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Alt „DACIADEI“ DE VARĂ

• La Tirgoviște și Cluj-Napoca dispute fi
nale • Boxerii, voleibaliștii și judokanii își 
desemnează veleitarii la medalii • Prezen
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CROSUL NUȘIA DEMONSTRAT 
ÎNCĂ TOATE VALENȚELE..

® Incursiune in istoria celui mai vechi sport din lume 
© De la Dinu Cristea la llie Floroiu ® Primul cros de 

masă (1948) in jurul Cișmigiului

„Topul Sportul" la săritura in lungime

SCHIMBARE DE LIDER-LA FETE-
DUPĂ TESTUL DE LA CÎMPINAI

Se spune, și nu fără temei, 
că alergarea este tot atit de 
veche cit lumea ; ceea ce în
seamnă că, de fapt, și atletis
mul este tot atit de vechi ! E 

Sibiu 1979. Cel mai greu cros dintre toate 
desfășurate la noi. in condiții atmosferice 
foarte aspre. Și totuși campionatele s-au 

bucurat de un remarcabil succes...
o glumă, desigur, dar adevărul 
este că, în ceea ce privește, 
spre exemplu, atletismul nos
tru, „cursele pedestre" s-au 
desfășurat cu multă vreme îna
inte ca participanții să fi știut 
că., fac atletism, că alergările 
lor se numeau, de fapt, curse 
de... „cross-country" !

La 1 decembrie 1912, în ca
drul Uniunii Federațiilor So
cietăților Sportive din România 
ia ființă „comisia de alergări 
pe jos și concursuri", devenită 
ulterior ceea ce este și asătzi, 
Federația de atletism. Am in
sistat asupra acestui moment 
de început pentru a arăta că 
acestui organism i-a revenit 
sarcina de a fi organizat, in 
mod oficial, primele campiona
te naționale, pentru că, altfel, 
pină atunci fel de fel de oa
meni inimoși organizaseră di
ferite concursuri de alergări 
(evident, nu pe pista unui' sta
dion, căci așa ceva nici nu e- 
xista !), dar fără nici un fel de 
pretenție „regulamentară".

După primul campionat na
țional de atletism (pe pistă) al 
României, organizat la Bucu
rești, în 1914, doi ani mai tîr- 
ziu, tot în Capitală, a avut loc 
și primul campionat național de 
cros. Concursul s-a desfășurat 
la 22 aprilie 1916, pe un tra
seu — destul de dificil — mă- 
surind 8 km. Victoria a re
venit bucureșteanului Constan
tin (Kiki) Dumitrescu, de la 
Stadiul Român, cronometrat în 
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36:20. Un mare succes de parti
cipare a fost înregistrat, în a- 
ceeași zi, în crosul școlarilor 
(6,5 km), cîștigat de elevul Ni- 
colae Mărăscu (Liceul Mihai 

Viteazul) în 34:30. 
Ulterior. Nicolae 
Mărăscu a fost u- 
nul dintre marii a- 
nimatori ai atletis
mului nostru în 
perioada grea din
tre cele două răz
boaie mondiale.

După acest înce
put. totuși promi
țător, au urmat 
cîtiva ani „negri", 
în 1921. a fost or- 

•*. ganizat 
concurs 
care s-a bucurat de 
o participare bo
gată. din întreaga 
tară. Dealtfel,
campionatul 
fost cîștigat 
mișoreanul 
Bellu.

O epocă frumoa
să — romantică — 
a crosului a fost 
cea a anilor *30 
cînd Ion Manea și 
mai cu seamă Dinu

un mare 
de cros.

a si 
de tl- 
Eugen

Cristea cîștigau curse remar
cabile. Dealtfel, numele inepui
zabilului alergător care a fost

Romeo VILARA

(Continuare în pag a 4-a)

ALTE STARTURI PENTRU GIMNASTII 
NOȘTRI FRUNTAȘI

.• 24-26 aprilie - Campionatele
Ca de obicei, luna aprilie 

marchează o intensificare con
siderabilă a activității competi- 
ționale în gimnastică, situație 
grăitor ilustrată de întrecerile 
la care vor lua în curînd star
tul gimnastele și gimnaștii frun
tași din țara noastră.

Fără îndoială, evenimentul 
central al acestei luni îl consti
tuie Campionatele internaționa
le ale României, tradițională și 
prestigioasă competiție care re
unește an de an sportive și 
sportivi din întreaga lume. La 
ediția din acest an, programată 
în zilele de 24—26 aprilie, la 
Sala sporturilor din Cluj-Napo
ca, pe lingă loturile reprezen
tative ale țării noastre, și-au 
anunțat prezența reprezentanți 
ai unor țări în care gimnastica

La Dâicțl, buzoicnil 1$1 mențin Inllictatca.-

SPOKTUCU! 
- ---- ȘCOLAR

Săptămâna trecută „Topul 
Sportul" la săritura in lungime 
a făcut popas la Cîmpina, In 
două unități de învățămint cu 
profil industrial Observație 
comună : interes deosebit pen
tru această inițiativă a ziarului 
nostru Înscrisă sub genericul 
„Daciadei". Dovezi : ținuta e- 
xemplară a „claselor" partici
pante si ambi
ția lor de a rea
liza rezultate cit 
mal bune, pre
cum și baze 
sportive îngriji
te. care confir
mă preocuparea 
catedrelor de 
specialitate și a 
asociațiilor sportive din școlile 
respective pentru atletism, cea 
mai accesibilă dintre ramurild 
de sport.

Mai bine pregătită fizic, clasa 
a IX-a A a Liceului industrial 
de mecanică, nr. 2 s-a făcut 
remarcată prin rezultate peste 
așteptări îndeosebi la fete. 
Astfel, Cristina Silveanu a rea
lizat 4,60 m din a doua încer
care, performanță cu care a 
trecut în fruntea clasamentului 
general Mai mult decîl atît, 
media obținută de elevele a- 
cestel clase — 3,82 (Cristina 
Silveanu 4,60 m, Florica Ciurea 
4.00 m, Simona Toader 3,90 m, 
Roxana Matei 3,80, Monica

internaționale ale României
cunoaște o puternică dezvolta
re : U.R.S.S., R. P. Chineză, 
Cuba, R. P. Ungară, R. D. Ger
mană, R. S. Cehoslovacă, Elve
ția, Anglia, Franța, Bulgaria.

La rîndul său, federația noas
tră urmează să-și desemneze 
reprezentanții la cîteva compe
tiții internaționale europene, 
între care Campionatele inter
naționale ale Ungariei (Pecs, 
11—12 aprilie, cu exerciții im
puse și liber alese), Turneul 
international al R. D. Germane 
(Cottbus, 11—12 aprilie). Cam
pionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei (Kosice, 11—12 a- 
prilie). Două gimnaste românce 
vor fi prezente la un turneu 
internațional de ritmică-moder- 
nă organizat de federația polo
neză (Sopot, 11—12 aprilie).

începută încă din primele zi
le ale anului, cea de a Il-a 
ediție a „Daciadei" de vară în 
sportul de performanță își am
plifică tot mal mult volumul 
activității. Luna aprilie este a 
finalelor pentru copii și juniori, 
la judo și — respectiv — la

Bărbulescu și Maria Unchiașu 
3,75 m, Delia Văsuțiu, Laura 
Ivan și Maria Popescu 3,50 m) 
depășește tot ce s-a Înregistrat 
pină acum In „Top" ; deci, 
încă o poziție de frunte !

Băieții de la „mecanic 2“ au 
avut și ei o comportare fru
moasă, reușind, prin Daniel 
Șinca, un rezultat de 5,30 m, 

din a doua în
cercare. locul 
III în „Topul 
Sportul" ; iar 
colectivul cla
sei, care a în
registrat media 
de 4,79 (Daniel 
Sinea 5,30 m, 
Vasile Dinu 5,06 

m. Cristian Florea 5,05 m, Romeo 
Pantazi 5,00 m, Toma Dobre 
4,90 m. Florin Mihalache 4,60 
m, Florin Cernat, Alex Samoi- 
lă, Toma Sandu și Aurelian 
Tăbircă 4,50 m) a trecut pe lo
cul 2.

La Liceul industrial de pe
trol nr. 1, dasa a IX-a P 1 s-a 
impus, în schimb, prin băieți 
Cu o medie de 4,35 (C. Vă-
sioiu 4,95 m, M. Barbu 4,55 m, 
R. Cîmpeanu, O. Tocita și FI. 
Barbu 4,40 m, A. Șerban și 
Em. Petcu 4,25 m. Gh. Barbu

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

CRISTINA GRIGORAȘ
Cu mult interes este așteptat 

Turneul campionilor de la Lon
dra, competiție în care gimnas
tele noastre au avut mereu un 
cuvînt de spus, la care federa
ția de specialitate a stabilit să 
concureze Cristina Grigoraș și 
Kurt Sziiier. 

haltere, dar și a întreceriloz 
boxerilor și voleibaliștilor. în 
zilele de 4 șl 5 aprilie, 262 din
tre copiii îneîntați de virta(ile 
judoului, selectat! în întreceri 
preliminare, vor participa la fi
nalele programate la Tîrgoviș- 
te ; o săptămină mai tîrziu, de 
această dată pe malul Someșu
lui, Ia Cluj-Napoca, juniorii 
halterelor urmind să-și depună 
— intre 9 și 12 aprilie — can
didatura la titlurile de cam
pioni al „Daciadei" de vară.

întreceri zonale, menite să-l 
desemneze pe finaliști, sînt pro
gramate intre 12 și 14 aprilie 
Ia volei senioare (disputele vor 
avea loc la Suceava, Ploiești, 
Brăila, Rm. Vîlcea, București, 
Reșița, Zalău și Oradea), între
18 șl 19 aprilie la box-juni
ori (galele vor fi găzduite de 
sălile din Bacău, Brașov, 
Cîmpulung șl Satu Mare), pre
cum și la judo-juniori (18 —
19 aprilie, la Alexandria, Bra
șov, Focșani. Sibiu si Bucu
rești). Așadar, sute și sute de 
sportivi, aspiranți la gloria spor
tului, vor păși în arena „Da
ciadei" cu dorința fermă de a 
mai urca o treaptă pe drumul 
greu, dar atit de frumos, al 
performanței.

Odată cu debutul în întrece
rile finale au fost întocmite șl 
primele clasamente (pe județe 
și pe cluburi). Astfel, disputele 
lunii aprilie — ne referim tot 
la cele finale — pornesc de la 
următoarea ierarhie :

JUDEȚE : 1. Municipul Bucu
rești 65 p ; 2. Brașov 44 p | 
3 Cluj 15,5 p ; 4. Bacău
13 p ; 5. Alba 10,5 ; 6. Harghi
ta 10 p ; 7. Mureș 8 p ; 8—9. 
Sibiu și Iași 5 p.

CLUBURI (ASOCIAȚII) : L 
Dinamo București 58 p ; 2. Di
namo Brașov 27 p ; 3. Nitramo- 
nia Făgăraș 17 p ; 4. Universi
tatea Cluj-Napoca 15,5 p ; 5. 
Constructorul Alba Iulia 10,5 p; 
6. Constructorul Miercurea Ciuc 
10 p ; 7. A.S.A. Tg. Mureș 8 
p ; 8. I.E.F.S. 7 p ; 9—10. C.S.M. 
Borzești si C.S.Ș. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 6,5 p ; 11—12. Poli
tehnica Iași și Carpați Mîrșa 
5 P.

LUNI ÎNCEPE 
„CUPA ROMÂNIEI" 

LA HOCHEI
Hochelștii noștri fruntași vor 

reintra în activitate, participînd 
la „Cupa României', atît în 
formații din prima grupă valo
rică a Diviziei „A“ cit și in 
cele din grupa secundă, astfel 
că la start sînt prezente 12 e- 
chipe, care au fost repartizate, 
pe criterii ierarhice, în două 
serii :

SERIA A : Steaua, Metalul 
Sf. Gheorghc, Dunărea Galați, 
Progresul Miercurea Ciuc, A- 
gronomia Cluj-Napoca și Tir- 
nava Odorhci ;

SERIA B : Dinamo București. 
S.C. Miercurea Ciuc, Metalul 
Rădăufi, Avintal Ghcorghcni, 
Sp. studențesc A.S.E. București 
și C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc.

Ediția de anul acesta a „Cu
pei României" are două etape, 
în cea preliminară, jocurile vor 
avea loc la Galați pentru echi
pele din seria „A“ și la Miercu
rea Ciuc pentru cele din seria 
„B“. Primele două clasate din 
fiecare serie se califică pentru 
turneul final. Etapa preliminară 
va avea loc în zilele de 6, 7, 
și 8 aprilie, iar turneul final, 
care' se va desfășura la Galați, 
este programat pentru zilele de 
ÎL 12 și 13 aprilie.

Pe intreg cuprinsul patriei, apropiatul Congres al U.G.S.R. pri
lejuiește o sărbătorească și entuziastă angajare la locul de mun
că. precum și o participare amplă Ia numeroasele manifestări 
sportive dedicate acestui important eveniment. Redăm și azi câ
teva din relatările corespondenților noștri de la acțiunile și com
petițiile organizate în cinstea Congresului U.G.S.R.

BUCUREȘTI. Astăzi. începînd 
de la ora 16, în Parcul tinere
tului, Consiliul municipal al 
sindicatelor București organi
zează — sub egida „Daciadei" 
— o amplă întrecere de cros, 
dedicată apropiatului Congres 
al U.G.S.R. La acest concurs 
de alergare în mijlocul naturii 
sint invitați să participe tineri 
șl tinere din toată Capitala 
Iată cele două probe ale între
cerii : 1 500 m (fete peste 19 
ani) și 3 000 m (băieți peste 
19 ani).

VASLUI. O frumoasă între
cere de handbal masculin — do

tată cu „Cupa U.G.S.R." — a 
avut loc, de curînd, în orașul 
nostru. Competiția, care a re
unit 5 echipe din 4 județe, a 
fost cîștigată de handbaliștii de 
la Metalul Vaslui (23—23 cu 
C.S.U. . Galați. 30—13 cu Pe
trolul Moinești, 20—9 cu C.S.Ș. 
Vaslui și 17—16 cu Universita
tea Iași). Pe locurile următoare 
s-au clasat handbaliștii de la 
Universitatea Iași și C.S.U. Ga
lați. (M. Florea).

SIBIU. La Casa de cultură 
a sindicatelor din localitate s-a 
desfășurat un interesant con

curs de tenis de masă, dedicat 
apropiatului Congres al 
U.G.S.R. Și-au disputat intîie- 
tatea tineri și tinere din Cis- 
nădie, Tălmaciu, Dumbrăveni 
și, bineînțeles, Sibiu. La ca
pătul unor întreceri ambițioase, 
de bun nivel tehnic, au învins 
Elena Cîmpeanu de la Firul 
roșu din Tălmaciu și Gheorgho 
Vaida (Flamura roșie Sibiu)

Un atrăgător concurs, dotat cu 
„Cupa U.G.S.R.", a avut loc și 
la Păltiniș. Este vorba de o în
trecere de schi alpin și fond 
în care cei mai buni s-au do
vedit a ti Marcel Radu (I.P.A. 
Sibiu), Teodora Macrea (ASPRO 
Sibiu), Marius Macrea (I.P.A. 
Sibiu) și Rose Simonis (Măta
sea roșie Cisnădie) la alpine. 
Cornelia Corfcriu și Horia Oros 
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu) la fond. 
(I. lonescu).

Pregătiri pentru C. E. de juniori

TINERII* POPICARI INTI1NESC ECHIPELE
CAMPIOANE MONDIALE DE SENIORI

Loturile naționale de juniori, 
care se pregătesc pentru cam
pionatele europene de popice 
(luna viitoare, la Viena) vor fi 
supuse, azi șî miine, la un ine
dit test — meciuri de verifi
care în compania reprezentati
velor de seniori. O misiune 
grea pentru tinerii noștri popi
cari care, pe moderna arenă 
ploieșteană Voința, vor avea ca 
adversari echipele țării, cam
pioane mondiale. Din loturile

de juniori fac parte, printre al
ții, Maria Zsizsik, Nineia Ba
dea, Iboiya Mathe, Ioana Do- 
garu, respectiv Ion Frigea, Ste- 
lian Boariu, Constantin Sțama- 
tescu și Andrei Marian. Din 
echipele de seniori nu vor lipsi 
Margareta Căiineanu, campioa
nă mondială. Elena Andreescu, 
Vasilîca Fintea, Iuliu Bice, Bie 
Hosu și Alexandru Cătincanu. 
Atît fetele, cit și băieții vor 
susține cite două jocuri.



SĂ I CUNOAȘTEM ȘI ÎN FRUNTEA
I RECUNOAȘTEM PE ACEȘTI „ANONIMI"! GENERAȚIEI

A FOST GREU, DAR HOCHEIȘTII Ă
IȘI PĂSTREAZĂ LOCUL ÎN GRUPĂ

Cîteva impresii ale antrenorului LJUARD PANĂ dupâ 
la Ortisei-Vcl Gara’eria

campione

I

I

L-am cunoscut cu mulți ani 
in urmă (15, poate chiar mai 
mulți), mereu în apropierea ce
lor mai mici fotbaliști. Printre 
copii și juniori, l-am văzut pe 
terenurile din Craiova, la „E- 
lectroputere" sau la „Știința" 
(„Universitatea" de azi), la 
meciurile sau turneele pentru 
tinerii fotbaliști. Pentru el 
munca cu acești jucători deve
nise o pasiune. Și cum vom 
vedea, rezultatele muncii sale 
au fost dintre cele mai bune.

în urmă cu cîtva timp, l-am 
întîlnit pe Clement Iordănescu 
în vestiarul divizionarei „C“ 
din. C-aiova. Drept să spunem, 
am răma3 surprinși. Și sur
prinderea noastră a fost Înțe
leasă de ■ cel în cauză, care, 
mai tîrziu, avea să se destăi- 
nuie : „De eîtva timp lucrez 
Ia C.F.R. Craiova. împreună cu 
FI. Oprea, pregătesc această 
formație, iar în timpul meu li
ber mă mai ocup și de juniori 
șl copii. După mulți ani, am 
renunțat să mai lucrez Ia cen
trele de copii si juniori. Ani și 
ani am lucrat in acest sector 
atît de pretențios, cu copiii, un
de satisfacțiile nu vin atît de 
repede. I-am descoperit, și în
drumat pe Irimescu, Bumbes- 
cu, Ciohanu, Palea, azi divizio
nari ,,A". pe. Gugu și Croitoru 
(care joacă în „B“ la Tg. Jiu),

dar satisfacțiile au fost prea 
mici. Ca și colegul I. Gârleș- 
teanu, care i-a descoperit și în
drumat pe Bălăci, Boldici, Pi- 
țurcă, am rămas un anonim. 
Acum toți vorbesc de acești 
fotbaliști de parcă s-ar fi năs
cut direct jucători de Divizia 
„A", fără să fi trecut prin 
A.B.C.-ul centrului de copil și 
juniori, unde alții au lucrat 
cu ei".

Cazul Clement Iordănescu in
vită din nou la reflecții. Mereu 
anonimă, munca antrenorilor 
de la centre nu este încă pre
țuită îndeajuns. Cînd jucătorii 
culeg roadele, cînd obțin per
formanțe, actualii lor antrenori 
sint primii la evidențieri, la 
recompense. In schimb, eei ce 
i-au descoperit sint uitați prea 
repede. Se discută mereu de 
necesitatea îmbunătățirii siste
mului de recompensare, de sti
mularea antrenorior care des
coperă 
dar nu 
creț în 
mirăm 
crează 
juniori 
contracte, adică pînă găsesc o 
echipă de seniori, fie ea și de 
Divizia „C", sau din campio
natul municipal sau județean 7

și formează jucători, 
se prea face nimic con- 
accst sens. Să ne mai 

că mulți antrenori lu- 
în centrele de copii și 
„pe etape", cînd n-au

Constantin ALEXE

'*

„TOPUL SPORTUL"
(Urmare din pag- I)

4,16 m, M. Panait și Gh. Ur- 
■uleanu 4,10 m), ei s-au plasat 
pe locul 4 în clasamentul ge
neral al „Topului", în timp ce 
fetele cu 3,45 (Camelia Vasile 
4,00 m, Danusia Buzoianu 3,70 
m, Elena Simion m. Cor
nelia Tocilu 3,50 m, Gabriela 
Comăniță 3,43 m, Gabriela ti
chia și Ofelia Coman 3,40 m, 
Violeta Vasile 3,30 m, Florența 
Popa și Gabriela Toma 3,15 m) 
s-au situat pe locul 5 in cla
samentul general.

Am amintit de 
nizatoric excelent 
desfășurat „Topul 
sigurat atât de colectivele cate
drelor de specialitate, prin pro
fesorii Ștefan Iancu și Jean 
Dinu Ia Liceul ind. mecanic 2 
(director, prof. lng. Constantin 
Albu, diriginta clasei, prof. 
Monica Iancu), prof. Luca He- 
negar la Liceul ind. de petrol 
1 (directoare, prof. ing. Gloria 
Mocnța, diriginte, prof. Gh. 
Badea), cît și de Consiliul oră
șenesc pentru educație 
și sport Cîmpina, prin 
Vasile Constantinescu. Ar mai

cadrul orga- 
în care s-a 
Sportul", a-

fizică 
prof.

SALE...
Reșițcanea Maria Zsizslk 

este cea mai bună jucătoare 
de popice din tînără gene
rație. Eleva cunoscutului an
trenor Constantin Iordache a 
fost revelația anului compe- 
tlțlonal 1980, clștigind două 
titluri de campioană a țării 
la junioare — individual șl la 
perechi (împreună cu Dorina 
Cojocaru). Marla Zsizsik pro
vine dintr-o familie de spor
tivi. Tatăl ei a fost un cu
noscut fotbalist la Reșița, Iar 
sora ei, Ildlko Zsizsik-Groză- 
vescu campioană europeană 
de junioare, tot la popice, și 
actualmente jucătoare de ba
ză în echipa divizionară Vo
ința Timișoara.

Maria Zsizsik este una din
tre cele mai bune jucătoare 
ale echipei C.S.M. Reșița, din 
Divizia „A", și componentă a 
lotului național de junioare, 
care tn luna mal va evolua 
la campionatele europene d« 
la Viena. La antrenamente 
este foarte silitoare, tar la 
meciurile echipei sale dă cel 
mal bun randament (la jacu
rile in deplasare a avut in 
sezonul de toamnă o medie 
de 397 p, iar acasă de 41« p). 
Deci, avem tn față o jucă
toare talentată, de perspectivă 
pentru reprezentativa de se
nioare. (t.r.).

LA SĂRITURA ÎN LUNGIME
fi de remarcat faptul că in ziua 
organizării „Topului", aproape 
toate unitățile școlare din lo
calitate, care ave3u programa
te ore de educație fizică, au a- 
cordat probelor atletice o aten
ție specială, lecțiile desfășurîn- 
du-se, in totalitatea lor, in aer 
liber...

★
După testul de la Cîmpina, 

clasamentul general al „Topu
lui Sportul" a suferit din nou 
modificări. după cum 
mează :

FETE. Individual : 1. 1
tina Silveanu (Lie. iaid. 
2 Cîmpina) 4,60 m (II), 
Maria Tudorache (Lie.
Vodă" C. de Argeș) 4.12 m (I), 
3. Violeta Stănică (Lie. „B.P. 
Hașdeu" Buzău) 4,03 m (I). 
4—6. Maria Moșteanu (Lie. ind. 
electrotehn. C. de Argeș), Flo- 
rica Ciurea (Lie. ind. mec. 2 
Cîmpina) și 
(Lie. ind. petrol 1 
4,00 (I). Echipe : 1. Lie. 
mec. 2 Cîmpina 
„B. P. Hașdeu"

„Vlaicu

ur-

Cris- 
mec.

2.
„Vlaicu

Camelia Vasile 
Cîmpina) 

ind. 
3,82 m., 2. Lie. 
Buzău 3,73 m,.
Vodă" C. de 

4. Lie. ind. 1 
m, 5. Lie. ind. 

6.

3. Lie.
Argeș 3,70 m.,
C. de Argeș 3,67 
petrol 1 Cîmpina 3,45 m..

RUGBYȘT! BRITANICI IN ROMANIA
începind de duminică iubito

rii sportului cu balonul oval 
din țară vor avea posibilita
tea de a lua contact cu cîteva 
echipe de rugby britanice. Pri
mii cu care vom face cunoș
tință vor fi juniorii echipei en
gleze Monmouth School care 
vor juca succesiv cu Steaua 
(duminică, la ora 10), cu lotul

reprezentativ de juniori și cu 
Locomotiva București, campioa
na țării. Vor urma juniorii lui 
R.C. London Welsh, apoi două 
formații de seniori din Țara 
Galilor. Abererave și Haverford 
West. La finele lunii, la Timi
șoara, va evolua Intr-o pre- 
mieră-surpriză echipa națională 
a Tunisiei.

A APĂRUT Nr. 3/1981 AL REVISTEI
„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"

Din sumarul acestui intere
sant număr spicuim:

• Opinii ale academicianu
lui Ștefan Milcu despre viața 
rațională, de H. Crlstea ;

• Puncte de vedere privind 
folosirea algorltmlzărll In 
procesul de educație fizică 
școlară (n), de prof. L Bratu;

• Principii și orientări In 
selecția primară pentru tind 
de performanță, de lector 
T. Paladescu, dr. C. Clobanu, 
psiholog Irina Holdevici, lng. 
dr. Ad. Gogea ;

0 Acțiunea de joc — baza 
tehnicii jocului de volei (I). 
Anticiparea — componentă a 
tehnicii jocului, de conf. V. 
Ghenadi;

® Sporirea vitezei — un im
perativ In schiul de fond, de 
prof. L Matei;

• Fundamentarea teoretici 
șl metodica generală a dez
voltării calităților motrice In 
atletism (V), de conf. T. Ar
delean ;
• Chemarea Federației In

ternaționale de Medicină 
Sportivă In problema „fuma
tul! și sănătatea", de prof. dr. 
A. Demeter ;
• Pagini din Istoria arun

cării suliței, de prof. C. BobeL
★

Acest interesant număr a! 
revistei „EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPOUT" a-a pus tn vln- 
zare la chioșcurile șl centrele 
de difuzare a presei din Ca
pitală și din țară. „EDUCAȚIE 
FIZICA și SPORT", revista 
specialiștilor, nu trebuie să 
lipsească din bibliotecile pro
fesorilor de educație fizică, 
ale antrenorilor, ale tuturor 
activiștilor mișcării sportive, 
ABONAMENTUL fiind calea 
cea mal sigură de procurare.

Lie. ind. electrotehnic 
Argeș 3,33 m.

C. de

BĂIEȚI. Individual : 
prian Cheșcă (Lie. „B. 
deu“ Buzău) 5,90 m (I), 

.Anghel (Lie. „Vlaicu 
C. de Arg.) 5,30 m (I), 
niel Șinca (Lie. ind. 
Cimpina) 5,30 m (II), 
sile Dinu (Lie. ind. mec.

Ci-1.
P. Haș- 
2. Radu 

Vodă"
3. Da- 
mec. 2
4. Va-

2 
Cîmpina) 5,06 m (II), 5. Cristian 
Korea (Lie. ind. mec. 2 Cimp.) 
5,05 m (II), 6. Romeo Pantazi 
(Lie. ind. mec. 2 Cîmpina) 5,00 
m. (II). Echipe : 1. Lie. „B. P. 
Hașdeu" Buzău 4,86 m., 2. Lie. 
ind. mec. 2 Cîmpina 4,79 m., 3. 
Lie. ind. 1 C. de Argeș 4,44 m., 
4 Lie. ind. petrol 1 Cîmpina 
4,35 m.. 5. Lie. „Vlaicu Vodă" 
C. de Argeș 4,28 m., 6. Lie. ind. 
electrotehnic Argeș
4,27 m.

Un program dezavantajos (se 
știe' cit contează 
mare competiție), 
meciuri, pierdute, 
lor mai puternice 
nia, Italia, R.D.G.), ne-a făcut 
să urmărim cu multe emoții 
evoluția hocheiștilor noștri in 
grupa „B“ a C.M. de la Ortisei- 
Val Gardena. Apoi, cea de-a 
patra înfrîngere, în fața Iugo
slaviei (2—3), ne-a mărit tea
ma... retrogradării în grupa 
„C“.

Din fericire, echipa noastră 
a cîștigat apoi clar două jocuri 
decisive, din a doua parte a 
întrecerii (5—1 cu Japonia și 
7—3 cu Norvegia), risipindu-ne 
grijile’. Acum doi ani, cînd 
competiția s-a disputat la Ga
lați, „tricolorii" au ocupat lo
cul 3. în condițiile recentei lor 
evoluții în Italia (în deplasare; 
fără portarul titular Gh. Huțan 
și fără golgeterul echipei, Tu- 
reanu ; cu un antrenor, Eduard 
Fană, la primul său an de ac
tivitate !), locul 5 ocupat final
mente de echipa României este 
satisfăcător, mai ales pentru că 
el reprezintă atingerea unui o- 
biectiv. și anume menținerea lo
cului nostru în grupa „B", mai 
exact locul 13 în ierarhia 
dială, ceea ce In hochei nu e 
puțin.

La întoarcerea în țară, i-am 
cerut tînărului antrenor Eduârd 
Pană 
ceasta competiție.

— Deși am pierdut două 
locuri în clasament față de 1979, 
sint satisfăcut de felul cum a 
luptai echipa în această dificilă 
competiție, în care am pierdut
3 meciuri doar la un gol dife
rență, ne-a spus Pană. Jucă
torii au luptat mult, au dovedit 
un potențial fizic ridicat (cu 
excepția partidei cu R.D.G., în 
celelalte 6 meciuri ei au avut 
superioritate în joc în repriza 
a treia), s-au dăruit in teren. 
Țin să subliniez că debutul, 
contra Poloniei (5—6), nc-a pus 
nervii la grea încercare. Am 
pierdut un joc în care am do
minat (ca probă, statistica ofi
cială a șuturilor la poartă : 38 
Ia 28 pentru noi) și am tras de
4 ori în bară ! Dealtfel, barele 
au fost „blestemul" echipei 
noastre Ia Val Gardena : în 7 
jocuri am avut 14 bare, în timp 
ce toate celelalte 7 echipe, la 
un loc, au avut în întreaga 
competiție 12 bare. Mă obse
dează și acum faptul că în fa
ța primelor două clasate, Italia 
și Polonia, am pierdut la li
mită...

startul într-o 
cu primele 3 
împotriva ce- 
echipe (Polo-

mon-

cîteva impresii după a-

— Ce ne puteți spune despre 
evoluția în ansamblu a echi
pei ? •

— Indisponibilitățile surveni
te ne-au obligat Ia restructurări 
ale formației. Liniile n-au mai 
semănat cu cele rulate în în
treg sezonul. In a doua parte 
a competiției, prima linie a de
venit Costea — Ilăiăucă — Pi- 
saru, iar linia a 3-a a fost com
pusă din Chiriță — Solyom — 
Gherghișan, formule absolut 
noi. In aceste condiții nu este, 
desigur, intîmplător că cea mai 
eficace linie (10 goluri) a fost 
tocmai cea rămasă neschimbată 
și deci 
sezon : 
Cazacu. 
la Val 
Axinte 
lași principiu pe care l-am a- 
plicat Ia celelalte două cupluri 
(Antal — Justinian și Gali — 
Moroșan), adică cu un fundaș 
mai ofensiv, primul, și altul de 
acoperire.

— Ce observații ați făcut în 
plan individual ?

— Doresc să-i remarc, pentru 
constanța evoluției și randa
ment în joc pe Gali, Nistor ți 
V. Huțanu. A jucat bine — cu 
excepția meciurilor cu Polonia 
și 
in ______  _-------------
In primele două partide, pentru 
ca apoi să înregistreze o scăde
re. Axinte, mai bun ca fundaș 
dccît ca atacant. în noua for
mulă a primei linii a jucat

omogenizată un întreg 
Nistor — V. Huțanu — 
La fundași, am alcătuit 

Gardena un nou cuplu, 
— Teodoriu, după ace-

Italia — și Cazacu. Costea, 
schimb, a evoluat foarte bin*.

UN

CU

• PE BAZA SPORTIVA 
Voința din Bala Mare «-a 
desfășurat prima ediție 1 
„Cupei F ai mar" la handbal 
masculin, organizată de aso
ciația sportivă de pe lingă 
Fabrica de faianță șl porțela
nuri din localitate. Trofeul a 
revenit echipei Șuior Bala 
Sprie, care a dispus de Fai- 
mar cu 21—12, de Gloria cu 
23—3 și de CUPROM
11—3. • APROAPE 3000 DE
TINERI s-au Întrecut Pe Bd. 
Dacia din Hunedoara la „Cro
sul tineretului șl pionierilor* 
— etapa municipală. Printre 
cișligă teri s-au aflat: Ecaterl- 
na Pop (Llc. nr. 2), Victoria 
Voinea (E.G.C.L.), Daniel Alic 
(Șc. gen. 1), Uvlu Burlan 
(Llc. nr. 1) șl Ion Nlcolae 
(C.S.H.). • LA BICAZ s-a 
înființat o filială a Clubului 
sportiv școlar de fotbal „Pie
tricica Neamț", unde nume
roși copii șl juniori lșl Însușesc 
tainele sportului eu balonul 
rotund de la prof. Nlcolae 
Cojocaru. 0 CONSILIUL MU
NICIPAL pentru educație fi- 
xlcă șl sport Făgăraș a or
ganizat, recent, o reușită În
trecere la schi alpin, „Cupa 
Valea Simbctel", care face 
parte din suita de concursuri 
prevăzute In „Cupa Carpați- 
)or Meridionali". La disputa 
din masivul Făgăraș au luat 
parte schiori din Brașov, Si
ghișoara, Codlea, Zărnești. șl 
Făgăraș. Trofeul a fost ciști- 
gat de Aripile Brașov (137 p), 
tar pe locurile următoare s-au 
situat Torpedo Zăraești (127 
p) șl Nitramonia Făgăraș (101 
p). La individual cei mal 
buni au fost: H. Wentzel (A- 
riplle), C. Clinclu (Torpedo), 
FI. Gaidrag (Nitramonia) și 
T. Tuth (Colorom Codlea). 0 
LA „ZONA" de lupte libere 
pentru copii, ce a avut loc la 
Galați, frații Emanodl șl Be- 
none Ghionolu (C.S.Ș. Onești) 
au purtat tricouri dăruite lor 
de către gimnastele Nadia 
Comănecl șl Teodora Ungu- 
reanu. Emanoil șl-a onorat cu 
cinste darul marii noastre 
gimnaste obțintnd primul loc 
la categoria lui de greutate.

• CUNOSCUTUL 
tulcean, Ștefan

voleibalist 
______ , ,____ Gheorghe, 
care a activat mai bine de 
10 ani In echipa Delta, s-a 
retras din activitatea compe- 
tlțlonală la 32 de ani șl a 
fost sărbătorit cu acest prilej 
de către’ colegii Iul de echi
pă. Șt. Gheorghe lucrează ca 
maistru-lnstructor la Grupul 
șoolar naval Tulcea și va 
sufla, desigur, elevilor 
dragostea pentru sportul 
mingea peste plasă. 0 
„CROSUL PRIMĂVERII" 
la Sighișoara s-au întrecut pe 
străzile orașului aproape 1000 
de tineri, dintre care s-au 
remarcat: Adriana Tudor (Șc. 
gen. C), Nicoleta Ferezan (Lie. 
f), G. Emil (Șc. gen. 1), D. 
Beii (Llc. 3) șl M. Grassner 
(Lie. agro-ln dustrial). 0 LA
TG. MUREȘ s-a inaugurat 
competiția pugllistică. „Cupa 
A.S.A.", care a reunit În 
sala Electroanureș aproape 100 
de boxeri din județele Cluj, 
Bilior și Mureș. Pe primul loc 
s-a clasat selecționata jude
țului Mureș — 59 p, 2. C.S.M. 
«uj-Napoca — 28 p, 3. Crișul 
Oradea 24 p. 0 PE TERENUL 
Luceafărul din Sibiu s-a des
fășurat „Cupa primăverii* la 
handbal fete, competiție etș- 
tigată de C.S.M. Sibiu, care 
a Întrecut Voința Odorhei cu 
12—7, Sparta Mediaș cu 31—11, 
C.S.Ș. Sibiu cu 1«—9 și Voin
ța Sighișoara cu 24—10. Gol- 
getera turneului a fost Geor- 
geta Oneu (C.S.Ș. Sibiu) cu 
37 de goluri. 0 IN ORGANI
ZAREA Liceului silvic din 
Ctmpulung Moldovenesc s-a 
desfășurat un concurs de tir 
dotat cu „Cupa primăverii*, 
la care s-au Întrecut 35 de 
fete și 48 de băieți. Au cîști- 
gat Cristina Căzănuțu șl Cris
tina Lupescu (Șc. gen. 1), Flo
rin Băcanu șl Radu Mihal- 
ctuc (Șc. gen. 3), iar pe e- 
chipe Casa pionierilor și șoi
milor patriei din localitate.

In- 
sftl 
cu

LA 
de

RELATĂRI DE LA: L. CM- 
ra, I. Vlad, R. Toma, V. 
Lazăr, T. Siriopol, P. Comșa, 
L Turcu, C. Albu, I. lonescu 
și I. Mîndrescu.

foarte bine 
lalți funda: 
aportul sub 
șan și Jus 
„se văd" ir 
în rolul de,, 
eficace fun 
Iuri) a juc 
frații. La 
am avut pi 
portarii : f< 
tedu, de ex 
dezarmant 
primele 3 
și ale... cai 
foarte bun 
kete a ap; 
incit erau 
știam cu ci

— Care 1 
ne jocuri ;

— Cu Ji 
— deși am 
gural. eu f

— Și cei 
— Cu Iui 

anume sen.< 
intre minut 
mit 3 gol:

‘ 3
3
ai

minutele 
din nou 
leii" în 
ciul.

— Cum i 
ril, pe car 
curaj ?

— Bine. 
Teodoriu 5 
puns inert1 
acordat-o. 
guri reale

Pregătiri înaintea (

EXAMEN DIFICIL PEN
CARE POATE

sint puține zile pînă la 
in noua ediție (a 36-a)

Mai 
startul 
a Campionatelor mondiale de 
tenis de masă care vor avea loc 
la Novi Sad și la care vor par
ticipa jucători și jucătoare din 
65 de țări. Pentru acest im
portant eveniment, pregătiri
le reprezentanților noștri au în
ceput din vreme, avînd în ve
dere dosința unei comportări 
cit mai bune. Amănunte am so
licitat antrenoarei federale Ella 
Constantinescu.

— Cum apreciați nivelt 
pregătirilor efectuate ?

— Ținînd seama de valoarea 
competiției, de obiectivele 
noastre, la începutul sezonului 
s-au alcătuit loturile, ajungîn- 
du-se ca in prezent ele să cu
prindă pe: Marta Alexandru, 
Eva Ferenczi, Olga Nemeș, S. 
Dobosi, S. Crișan, H. Pintea, 
E. Florescu, S. Cauri, A. Fe- 
her, C. Romanescu și M. Ni- 
corescu. Antrenamentele s-au 
desfășurat conform planificări
lor, toți componenți lotului răs
punzând cu seriozitate la soli
citări și fiind conștienți că au 
o misiune dificilă.

— Ce vă propuneți la 
Novi Sad ?

— Vom încerca să avem o 
comportare care să confirme 
posibilitățile școlii românești de

Fl INS
tenis de nu 
— aflată ir 
grupe valo 
se situeze 
bun, luînd 
ioarea deo; 
asiatice, 
la locurile 
din zona ei 
deschisă o 
ceea ce-i j 
se află in 
rică, în ca 
ediția prec 
ei să dispv 
revenirii p 
chipe ale 
dacă in cei 
componenți 
(de la Eva 
tă o contri 
stbilităților 
gătire), la 
de verifice 
zile, progi 
Secuiesc 
spus, comj 
găsit o al 
lucru — 
pentru No' 
formă juc< 
mul concu 
boși, urma, 
raru. Urm

— Se 
lună d< 
Maria

CONCURSUL REPUBLICAN A
DE PROFIL LA

Pe o vreme capricioasă, zilele 
trecute a avut loc pe pîrtia Lu
pului din Postăvar concursul re
publican al cluburilor sportive 
școlare Ia schi alpin. Intr-o or
ganizare bună asigurată de M.E.I. 
In colaborare cu C.S.Șc. Brașo- 
vla, pe listele de start au fost 
Înscriși peste 200 de concurențl 
șl concurente In probele de sla
lom special șl slalom uriaș. RE
ZULTATE TEHNICE, slalom spe

li 1. Carin Kovacs 
Heitz 101,17; 3. Iu- 

(toate de la Bra- 
junloare II: 1. Car- 
(M. Ciuc) 94:50; 2. 
(Baia Mare) 101,90;

I (V. Dornei) 
1. Liliana Ichim 

1; 2. Suzana Nagy

ctal junioare 
99,26; 2. Elke 
dlth K6rd6 
șovia) 103,38; 
men Cozma 
Reca Fabian , 
3. Lla Droancă 
107,27; fete I: : 
(V. Dornei) 93,70.
(M. Ciuc) 94,25; 3. Slmona Cos- 
tinaș (Petroșani) 99,72; fete II: 
L Claudia Postolache (Bălan) 
102,79 ; 2. Daniela Hîciu (Petro
șani) 108,77; 3. ludith Gordg (Ba
ia Mare) 111,94; fete II: 1. Codruța 
Căpitan (Cluj-Napoca) 116,77; 2. 
Ioan Ghia (București) 125,63 ; 3. 
Andrela Benele (Bala Mare) 
133,12; juniori I: 1, Zsolt Balazs 
(M. Ciuc) 87,78; 2. FI. Voinea 
(Sinaia) 94,52 ; 3. G. Silvian (Pe
troșani) 94,57; juniori II: 1. Ort- 
vin Friihn (Brașovia) 92,10; 2. L. 
Boyte (M. Ciuc) 92,98 ; 3. E. Fu- 
lea (Brașovia) 93,65 ; copil 1:1, 
Ion Frății! (Predeal) 96,76 ; 2. P. 
Krystali (M. Ciuc) 97,117; 3. G. 
Mărtolu (Brașovia) 97,41; copii

SCHI
li: 1. Arac 
101,18; 2—3. 
șl T. Moina 
copii III: 1. 
șovia) 110,2: 
troșani) 116 
deal) 116,71 
nioare I: 
Elke Ileltz 
da (Petroșa 
L Carmen 
Droancă 121 
124,67; fete 
107,67 ; 2. S 
Adriana M 
junori 1: 1
2. H. Tipl
3. - FI. Voin
1. La jos 1 
Frdhn 149,5 
copil I: 1.
2. L Frății 
(M. duc) 
ron G6r6g 
(Bălan) 172 
(Cluj-Napoc
1. Atila B.
2. N. Boca 
gyar (Arleș
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IRZICEANU

AU FOST ALCĂTUITE 
LOTURILE DE DIRT TRACK

0 Specialiștii federației de 
motociclism au alcătuit urmă
torul lot de tineret din care va 
fi formată echipa de dirt-track 
participantă la „Cupa Priete
nia" ; S. Halagian, Gh. Marin 
(Metalul București), D. Stoica, 
M. Șoaită (I.P.A. Sibiu), N. 
Puraveț, A. Hak (Rapid Arad), 
G. Scarlet, S. Postolache (C.S. 
Brăila). De asemenea, s-a sta
bilit și un lot de seniori com
pus din I. Pavel (Voința Si
biu), Gh. Sora (Metalul Bucu
rești) și E. Botezatu (C.S. Brăi
la) în vederea participării la 
„Marele Premiu" de ia Miskolc, 
„Casca de aur" de la Pardu
bice și alte concursuri inter
naționale. Pregătirea selecționa- 
bililor menționați a fost încre
dințată antrenorului Cornel 
Voiculescu, care va fi ajutat 
de tehnicianul sibian Ion Bo- 
bilneanu.

• MARIN DOBRE A CÎȘ- 
TIGAT PRIMA ETAPA A „CU
PEI F.R.M.". Pe pista stadio
nului Rapid din Arad s-au des
fășurat întrecerile primei etape 
a „Cupei F.R.M," la dirt-track. 
La capătul .unor curse mult 
gustate de cei peste 3 000 de 
spectatori victoria i-a revenit 
lui M. Dobre (Metalul Buc.) cu 
11 p, urmat de L Pavel (Voin
ța Sibiu) cu 9 p și Gh. Sora 
(Metalul Buc.) cu 8 p. Etapa 
inaugurală a „Cupei tineretu
lui" a revenit alergătorului M. 
Șoaită (I.P.A. Sibiu). Astăzi du- 
pă-amiază are loc, tot la A- 
rad, etapa a doua, iar dumini
că și marți, pe stadionul Voin
ța din Sibiu, sînt programate 
etapele a treia și a patra ale 
„Cupei F.R.M.”. (N. STRAJAN 
— coresp.).

Etapa văzută de COSTICA ȘTEFĂNESCU
(căpitanul echipei Universitatea Craiova)

— JIUL. Echipa gazdă

va

— A.S.A. 
prezenți 
încă un

S C. BACAU — CHIMIA RM. VÎLCEA. O partidă echili
brată între doua echipe aflate Ia mijlocul clasamentului, 
neamenințate de furtuna din subsol.

CORVINUL — F.C.M. BRAȘOV. Deși echipa lui Nicolae 
Proca se apără organizat, practici nd un sufocant marcaj 
„om la om“, nu cred că poate rezista elanului și inteligen
ței în joc a hunedorenilor.

a regăsit plăcerea victo- 
trecută din fata Politeh- 
Așa că eu cred că

„Uw CLUJ-NAPOCA — DINAMO BUCUREȘTI. Clujenii 
sînt destul de „șifonați* după înfrîngerea la scor din Bă
nie. Nu știu dacă vor rezista asaltului dinamoviștilor, foarte 
avizi de puncte. Joc deschis oricărui rezultat.

TG. MUREȘ. Dacă eteliștii mai au de 
în Cupa U.E.F.A. “ “
succes, după

F.C.M. GALAȚI — PROGRESUL-VULCAN BUCUREȘTI 
>,Corabia gălățeană* va înfrunta organizata și foarte disci
plinata (tactic) formație bucureșteană. Misiune grea, așa
dar, pentru gazde.

atunci au neapărată 
cel din ultima etapă.

F.C. OLT
riei. Mă gindesc la cea de sîmbăta 
nicii Iași. A fost prima din retur, 
acționa foarte decis pentru un „bis" pe teren propriu.

ȘTEAUA 
gind să fie 
nevoie de 
Dacă nu...

I
I
I

F.C. BAIA MARE — F.C. ARGEȘ. Med extrem de 
pentru băimărenl Eșecul din ultima secundă de la 
Vîlcea le-a zdruncinat și mai mult moralul. Iar adversarul 
de mîine, o echipă în excelentă formă și dornică să joace 
în toamnă în Cupa U.E.F.A., le va pune multe și mari pro
bleme.

de tenis de masă I
REPREZENTANȚII NOȘTRI, I

POLITEHNICA IAȘI — POLITEHNICA TIMIȘOARA. Ie
șenii sînt setoși de puncte. Obținîndu-le pe ambele și-ar 
ușura mult situația In clasament Și, să nu uităm, in ur
mătoarea etapă, în Dealul Copoului, va evolua Universitatea 
Craiova care a mai învins acolo !

tECUT CU NOTE BUNE I

PARTIDE Șl TURNEE OE TRADIȚIE
PE AGENDA SELECȚIONATELOR 

DE JUNIORI iN 1981
• In prim-plan, meciurile oficiale cu tngiiriii și ll.p.s.s,

Există, în ultima vreme, o 
mare preocupare din partea 
Comisiei centrale de copii și 
juniori de a alcătui programe 
adecvate de pregătire și jocuri 
tuturor selecționatelor U.E.F.A. 
Cum, începînd cu anul 1981, 
două dintre aceste echipe (nu 
doar una, ca pînă acum) sînt 
înscrise în competiții oficiale

natului european I, a susținut, 
din august și pînă în prezent, 
24 de întilniri internaționale. 
Suficiente, considerăm, pentru 
ca tinerii noștri tricolori să ca
pete o experiență corespunză
toare, astfel ca Gîrjoabă, Ba- 
lint, Sertov și ceilalți compo
nent ai lotului să se prezinte 
bine pregătiți și cu șanse de

U.E.F.A. ’«1• Selecționata

8 aprilie : România — Ungaria*)
29 aprilie : România — R.D, Germană

3 mai : România — R.D. Germană
25 mai-3 Iunie : Turneul final al Campionatului european

• Selecționata U.E.FA. ’12

1 mai : România — R.D. Germană
20 mai : Franța — România
22 mai : Franța — România
15—24 iunie : Turneul de la Riieka
7—16 august : Turneul Prietenia (Cehoslovacia)

26 august : România — Cehoslovacia
septembrie : Turneul Balcanic

30 septembrie : România — Polonia
2 octombrie : România — Polon»

I

• Selecționata U.E.F.A. ’83
10 mai : România — Bulgaria
26 Iunie : România — Polonia
38 iunie : România — Polonia

— Bulgaria
— U.R.S.S.**)
— România**)
— România**)
— Ungaria**)

august : 
septembrie : 
octombrie : 
octombrie : 
octombrie : 
noiembrie : 
noiembrie :

Selecționata

Turneul Petschovschi (Arad) 
Turneul Balcanic
România
România
U.R.S.S.
Ungaria 
România

U.E.F.A. *84

7
17
28
11
25
•

1-3 august : 
august :

Turneul de la ____
Turneul Petschovschi

Balaton

25 septembrie : U.R.S.S. — România
14 octombrie : Bulgaria — România
•) Campionatul european 1
••) Campionatul european II
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>lAN-corcsp.

primul ei titlu mondial la 
dublu feminin, împreună cu 
Geta Pitică. Au urmat me
daliile de aur din 1973 ți 
1975, cu japonezele M. Ha
mada și S. Takahashi. Anul 
acesta va face cuplu din 
nou cu o niponă : F. Shim- 
po. Cum se va acomoda ?

— S-a răspuns astfel, unei 
inițiative a federației japoneze 
care, avînd in vedere succesele 
trecute și valoarea Măriei, a 
propus alcătuirea unui nou cu
plu. Shimpo este a treia în cla

samentul nipon, o jucătoare 
"■defensivă, în plină ascensiune 

valorică. Maria se acomodează 
ușor cu o parteneră care se 
mișcă bine la masă, cum este 
cazul, in general, al tuturor ja
ponezelor. Sperăm că vor avea 
un cuvînt de spus in această 
întrecere. Și, pentru că am 
vorbit de dublul feminin,_ să 
mai amintesc și faptul că la 
start se vor prezenta și Eva 
Ferenczi — Olga Nemeș, un 
cuplu tînăr — Olga nu a îm
plinit încă 13 ani! — care tre
buie rodat in competiții de an
vergură.

— Se observă în tenisul 
de masă românesc o îm
prospătare a loturilor, pre
zența unor jucători tineri, 
de perspectivă. Din acest 
punct de vedere, ce va a- 
duce actuala ediție â cam
pionatelor mondiale ?

— Intr-adevăr, ne aflăm in
tr-un moment al schimbului de 
generații. Alături de jucătorii 
mai virstnici se afirmă noi e- 
lemente, talentate, pentru care
— cum este cazul Olgăi. Nemeș
— participarea la campionatele 
mondiale poate aduce un plus 
de valoare, de încredere in 
forțele proprii.

Emanuel FÂNTÂNEANU
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SPORTUL STUDENȚESC — UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Joc greu pentru ambele formații. Amîndouă au nevoie de 
puncte în... scopuri diferite. Mizăm, în ce ne privește, pe 
o bună stare psihică, pe dorința tuturor coechipierilor de a 
face un meci bun la București. Știm însă că partenerul 
nostru de întrecere va „da și el totul" în tentativa de a 
evada din zona retrogradării.

(campionate europene I
»-a căutat ca. îndeosebi acesto
ra, să li se acorde mai multe 
posibilități de a-și măsura for
țele cu formații similare de 
peste hotare. Astfel, selecționa
ta U.E.F.A. *81, cea care joacă 
acum în. preliminariile Campio

si ID,

CRAIOVA - PE PRIMUL IOC
In clasamentul orașelor

Alcătuit pe baza mediei de 
spectatori, clasamentul orașelor 
după 22 de etape se prezintă 
astfel :

1. Craiova 23 100.; 2. Brașov
20 300 ; 3. Timișoara 16 600 ; 6.
Galați 15 200 ; 5. Pitești 13 500 ; 8. 
Cluj-Napoca 12 300 ; 7. Baia Ma
re 12 200 ; 8. București 12100 ; 8. 
Rm. Vîlcea 12 000 ; 10. Hunedoara 
11 500 ; 11. Bacău 11 000 ; 12. Tg. 
Mureș 10 900 ; 13. Iași 8 900 ; 14. 
Slatina 7 900 ; 15. Petroșani « 400.

PUBLItlll ClIJIM - LIOER
ÎN „TROFEUL PETSCHOVSCHI“

Situația in „Trofeul Petschov- 
schi“ (decernat anual de ziarul 
nostru celui mal sportiv public) 
după 22 de etape este următoa
rea :

1. Cluj-Napoca 8,83 ; 2. Galați 
9,63 ; 3—5. Iași, Rm. Vîlcea și 
Slatina 9,27 ; 6. Bacău 9,16 ; 7—8. 
Pitești și Tg. Mureș 9,0«; 9. Bucu
rești 9,07 ; 10. Craiova 9,00 ; 11.
Brașov 8,90 ; 12. Timișoara 8,81 ; 
13. Baia Mare 8,60 ; 14. Hunedoa
ra 8,30 ; 15. Petroșani 8,18.

CLASAMENTE
ACASĂ DEPLASARE

L F.C.M. Brașov 11 11 8 0 20- 5 22 L UniV. Craiova 11 5 1 5
2. Univ Craiova 11 10 1 0 29- 4 21 2. Dinamo 11 4 2 5
3. Jiul 11 10 1 0 28- S 21 3. Steaua 11 » 3 5
4. Chimia 11 10 0 1 23- 8 20 A F.C. Argeș 11 3 1 7
5- „U- Cj.-Nap. 12 9 2 1 22- 8 20 5. Sportul stud. 11 2 2 7
8. F.C. Argeș U 9 1 1 26- S 19 8. Corvlnul 12 2 2 8
7. Dinamo 11 9 1 1 24- 6 19 7. FX. Olt 11 2 2 7
L S.C. Bacău 12 9 1 2 23- 9 19 8. F.C.M. Brașov 11 6 4 7
8. „Poli" Tlm. 11 9 1 1 19- 9 19 8. S.C. Bacău 18 8 4 8

10. Polit. Iași 11 8 2 1 24- 5 18 IA „U" Cj.-Nap. 10 2 0 8
ÎL A.S-A. 11 731 24-12 17 ÎL Prog.-Vulcan 111 1 8
12. Prog.-Vulcan 11 731 22-13 17 12. Chimia 11 1 2 8
13. Corvtaul 10 712 29-11 15 13. Poli. Tim. 11 1 1 9
14. F.C. Baia ML 10 C 2 2 17- 5 14 14. A.S.A. 11 1 0 10
15. Steaua 11 • 2 3 19-12 14 14. F.C. Baia M. 12 1 0 11
16. F.C.M. Galați 11 5 3 3 18- 8 13 16. Poli Iași 11 0 1 10
17. F.C. Olt 11 533 18-11 13 n. jiul 11 0 0 11
18. Sportul stud. 11 505 16-18 n 18. F.C.M. Galați 1100 11

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI...
o MILNE IN CAPITALA. Pro

gramul Jocurilor divizionare „A* 
care se vor disputa mline, ta 
Capitală, de la ora 16,30 ; Sta
dion Ghencea : steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Stadion Politehnica : 
Sportul studențesc — Universita
tea Craiova.
• IN VEDEREA 

RETUR ctp Ungaria, 
țională de juniori a 
meci de verificare, la Ileva, eu 
divizionara „C“ Explormin din 
localitate. Scor: 4—2 (3—1) pen
tru lotul de juniori. Au marcat: 
Hanghiuc (min. 5), M. Radu

MECIULUI 
echipa na- 

dj&putat un

ADMINiSIBAțl* Dl SIAI IfllO PIIBNOSPOtlI IXFORMEAZĂ

13-11
13-14
15-15
10- 17
4-15
8-20
7- 21
9-19
9-21
8- 23
7- 23

11- 32
3-17
8- 31
8-32
7- 87
3-24
8- 40

11
10

9
7
8
C
c
4
4
4
4
4
3
2
2
1
•

43), Vuia
Rizescu 

(min. 79).

(min. 24), Stoica (mm. 
(min. 84), respectiv 
(min. 31) ți Tlrclilrlci 
L JURA, coresp.
• LUNI « APRILIE are loc ta 

sala I.S.B. (din atr. Berzei) ple
nara antrenorilor de fotbal din 
Capitală.

izbîndă in dubla confruntare 
oficială cu juniorii unguri. Un 
prim pas bun s-a făcut prin 
acel 0—0 de la Mako.

La rîndul ei, selecționata 
U.E.F.A. ’83. care va participa 
la prima ediție a Campionatu
lui european II, are înscrise pe 
agenda ei cinci meciuri amica
le (unul s-a și jucat. 0—0 Ia 
Ruse, în Bulgaria) și participa
rea la două turnee internațio
nale. Vor urma, în octombrie 
și noiembrie, cele patru me
ciuri cu U.R.S.S. și Ungaria, 
examene extrem de grele, pe 
care echipa antrenată de Aurel 
Măndoiu are datoria de a Îs 
pregăti așa cum se cuvine pen
tru a le absolvi cu succes.

Programe adecvate au și ce
lelalte două selcționate, cele 
care, în anul următor, vor pre
lua ștafeta meciurilor oficiale. 
Indiscutabil, contractarea dife
ritelor partide interțări impune 
mari eforturi din partea F.R.F. 
Echipelor, jucătorilor care le 
compun, antrenorilor lor nu le • 
rămîne însă decît să răspundă 
cu aceeași grijă, să nu facă nici 
un rabat PREGĂTIRII EXEM
PLARE, să confirme speranțele 
iubitorilor fotbalului prin CA
LIFICĂRI in competițiile ofi
ciale europene și printr-o fru
moasă comportare Ia turneele 
lor finale. Este, de fapt, una 
dintre rațiunile principale ale e- 
xistenței acestor selecționate.

Laurențiu DUMITRESCU

PE MICUL ECRAN

ACTUALITĂȚI

DIN TENIS DE MASĂ
• La Pitești, începînd de as

tăzi, se va desfășura etapa zo
nei Sud a campionatului repu
blican pe echipe al juniorilor 11 
(13—14 ani) șl a concursului re
publican al copiilor (pînă la 12 
ani). întrecerile zonei Nord sînt 
programate între 5 și 7 aprilie, 
la Bistrița. Primele patru echipe 
din fiecare zonă și categorie se 
califică pentru etapa finală.

0 Campionatul Diviziei se
reia cu partidele returului (me
ciuri duble), după următorul 
program: 10—11 aprilie: C.S.Ș.
Slatina — Politehnica București, 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Gloria Bu
zău (f), Voința S. Mare — C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc (m); 11—12 a- 
prilie: C.S.M. Iași — Progresul 
București, înfrățirea Tg. Mureș 
— C.S.Ș. Petroșani (f), Universi
tatea Il Craiova — Tricodava 
București, C.S.Ș. Bistrița — Trac
torul Brașov (m).
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PRONOSTICURI..
Pentru concursul Pronosport 

din această săptămînă, partici
pantul Săndulcanu Nicolae (Ti
mișoara), recent câștigător al u- 
nui AUTOTURISM „Dacia lB00“, 
sugerează următoarele 
sticurl:

I. Avellino — Pistoiese
II. Bologna — Inter

Brescia — —
Cagliari - 
Como — 
Florentina 
Juventus 
Udinese - 
Nitramonia 
Rapid — Met. Plopeni 
-----  F.C. Bihor

pron*-

1 
x

1 
X 

LX, 3
1

X,2

- Napoli
- Perugia 
Ase oii

— Torino
- Catanzaro
- Roma 

C.S.T-viște 2
1 
1 

1,X 
1.x

ni.
IV.
v.

vi. 
vn. 
vm.

IX. 
x.

XI. U.T.A.
XD. Dacia — F.C.M. Reșița 

xm. c.FJt. Tlm. — Olimpia
Se reamintește că la ooncursul 

precedent numai trei particlpanțl 
au reușit să indice pronosticuri 
exacte la toate cele 13 meciuri, 
obținînd la categoria I, pe bule
tine achitate 25%, CITE UN AU-
TOTURISM „Dacia 1300"; este 
vorba de Cernea Dorin (Timi
șoara), Bazilescu Horta și Ene 
Ion (ambii din București). Per
severența și inspirația vă poate 
aduce și dv. satisfacții asemănă
toare...

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 3 aprilie 1981, se televi
zează In direct Începînd de la 
ora 16,25.
C1ȘTIGURILE TRAGERII „LOTO* 

DIN 27 MARTIE 1881 
Categoria 1: 1 variantă I

autoturism „Dada 1300“; cat. 
3 variante 100% a 31.355 lei șl 
variante 25% a 7.839
24.25 variante a 5.434 
44 variante a 2.995
183.25 variante a 719 
365,75 variante a 360 
1.972,50 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
500.000 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
la categoria 1 a fost obținut 
HAMBRICH GHEORGETA

SIMBAtA 4 APRILIE, ta 
cuprinsul emisiunii „Mozaic"; 
„Cupa mondială" la ochi al
pin — ultimele concursuri 
alo ediției 1990—81; era 14,30: 
Fotbal: F.C.M. Bala Mare — 
F.C. Argeș, transmisiune di
rectă, comentator Comei 
Pumnea; Epilog la C.M. de 
patinaj artistic de la H MU

ford; ansamblul de copii pe 
gheață.

DUMINICA 5 APRILIE, ars 
ÎS: rezumatul finalei „Cupei 
Keracl" la baschet masculin 
Juventut Badalona — Carrera 
Venezia, comentator Sorin 
Satmari; ora 19,30 (Programul 
2): Tderama sport, omisiune 
de Dumitru Tănăsescu.

lei; cat. 
lei; cat. 

lei; cat.
lei; cat. 
lei; cat.

»5% 
»:
18
>:
4:
8:
8:

X:

1 :

de 
de 

_________ din
București care mai obține Și • 
sultă de cîștiguri de la celelalte 
categorii.

Plata câștigurilor la tragerea 
excepțională Pronoexpres-
boxexpres din 22 martie 1981 
se va face astfel: prin casie
riile Loto-Pronosport în pe
rioada 4 aprilie — 22 mai în 
municipiul București și 7 a- 
prilie — 22 mai în celelalte 
localități, iar prin mandate 
poștale incețpînd de Ia 7 apri
lie 1981.

I -...-........  -- âCURĂ BALNEARĂ Șl ODIHNĂ LA MONEASA
i

8

— 290 m
(Munții A-

Stațiunea MoneaSa situată intr-o depresiune 
altitudine — Ia poalele masivului Codru-Moma 
puseni) este deschisă tot timpul anului.

Renumită pentru frumusețea peisajului, dar i 
eficacitatea izvoarelor sale de 
pot trata nevroze, iar ea boli 
tului locomotor.

Stațiunea are un climat de ... . ....
sistemului nervos central, fiind recomandată pentru con
valescenți și stimulind procesele imunologice.

Stațiunea Moneasa are posiiblități bune de cazare, in 
hotel sau vile de confort A, I și II.

Clubul si popicăria stau la dispoziția turiștilor. Excursiile 
în locuri de mare pitoresc (poiana Cioaca, Piatra cu Lapte, 
vîrful Runcu, cascada Doroaia, peștera Liliecilor sau peștera 
Cristalelor) sint mult îndrăgite de turiști.

Informații suplimentare și bilete pentru odihnă sau cură 
balneară se pot obține Ia toate agențiile și filialele Ofi
ciilor județene de turism din țară.

ap& minerală, in 
asociate afecțiuni

și pentru 
stațiune sc 
ale apara-

cruțare, efect calmant asupra

l



CICLIȘTII ROMÂNI SE PREGĂTESC INTENS CUPELOR EUROPENE LA BASCHET

PENTRU „CURSA PĂCII
<3 inițierii noștri la startul „PREMIULUI ELIBERĂRII" 
și al ..TURULUI REGIUNILOR" ® în Iruntca echipei;

u

Desfășurate 
de mare 
a cinci 
(1980—81) 
semnat

într-o 
interes, pe 

luni, cupele 
la baschet 
cîștigă to ar ele.

MIRCEA ROMAȘCANU

FIȘIER
atmosferă 
parcursul 
europene 

și-au de- 
lată-le:

19G9,
1975,

CAMPIONILOR 
MASCULIN,

EURO- 
ediția a 

’ ' (în
După desfășurarea competi

ției internaționale „Cupa F.R. 
Ciclism", care și-a programat 
etapele pe șoselele din, împre
jurimile Constanței, rutierii ro
mâni și-au continuat pregătirile 
pentru „Cursa Păcii". Berlin — 
Praga — Varșovia, sub condu
cerea antrenorului emerit Ni- 
coiae Voicu. Spre sfirșitul lu
nii aprilie ei vor fi prezenți la 
tradiționala întrecere din Ita
lia, dotată cu „Premiul Elibe
rării" (25 aprilie), urmînd ca 
apoi să participe la „Turul re
giunilor". întrecere pe etape, 
programată între 26 aprilie și 
1 mai, tot în Italia.

F.R. Ciclism a selecționat un 
lot mai numeros, din rîndurile 
căruia, la 5 aprilie, îi va de
semna pe cei 6 alergători par
ticipant la „Cursa Păcii". în
tre ei se află Mircea Romașca- 
nu, Gh. Lăutaru, Cornel Nico- 
lae. Andrei Antal, Constantin 
Căruțașu, Traian Sîrbu, Ionel 
Gancea și Cornel Popa. Echipa 
României pentru „Cursa Păcii" 
va pleca la Berlin la 6 mai, 
startul în marea competiție a 
primăverii urmînd să se dea 
la 8 mai din capitala R.D. Ger
mane.

CUPA 
PENI - 
24-a: MACCABI TEL AVIV 
finala disputată la Strasbourg : 
80—79, la pauză 37—39, cu Sinu- 
dyne Bologna). Maccabi a mai 
cucerit trofeul în «1977. Au mai 
cîștigat C.C.E,: A.S.K. Riga (1958, 
1959, 1960), Ț.S.K.A. Moscova
(1961, 1963, 1969, 1971), Dinamo
Tbilisi (1962), Real Madrid (1964, 
1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980),
Simmenthal Milano (1966), Ignis 
(devenită Mobilgirgi) Varese 
(1970, 1972, 1973, 1975, 1976) și
Bosnia Sarajevo (1979).

1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1977). Au mal cîștigat C.C.E.: Sla
via Sofia (1959 și 1963), Sparta 
Praga (1976), Geas Sesto San 
Giovanni (1978), Steaua roșie Bel
grad (1979), Flat Torino (1980).

EURO- 
a 23-a: 

____  (în fi
nala disputată la Saint Nazalre : 
83—65, la pauză 44—28, cu Stea
ua roșie Belgrad). T.T.T. a mal 
cucerit trofeul în 1960, 1961, 1962,

CUPA CAMPIONILOR 
PENI — FEMININ, ediția 
T.T.T. DAUGAVA RIGA

CUPA CUPELOR — MASCU
LIN, ediția a 15-a: SQUIBB
CANTU ITALIA (în finala dis
putată la Roma: 86—82, la pauză 
48—46, cu B.C. Barcelona). Squibb 
a mal cucerit trofeul în 1977 (sub 
numele de Forst Birra), 1978 și 
1979 (sub numele de Gabetti). Au 
mal cîștigat Cupa cupelor: Ignis 
(devenită Emerson) Varese (1967, 
1980), A.E.K. Atena (1968), Slavia 
Praga (1969), Fides Partenope 
Napoli (1970), Simmenthal Milano 
(1971, 1972), Spartak Leningrad 
(1973, 1975), Steaua roșie Belgrad 
(1974), Cinzano Milano (1976).

SEGĂRCEANU Șl DIRZU
în cel de al doilea turneu al 

circuitului italian de tenis, la 
Bari, tinerii jucători români au 
debutat cu victorii. Pe tabloul 
principal al concursului. Florin 
Segărceanu l-a întrecut în pri
mul tur pe italianul Torquato 
Rossini cu 6—4, 6—2. Iar An
drei Dîrzu, în aceeași fază, a 
dispus de australianul John 
Trickey cu 7—6. 6—1. în turul 
următor, reprezentanții noștri

vor întîlni : Segărceanu pe ita
lianul Ezio Dimatteo. iar Dîrzu 
pe suedezul H. Sundstroem. A- 
cesta din urmă îl învinsese în 
cadrul meciurilor de calificare 
pe Laurențiu Bucur cu 4—6, 
6—2. 6—0. Coincidența face ca. 
în primul tur al probei de du
blu. Segărceanu-Dîrzu să întîl- 
nească perechea Bucur-Sund- 
stroem.

HOCHEIUL PE IARBA IN ACTUALITATE
La Buenos Aircs, competiția 

feminină de hochei pe iarbă 
pentru „Cupa mondială* : 
U.R.S.S. — Mexic 6—0 ; R.F. 
Germania — Argentina 5—0 î 
Franța — Japonia 1—1 ; Ca-

VALENȚELE
CROSULUI

nada — Austria 2—1 ; Austra
lia — Belgia 2—0 ; Olanda — 
Spania 3—0 ; Japonia — Franța 
3—2. Pentru semifinale s-au ca
lificat R.F. Germania, U.R.S.S., 
Olanda și Australia.

La Kuala Lumpur, „Cupa in
tercontinentală" la hochei pe 
iarbă (masculin) : Zimbabwe — 
Italia 4—1 ; Belgia — Franța 
2—1.

După 4 zile conduce Malaesia 
(grupa și Belgia (gru-

(Urmare din pag. I)

întîlnit 
Si ’50. 
dintre 
repre-

„nea Dinu" avea să fie 
și mai apoi, în anii 40 
el fiind, probabil, una 
cele mai pitorești dar si __
zentative figuri ale alergării pe 
teren variat din tara noastră.

L-a urmat Constantin Gre- 
cescu, a fost apoi rîndul lui 
Andrei Barabaș și Nicoiae Mus
tață, iar în ultimii ani al lui 
Ilie Floroiu.

Pentru juniori, primul cam
pionat național a avut loc în 
anul 1943 și a consfințit victoria 
lui Andrei Reciu și a echipei 
C.F.R. din care făceau parte, 
printre alții. Vanghel Chiose, 
Gheorghe și Alexandru FIo- 
rescu, Cornel Marin. Fetele 
(senioare și junioare) au luat 
primul start intr-un campionat 
abia în 1947, pe un traseu la 
Șosea, la 'București, victoriile 
revenind ploieștencei Viorica 
Marinescu și echipei C.F.R. 
(primul concurs feminin de 
cros avusese însă loc, in stațiu
nea Eforie, în anul 1925).

Un moment foarte important 
in evoluția crosului românesc 
a avut loc. în primăvara anului 
1948, pe străzile din jurul Ciș- 
migiului. El a fost prilejuit de 
COMPETIȚIA ORGANIZATA 
DE ZIARUL------------- ' ‘ '
parte -cîteva 
(număr cu 
acesta fiind. —_ .... ______
CROS DE MASĂ ORGANIZAT 
1N ȚARA NOASTRĂ. La seni
ori,' victoria a revenit alergă
torului bucureștean Victor Fi
rea, care avea să fie mai apoi 
campion național.

Alergarea pe teren variat, prin
cipala poartă de intrare în 
atletism, a cunoscut de-a lun
gul anilor succese tot mai mari, 
pe toate planurile : organizare, 
participare, propagandă, recru; 
tare de noi alergători și, nu în 
ultimul rind, succese importan
te în competițiile internaționa
le. Amintim doar că la com
petiția de tradTție care este 
„Crosul Balcanic", la ultimele 
două ediții, alergătorii români 
au cîștigat 18 din cele 20 de 
titluri puse în joc și că în 1972 
echipa feminină a României, cu 
Natalia Mărășescu, Maricica 
Puică, Georgeta Gazibara, An- 
toaneta Iacob și Fița Lovin, a 
devenit campioană mondială.

Dar crosul, alergare naturală, 
utilă, accesibilă, pentru care 
tineretul nostru dovedește în
țelegere și aplicație, este de
parte să-și fi demonstrat — 
încă — toate valențele...

SPORTIVITATE !

ÎNVINGĂTORI la bari

CUPA .,LILIANA RONCIIETTI" 
— FEMININ, ediția a 10-a: SPAR
TAK MOSCOVA (în finala dispu
tată la Roma: 95—63, la pauză 
59—24, cu Monting Zagreb). Spar
tak Moscova a mai cucerit tro
feul în 1977. Au mai cîștigat cu
pa: Spartak Leningrad (1972, 
1973, 1974, 1975), Slavia Praga 
(1976), Levski-Spartak Sofia (1978, 
1979), Monting Zagreb (1980).

CUPA „RADIVOJ KORACI" - 
MASCULIN, ediția a «-a: 
VENTUT BADALONA (în finala 
disputată la Barcelona: 105—104. 
la pauză 48—42, cu Carrera Ve
neția). Au mal cucerit trofeul : 
Forst Cantu (1974, 1975), Jugoplas- 
tika Split (1976, 1977), “ '
Belgrad (1978, 1979) șl 
Rieti — Italia (1980).

gzh

JU-

Partizan 
Arrigoni

• TELEX •
ATLETISM © Cunoscutul atlet 

columbian Victor Mora, învingă
tor de trei ori în crosul inter
național „San Silvestro" la Sa^ 
Paulo își va face debutul în 
proba de maraton. Mora a de
clarat că va participa la tradi
ționalul maraton de la Boston 
(S.U.A.), care se va desfășura 
la 20 aprilie.

BASCHET © Continuindu-și 
turneul în Franța reprezentativa 
orașului Wroclaw a întîlnit echi
pa B.C. Lyon care activează în 
liga a doua. Baschetbaliștii fran
cezi au repurtat victoria cu 
106—93.

BOX © Americanul de culoare 
Larry Holmes, învingătorul prin 
k.o. tehnic al lui Cassius Clay, 
a anunțat că-și va pune în joa 
centura mondială a greilor în 
fața canadianului Trevor Berbick. 
Meciul va avea loc la îl aprilie 
în orașul Las Vegas. @ Campio
nul european la categoria „cocoș" 
italianul Valerio Nati și-a apă
rat cu succes centura, in cadrul 
unei gale care a avut loc la 
Cosenatico, Valerio Nati l-a în
vins prin k.o. în repriza a 5-a 
pe șalangerul său, spaniolul Vi- 

’ cente Rodriguez.
CICLISM © Turul Marocului a 

continuat cu etapa a 8-a între 
Souk-al Arbaa și Shaouen (117 
km). Pe primul loc s-a clasat 
polonezul Zbigniew Szczepkowski 
cu timpul de 3h 09:44. In clasa
mentul general se menține lider 
suedezul I-Iakan Karlsonn, care 
are un avans de numai 5 s față 
de cehoslovacul Ladislav 
bauer.

ȘAII © înaintea ultimei 
în turneul internațional de 
Bochum (R.F. Germania) 
duce Kavalek, cu 11,5 p (virtual 
cîștigător), urmat de Hort — 10 
p, Chandler — 8,5 p, Victor Cio- 
câltea, Bor.ik și Schusller — cu 
cite 7,5 p, Van der Wiel — 7 p 
(1) etc. j

runde, 
la 

con-

Corespondentă din Budapesta

ECHIPA UNGARIEI A APELAT LA JUCĂTORI
AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE...

Iuliana Semenova, artizani 
victoriilor echipei T.T.T. Riga

...mecî cu miză mare în campionatul francez de 
din Cannes și cea din Clamart, în prima divizie, 
rul de 2-1 pentru gazde, voleibaliștii din Cannes, 
în setul IV, la 14—14, o minge șutată puternic de 
vocat o seamă de discuții vehemente. Nemulțumit__________ ____
Iul, unu! dintre jucătorii de la Clamart, fostul internațional Christophe 
Geiler, s-a repezit la arbitrul secund, Michel Causse, un arhitect din 
Saint-Raphael, și în ce! mal autentic stil pugilistic i-a aplicat o di- 

lntr-un 
spital,

volei, între echipa 
masculină. La sco- 
liderii competiției, 

ei (afară) a pro- 
de decizia arbitru-

BUDAPESTA. 2 (prin telex). 
Reprezentativa Ungariei a sus
ținut miercuri seara un meci 
de verificare în compania 
formației F.C. Austria din Vie- 
na, lideră a campionatului aus
triac. Victoria a revenit gazdelor 
cu 2—1 (2—0), prin golurile 
marcate de Fazekas (min. 24), 
Eszterhâzi (min. 34), respectiv 
Daxbacher (min. 73). Selecțio
nata Ungariei a corespuns doar 
în prima repriză, în timp ce 
după pauză oaspeții au jucat 
foarte bine, fiind aproape de 
înscrierea 
remarcat 
Ungariei 
(căruia i

darea), Fazekas, Muller (ambii 
la F.C. Anvers) și Balint (la 
F.C. Bruges), care activează în 
Belgia. Iată formația aliniată de 
învingători :

Katzirz — Martos, Balint, 
Garaba, J. Toth — Muller 
(min. 60 Kardos), Nyilasi, Mu
cha — Fazekas, Torocsik (min. 
74 Bodonyi), Eszterhâzi (min. 
65 I. Kovacs). Pină la meciul 
cu Elveția, din preliminariile 
C.M. din 28 aprilie, selecționa
ta
cu 
Și 
cu

va mai susține doua jocuri 
Cercle Bruges, la 8 aprilie, 

la 15 aprilie, la Valencia, 
Spania.

LASZLO NiSZKÂL v 
„Nepsport" — Budapesta

ORGANIZATA 
NOSTRU. Au luat 
mii da concurenti 
totul neobișnuit !) 
de fapt. PRIMUL

i

rectă de dreapta In plină figură. Arbitrul a căzut la podea, 
iac de sînge. K.O. indiscutabil. Victima a fost transportată la 
unde I s-au făcut 9 puncte de sutură I

...fotbalistul Klaus Kress, mijlocaș al echipei Wiesbaden, 
grupă inferioară a campionatului vest-german, nemulțumit de 
arbitrului Găbel, la o repunere în joc, de la margine, a avut 
tudine ireverențioasă, pentru care, i___ _ r.’ .1_______ 1 _________T_.
roșu". Dar culoarea roșie a cartonașului l-a înfurit teribil pe Kress care 
a uitat, dintr-o dată, totul și, s-a aruncat, cu ambele picioare asupra 
arbitrului, lovindu-l foarte grav și produeîndu-i răni adînci pe față 
și multiple fracturi la antebrațul drept I

...constatindu-se mai multe cazuri de dopaj la... cai (I), Federația 
internațională de călărie a examinat cu exigență această probelmă, 
cu prilejul Congresului său, la Berna. După discuții aprinse, toate în- 
fierînd nefasta practică o dopajului bietelor patrupede, s-a hotărît ca, 
începînd din luna mai a acestui an, pe lista substanțelor farmaceutice 
interzise să fie adăugate și substanțele steroidale antiinflamatoril 1

Ce-or fi avînd toate acestea cu sportul, cu sportivitatea ? I...

r. vil.

dintr-o 
decizia 
o ati- 

imediat, a șl văzut „cartonașul

r Nu cunosc nici un concurent, in indi
ferent ce sport, care să nu intre pe te
ren hotărit să lupte pentru victorie. 
Pentru mine este o onoare să cîștig, dar 
dorința victoriei nu exclude plăcerea, 
amuzamentul, jocul !...

JEAN PIERRE RIVES 
căpitanul echipei de rugby a 

Franței j

• 5—14 — Prima ediți® a Jocurilor Olimpice, 
la Atena (1896). Au luat parte 285 sportivi din 
13 țări t 14 - Cuplul român Maria Alexan
dru și Geta Pitică — locul I la C.M. de 
tenis de masă de la Beijing (1961) © 15 — 
Maria Alexandru campioană mondială la du
blu, cu japoneza Miho Hamada, la Sarajevo 
(1973) © 17 — Teodora Ungureanu cîștigă tur
neul campioanelor la gimnastică, la Londra 
(1977), Campionatele europene de lupte la 
București; Constantin Alexandru, Ștefan Rusu 
și Ion Draica devin campioni la greco-romane. 
• 20 — A Vil-a ediție a J.O. la Antwerpen 
(1920; s-a încheiat la 20.9). 2606 sportivi din 
29 țări © 22 — Steaua cîștigă C.C.E. la hand
bal, 21—20 în finala cu Ț.S.K.A. Moscova, la 
Sindelfingen (1977) © 30 — Gheorghe Berceanu, 
campion european La lupte greco-romane, laI..... ..........
Katowice (1972), C-tin Alexandru și el cam- 
pion european la Ludwigshafen (1975).

<a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

golului egalizator. De 
că în reprezentativa 
au reapărut Torocsik 
s-a ridicat suspen-
în preliminariile C.M. : ALBANIA — R.F.G. 0-2

de Schuster în minutele 
Iată clasamentul :

Peste 30 000 de spectatori au 
urmărit la Tirana meciul dintre 
echipele Albaniei și R.F. Germa
nia din cadrul 
Campionatului 
— europeană). 
cu 2—0 (1~°) 
germani, prin

9

preliminariilor 
mondial (grupa I 
Victoria a revenit 
fotbaliștilor vest- 
punctele marcate

și 7L

1. AUSTRIA 3 3 0 0 8— 0 6
2. R. F. Germania 2 2 0 0 5— 1 4
3. Bulgaria 3 2 0 1 5— 4 4
4. Albania 5 1 0 4 3—10 2
5. Finlanda 3 0 0 3 0— 6 0

Următorul meci: R.F. Germa-
29 aprilie.Austria, lania

ALTE REZULTATE
© Da Birmingham, în finala 

„Cupei Digii Angliei" (meci re- 
jucat), F.C. Liverpool a învins cu 
2—1 (1—1), după prelungiri, echi
pa West Ham United. în prima 
partidă scorul fusese 1—1 după 
prelungiri.

© La Sevilla meciul amical 
.dintre F.C. Sevilla și formația 
suedeză L K,- Brage a fost cîști-

___ 1—0 (0—0).
„Cupa Libertadores“ la 

locală 
(0—0) 
(Ar- 
(Co- 

com-

gat de oaspeți cu
0 In ’

Caii (Columbia) echipa 
Deportivo a învins cu 1—0 
formația Rosaria Central 
gentina). Da Barranquilla 
lumbta) în cadrul aceleiași 
petiții Atletico Junior (Columbia) 
a terminat la egalitate, 0—0, cu 
River Plate (Argentina).

CALEIDOSCOP (recorduri)
Aruncarea bolovanului 

este un sport foarte vechi în 
Elveția și se bucură de o 
mare popularitate în rîndu- 
rile concurenților și ale spec
tatorilor. Bolovanul, de 
mă ovală, ca o minge 
rugby, cîntărește 83 kg

for- 
de 

... - , - . >* 
este aruncat cu ambele mîini. 
„Recordul" este de 2,50 m I 
interesant că greutatea la 
atletism cîntărește 7,257 kg, 
adică de 11 ori mai 
dar recordul mondial 
Udo Bayer (22,15 m) 
doar de 3 ori mai

* In Divizia 
de baschet din 
scor „record" 
D.B.B. Viena 
236-15 (107—7)
Biermaier a înscris 
116 p iar colega sa Andrea 
Maxian, 69 p I

Pianistul vest-german Si
gurd von Marschal a prezen
tat un reci tal-record interpre- 
tînd, ,,non-stop", cele 32 de 
sonate ale Iul Ludwig van' 
Beethoven. Pentru a se men
ține în formă pianistul 
curge zilnic, pe bicicletă, 
bine de 50 km I

■fc Francezul Christian 
(36 de ani) care are la 
tiv o triplă traversare a

lntr-o ambarcație 
un fel de „car1 
și-a propus și a 
întreacă recordul de 

pe nisip, care era de
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puțin, 
al lui 

este 
mare I

„B" feminină 
Austria 
în

I

un 
meciul 

B.A.K.: 
Adrianne 

singură

par- 
mai

Nau
ac-
Sa-

horei 
roate, 
pînze, 
șit să 
viteză 
92 km/h și fusese stabilit în 
1956. El a realizat,' zilele tre
cute, 107 km/h.

Federația de fotbal din 
Bulgaria ține evidența, din 
1924, a golgeterilor campio
natului național. Recordma
nul „absolut" este Jekov cu 
253 goluri. El este urmat de: 
Bone» 206, Dermegiev 180, 
Kolev 163, Bogomilov 159, 
Asparuhov 150 și Mihailov 
145. Dintre aceștia doar 
hai Iov este încă 
tiv.

yk Luxemburgul 
cu cel mai vechi 
ționa!
la 18 iunie, Francois Marche 
a sărit 7,44 m la lungime, 
record care figurează încă și 
astăzi după 43 de ani I I

jk Americanul David Scott 
este „inventatorul" unuî tei- 
atlon, compus dintr-o probă 
de înot pe 4000 m, o cursă 
de ciclism de 150 km și un 
maraton atletic. Recordul rea
lizat de inițiator este de 
9.24:30,0. Scott speră ca 
foarte curînd să găsească

jucător

cu 
cu 

reu-

Mi- 
ac-

țara
na-

este
record 

de atletism. In 1938,

alți amatori care să practice 
acest triatlon al rezistenței, 
pentru că, pînă una-alta, el 
a fost singurul concurent...

yk In 1858, cu un velociped, 
înconjurul lacului Geneva a 
fost făcut în 14 ore și 25 de 
minute. Anul trecut, folosin- 
du-se, de asemenea, un ve
lociped, identic celui de acum 
122 de ani, recordul a fost 
corectat cu aprpape 3 
Este consecința, înainte 
toate, a creșterii 
pregătire sportivă 
recordman I

șk Aminteam,
nostru, 
Vivianne 
lizase, 
mondial 
(7:54,99) 
70-74 de ani. lată și 
noi performanțe ale 
venerabile sportive: 
liber - 1:41,86, 50
ture — 1:02,96, 200 m mixt - 
4:39,87...

* Marele șahist rus A- 
leksandr Alehin a realizat 
un veritabil record, cîștl- 
gînd 62 din cele 87 de 
turnee la care a partici
pat în cariera sa, începută 
la 16 ani și încheiată la 
55 ani, în 1947. Precizăm 

. însă că pe atunci se orga
nizau mal puține turnee 
decît astăzi !

ore 
de 

nivelului de 
a noului

$

isprava 
Cherimsh, 

recent, 
de înot 

pentru

în
înotătoarei 

, care cea
un record 

la 400 m 
categoria 

1 alte 
acestei 
100 m 
m fiu-

ziarul

a
a
a
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