostul aspirant la glo
ria olimpică, la Melbourne _ și 
Roma, inginerul Dumitru 
Gheorghe este directorul unei 
importante unități productive 
a întreprinderii de Transpor
turi București.

Odată abordat, însă, fostul 
campion — maestru al sportu
lui încă din 1957 — se lasă fu
rat de firul amintirilor, de cei 
10 ani petrecuți in echipa na
țională, timp în care a absol
vit și Facultatea de Transpor
turi a Institutului 
București.

„Am făcut 
mi-a plăcut 
putea spune 
șor să f.u prezent și în 
national, și 
cursuri și examene ale institu
tului Politehnic. A fost chiar 
foarte greți, însă cînd îți orga
nizezi bine t'mpul și ai puterea 
să renunți la alte tentații, Ia 
alte preocupări, Ia distract?, 
parcă totul devine posibil... Și 
n-am avut n mic de pierdut. 
Sportul ma învățat să fiu dîrz, 
cinstit, tu sport am legat poate 
cele mai trainice prietenii. Dar 
bunul cel mai de preț pe care 
mi l-a dat sportul a fost o 
mai mare putere de muncă”.

Gheorghe LAZĂR, coresp.

Un îndrăgostit de Tugby, Mir
cea Motrici, angajat al TAROM- 
ului din Suceava, ne scria de
unăzi că îl privește cu o mare 
admirație pe Constantin Ma
xim, „veteranul” XV-lui de la 
C.S.M. din localitate. „Ca fost 
practicant al sportului cu ba
lonul oval, m-au atras întot
deauna oamenii devotați trup 
și suflet acestei discipline. 
Maxim face parte din această 
categorie, a rugbystului și mai 
ales a omului de excepție...”.

Mircea Motficj nu greșește. 
Pentru că Maxim, harnicul 
muncitor de la IUPS Suceava 
este, cel puțin pe temeiul legă
turii sale statornice cu echipa 
rugbyștilor de la C.S.M., un 
jucător cu totul deosebit. A 
făcut parte din acest XV vre
me de peste 18 ani. Apoi, prin
tr-o clauză regulamentară (le
gată de virstă) a fost nevoit 
să cedeze locul altui jucător. 
Nu și-a părăsit insă colectivul, 
l-a însoțit peste tot, la antre
namente, la jocurile oficiale. 
„Ceva mă chema mereu 
echipă, nu mă simțeam 
apele mele decit atunci 
mă aflam în preajma foștilor 
mei coechipieri..." O prezență 
salutară și pentru formația 
suceveană ; nu de puține ori 
jucătorii acesteia ascultînd sfa
turile experimentatului sportiv 
au reușit să rezolve cu succes 
multe „necunoscute" ale unor 
partide dificile.

Din toamna trecută, iată că 
fostul stup

lingă 
în... 
cînd

al grămezii XV-lui

ȘTIAȚI

Politehnic

pentru că 
! Dar n-aș 

mi-a fost u- 
lotiil 

la pretențioasele

sport 
enorm 
că

...Mariana
națională la _____ , _ ____ ____
la întreprinderea Tricodava din 
București 7

...Dr. Mircea Neșu, fost jucă
tor In echipa de fotbal Universi
tatea Cluj-Napoca și F.C. Bihor, 
este un reputat balneolog la Băi
le Felix 1

...Hom Demian, maestru al 
sportului la baschet, a devenit" 
doctor, șef de lucrări la disci
plina chimie organică din 
cirul Facultății de farmacie 
I.M.F. din Cluj-Napoca 7

...Ing. Ovidiu Scobai, automo
bilist, component al echipei, mul
tipli campioană, I.A. „Dacia" Pi
tești, este șeful Compartimentu
lui de încercări, cercetări și tes
tări autoturisme In cadrul I.A.P. 
„Dacia" Pitești 7

...Conferențiarul universitar Flo
rin Balaiș, ex-internațional de 
handbal, antrenor de volei la ni
velul reprezentativei țării, pînă 
ru demult decân de facultate și 
președinte de club sportiv, a de-

Moisei, campioană 
călărie, este inginer

ca-

ma-e este 
cauți, dacă te 
Dacă, vrei să 
tești. Ambiția 
calitate și în 
lui.

— Cum se explică 
sul progres înregistrat de Vali 
lonescu ?

— Este deosebit de dotată, 
pare o copie a Vioricăi Visco- 
poleanu, și, mai ales, vrea să 
facă performanță. Mărturisesc 
că deși sint, la rîndul meu, un 
fanatic al muncii, trebuie s-o 
temperez uneori. în șase ani de 
cind sint antrenor la Rapid, și

principala 
antrenoru-

spectacuto-

(Urmare

de la C.S.M. și-a făcut rein
trarea în echipă ! Printr-o de
cizie a fed.erației, loturile echi
pelor divizionare „B" (din care 
face parte și C.S.M. Suceava) 
pot cuprinde și jucători — ma
ximum trei — care au depășit 
■virstă de 27 de ani ; cazul 
Maxim. „Nu este, însă, o 
venire de durată — ține 
precizeze apreciatul sportiv 
doresc doar ca această reintrare 
în echipă să coincidă cu pro
movarea formației mele în pri
ma divizie, acolo unde dealtfel 
a mai fost. După aceea...”

După aceea, Maxim 
nează să rămină mai 
lingă echipă, „dar nu 
tor — este firesc să 
unor sportivi mai tineri 
în calitate de antrenor. în tim
pul meu liber, am urmat și am 
absolvit un curs de calificare. 
Cred că voi putea fi util și în 
această nouă calitate...”.

La ultima ședință a Comite
tului federal se făcea remarca: 
pentru a avea un rugby de 
înaltă performanță trebuie să 
dispui de jucători de excepție. 
Intr-un fel. Constantin Maxim 
figurează printre aceștia, 
neapărat ca posibil titular 
naționalei, ci ca unul care 
prin exemplul său de muncă, 
stăruință și devotament — va 
fi în măsură să modeleze și 
acolo, în Țara de Sus a Moldo
vei. oameni ca și el. Un prim 
pas (obligatoriu) pentru a a- 
junge sportivi de excepție !

Tiberiu ST AM A

CA

lui 
re- 
să

intențio- 
departe 

ca jucă- 
las locul 

ci

nu 
al

■

venit prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Galați 7

...Ion Simion, fundașul rugbyș- 
tilor tricolori la cea mai clară 
Victorie în fața Franței (15—0 în 
noiembrie trecut), este,, de cîtva 
timp, inginer-șei la „L1“ Bucu- 
rești-Nord, în cadrul Regionalei 
de căi ferate 7

...Ing. Petre Cojereanu, cîndva 
jucător internațional de fotbal, 
este conferențiar universitar la 
Institutul Politehnic din Timi
șoara 7

Absolvenții I.E.F.S. promo
ția 1955 se reîntîlnesc In zi
lele de 5—5 septembrie a.c. 
pentru a aniversa un sfert de 
secol de la terminarea facul
tății. Relații la prof. Dumitru 
Moțet din București, telefon : 
61.39.12.

î

burile brașovene ocupă 4 locuri 
intre primele 5 din tară I).

Nu trebuie desigur, să sur
prindă prea mult poziția frun
tașă a Brașovului, știut fiind 
faptul că acest județ reprezin
tă primul centru al sporturilor 
de iarnă de la noi. cu exce
lente condiții naturale pentru 
practicarea acestor discipline 
cu o dotare materia’ă remar
cabilă. cu frumoase și puterni
ce tradiții, dar — ni șe pare 
necesar să adăugăm — si cu 
un larg și entuziast activ de 
oameni pricepuți. care știu și 
au mereu mai crescută ambi
ția să valorifice superior-canti- 
tativ si —. in ultima vreme —. 
mai ales calitativ puternicul 
potențial de care dispune a- 
ceastă zonă. Poate că numai 
aceste cîteva cifre exprimă ele 
singure efortul susținut depus, 
în perioada desfășurării ediției 
de iarnă a „Daciadei”, de către 
C.J.E.F.S.. de ceilalți factori cu 
atribuții, de activiștii din.clu
buri și asociații, de antrenori și 
instructori, de un mare numă- 
de . profesori de educație' fizică 
și bineînțeles, de toți acei 
sportivi care. în diferitele etape 
ale competiției, s-au străduit să 
reprezinte cu cinste Brașovul, 
să colecționeze un număr im
presionant de titluri si locuri 
fruntașe.

Fără să vrem (sau. poate, in
tenționat...). ne reîntoarcem la 
cifre. în întrecerile de per
formantă sportivii brașoveni au 
cucerit 35 de titluri de campioni 
ai „Daciadei” si ai tării, ei im- 
punindu-se la 1 discipline : schi 
alpin și schi fond — cite 10 
titluri, biatlon — 7. schi sări- 
turi — 4, patinaj artistic — 2. 
sanie si bob — cite unul. Este 
semnificativ, desigur, și faptul 
ră ei au realizat aceste suc
cese în finalele tuturor catego
riilor (seniori, senioare, juniori, 
junioare, tineret si copii). Să nu

omitem, insă, nici cluburile ai 
căror reprezentanți au obținut 
performanțele amintite : Dina
mo — 14 titluri. Brașovia 6. 
A.S.A. — 5. Liceul Predeal — 
5. Tractorul — 4, C.S.S. Rîșnov 
— 1. in clasamentul respectiv 
..punctind”, de asemenea. Stea
gul roșu, C.S.U., Dinamo Fun
data și Teleferic Brașov.

în întrecerile de masă, Bra
șovul a început, mai bine ca 
la ediția trecută, cu o atenție 
.deosebită acordată competițiilor 
organizate în unitățile de bază, 
precum și unor acțiuni de am
ploare care s-au transformat în 
autentice sărbători sportive ale 
tineretului. Iubitorii sporturilor 
da iarnă vorbesc și acum de 
frumusețea — dar si de efi
ciența — întrecerilor de . schi 
fond dotate cu „Cupa Șirnca”, 
sau de „Vulturii Birsei” — la 
schi fond și alpine, ca și de alte 
asemenea inițiative care au an
grenat în întreceri mii dc pio
nieri, 
ediția 
ternic 
m asă 
multe 
eu rezultate excelente, campio
nate proprii la sporturile cu
prinse în programul „Daciadei”. 
așa cum s-a întîmplat, de e- 
xemplu. la liceele Șaguna, Me- 
șotă. Științele Naturii, Honterus, 
la Școala Auto sau la Hidro
mecanica. De aici, de fapt, de 
la această susținută preocupare 
pentru pregătirea finalelor s-a 
ajuns la... podiumul de premie
re după ultimele întreceri de 
masă, la acel loc 1 pe județe, 
la cele 4 titluri de campioni ai 
. Daciadei” Ia schi fond și schi 
alpfrto.

„Ne bucurăm 
obținute 
Palici, metodist 
Brașov — dar nu uităm că a 
venit... primăvara !".

Așa am primit si invitația de 
a reveni in orașul de la poa
lele Timpei...

Aflăm, de asemenea, că 
de iarnă a stimulat pu
și activitatea sportivă de 
si performantă din scoli, 
dintre ele organizîndu-și.

de succesele 
ne spune Stelian 

al C.J.E.F.S.

ani... Aceasta 
pentru perioad 
loare devine 
lui Bagiu într 
vă bună și e 
nivel corespun 
delcu, Opreau 
ca acești sări 
pasul pe loc, 
în ritmul neces 
nivel internați 
itor cît mai ap:

Cu fetele, li 
fel. Ruxandra 
Marc, Felicia 
aflate în pregș 
versiadă), Isabi 
za Nicplaescu : 
(car, drept
piona. le euroj 
și Baicaniadeli 
de la care se 
tarea și îmbui 
rnanțelor obțini 
la competițiile 
mințim că în 
clasat pe locul 
ropei). Dar con 
antrenori în pr 
și intensității 
a disciplinei, 
scuze neînteme 
realizarea cu c 
mărului de sări 
programul de a 
cerea cu ușuri: 
defecțiuni tehnii 
exemplu intrării 
le mai multe 1 
stabilitatea în 
individuale de 
toate acestea — 
ze de care spei 
rii sint conștier 
minat o compc 
cătoare la cam 
naționale.

Desigur, timp 
rderdut. pentru 
luni și jumătat 
despart de preș 
ceri al» Univt 
f’"e - Cu
ă Se ft£.reze ' 

ponsabilitate si 
r.îndu-se seama 
mise în aplicar- 
de pregătire < 
Sportivilor si a 
buie să le ■ fie 
mai este permi: 
— în primul rî 
nlina antrename 
tru realizarea 
care și le-au pr 
siadă, care est 
pretențios, în t 
prilej de afirmi 
mare competiție 
lui.

,CUPA U
LA

în cinstea 
U.G.S.R., asoc 
..Urbis” din Cap 
ză azi, de la ort 
de box din Bd. 
reuniune pugilii 
„Cupa U.G.S.RJ 
xeri de la Olir 
Autobuzul, F.EJ

âDMINISIRAJIA 01 STAI 1010 PmOSPOR] INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 1 

APRILIE 1981
Extragerea I : 3 43 25 0 30 29. 

Extragerea a n-a ; 12 26 18 21 
22 13.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.562.116 let din care 448.162 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP

ȚIONALE PRONOEXPRES- 
BOXKXPRES DIN 22 MARTIE 

1981
Faza I : Cat. 1 : 

100% = autoturism 
sau Stsoda 120 L și 
oibecte existente In 
comerciale ; Cat. 2 : 
te a 31.510 lei, sau la alegere, o 
excursie în R.S. Cehoslovacă sau 

diferența în 
41,50 a 2.647 
a 834 lei ;

Iei ; Cat. 6 :

1 variantă 
„Dacia 1300“ 
diferența in 

magazinele 
3,75 varian-

R. D. Germană și 
numerar ; Cat. 3 : 
lei ; Cat. 4 : 141,75
Cat. 5 : 407,25 a 290 
12.’m.50 a 40 lei.

Faza a II-a ; Cat. A : 2 va
riante 25% a cîte 50.000 lei ; Cat. 
3 : 41 variante a 2.805 lei ; Cat.

D :C : 176,25 a 610 lei ; Cat.
7.164,25 a 60 lei.

Autoturismul „Dacia 1300" 
„Skoda 120 L“ și diferența 
obiecte a revenit participantului 
GHEORGHE GEMAN din satu] 
Podul-Olt, comuna Hărman-Bra- 
șov. Cele 2 cîștiguri a cite 50.000 
lei au fost obținute de GHEOR
GHE DUMITRESCU din Aiud- 
Alba și SORINEL VASILESCU 
dn Că ton, jud. Hunedoara.

MINE PUTEȚI CIȘTIGA...

sau
In

Pentru cei ce nu șl-au procu
rat încă bilete, precum și pentru 
cei ce vor să-și sporească șan
sele de a se număra printre 
marii cîștigători Xa tragerea obiș
nuită Loto din această săptămî- 
nă, reamintim că ASTAZI este 
ULTIMA ZI de participare. O 
formă de joc avantajoasă, utili
zată cu succes pe scară tot mai 
largă, o constituie variantele 
combinate șl combinațiile „cap 
de pod", pe care se pot obține 
su te de cîștiguri la mal multe 
categorii.

dacă la 
achitate 
NUMERE

; ,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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DE LA F. R. FOTBALi
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In ședința din 31 martie. Bi
roul F.R. Fotbal a analizat 
stadiul de pregătire a echipei 
na,io:fa!e „A" după consuma
rea a încă unei etape din pro
gramul stabilit — jocul cu Po- 
i . nia.

Trecindu-se peste aspectele 
pozitive și peste victoria obți
nută, s-au analizat deficiențele 
manifestate in acest joc și s-au 
adontat măsuri corespunzătoa
re. în vederea îmbunătățirii jo
cului ech:pei sub toate aspec
tele. Se va continua urmărirea 
jucătorilor de let la cluburi, in 
pregătire și în jocuri, și se va 
menține un contact permanent 
cu antrenorii și medicii 
rilor care dau jucători 
național.

De asemenea, a fost 
zată comportarea echipei națio
nale de juniori în jocul tur 
cu Ungaria, din preliminariile 
campionatului european, 
s-au stabilit măsuri 
jocului retur din 8 
la Hunedoara.

clubu- 
lotului

anali-

ți 
în vederea 
aprilie, de

următoarele

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

S-a hotărit modificarea Art. 
1,3 litera „p" din Regulamentul 
de organizare a activității fot- 
baistice, care va avea urmă- 
toar a formulare :

„pe.itru neprezentarea echi- 
pe.or de juniori la un joc ofi- 
cal — cu excepția cazurilor de 
forță majoră — cu pierderea 
țoiului din oficiu cu 3—0 și 
penalizarea cu 2 puncte a echi
pei de seniori".

© S-a hotărit. de 
infirmarea sancțiunii 
Comisia centrală de 
și disciplină împotriva jucăto
rului Marian Ionescu (Progre- 
sul-Vulcan), întrucît nu au fost 
aplicate prevederile regulamen
tului. Avindu-se în vedere 
faptul că jucătorul este reci
divist, Biroul federal a hotă
rit suspendarea lui pe 6 etape.

• A fost aprobat apelul îna
intat de Asociația sportivă 
Unirea Dej. reprogramîndu-se 
jocul cu Armătura Zalău la 
data de 8 aprilie, nedisputat la 
data de 15 martie ca urmare a 
inundațiilor.

ADEVĂRULUI"
Etapa de sîmbătă a Diviziei 
V‘ a adus unele modifeări im

portante la cei doi poli ai „cla
samentului adevărului". Astfel, 
•pierzînd meciul cu Steaua, Spor
tul studențesc a revenit pe lo
cul 16, loc 
acest retur, 
în partida 
Dinamo' s-a 
te de Fderul 
iova. Spectaculos este și saltul 
echipei Steaua, care a urcat 5

abordatpe care a
Cu punctul... ctștigat 
cu Progresul-Vulcan, 
apropiat la 3 punc- 

Universitatea Cra-

loturi de 
verificare

asemenea, 
dictate de 
competiții

jucători pentru acțiu- 
cu Israel și Bulgaria : 
Zamfir, Samcș, Ștefă- 
Țicleanu, Beldeanu, 
Sandu, M. Răducanu,

Au fost stabilite
ntle din 8 aprilie, intilnirile de 

LOTUL A : lordache, Moraru. Negrilă, 
nescu, Al. Nicolae,- Munteanu II, Stoica, 
lordănescu, Bălăci, Crișan, Cămătaru, M. 
Țălnar. Cîmpeanu II.

LOTUL DE TINERET : Alexa. Speriatu, Rednic, Vlad, Io van, 
Matei, C. Solomon, Geolgău, I. Mureșan, FL Pop, L. Moldovan, 
Klein, Șoiman, Terheș, Fîșic, Gabor, Minea.

locuri față de etapa trecută, tre- 
cînd acum la -|-1.

Atrage atenția diferența de
puncte dintre pr'ma clasată și
„lanternă", 4-10 fată de —!5, în-
tărită și - de marele decalaj de
golaveraj: 4-27 craiovenii, —22
gălă țenii.

Dar iată situația la zi în „cla-
samentul adevărului"

1. UNIV. CRAIOVA 4-10 (+27)
2. Dinamo + 7 (+19)
3. F.C. Argeș + 4 (+13)
4. F.C.M. Brașov 4- 4 (+ 3)
5. Chimia + 2 (- «)
6. Steaua + 1 (+ 7)
7. Corvinul + 1 t+ «)
8. ,,U" Cluj-Napoca 0 (- 1)
9. „Poli" Timișoara 9 <- 4)

10. S.C. Bacău — 1 (+ 2)
11, Jiul — 1 <+ n
12. Progresul-Vulcan — 1 (-7)
13. Politehnica Iași — 3 (- 1)
14. F.C. Olt — 3 (- 7)
15. A.S.A. Tg. Mureș — 3 (-16)
1€. Sportul stud. — 4 (- 9)
1T7. F.C. Baia Mare — 4 (-12)
18. F.C.M. Galați — 9 (-22)

GOLUL, AUTOPORTRETUL VALORII
P ate că cea mai mare sur

priză a campionatului Diviziei 
,.A“ de! fotbal, după consuma
rea a două treimi din 
curs", este... clasamentul 
terilor.

Să -1 reamintim, deși 
in fiecare luni.

16 goluri — Radu II 
11 m) ; 13 — Fartici (1 
m) ; 12 — Țevi ; 11 —
10 — Nedelcu, Giuchici , __
11 m) și Bălăci (5 din 11 m)...

Marea surpriză este — v-ați 
dat, credem, seama — absența 
..tricolorilor" intr-un clasament 
in care figurează și jucători 
care au marcat mai puțin de 
un gol Ia două meciuri. (Sin
gurul prezent. Bălăci, accentu
ează această situație neobiș
nuită, deoarece craioveanul a 

dunat 10 goluri cu 5 penalty- 
-i, cu alte cuvinte a marcat 

— din acțiune — mai puțin de 
1 gol la patru meciuri.

Deci, Țevi și Fanici (cu cite
12 goluri din acțiune) sînt cei 
mal productivi jucători 
pipnatului. Și asta în 
numele consacrate manifestă o 
timiditate de neînțeles la pri
ma vedere. Crișan, de pildă, 
a marcat doar 7 goluri, pere
chea ultraconsacrată Iordănes- 
cu — M. Răducanu a. reușit 
doar... cite 6 goluri, în ceea 
ce privește pe jucătorii din 
linia a doua, care apar tot mai 
des la finalizare în fotbalul 
modern, ei se prezintă cu ci
fre de necrezut (Stoica 3, Ți
cleanu 1, Beldeanu 1).

Din capul locului, să spunem 
că nu acesta este potențialul 
de atac al oamenilor noștri de 
gol. Din păcate, însă, se simte 
o prea mare prudență în asal- 
tarea porții adverse. La acest 
capitol, excelează cuplul Iordă- 
nescu — Răducanu, care pre
feră șutului direct — și ce șut 
a tras M. Răducanu, în toam
nă. în meciul cu Dinamo... — 
combinațiile pe centimetru pă
trat pînă în dreptul liniei albe

Pe marginea unui clasament paradoxal
>.par- 
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apare

(5 din 
din 11 
Petcu ;
(1 din

al cam- 
timp ce

a porții. In ceea ce îl privește 
pe Crișan. viteza lui de reacție 
cu totul deosebită îl recoman
dă pentru mult mai mult decit 
pentru centrarea 
invită la gol, dar 
lează și obligația

Nu mai puțin 
lipsa de productivitate a liniei 
a doua. Din acest punct de 
dere, Țicleanu și Beldeanu, 
dintre internaționalii unei 
chipe care a înscris 42 de 
luri, se prezintă cu câte 
singur gol, de-a dreptul 
cant mai ales în cazul acestui 
bun șuter care este Beldeanu. 
Explicația nu poate fi căutată 
decit in faptul că acești doi 
jucători, ca și mulți dintre cei 
mai sus citați, nu sînt preocu
pați de cel mai important mo
ment al fotbalului, adică de 
GOL !

Există o lipsă de euraj in 
trasul Ia poartă care nu poate 
fi explicată prin „abținerile** în 
interesul unor idei tactice le
gate de păstrarea mingii. 
Se manifestă de asemenea, o 
anume placiditate în preajma 
porții adverse, adică în zona în 
care marii oameni de gol — de 
tipul Gerd Muller sau Kempes 
— încep să fiarbă, văzînd par
că roșu în fața ochilor. (Ce pă
cat că Radu II, la care se 
simte deseori scrișnetul cram
ponului, s-a mulțumit și se 
mulțumește cu puțin, și spu
nem asta în pofida faptului că 
se află în- fruntea golgeterilor.)

Prezența cea mai Insolită în 
acest (și așa sărac) clasament 
al golgeterilor este cea a lui 
Giuchici. poate singurul dintre 
cei enumerați care are curajul 
acțiunii pe cont propriu. Din 
acest punct de vedere, Giuchici 
e „peste" Țevi, care e opera 
lui Marica, sau peste Nedelcu, 
care colectează nenumărate 
pase decisive. Giuchici, cel atît 
de discutat și contestat, este

scurtă, care 
care nu anu- 
de a marca, 
ciudată este

ve- 
doi 
e- 

go- 
un 
șo-

oricum, omul acțiunii pe cont 
propriu, adică explozia de or
goliu individualist, menit une
ori să disloce, să ad,ucă ele
mentul surpriză în cadrul jo
cului colectiv al unei echipe.

Un șut la poartă, astăzi, și 
mai ales cel din afara careului, 
valorează mai mult decit pa
sele decisive. Pentru că uneori, 
repetate la infinit, pasele de
cisive, fie ele „pe tavă" adorm 
reflexele, în timp ce șutul de 
Ia distantă aduce la rampă ju
cătorii de curaj, de care fot
balul nostru are atita nevoie...

Ioan CHIRILA
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DE MARI SATISFACȚII!
In cadrul a 5 

un total de 42
extrageri în 2 faze, cu 
numere, se atribuie :

• AUTOTURISME „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L“ © PREMII IN BANI (sume 
variabile și fixe) @ EXCURSII în U.R.S.S. 
sau R.D. Germană.

4AXIME SE POT OBȚINE Șl PE VARIANTE ACHITATE 25%, 
ria respectivă nu se omologhează cițtiguri pe variante 

Consultați prospectul tragerii și JUCAȚl DIN VREME 
ERATE I ULTIMA ZI DE PARTICIPARE - sîmbâtă 4 aprilie.
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g
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IN ȘANSA llll OIN AM(J 1
Leeds. Uni- 
reușește un

...Noiembrie ’79. 
versitatea Craiova 
rezultat de răsunet, înv’ingînd. 
cu 2—0 formația engleză. Cel 
mai bun jucător din teren — 
Bumbescu, extraordinar la 
marcaj în fața „cavalcadei- 
furioșilor atacanți britanici. 
Bumbescu ajunsese titular 
prin... rămînerea lui Tilihoi 
la Craiova, datorită eliminării 
lui în meciul tur. Din păcate, 
în meciul următor din cupe
le europene, cu Borussia 
Mdnchengladbach, Bumbescu 
e din nou rezervă. Cu 
meciul de la Leeds v 
propulsase (pentru' 
în... echipa națională.

...Primăvara aceasta.
mele trei etape ale returului 
aduc în prim plan numele lui 
Bumbescu. Nota 8 la Hune
doara, 8 cu Baia Mare, 9 cu 
Progresul-Vulcan. „Rezerva" 
de la Dinamo, în care chiar 
unii colegi de echipă (se știu 
ei care) nu aveau încredere, 
șl-a arătat talentul în aceste 
trei meciuri.

...Tmi dădusem întîlnire cu 
Bumbescu, în redacție, la ora 
opt. „Blondul" din Bănie, azi 
bucureștean, a venit la ora 
opt fără un sfert. Această 
punctualitate e un prim semn 
al seriozității, am gîndit, și 
am vrea ca ea să nu-1 pără
sească pe tînărul apărător 
nici acum și nici atunci cînd 
va ajunge... acolo sus, unde 
îl vedem — și îi dorim I — 
noi.

— Lumea te cunoaște șl 
te cunoaște.v Care ar fi, 
scurt, fișa completă a Iul 
drian Bumbescu ?

— M-am născut la 23 , 
bruarie 1960 la Craiova. Pri
mul antrenor mi-a fost Cle
ment lordănescu, la copiii 
Universității. Am debutat In 
Divizia „A" in 1978, intr-un 
meci la Timișoara. In marea 
echipă a Craiovei am jucat 
vreo 32 de partide, dintre care 
titular peste 20. Sint căsătorit, 
aștept un copil,

— Ce a însemnat Craiova 
pentru tine, dincolo de pri
mul tricou de campion 7

— Craiova a însemnat for
marea și lansarea mea. Și o 
serie de antrenori minunați. 
Silviu Stănescu, care in *77, 
după o „boacănă* la ” ' 
Sadului, cu echipa de 
ret, s-a opus scoaterii 
din lot, oferindu-mi 
reabilitării... Iile Oană, 
trenorul care a avut 
derea să mă lanseze tn . 
divizie... Valentin Stănescu și 
Ion Oblemenco... Și jucătorii,

tot 
care II 
unii !)
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ETAPA INTERMEDIARA IN SERIA A II-a
In campionatul Diviziei „B“, 

seria a U-a, s-a disputat ieri © 
etapă intermediară, lată scurte 
relatări de la aceste meciuri :

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— POIANA CÎMPINA 3—0 (2—0). 
Autorul go-lurilor : Catrina (min. 
30, 35 și 52).

METALUL BUCUREȘTI — CHI
MICA TÎRNAVENI 1—3 (0—2).
Au marcat : C. Nica (min. 77), 
respectiv Marton (min. 3), Stoica 
(min. 21) și Vigh (min. 64).

METALUL PLOPENI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—2 (0—1).
A înscris : Toporan (min. 33 și 
83).

C.S. TÎRGOVIȘTE — PANDURII 
TG. JIU 3—0 (2—0). Au marcat : 
Ene (min. 12), Sava (min. 32) și 
Dobrin (min. 53).

FLACARA MORENI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 4—0 
(1—0). Autorii golurilor : Stăn-
cescu (min. 44, 68 și 77) și Va- 
silache (min. 62).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de Ci- 
ceu (min. 53).

GAZ METAN MEDIAȘ — AU-

TOBUZUL BUCUREȘTI 
(1—0). A înscris : Moraru 
19 din 11 m).

ROVA ROȘIORI — TRACTORUL 
BRAȘOV 1—0 (0—0). A marcat 
George (min. 52).

Meciul ȘOIMII IPA SIBIU - 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI a 
fost am înat.

Relatări de la N. Tokacek, Nic. 
Ștefan, M. Boghici, M. Avanu,

l—o 
(mln.

Ghi. Ilinca, Tr. Lancea, M. Tacăl
Și T. Negulescu.
1. C.S. TIRGOV. 22 16 5 1 47- 8 37
2. Petrolul PI. 22 14 6 2 44-13 34
3. Rapid Buc. 22 11 4 7 38-23 26
4. Ruim. Alex. 22 9 5 8 27-23 23
5. Metalul Plop. 22 9 5 8 22-19 23
4. Pand. Tg. Jiu 21 9 3 9 25-23 21
7. Flacăra Mor. 21 9 3 9 26-24 21
8. Mecan. fina 21 9 3 9 28-28 21
9. Nitramon. Fag. 22 9 3 10 20-32 21

10. Gaz metan 22 7 6 9 22-27 20
11. Poiana Cîmp. 21 9 2 10 26#33 20
12. ROVA Roșiori 22 8 4 10 21-28 20
13. Șoimii I.P.A. 21 8 4 9 24-35 20
14. Autobuzul Buc. 21 7 5 9 27-27 19
15. Metalul Buc. 21 6 6 9 28-29 18
16. Tractorul By. 22 8 2 12 27-33 18
17. Chimica Tîrn. 22 7 4 11 27-46 18
18. Sirena Buc. 21 2 4 15 20-48 8

PROGRAMUL Șl ARBITRU
SERIA I : Gloria Bistrița — 

Ceahlăul P. Neamț : A. Forwirtb 
(Timișoara), C.S. Botoșani —
C. S.U. Galați : Al. Ioniță. (Bucu
rești), C.S.M. Borzești — Chimia 
Brăila : Fr. Kerestes (Tg. Mu
reș), F.C. Constanța — Gloria 
Buzău : Gh. Retezau (București). 
Unirea Dinamo Focșani — I.M.U. 
Medgidia : S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin), F.C.M. Progresul 
Brăila — Delta Tuicea : S. Nec- 
șulescu (Tirgoviște), Viitorul Me
canica Vaslui — Viitorul Gheor- 
ghenl : D. Preoțescu (Craiova), 
Cimentul Mddgidia — C.S.M. Su
ceava : C. Tcodorescu (Tîrgoviș- 
te), Oltul Sf. Gheorghe — Mi
nerul Gura Humorului : I. Pop 
(București).

SERIA A II-a : Rulmentul Ale
xandria — Ch:mica Tîrnăveni :
L. Grădinaru (Reșița), Petrolul 
Ploiești - ROVA Roșiori : S. 
Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej). Si
rena București — Luceafărul 
București — amînat ; Nitramonia 
Făgăraș — C.S. Tîrgoviște : I. 
Igna (Timișoara), Pandurii Tg. 
Jiu r- . Metalul București : C. 
Szilaghi (Baia Mare), Poiana 
Cîmpina — Tractorul Brașov :
M. Adam (Cluj-Napoca), Rapid 
București — Metalul Plopenl :
D. Ologcanu (Arad), Flacăra Mo

ETĂPEI DE DUMINICĂ
reni — Mecanică fină București: 
C. Coman (Buzău), Autobuzul 
București — Șoimii IPA Sibiu : 

• M. Stănescu (Iași).
SERIA A IlI-a : C.F.R. Timi

șoara — Olimpia Satu Mare : M. 
Buzea (București) Minerul Lu- 
peni — Aurul Brad : M. Moraru 
(Ploieșt:), Metalul Aiud — Meta
lurgistul Cugir : A. Deleanu 
(București), U.T. Arad — F.C. 
Bihor Oradea : C. Jurja (Bucu
rești), înfrățirea Oradea — U.M. 
rinqișoarâ : I. ' Branga (Tg. Jiu), 
C.I.L. Sighet — Minerul Cavnic : 
Gh. Arhire (Suceava), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Rapid Arad : Dan 
Petrescu (București), Dacia Orăș- 
tie — F.C.M. Reșița : Radu Pe
trescu (Brașov), Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Anina : V. Cio
can (Bistrița).

0 MODIFICĂRI ÎN PROGRA
MUL CAMPIONATULUI REPU
BLICAN. în programul de desfă
șurare a Campionatului republi
can de juniori I au survenit cî- 
teva modificări. Astfel, etapele 
20—30 din seriile I, a n-a, a 
Vl-a și a Vil-a se var disputa 
in zilele de 5, 6, 12, 15, 19 și 26

cu care mă înțelege a exce
lent, fiind, fără exagerare, u i 
adevărată famine ..

— Și, totuși, ai părăsit Cru- 
iova !

— Dacă aș fi fost titular, 
n-aș fi pornit în ,.aventura 
Galați". î?ni doream să joc 
din^. primul minut, să nu mai 
fiu rezervă, de aceea am 
plecat. „Operațiunea Galați" 
n-a reușit, m-am întors la 
Craiova, dar pentru puțin 
timp, deoarece am fost încor
porat la Dinamo, unde sper 
să-mi realizez marile ambiții.

— Concret !
— In primul rînd, titulariza

rea la Dinamo, cu care 
îmbrac în vară al doilea 
cou de campion.

— Argumente pentru 
10-lea titlu al lui Dinamo

sd 
tri

al 
7

— Dinamo are o echipă it- 
nără, cu o mare ambiție de 
consacrare. O formație care 
se bate foarte bine în depla
sare.

— De ce 
campioană,

— Pentru . _____ ___
Dinamo joacă pentru echipă, 
in timp ce valorile Craiovei 
joacă cel mai des pentru nu
mărul personal. Și pentru că 
returul cu Universitatea se 
joacă la București !

— In al doilea rînd, care 
ar fi planurile tale de viitor ?

— Echipa națională ! Știu 
că pentru unii pare curios ca 
o rezervă pînă mai ieri să 
viseze așa de departe. Vedeți, 
Insă, există meciul acela de 
la Leeds, șl cel de la Viena, 
înaintea Leeds-ului, unde și 
ziariștii au scris că am jucat 
foarte bine. Adevărul e că 
meciurile tari, cu miză marc, 
mă mobilizează foarte mult. 
De ce n-aș face pereche cu 
Ștefănescu la echipa națio
nală, dacă la Craiova 
prea fost posibil ? !... La 
nerețea mea am dreptul 
visez, nu ?

— Care ar fi... defectele 
Bumbescu ?

Plasamentul uneori greșit, 
rezistența în regim de viteză. 
Sper să le îmbunătățesc. Tre
buie să le îmbunătățesc !

...„Blondul" lui Dinamo, 
înalt de 1,86 m, jucătorul cu 
detentă foarte bună, agil și 
necruțător la marcaj, știe „pe 
de rost" ce are de făcut pen
tru a-și împlini talentul său 
etalat „cum laudae" în acel 
meci de senzație, de la 
Leeds...

Mircea M. IONESCU
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„TOPUL

CAMPIONATULUI"
Și etapa a 22-a a Diviziei 

,A“ a adus unele modificări 
spectaculoase în „Topul cam- 
pionatului'*. catalog cuprinzînd 
jucătorii care au la activ cel 
puțin jumătate din meciurile 
disputate pină în prezent, adică 
11. și sînt creditați cu o medie 
de cel puțin 7,00. Fostul lider 
Tcgean — primind un nou .5“ 
a intrat în pluton. Lucescu a 
trecut pe locul 2, ca urmare a 
notei 8 primite la Petroșani, 
coroborată cu nota 7 acordată 
lui Țălnar. Celălalt pretendent 
la locul 2, clujeanul Cîmpeanu 
II, a ieșit din „Top“ — sperăm, 
pentru moment —, deoarece nu 
întrunește clauza regulamentu
lui, el avînd doar 10 meciuri 
jucate. A mai ieșit din „Top“ 
și Moraru, nota 4 primită cîn- 
tărind foarte mult. Au intrat, 
în schimb, doi componenți ai 
lotului de tineret. Speriatu și 
KIein. Dar iată cum se pre
zintă ..Topul campionatului" 
după etapa a 22-a :

Ștefănescu 7,57 ;
Lucescu 7,43 ;
Țălnar 7,38.

Kallo 7,27 ; Țegean 7,26 ; Ior- 
dache 7,24 ; Lung 7,23 ; Negri
lă 7,22; Naghi-7,20 ; Ariciu 7.15; 
Dinu 7,13 ; Bălăci 7,12 ; Geol
gău și Bulancea 7,11 ; Cavai 
7,10 ; I Gabriel 7.06 ; Ungu- 
reanu 7.05 ; Klein 7,02 ; Speria
tu și Șt. Moldovan 7.00.

0 S-au pus in vînzare, la ca
sele obișnuite, biletele. pentru 
jocul- Sportul studențesc — Univ. 
Craiova, in ziua meciului nu se 
vor vinde bilete.

aprilie, 3, 10, 17, 24 șl 31 mal. 
Etapele 18—26 din seriile a IlI-a, 
a IV-a, a V-a și a VH-a _au fost 
programate la 5, 8, 1“, ", '
26 aprilie, 3, 10 și 17 mai-„Me"

.12, 15, 19 și 
______ , 10 și 17 mai. Me

ciurile se vor juca la ora 9. cu 
excepția celor din etapele din 3 
și 15 aprilie, programate la ora 
16.



PENTRU TINERELE HANDBALISTE
După ce reprezentativa de 

senioare si-a conturat, in linii 
mari, alcătuirea în vederea ma
rilor examene ce-o așteaptă in 
acest an. iată că Și handbalis
tele din echipa națională de ti
neret se află acum la ora bilan
țului. între sportivele celor două 
loturi există o strinsă' legătură, 
scopul major al echipei de tine
ret fiind acela de a promova ju
cătoare în reprezentativa ,.A“. 
Acest subiect l-am discutat. în 
primul rînd. cu antrenorii for
mației' secunde a tării noastre, 
profesorii Constantin Popa șl 
Nicolae Marian. (Să precizăm că 
cei doi tehnicieni au preluat 
lotul de tineret în luna august 
a anului trecut). Anttenorul 
principal al echipei de tineret, 
C. Popa, ne spunea: „Toate ac
țiunile noastre — am in vedere 
alit pregătirile in sine, cit șl 
competițiile oficiale la care am 
participat — le-am subordonat 
verificării potențialului iurătoa- 
relor, astfel ca la. momentul o- 
porlun cele mai talentate și mal 
bine instruite să fie promovate 
în lotul național de senioare. 
Pentru realizarea acestui țel am 
urmărit permanent. împreună 
cu colegul meu Marian, com
portarea fiecărei jucătoare în 
parte, oăutintl să le specializăm 
pe posturi in raoort cu necesi
tățile echipei naționale de seni
oare".

Deși timpul a fost relativ 
scurt, lotul tinerelor handbaliste 
a și oferit primei echipe două 
jucătoare de talent: portarul 
Ollea Jalbă și extrema Lenuș 
Ciubota ru.

„La încheierea acestei prime 
ciape dc pregătire — ne spunea

C. Popa — credem eă au șanse de 
bună evoluție in viitor, de pro
movare în primul lot, 
rele: Vasilica Dobrc 
Oacă. Irina Bădescu".

Revăzînd bilanțul 
de. tineret in 1980. care 
el — poate fi relevant 
constata că din totalul de 13 
întîlniri susținute 
lejul ediției a 
campionatului balcanic 
neret (pe care l-au și cîștigat), 
al „Trofeului Carpați", al cam
pionatului balcanic pentru se
nioare și al unor meciuri bila
terale Internationale. tinere
le handbaliste au terminat vic
torioase în 7 confruntări. Vic
torii de prestigiu au fost cele 
din partidele cu selecționatele 
de senioare ale Ungariei (la 
„Trofeul Carpați”) și Bulgariei 
(Campionatul balcanic). Cei doi 
antrenori ne-au încredințat 
că un calendar competițional 
fără pauze mari ar ajuta for
mația de tineret în cîștigarea 
experienței de care are atîta 
nevoie, știut fiind faptul că în 
focul unor întreceri cu sporti
ve puternice se p‘oate verifica 
adevăratul potențial.

jucâtoa- 
Mariana

formației 
- Si 
vom

cu pri- 
Il-a a 

de ti-

Ion GAVRILESCU

ROMANI IN R. D. GERMANA
La Rostock s-au desfășurat 

întrecerile unui concurs inter
național de înot rezervat co
piilor de 14 ani (și mai tineri). 
Au fost prezenți sportivi din
10 țări printre care și România. 
Dintre reprezentanții noștri cea 
mai bună comportare a avut-o 
Teodora Ilauptricht, învingă
toare la 800 m liber cu 9:08,62, 
nou record de fete, junioare și 
senioare și clasată pe locul se- ■ 
cund la 400 m liber cu 4:32,27.

Recordul lui Ilauptricht la B00 
m a reprezentat cea mai va
loroasă performanță (după ta
bela de punctaj) a concursului 
feminin.

Alte două 
obținute de 
Iuliu FoUert
(1:14,39) și 200 m bras (2:40,78), 
iar reșițeanul Oliviu Băcuicți 
s-a clasat pe locul 2 la 100 m 
bras (1:16,94) și locul 3 la 100 
m fluture (65,87).

victorii au fost 
tînărul băimărean 

la 100 m bras

MARICICA PUICA ACCIDENTATĂ!
După cum se știe, sîmbătă La 

Madrid s-au desfășurat cam
pionatele mondiale de cros. în 
proba senioarelor a luat star
tul și alergătoarea noastră Ma
ricica Puică, dar în clasamen
tele agențiilor de presă nume
le ei nu figurează. Ce s-a în- 
timplat 7 Iată amănuntele pe 
care ni le-a furnizat, la întoar
cerea în țară, campioara noas
tră :

„Cursa senioarelor s-a des
fășurat pe distanța de 4 400 m. 
Chiar de la început m-am de
tașat împreună cu Grete Waitz,

PERFORMANȚE ROMÂNEȘTI PE PISTA
DE PATINAJ DE LA BUDAPESTA

CU KAVALEK
MtJNCHEN, 1 (Agerpres). —■ 

în runda a 13-a a turneului in
ternațional de șah de la Bochum* 
(R.F. Germania), Kavalek 
învins pe Lobron. Van

l-a 
cier 

Wiel a cîștigat la Ilort, iar par
tidele Dobrik — Kunstowicz și 
Chandler — Keen s-au termi
nat remiză. Celelalte partide 
ale rundei, printre care și cea 
dintre Victor Ciocâltea și Mi
hai Ghindă, s-au întrerupt. V. 
Ciocîltea a remizat partida în
treruptă în runda anterioară 
cu marele maestru Kavalek.

In clasament, cu două runde 
înainte de încheierea turneului, 
continuă să conducă Kavalek 
(S.U.A.) — 11 puncte.

Un grup de patinatori de vi
teză, reprezentind cluburile Pe
trolul Ploiești și C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, a participat, ală-

POVfSm UNUI RECORD BE SENZAȚIE

tul mondial a căror depășire 
stîrnește, pur și simplu, sen
zație in cercurile cunoscăto
rilor. Așa a 'fost, de exemplu, 
recordul''sub 10,0 secunde pe 
„sută" la atletism, tot așa 
ccl sub 50,0 secunde la 100 m 
liber la înot, etc., etc. și acum 
acest sub 37,0 s pe 500 m la 
patinaj viteză... Autorul aces
tui ultim record este patina
torul sovietic Evgheni Kulikov 
care în întîlnirea dintre echi
pele Uniunii Sovietice și RJJ. 
Germane, sîmbătă trecută, pe 
patinoarul de altitudine ,,Me- 
deo“ de la Alma Ata, a par
curs clasica distanță a sprin
tului în timpul de 30,91 s ! !...

Evgheni Kulikov nu este un 
nume nou; dimpotrivă el are 
mai mult de 30 de ani (s-a 
născut la 25.5.1950 la Bogda
nov ici, lingă Sverdlovsk) ceea 
ce pentru un sprinter este, 
desigur, mult. Și cu toate a- 
cestea, iată că Kulikov din 
1981 a fost superior lui... Ku
likov din 1975, cel care în de
curs de 2 zile (28 și 29 mar
tie) a dus recordul lumii la 
37,20 și apoi la 37,00 s !

El este al 26-lea patinator 
care și-a înscris numele pe 
tabela recordmanilor lumii, 
tabelă inaugurată — oficial — 
la 28 ianuarie 1891 de suede
zul Oscar Grunden care, la 
Stockholm, a parcurs distan
ța de 500 m in 50,8 s și. care 
cuprinde 55 de performanțe. 
Marile „granițe" ale recordu
lui au fost depășite de Einar 
Halvorsen (Norvegia) 48,0 s la 
Hamar, 26.2.1893, Rudolf Gun- 
dersen (Norvegia) 44,8 s la 
Davos 27.1.1906, Ilans Engnes- 
tangen (Norvegia) 41,8 s la 
Davos 5.2.1938, Ivili Sergheev 
(U.R.S.S.) 4G,9 s la Mcdeo
25.1.1953. Primul sub 40,0 a

fost Evgheni Grișln (U.R.S.S.) 
39,6 s la Medeo 27.1.1963 (a 
doua zi el a reușit 33,5), tar 
suedezul Hasse Borjes, la Da
vos, 18.1.1970, a fost primul 
sub 39,0 (38,9).

A urmat o adevărată sara
bandă cu recordul lumii. In 
1970, de exemplu, el a fost 
corectat de încă 5 ori. In 
1972 la 38,0 s s-au aflat 3 pa
tinatori: Leo Linkovesl (Fin
landa) 8.1. Davos, Erhard Keller — - — - - - ----- - • —
se 
tot 
ziu, 
dul 
38,0 
Ițind (la Davos).

Ultimele 6 recorduri au fost „ .- ._ ..... Ata, de
(37,99 s la 
chiar ziua 

Muratov 
și Evgheni 

37,00 s de

(R.F.G.( 4.3. Inzell și Has- 
Borjes, in aceeași zi și 
la Inzell. Un an mai ttr- 
de la 13 ianuarie, recor- 
mai are incă un autor la 
s, norvegianul Lasse Efs-

realizate la Alma 
Evgheni Kulaghin 
15.3.1975 și 37,97 s 
următoare), Valeri 
(37,85 s la 18.3.1975) 
Kulikov (37,20 și 
care am amintit mai înainte, 
și r acum acest impresionant 
36,91 s !).

Evident, lista recordului lu
mii nu se va opri aici l Cine 
va urma tnsă și, mal ales, cu 
ce rezultate ?...

Romeo VILARA

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM © Norvegianul Oy- 

vind Dahl a cîștigat maratonul 
redus (21 km) ce se desfășoară 
în fiecare an la Haga. Dahl 
realizat pe această 
lh 04:18. ® Viitoarea
Campionatelor m-ondiale de cros 
se va desfășura în 1982 la Var
șovia.

CĂLĂRIE O Proba de sărituri 
de la Viena a fost cîștigată de 
ves.t-germanul Paul Schockemob
le (,.Chico“).

CICLISM @ „Criteriul interna
țional4* din Franța s-a încheiat 

„ la Draguignan cu victoria lui 
Bernard Hinault. © „Trofeul 
Pantelica" a fost cîștigat de ru
tierul suedez Tonny Prim, care 
l-a întrecut la sprint pe italianul 
Vladimiro Panizza — ambii cro
nometrați pe distanța de 200 km 
cu timpul de 4h 46:18.

GIMNASTICĂ © La Budapesta, 
meciul dintre echipele feminine 
ale Ungariei și Angliei s-a în
cheiat cu 179,40—177,80 în favoa
rea gazdelor.

MOTO O Celebrul motociclist

a
distanță 

ediție a
9

britanic, Mike Hailwood,, fost 
campion mondial în repetate rin- 
duri, in perioada anilor ’70, a în
cetat din viață, un urma unui 
accident rutier petrecut în apro
piere de Birmingham. M. Hail
wood era în.............................

natatds 
și 2 mai se 
Long Beach 
„Cupei Mondiale1 
apă. In afara 
U.R.S.S., Iugoslaviei și Ungariei, 
medaliate în această ordine la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova, la turneu și-au mai anunțat 
participarea echipele Cubei, Spa
niei, Bulgariei, Australiei și 
S.U.A. ® La campionatele uni
versitare de înot ale S.U.A. de 
la Austin (Texas) Roddy Gaines 
a stabilit un nou record natio
nal pe 100 yarzi liber, cu 42,38.

SCRIMA © Competiția de. sa
bie de la New York a fost cîș
tigată de italianul Franco dalia 
Borba, urmat de Nebald /Unga
ria), Maffei (Italia), Lamour 
(Franța)' și Gedâvari (Ungaria).

vîrstă de 41 ani.
• Intre 25 aprilie 

vor desfășura la 
(S.U.A.) întrecerile 

La polo pe 
selecționatelor

avind, după doi kilometri de 
alergare, un avans de 70 m 
față de primele urmăritoare. 
După trecerea unui obstacol. Ia 

durere 
sting, 

și ani 
norve- 

m. du-

furi de cei mai buni alergători 
din Ungaria, la un concurs 
desfășurat recent pe pista arti
ficială din Budapesta. Proba 
de 1 500 m seniori a fost cîști- 
gată de ploieșteanul Mircea 
Vrînceanu cu 2:09,4. Tinerii 
patinatori clujeni au realizat o 
serie de recorduri la categoriile 
respective de vîrsță : Simona 
Todoruț — locul 2 la poliatlo- 
nul de sprint cu 186,900 p 
(v. r. 189.700 p) — record de 
junioare I, II și senioare ; Mi- 
haela Timiș — locul 3 la pbli- 
atlonul de sprint cu 188.700 p 
(v.r. 196,366 p) — record de co
pii I, 500 m : 46,07 (v.r. 46,39). 
1000 m : 1:35,31 (v.r. 1:35,94) ; 
Carol Lang — 1000 m : 1:29.61 
(v.r. 1:30,63) — record de ju
niori II, poliatlonul de sprint : 
177,366 p (v.r. 183,200) ; Daniel 
Bota — 500 m : 46,39 (v.r. 47.2) 
— record de copii I. 1000 m : 
1:34,53 (v.r. 1:37,44), poliatlonul 
de sprint : 188,605 (v.r. 197,116).

aterizare, am simțit o 
violentă în genunchiul 
Am continuat să alerg 
reușit să rămîn lîngă 
giancă încă 1 000—1 200 
pă care genunchiul s-a blocat 
complet și n-am mai putut 
fițce un pas. Am abandonat 
cind mai era un kilometru piuă 
la sosire, plingînd, in timp ce 
Waitz ciștiga cu aceeași dife
rență pe care o creasem îm
preună față de pluton...".

Cuvintele îi sînt însoțite de 
certificatul medical eliberat 
miercuri dimineața de dr. Gh. 
Buzescu de la clinica de orto
pedie a spitalului de urgență : 
„Leziunea cornului anterior al 
meniscului interior sting, fără 
indicații operatorii", și de* re
comandarea de repaos pentru 
o durată de 21 de zile. Mare 
neșansă pentru o îndreptățită 
candidată la podiumul crosului 
de la Madrid — poate chiar la 
primul loc ! Este evident că 
Maricica Puică nu va putea 
lua startul la campionatele na
ționale de cros care vor avea 
loc duminică la Alba Iulia.

HOCHEI PE IARBA
Șl PE GHEATĂ

® La Kuala' Lumpur au înce
put întrecerile „Cupei interconti
nentale" la hochei pe iarbă mas
culin. Iată rezultate din grupele 
preliminare : Noua Zeelandă — 
Franța 3—1 ; Țara Galilor — 
Zimbabwe 2—1 ; Belgia — Singa
pore 3—1 ; Irlanda — Canada 
2—1 ; U.R.S.S. — Japonia 4—9, 
U.R.S.S. — fara Galilor 1—1 ; 
Japonia — Italia 1—1 ; Noua Ze
elandă — Irlanda 4—1 ; Belgia s- 
Canada 2—0. V
• La Leningrad a Început 

neul de hochei pe gheață al se
lecționatelor secunde ale Ceho
slovaciei, Finlandei, Suediei sl 

Cehoslovacia — Sue- 
(o—o, o—i, 4—i) ; 
Finlanda 10—1 (1—0,

U.R.S.S. : 
dia 4—2 
U.R.S.S. - 
5—0, 4—1).

• In continuarea pregătirilor 
pentru 'campionatul mondial de 
hochei pe gheață, reprezentat.va 
U.R.S.S. a susținlit un joc de 
verificare cu selecționata orașu
lui Moscova : 4—3 (1—2, l—1,
2-0).

8 ECHIPE FEMININE DE BASCHET 
ÎN TURNEUL OLIMPIC ?

BARCELONA (Agerpres). — 
Cu prilejul reuniunii Comisiei 
executive a Federației interna
ționale de baschet s-a cerut ca 
Ia viitoarele Jocuri olimpice Ia 
turneul feminin să fie admise 
opt echipe în loc de șase ca 
pînă acum, fără ca prin aceasta

să se reducă numărul echipelor 
masculine, care este de 12. Pre
ședintele C.I.O., J. A. Sama
ranch, prezent la lucrările re
uniunii a declarat că forul o- 
limpic va examina propunerea 
federației de baschet.

----- 'TSmmI

PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNIEI LA C.M. DE JUNIORI
CANBERA, 1 (Agerpres). — După cum se știe au fost alcă

tuite grupele turneului final al C.M. de fotbal pentru juniori, ce 
se va disputa intre 3 și 18 octombrie 1981 în Australia. Jocu
rile grupei ,,B“, din care face parte echipa României, se 
desfășura la Melbourne după următorul program : 
octombrie : 
ROMÂNIA 
ROMÂNIA

ROMÂNIA — BRAZILIA ; marți, 6 
— COREEA DE SUD ; joi, 8 octombrie :

vor
Sîmbătă, 3 
octombrie : 
ITALIA. —

ȘTIRI, REZULTATE
Aseară la 
pregătire, 
a dispus 
Viena cu

La Riad,
C.M. : Irak — Siria 2—1 (1—0).
In clasamentul 
zonei asiatice
Saudită — 6 p 
Irak — 6 p (4
4 p (3 j.).

© La Kassel 
s-a disputat meciul amical dintre 
selecționatele secunde ale R.F.

• 
de 
rief 
tria

Budapesta, în meci 
selecționata Unga- 
de formația Aus- 
2—1 (2-0).
în preliminariile

grupei a Il-a a 
conduce Arabia 
(3 j.), urmată de 
j.) șl Qatar —

(R.F. Germania)

Germania și U.R.S.S. Gazdele au 
obținut victoria cu. 1—0 
prin golul marcat, in min. 
Dieter MOller.
• La Koblenz, în meci ; 

dintre selecționatele de I 
(jucători pînă în 21 de 
R.F. Germania — Spania 
(2-0).

(1-0)
30. de

amlcal 
tineret 
ani) : 

i *3—1

CRIZA FINANCIARA A

CAMPIONATE
ANGLIA, s-au disputat patru 

partide restanță : Arsenal — 
Birmingham 2—1 ; Leeds United 
— Ipswich Town 3—0 ; Manches
ter City — Leicester 3—3 ; West 
Bromwich — Everton 2—0.

U.R.S.S. (et. a 2-a): Torpedo — 
Pahtakor 1—0 ; DNEPR — Șah- 
tior 1—2 ; T.S.K.A. — Kairat 
0—0 ; Dinamo Kiev — Rostov 
3—2 ; Dinamo Tbilisi — Zenit 
3—1 ; Simferopol — Dinamo Mos
cova 1—0 ; Ararat — Dinamo 
Minsk 0—2 ; Cernomoreț — Neftci 
0—0 ; Krasnodar — Spartak 0—2. 
Clasament : 1. Spartak Moscova 
— 4 p ; 2. Dinamo Minsk — 4 p ; 
3. Dinamo Kiev — 3 p.

SOCCERULUI OLANDEZ

• TELEX ® TELEX

la 
Mc 

6—2. 
6—3. 
6—4, 
6—4. 
6—4.

Pe echipe, victoria a revenit 
Ungariei, urmată de Cuba, Fran
ța, S.U.A. și Anglia.

TENIS • în turneul de 
Frankfurt pe Main ; John 
Enroe — Mottram 6—3, 
Lendl — Tim Gullik^on 
7—6 ; Ramirez — Frawley 
3—6, 7—6 ; Portes — Sadri 
6—3 ; Smid — Norb ack 6—4,
® în primul tur al turneului de 
La Linz (Austria), neozeelandezul 
Lewis l-a eliminat cu 3—6, 6—4. 
6—3 pe cehoslovacul J:ri Hrebec, 
iar iugoslavul Zeiiko Franulovici 
l-a învins cu 6—3. 6—4 pe fran
cezul Dominique Bedel. Alte re- 

*’ ‘ Saviano — Kirchnubel 
Kary — Hutka 6—2, 
Edmondson — Neiler

zultate : 
6—4, 6—2 ; 
6—7, 6—2 ; 
6—2, 7—6.

VOLEI • 
culin, la Tatabanyâ : 
Austria 3—0. _ ~ 
(Ungaria) s-a disputat întîlnirea 
amicală de volei masculin dintre 
orașele 
Gazdele au 
re cu 3—2.

în meci amical mas- 
Ungaria — 

® La Zalaegerszeg

Budapesta și Zagreb, 
terminat învingătoa-

Fotbalul olandez trece printr-o 
acută criză financiară ! Nu mal 
puțin de 34 de cluburi profesio
niste olandeze (din cele 37) au 
avut un deficit de 12,3 milioane 
guldeni (circa 6 milioane de do
lari) ta sezonul competițional 
1978—79, Iar această sumă a cres
cut la aproape 15 milioane de 
guldeni (peste 7 milioane de do
lari) ta sezonul 1979—80 I

Explicația este Pe cît de sim
plă, pe atît de alarmantă: criza 
economică din țările occidentale, 
cu tot bagajul el de consecințe, 
a afectat șl bugetele cluburilor, 
mărirea cheltuielilor pentru con
sumul de energie electrică (avînd 
ta vedere că majoritatea meciu
rilor se joacă în nocturnă). cos
tul ridicat al îngrijirii terenuri-, 
lor, plata salariilor și primele 
acordate jucătorilor etc. „Qc 
unde să se plătească atîția bani?"
— se întrebă conducătorii. Și tot 
ei răspund: „O soluție ar fi 
mărirea substanțială, a prețuri
lor biletelor de intrare la me
ciuri, dar aceasta ar duce La 
scăderea numărului de specta
tori...*.

Singura soluție — de moment
— a oonstLtulț-o ajutorul acordai 
de guvern, de municipalități și 
de către „Fundația sporttolali- 
sator". „Dar pînă la infinit a-

ceastă situație nu poate fi ac
ceptată" — spunea Wallis De 
Vries, ministru-secretar de stat 
cu problemele de sport In guver
nul olandez. Tot din cuvtntul 

■acestuia aflăm că în perioada 
1977—81 guvernul din „Țara la
lelelor" a acordat cluburilor spor
tive ajutoare în valoare de a- 
proape 40 milioane guldeni (cir
ca 20 milioane dolari) !... In con
secință, dl. Wallis De Vries a 
fost cît se poate de hotărit ta 
declarația făcută recent presei: 
„Pentru anul financiar 1981—32 
guvernul și celelalte organisme 
statale (n.n. municipalitățile și 
Fundația sporttotalisator) nu vor 
mai putea dona nici un gulden 
echipelor profesioniste de fot
bal !“. Reiese deci clar că ele 
trebuie să se auto finanțeze și să 
se mulțumească cu veniturile ce 
le au din încasări, reclame, pro
grame ș.a.

Se pare că această criză eco
nomică a afectat șl comportarea, 
din ultima vreme, a echipelor o- 
landeze. Rezultatele mediocre sl 
chiar slabe obținute de ee
națională la „El Mundialito", ca 
și ta preliminariile campion 
lui mondial stat, desigur, sufi
cient de edificatoare...

Ion OCHSENFFLO

hi oa
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