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Astăzi, in Divizia ,,A“ de fotbal

0 ETAPĂ DOMINATĂ DE MECIURILE 
SPORTUL STUDENȚESC-UNIV. CRAIOVA 

Șl „U“ CLUJ-NAPOCA - DINAMO
• La Galați, F.C.M. în- 
tîlnește pe revelația etapei 
trecute, Progresul Vulcan
• La Hunedoara, între in
ventivitatea și elanul „mîn- 
jilor" de la Corvinul și

brașovean*„mecanismul
© „U“ speră să-l utilizeze 
pe Cîmpeanu II și să spele 
rușinea lui 0—7 • La Ba
cău, încă două puncte 
pentru Soșu et comp. ? 
© Steaua a început să- 
zărească înălțimile clasa
mentului și încearcă să 
mai urce cîteva trepte •

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA
2. Dinamo
3. F.C. Argoj
4. F.C.M. Brașov
5. ,.U- Cj.-Nap.
6. Chimia
7. Steaua
8. S.C. Bacâu
9. „Poli*  Tim.

12. Prog. Vulcan
14. F.C. Olt
10. Corvinul
13. Polit lași
11. Jiul
15. A.S.A. Tg.
16. Sportul stud.
17. F.C. B. Maro
18. F.C.M. Galați
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Oltului se 
Halagian 

„X*  sau „2“ © La „colocviul studențesc"

Noua „ecluză* a 
numește... Jiul Petroșani ©La Baia Mare, 
merge cu „1“ 
din Copou, ieșenii nu-și pot permite să... dea biletul 
înapoi • Sportul studențesc — Univ. Craiova, un meci 

deschis oricărui rezultat
PROGRAMUL ETAPEI

Sj Galați : 
Hunedoara : 
Cluj-Napoca 

0 Bacău :
București :

i
Slatina : 
Baia Mare :

lași :
București :

ULTIMELE FINALE wALE „DACIADEI"
DE IARNA

Ultimele două finale ale edi(iei a II-a a „Daciadei de 
iarnă'*  — tenis de masă, categoriile 14—19 și paste 19 ani 
— vor avea loc în zilele de 11 și 12 aprilie 1981, la Cra
iova, in sala polivalentă. Prezentarea concurențelor — pină 
la 10 aprilie 1981 ora 18, cind se va face validarea.

MÎINE, IA ALBA IULIA, APROAPE 1000 DE PARTICIPANT! 
LA STARTUL CAMPIONATULUI NAJlONAL DE CROS!

9,00 :
9,20 :
9,50 :

10,10 :
10,45 :
11.05 :
11,35 :
12,05 :
12,30 :

---------- PROGRAMUL ÎNTRECERILOR -------
Șl CAMPIONII EDIJIILOR PRECEDENTE
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8 000 
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Junioare II) (Aurelia Hajdu 
Juniori III 
Junioare II 
Juniori II 
Junioare I 
Juniori I 
Tineret 
Senioare 
Seniori

(Sorin Zbîroea 
(Iulia Ionescu 
(Istvan Balint 
(Olga West 
(Emil Stănilă 
(Gyorgy Marko 
(Fița Lovin 
(Iile Floroiu

C.S.Ș. Bistrița) 
Muscelul C-lung) 
C.S.Ș. Cetate Deva) 
C.S.Ș.A. Craiova) 
C.S.Ș. Cetate Deva) 
C.S.Ș. Bacău) 
Steaua)
C.S.U. Galați) 
Politehnica Timișoara)

la Alba

F.C.M. 
CORVINUL 
„U*
SPORT CLUB 
STEAUA

(Stadion
F.C. OLT 
FOTBAL CLUB

Cu excepția 
cepe la ora 16,30.

- PROGRESUL-VULCAN
- F.C.M. BRAȘOV
- DINAMO
- CHIMIA RM. V1LCEA
- A.S.A. TG. MUREȘ

Steaua)

- JIUL
- F.C. ARGEȘ

(mec! televizat tn întregime — ora 14,30) 
POLITEHNICA - „POLI*  TIMIȘOARA 
SPORTUL STUD. - UNIV. CRAIOVA

(Stadion Politehnica)
meciului de la Baia Mare, celelalte partide vor Jn-

Duminică, dimineața,
Iulia — o gazdă în premieră 
— se vor desfășura întrecerile 
etapei finale a celei de a 65-a 
ediții a campionatului republi
can de cros. Evenimentul re
prezintă un moment deosebit 
pentru atletismul nostru, în
trunit concursul de la Alba Iu
lia al crosiștilor este primul 
campionat național atletic din 
acest an și el va aduce la start 
aproape 1 000 
constitulndu-se 
citabilă paradă 
semifondiști și 
rii.

In etapa finală a „crosului 
național" se vor desfășura 9 
alergări (seniori, senioare, tine
ret, juniori și junioare catego
riile I. a II-a si a IlI-a). parti- 
cipanții (individuali și echipele) 
fiind calificați în urma etapelor 
pe județ și de zonă.

Consultînd programul etapei 
finale (pe care îl publicăm mai 
sus, împreună cu lista cam
pionilor individuali și pe echi
pe la ultima ediție, desfășura
tă la Craiova), se poate observa 
că anul acesta distanțele de a- 
lergare au fost modificate față 
de edițiile precedente. Cu ex
cepția seniorilor, unde distanța 
de 12 000 m a fost păstrată, toa
te celelalte curse vor fi mai 
lungi, creșterile cele mai spec-

înregistrîndu-se la j li

în întîmpinarea Congresului U.G.S.R.

de concurenți, 
astfel într-o ve- 
a celor mai buni 
for.diști ai ță-

taculoase . _ .
nioare I (de la 2 000 m la 3 500 
m), juniori I (de Ia 6 000 m la 
8 000 m), tineret (de la 8 000 m 
la 10 000 m) și senioare, al că
ror parcurs de 4 500 m a deve
nit, iată, mai lung decît traseul 
campionatului mondial ! Dis
tanțele mai lungi decît cele ale 
probelor oficiale, de pe pistă, 
îi vor supune pe concurenți la 
eforturi deosebite. Aceste „su
plimente" au un temei metodic: 
alergătorii de semifond și fond 
încheie, odată cu crosul de la 
Alba Iulia, perioada de pregă
tire de iarnă, în cursul căreia 
antrenamentele au avut ca prin
cipală caracteristică acumularea 
unui volum mare de kilometri.

In cursele seniorilor, desigur 
cele mai așteptate, primii fa- 
voriți sînt tocmai campionii a- 
nului trecut : Fița Lovin (favo
rizată de absența campioanei 
balcanice Maricica Puică, acci
dentată la crosul mondial) și 
Ilie Floroiu, care va avea acum 
un adversar mai puternic ca 
oricînd : Gheorghe Zaharia. La 
tineret, junioare șl juniori 
„mari" primele șanse aparțin 
lui Gyorgy Marko, Olga West 
și Cornel Milaș, toți trei cam
pioni balcanici la Sliven la ju
mătatea lui martie, în timp ce 
Ia juniori II și III pronosticu
rile sînt mai greu de dat întru- 
cit valorile se schimbă, la aces
te vîrste, foarte repede în timp.

Vladimir MORARU

Hie Floroiu și Ghoorghe Za- 
haria principalii favoriți in 

cursa seniorilor

ILIE ELOROIII:
„Voi face tot ce pot pentru 
a îmbrăca al 7-lea tricou 

de campion..."
Dialog telefonic fulger, 

joi dimineața, cu liderul 
fondiștilor noștri, Ilie 
Floroiu, aflat acasă, la 
Constanța. >

— Ilie, alergi dumini
că la Alba Iulia ?

— De ce să nu alerg? 
Tocmai imi făceam ba
gajul.

— Știm că te-ai îm
bolnăvit chiar înaintea 
Crosului Balcanic, știm

(Continuare în pag. 2-3)

MILIOANE DE OAMENI AI MUNCII 
ATRAȘI IN ACTIVITĂȚI SPORTIV - RECREATIVE

Unind în rîndurile clasei muncitoare mi
lioane de oameni ai muncii din Întreprinderi 
industriale, de pe șantierele de construcții, 
din unitățile agricole de stat și din instituțiile 
social-culturale, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, sindicatele din Repu
blica Socialistă România participă activ la 
lupta întregii noastre națiuni pentru dezvol
tarea economică și socială, pentru creșterea 
avuției și bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. Noua etapă prefigurată de istori
cele documente ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, în care patria 
noastră a intrat într-o fază superioară a 
dezvoltării sale, pune și mal pregnant în fața 
organelor și organizațiilor sindicale, a tuturor 
oamenilor muncii sarcina de a-și spori con
tribuția la realizarea unei noi calități a în
tregii activități economice șl sociale.

în acest efort însuflețitor, care, practic, an
gajează întregul nostru popor, educației fi
zice și sportului le revine un rol deosebit de 
important, prin contribuția pe care pot și tre-

bule să o aducă la fortificarea organismului, 
la menținerea și Întărirea sănătății, la creș
terea capacității de muncă. Sportul sindical 
cunoaște, dealtfel, de la an la an, o continuă 
dezvoltare.

Astfel, in momentul de față, mișcarea spor
tivă .sindicală din România socialistă, con
dusă și Îndrumată de partid, cuprinde aproa
pe 2 600 de asociații sportive în rindul cărora 
activează — în circa 6 700 de secții pe ramură 
de sport — peste patru milioane de membri. 
Contribuția concretă la reușita unei largi pa
lete de acțiuni sportive pentru toți oamenii 
muncii o aduc peste 60 000 de activiști ob
ștești cu responsabilități, pe linie de sport 
precum și mai bine de 14 000 de instructori 
sportivi voluntari care organizează și îndru
mă activitatea sportivă de masă, entuziasta 
participare a făuritorilor' de bunuri materiale 
la întrecerile din cadrul „Daciadei". Numai in 
anul 1980, la startul marii competiții sportive

(Continuare tn pag. 2-3)

Campionatele europene de greco-romane

PRIMUL EXAMEN DE AMPLOARE
AL LUPTĂTORILOR ROMÂNI

® Ediția de la Goteborg — studiată cu atenție de toți 
specialiștii • Prima mare competiție oficială desfășu
rată după modificarea regulamentului tehnic al F.I.LA. 
@ in echipa României — sportivi 
cu Ștefan Rusu, dar și debutanți 

nentale

consacrați, în 
la întrecerile

frunte 
conti-

8 și
Sue-

Peste citeva zile, între 
11 aprilie, la Goteborg, în 
dia, se vor desfășura primele 
mari examene ale luptătorilor, 
programate de un bogat calen
dar competițional post-olimpic: 
campionatele europene de gre
co-romane. Ca la fiecare ediție, 
sînt, desigur, așteptate întreceri 
de ridicat nivel tehnic șl o lup
tă pasionantă pentru cucerirea 
titlurilor și medaliilor. Apro
piata întîlniră a elitei europene 
în acest stil al sportului lupte
lor prezintă, însă, de data a- 
ceasta, cîteva particularități pe 
care specialiștii 
(și încă le mai 
multă atenție și 
sită îngrijorare.

Este vorba, în primul rînd, 
de faptul că „europenele" de la 
Goteborg sînt primele mari în
treceri OFICIALE care se vor 
disputa după noile modificări 
tehnice ale regulamentului 
F.I.L.A., și de aici posibilitatea 
— ca în raport de adaptarea 
sportivilor la aceste cerințe — 
ierarhiile continentale să 
noască destule modificări in 
clasamentele celor 10 categorii 
da greutate. Cu atît mai mult

nici maniera de arbitraj

le-au studiat 
studiază) cu 

cu nemărturi-

cu-

cu cit __ __
nu a fost verificată decît par
țial, cu prilejul unor turnee in
ternaționale.

Ar mai fi de adăugat și o 
anume cotă mai scăzută de cu
noaștere a adversarilor, deoa
rece o serie din echipele frun
tașe (Uniunea Sovietică, Unga
ria, Suedia, Polonia, Bulgaria 
ș.a.) au lansat în arena inter
națională a acestui sport destul 
tineri talentați care pot pro
duce surprize de proporții.

Echipa reprezentativă a 
României, care s-a pregătit în 
perspectiva atingerii vîrfului 
formei sportive la „Universia
da" de la București, competiție 
care reprezintă -pentru noi o- 
biectivul prioritar, va fi pre
zentă la startuV întrecerilor găz
duite de Lisebergshallen din 
Goteborg, o arenă nouă, cons
truită aproape de ..Scandina- 
vium“, unde au avut loc cam
pionatele mondiale de greco- 
romane ediția 1977. Printre cei 
care au cucerit titularizarea sa

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag, a 4-a)



Ieri, pe stadionul „Olimpia", o întrecere entuziastă i „nici o 
palmă de pămînt nefoloșită". Foto : Dragoș NEAGU

0 îrumoasă scțianc Ia clufial Olimpia■gnmMnr.T,i ■   .. ........................................... mur i   —n i —,iw.jm iii |

AU FOST SĂDITE
Stadionul din vechea vatră 

de sud a Bucureștiului și-a 
primit și ieri dimineață, ca de 
obicei, cu porțile deschise, oas
peții : copiii și tinerii din ma
rea familie a clubului „Olim
pia", tinerele vlăstare care cau
tă — și își găsesc — acolo, pe 
terenurile de joc, vigoare și 
măiestrie și sănătate. Dar, ieri 
dimineață la Complexul „Olim
piei" au venit nu numai „oa
menii casei", ci și activiștii sec
toarelor pentru educație fizică 
și sport și ai Municipiului 
București. Sute de copii ai dar- 
tierului, cu obrajii îmbujorați 
de aerul tare al dimineții, ti
neri muncitori de la Timpuri 
Noi, de la "Vulcan, de la 
I.I.R.U.C., alături de oamenii 
cu tlmple cărunte, legați de o 
viață de sport, și-au dat întîl- 
nire animați de aceeași dorin
ță : de a da o mină de ajutor 
pentru reîntinerirea bătrînului 
stadion, de a-i ajuta pe gazde 
în acțiunea pe care era înscris

HI£ FLORaiu: „VOI FACE TOT CE POT..."
(Urmare din pag. 1)

că nu te-ai simțit bine, cîteva 
zile, chiar după întoarcerea 
acasă... . Credeam că...

— Mi-a trecut gripa, m-am 
antrenat tot timpul. Alerg la 
cros.

— Iți place crosul ?
— Îmi place foarte mult, 

deși „fizicul" meu nu mă aju-

SIMBATA

a

CICLISM, șos. București 
Pitești (Cliitila) km 7, de 
ora 14,30 : etapa a doua 
„Cupei F.R. Ciclism-.

FOTBAL, teren Steaua,FOTBAL, teren steaua, ăe 
la ora 16,30 : steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș (Dlv. ,,A“) ; de la 
ora 14,30 : steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș (speranțe) ; teren 
Politehnica, de la ora 16,30 : 
Sportul studențesc — Univer
sitatea Craiova (Dlv. ,,A“) ; 
de la ora 14,30 : Sportul stu
dențesc — Universitatea Cra
iova (speranțe) ; teren T.MJB. 
de la ora 16 ; Luceafărul 
București — T.M.B. (Div. 
,,C“).

HANDBAL. teren Giulești, 
de la ora 17 i Rapid Bucu
rești — Confecția București 
(Div. ,,B“, f).

MOTO. Cartier Bercenl (în 
Jurul întreprinderii de mașini 
grele), de la ora 14,30 : „Cu
pa speranțelor* * la motocros, 
etapa a HT-a.

ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE !

• Agențiile Loto-Pronosport 
mai pot elibera numai astăzi 
bilete cu numerele dv. prefera
te pentru tragerea 
Loto de mîine, " 
Reamintim că In 
trageri in 2 faze 
42 de numere, se
TURISME „Dacia _ 
da 120 L“, cîștiguri în bani (su
me variabile șl - fixe), precum și 
excursii In U.R.S.S. sau R.D. 
Germană. (Tragerea va avea loc 
la ora. 16,30 în sala Clubului „Fi
nanțe — Bănci* din București, 
str. Doamnei nr. 2 ; numerele 
câștigătoare vot fi televizate și 
radiodifuzate în cursul serii)
Q Astăzi este ultima zi și pen-

DUMINICA

Rapid
Metalul Plopeni 
stadionul

CICLISM. Str. Cîmpina, de 
la ora 10 : „Cupa F.R. Cl
ei sm“ (etapa a Hl-a, circuit).

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, de la ora 11 - -
București —
(D v. ,.B“) ; stadionul Auto
buzul, de la ora 11 : Autobu
zul București — F.C. Șoimii 
Sibiu (Div. ,,B“) ; teren Aba
torul, de la ora 11 : Abato
rul București — -Danubiana 
București (Dlv. ,,C“) ; teren 
Tehnometal, de la ora 11 s 
Tehnometal București — Chi
mia Tr. Măgurele (piv. ,,C“); 
teren Electronica, de la ora 
11 : Electronica București — 
Voința București (Div. „C").

HANDpAL. Sala Floreasca, 
de la ora 11,30 : Progresul 
București — Universitatea 
Cluj-Napoca (Div. „A-, f) ; 
teren Universitatea-Drept, de 
la ora 9 : Un:vonsițatea Bucu
rești — Relon Săvinești (Div. 
„B", f) ; de la ora 10,05 : 
Univers ;tatea București — 
A.S.A. Tg. Mureș (Div. „B“, 
ml.

RUGBY. Stadionul Steaua, 
de la ora 10 : Steaua — 
Monmouth School (Anglia), 
meci amical de iun lori.

500 DE MLĂDIȚE... 
ca generic: „Nici o palmă de 
pămînt nefolosită".

l-am urmărit cîteva ceasuri 
la lucru. S-au săpat gropi și au 
fost aduși și plantați pomi, 
s-au sădit arbuști ornamentali 
de-a lungul împrejmuirilor din 
plase de sîrmă, iar pe fișiile de 
pămînt din afara perimetrului 
terenurilor, acolo unde de obi
cei iși găseau cu ușurință loc 
bălăriile, au fost amenajate 
straturi de zarzavaturi. In cî
teva ceasuri de 
ziastă, stadionul 
fața.

...Președintele 
rel Dobincă, își 
peste fruntea îmbrobonată de 
sudoarea muncii. „500 de mlă- 
dițe sădite într-o zii Le mul
țumim pentru hărnicie celor 
care ne-au ajutat s-o facem !“ 
500 de pomi se adaugă la cei 
peste 3000 plantați pînă acum 
pe alte baze sportive ale Ca
pitalei. Și acțiunea — inițiată 
de C.M.E.F.S. — continuă...

Viorel TONCEANU

muncă entu- 
și-a schimbat

clubului, Au- 
trecea palma

tă. Mă simt insă bine la cros, 
am alergat întotdeauna cu plă
cere. Senzațiile sint cu totul 
altele decît cele de pe pistă, te 
simți liber, nu ai obsesia ture
lor. Și-apoi, m-am convins că 
alergarea în teren variat este 
un excelent mijloc de pregăti
re pentru sezonul de pistă. Din 
acest motiv toți fondiștii mari 
aleargă cros.

— De cîte ori ai cîștigat tit
lul național ?

— De șase ori. De cinci ori 
consecutiv între 1974—78 și in 
1980. ]n 1979, la Sibiu, n-am 
alergat la indicația federației; 
condițiile erau prea grele.

— Ce va fi duminică ?
— Va fi greu, Zaharia (cam

pion In 1979) a avut un sezon 
excelent. Voi face însă tot ce 
pot pentru a îmbrăca și al 
șaptelea tricou...

ÎNFIINȚAREA UNUI CLUB 1 

SPORTIV DE ECH1TAȚIE !
Marți 31 martie, la se

diul său din B-dul Gh. Di
mitrov, nr. 101, București, 
s-a semnat actul de înfiin
țare a Asociației sportive 
„CAL CLUBUL ROMAN", 
care-și propune desfășura
rea unei activități sportive 
diverse (echitație, hiplsm — 
trap, galop, steeple-chase — 
agrement și turism). La șe
dința de constituire au luat 
parte membri fondatori, nu
meroși iubitori ai sportului 
hipic.

In funcția de președinte de 
onoare al A.S. „Cal clubul 
român" a fost ales ing. Ser
giu Bulgacoff ; ca președin
te activ — ing. Doru Iones- 
cu, iar ca secretar, Dimitrie 
Callimachl.

ADMINISTRAȚIA DL STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

excepțională 
5 aprilie 1981. 
cadrul a 5 ex- 
cu un total de 
atribuie AUTO- 
1300“ șl „Sko-

ÎNCEPE RETURUL DIVIZIEI „A Ji DE HANDBAL
© Meciuri de mare atracție Încă din etapa de debut © Un pasionant

SELECÎII
Df VI

,duel de la distanță**  Intre Rulmentul și Știința Bacău LA T
După o pauză de mai bine 

de 5 luni, campionatul național 
de handbal, Divizia ,,A“, se 
reia mîine cu prima etapă a 
returului. încă din start 6int 
programate meciuri de mare a- 
tracție : Gloria Arad — Poli
tehnica. Timișoara, la băieți, 
Constructorul Baia Marc — 
Rulmentul Brașov și Mureșul 
Tg. Mureș — TEROM Iași, la 
fete. Dar, peste aceste „mize" 
săptămânale se află cerința ex
presă a handbalului : aceea de 
a se obține cu ajutorul 
pionatului o substanțială 
tore a nivelului valoric, 
acesta, reprezentativa 
nină de handbal a României se 
va afla la startul primului exa
men — campionatul 
grupa valorică

cam- 
creș- 
Anul 
femi-

mondial,
,.B‘‘ (Danemar

PROGRAMUL ETAPEI INAUGURALE
MASCULI?;

s

C

BRAȘOV : 
CRAIOVA : 
BACAU : 
ARAD :
P. NEAMȚ :

Dinamo — Dinamo Puc. (tn
Universitatea — H.C. M'naur 
c.S.M. Boraești — Știința Bacău 
Gloria — Polit. Ttm.
Relon Săvinești — Steaua

FEMININ
— Univ. Cluj-Napoca 
— Constructorul Tten 
— Știința Bacău
— TEROM Iași
— Rulmentul Brașov

Progrcsul 
Universitatea 
Textila Buhușl 
Mureșul

©

BUCUREȘTI : 
TIMIȘOARA : 
BACAU : 
TG. MUREȘ : 
BAIA MARE : Constructorul

ININTIMIDAREA CONGRESULUI U.G.S.R.
(Urmare din pag. 1)

naționale au fost prezenți pes
te trei miitoane de sportivi din 
sindicate cuprinși în aproape 
70 000 de concursuri. In același 
larg capitol al activităților 
sportive de masă se înscriu ac
țiunile turistice organizate, de 
comisiile județene și comisiile 
din unitățile economice, în co
laborare cu organele și organi
zațiile U.T.C. ; aproape 59 000 
de acțiuni, cu mai bine de 
4,5 milioane de iubitori ai fru
museților patriei, ai drumeției 
și excursiilor. Să asociem pre
zența sportivilor din unitățile 
sindicale 
duminici 
serbările 
milioane 
drul a peste 3 600 de 
Un frumos succes de 
zare și participare l-au 
noscut competițiile dotate 
„Cupa U.G.S.R.", dintre

practicării 
pauzele 

650 000 
femei 

dat

la tot mai îndrăgitele 
cultural-sportive și la 
cîmpenești ; circa 1,6 
de participări în ca- 

acțiuni. 
organi- 

cu- 
cu 

care 
unele cuprind și o etapă fi
nală pe țară (schi, atletism, 
popice etc.). In același timp, 
de o largă popularitate se 
bucură concursurile pe care 
sindicatele le inițiază pe ra
muri de producție, cum sint 
cele rezervate muncitorilor mi
neri, constructori, metalurgiști» 
constructori de mașini, lucră
tori din rețeaua căilor ferate.

Tot la acest capitol să con
semnăm o acțiune care a creat 
o remarcabilă emulație, cea a 
introducerii și extinderii gim
nasticii Ia locul de muncă. în
țelegi nd utilitatea 
exefcițiilor fizice, in 
de producție, aproape 
de angajați (îndeosebi 
din sectorul textil) au 
viață acestei inițiative ; o rea
litate în peste 800 de unități 
de producție. Nu-i lipsit de 
interes să semnalăm și partici
parea tot mai cuprinzătoare a 
sportivilor din sindicate la tre
cerea normelor Complexului 
polisportiv „Sport șl sănătate", 
cifra anului 1980 apropiindu-se 
de un milion.

Dorința de a ridica 
sus ștacheta calității 
a făcut ca mișcarea 
sindicală să 
împliniri și 
performanță, 
țează 27 de 
muncitorești 
secții cu echipe activînd în Di
viziile-.,A", „B“. „C“ și în alte 
competiții dg nivel republican.

tot mai 
in sport 
sportivă 

multe 
de

cunoască i 
în activitatea

In prezent fiin- 
cluburi sportive 
și peste 800 de

tru depunerea biletelor de parti
cipare la concursul Pronosport 
de mîine, care după toate proba
bilitățile va aduce noi și mari 
succese celor mai inspirați iubi
tori ai acestui atractiv sistem de 
Joc. ÎNCERCAȚI-VĂ ȘI DV. lei ;
ȘANSELE ! cat. 3 : 32,00 a 4.618 lei ;

NUMERELE EXTRASE cat. 4 : 148.00 a 998 lei ;
LA TRAGEREA LOTO cat. 5 : 431,00 a 200 lei ;
DIN 3 APRILIE 1981, cat. 6 : 2.768,25 a 100 lei.

EXTRAGEREA I : 22 74 21 
66 9 19 14 12 57.

EXTRAGEREA a Il-a : 32 4 
25 87 13 8 61 34 65.

Fond total de cîștiguri : 
1.454.085 lei, din care 500.000 
lei, report la categoria 1,

începe returulCLASAMENTELE DE LA CARE
MASCULIN FEMININ

1. STEAUA 9 9 0 0 223-168 18 1. RULMENTUL BV. 9 8 0 1 160-115 16
2. Dinamo Buc. 9 6 0 3 182-152 12 2. Știința Bacâu 9 8 0 1 180-141 16
3. „Poli" Tim. 9 6 0 3 171-150 12 X TEROM lași 9 6 1 2 159-131 13
4. H.G Minaur 9 5 0 4 181-160 10 4. Mureșul Tg. M. 9 6 0 3 128-140 12
5. Gloria Arad 9 4 0 5 158-148 8 5. Progresul 9 4 1 4 136-124 9
6. Relon SâvineștI 9 4 0 5 160-175 . » 8. „U- Cluj-Nap. 9 3 1 5 149-163 7
7. „U“ Crai ora 9 4 0 5 169-200 8 7. Constr. B. Mare 9 3 0 6 144-164 6
8. Știința Bacâu 9 3 0 6 185-Î94 6 8. Textila Buhuși 9 3 0 6 140-161 6
9. Dlnamo Brașov 9 3 0 6 163-183 6 9. „U" Timișoara 9 2 1 6 137-149 5

10. C.S.M. Borzcțti 9 1 0 8 138-200 2 10. Constr. Tim. 9 0 0 9 129-174 0

ca) — in drumul spre revenirea 
In elita mondială. Băieții vor 
fi — cu mai puțin de trei luni 
mai tîrziu — și ei In focul bă
tăliei pentru supremație. Este 
necesară, așadar, o angajare 
a tuturor forțelor, a creștere

tur, 14—20) 
(17—24) 
(18- -21) 
(1&-46) 
(18—27)

(W—1<J) 
(17—13) 
(10—00) 
( o-ie) 
(11—25)

sindicaliști, din rîndul 
260 fac parte din diferite 
reprezentative. Reține a- 
faptul că Ștefan Rusu, 

la 
și-a în- 

porfor- 
sportivă

împliniri

baze 
prin cele 
amenajări 
care 111 

săli și ba-

Fotbalul însumează, de pildă, 
208 secții (trei reprezentate de 
formații divizionare „A"), bo
xul 67, voleiul 43, rugbyul 42, 
handbalul 40, luptele libere 34, 
cele greco-romane 31 ș.ajn.d. 
Peste 200-de antrenori calificați 
și circa 1000 de instructori 
sportivi voluntari asigură pre
gătirea de specialitate a spor
tivilor 
cărora 
loturi 
tenția 
campion olimpic de lupte 
J.O. de la Moscova, 
cepnt activitatea de 
manță intr-o asociație 
sindicală.

La numeroasele 
care marchează această activi
tate, un aport însemnat a fost 
adus prin crearea unei 
materiaie puternice, 
aproape 4 500 de 
pentru sport (dintre 
stadioane, poligoane, 
zine).

Raportînd toate aceste reali
zări, acum. în preajma Congre
sului Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, sportul 
sindical se angajează să-și spo
rească necontenit dimensiunile 
și eficiența. Un asemenea o- 
biectiv important are toate te
meiurile să devină o realitate, 
dacă organele și organizațiile 
sindicale vor realiza, așa cum 
prevăd și Tezele Congresului 
U.G.S.R. — o colaborare și 
mai rodnică cu U.T.C., Minis
terul Turismului șl C.N.E.F.S., 
organizînd și dezvoltînd con
tinuu activitatea de educație 
fizică, turismul și sportul de 
masă și de performanță In rân
dul oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții, contri
buind și în viitor la fortificarea 
organismului și consolidarea 
stării de sănătate a milioane 
de cetățeni.

Există cadrul necesar ca 
conducerea și îndrumarea 
ganclor și organizațiilor 
partid, . împreună cu consiliile 
oamenilor muncii, sindicatele 
să asigure condiții pentru ex
tinderea practicării gimnasticii 
la locul de muncă, pentru or
ganizarea la nivel superior a 
campionatelor pe asociație, a 
cupelor pe ramură de produc
ției pentru trecerea normelor 
Complexului polisportiv „Sport 
și sănătate", pentru participa
rea sistematică la un număr 
mai mare de crosuri, la alte 
competiții de masă.

sub 
or- 
de

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 29 MARTIE 1981

18.471

Cat. 1*: 3 variante 100% a
44.630 lei Și 8 variante 25% a
11.157 lei ;

cat. 2 : 8 variante 25% a

laCâștigurile de 44.630 lei de 
categoria 1, au revenit part ici- 
panților : Alexandru 
lescu din Bordeni, 
Prahova. Minerva Popescu 
Ștefan Chiriacescu ambii 
București. 

Bărbu-
județul

Și 
din_

evidentă a cantității și calității 
pregătirilor, o reunire a tur- 
taror capacităților handbalului 
pentru augmentarea valorii se
lecționatelor țării.

Selecț 
minină 
a pleca 
Szombal 
te la p 
care („< 
drul pi 
versiaâs 
făcut de 
na Pete 
toria G 
Ileana 1 
ră, Cori 
Iii, Dan 
ron, Ioa 
Lungu, 
Sandy ( 
Miercuri 
Ungaria 
versitar 
„Cupa '

CAMPIONATE • C<
„CUPA F.R. CICLISM" PENT

care
In 

des-

220 de cicliști din 24 de clu
buri șl asociații sportive s-au 
aliniat vineri după amiază la 
startul „Cupei F. R. Ciclism” 
pentru Juniori. Vremea aspră 
(irig cu vînt in rafale) a mărit 
in mod simțitor coeficientul de 
greutate al examenului la 
au fost supuși conctlrențil. 
întrecerea Juniorilor mari, 
fășurată pe distanța de 70 km, 
la sprintul final victoria a re
venit — Bcontat — iul loslf 
Schneider (Voința Arad), care a 
acoperit distanța ,ln lh47:31. tn 
ordine s-au clasat ; * ~ ~
rică (C.S.Ș. Steaua), 
(Voința — 
lăreanu 
Zamfir 
Neagoe, 
nlță (toți de la Voința 
rești) - 
gătorul.

2. O. Tepu-
3. O. Celea 

București), 4. Gh. Bu-
(Metalul Plopeni), 5. S. 
(Petrolul Ploiești), 6. C. 
7. O. Mitran, 8. M. lo- 
' ' ' . Bucu-
acelașl timp cu învin-

In cur 
putată ș 
victoria 
(Voința 
urmat d< 
11109:11 ; 
rad) —

Tot vi 
cursă pe 
de 100 1 
cupat de 
cu timpi 
mat : 2. 
4. C. Căi 
C. Corni 
același t

Astăzi 
șoseaua 
(prin Ch 
iar mîin

e 
1 

c
fă șura 
circuit,

„CUFA SPERANȚELOR" LA <

SINAIA, S (prin telefon). In 
aceste zile se desfășoară In Bu- 
cegi etapa a in-a (ultima) a 
„Cupei speranțelor*  la schi al
pin pentru copil. Întrecerea, bine 
organizată de federația de spe
cialitate In colaborare cu Comisia 
Județeană de schi Prahova (pre
ședinte Cireșica Meghea), a mo
bilizat la start 32 concurente și 
46 concurențl din Întreaga tară, 
calificați din etapele anterioare, 
tn primele două zile au avut 
loc cursele de slalom uriaș pen
tru fete și băieți, in condiții 
foarte bune de zăpadă, pe pîrtia 
din Valea Dorului. REZULTATE,

«Blalom i 
Ilamous
121.73 ; 2
126,98 ; 3
V. Dorn 
Daniela
113.73 ; î 
Sinaia) ] 
(Dinamo) 
Focșenea
2. Ion P
3. Cezar 
119,24 ; 
Benasich 
Florin T 
3. Maro 
Dom el)

Vasilf

Sub egida „Daciad ---------------D£ JUD
FINALELE REPUBLICANE

în Sala sporturilor din Tîrgo- 
viște se vor desfășura, azi șl 
miine, sub egida „Daciadel", fi
nalele concursului republican al 
copiilor (9—10 ani și 11—12 ani). 
După ce un impresionant număr 
de mici Judoka (3017) din întrea
ga țară au luat startul la etapele 
Județene, după ce — dintre aceș
tia — 893 s-au întrecut la. „zo
ne*,  cei mai merituoși (262) vor 
lupta în aceste zile Pe două ta
tami din sala ttrgorișteană.

întrece: 
lătoareL 

2*5,5  kg, 
« kg, 45 
mici, 30 
45 kg, S 
mari.

Organ 12 
pregătiri 
să const 
toare a 
iar feder 
semnat <

„RALIUL DUNĂRII - 
TIME DE

DACIA" :
DESFAȘl

La sediul Federației române de 
automobilism șl karting din ca
drul A.C.R. a avut loc săptămîna 
aceasta o ședință de pregătire a 
importantei competiții internațio
nale „Raliul Dunării — Dacia", 
întrecere automobilistică de pres
tigiu care contează ca etapă In 
Campionatul european de raliuri, 
Campionatul balcanic, Cupa Pă
cii și Prieteniei și Campionatul 
României de raliuri.

„Raliul Dunării — Dacia", aflat 
la cea de a 16-a ediție se va 
desfășura Intre 11 șl 13 iunie în 
județul Hunedoara și va reuni, ca 
de obicei, la start nume cunoscute 
ale unor automobiliști specialiști 
în acest gen de curse din Bul
garia, Cehoslovacia. Iugoslavia, 
Polonia. Uniunea Sovietică, R.F. 
Germania, Italia și Suedia. în 
total se scontează, după în
scrierile de pînă acum, pe pre
zența la start a aproape 
echipaje străine, 10 ale 
român și 20 ale cluburilor 
dațiiloT din țară.

40 de 
lotului 
și aso-

Compet 
— Auton 
trala tra 
trala d< 
Combinai 
ra, C.J.E 
vor crea 
fășurare, 
modern, 
către F.I 
va fi str 
(se elimi 
recunoașl 
de com 
avea la 
lectrlce, 
Pe trăsei 
și radio, 
calcula €

Traseul 
(709,7 kn 
zate), cu 
36 probe 
de 331,8
AWWW (IV

L
CONCURS REPUBLICAN 
DE MOTOCROS LA VĂ

LENII DE MUNTE
După reuniunea de deschidere a 

noului sezon, desfășurată dumi
nica trecută la Cîmpina, mîine 
va avea loc un nou concurs de 
motocros pe traseul de la Vălenii 
de Munte, la care și-au 
participarea juniori și 
din Brașov, Zămești, 
Cîmpina, Buzău și alte _____
ale țării. în program figurează 
două manșe, fiecare a cîte 35 
minute, plus două ture. Nu vor 
lipsi de la start campionul țării 
Ernest Miilner, Mihai Bana, Ion 
Plugaru, Gheorghe Oproiu, Ale
xandru Ilieș și alți motocicliști 
consacrați, întrecerile constituind 
și un criteriu de selecție pentru 
alcătuirea echipei naționale, care 
va participa la apropiata compe- 
tiție internațională „Cupa Prie
tenia

anunțat 
seniori 

Moren i, 
centre

Me 
afecț 
tame 
este ;

• 
efeeti 
anuli

• ; 
ditai 
în or
• 

metoi 
vital 
pund

neare 
incini 
GCUl

^WWWțțWV



STUDENÎEȘTI 
ROMÂNIEI
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I ««GABIA
I

identească fe- 
l țării noastre 

Ungaria, la 
;ru a lua par- 
îeu de verifi- 
îria") din ca- 

pentru Uni- 
București. Au 
ucătoarele Iri
ta Enescu, Vic- 
Crina Răuță, 

i, Doina Ghea- 
, Gulniza Ge
tici, Elena Pi- 
u și Georgeta 
de antrenorii 
Nicolae Humă, 
e va pleca în 
masculin uni- 
lua parte la

I
I
I
I
I
I
I

ETIȚII
UORI

I

O F.C.M. GALAȚI îl are, în conti
nuare, indisponibil pe Anghelinei. Forma
ția probabilă este cea din etapa trecută. 
© PROGRESUL-VULCAN nu-i poate uti
liza pe Marica și Marian Ionescu, care au 
de ispășit sancțiuni pentru cartonașe gal
bene, G. Sandu este indisponibil pe o pe
rioadă mai îndelungată, iar Bulancea este 
incert, fiind bolnav.

© CORVINUL nu are probleme de lot 
După toate probabilitățile, M. Lucescu va 
trimite în teren formația din ultima etapă, 
• F.C.M. BRAȘOV, în schimb, are des
tule probleme : Marinescu si Balasz — ac
cidentați-, Manciu — suspendat pentru 
două cartonașe galbene, Ciobanu — ■ în 
spital, Luca — scos din lot, pentru pă
răsirea nejustificată a echipei.
• La antrenamentele echipei „U“ CLUJ- 

NAPOCA a luat parte și Cîmpeanu II. 
Un ultim control medical, înaintea parti
dei, va decide asupTa utilizării lut Suciu 
este, în continuare, suspendat. © La DI
NAMO, aceleași indisponibilități : Dudu

Georgescu și Muîțescu. Deci, echipa 
etapa trecută este aptă de joc.
• S. C. BACAU nu anunță nici o indis

ponibilitate în lotul său © La CHIMIA RM. 
VlLCEA, se dă ca sigură reintrarea 
Cheran pe post de fundaș central.
• STEAUA va prezenta o linie de atac 

în care va reintra M. Răducanu, iar folo
sirea lui Ad. Ionescu (cu stare gripală) 
este incertă. FL Marin și-a reluat pregă
tirile. O A.S.A. TG. MUREȘ are toți ju
cătorii valizi și va alinia formația de sîm- 
băta trecută.
• F.C. OLT va alinia, probabil, forma

ția care a terminat victorioasă partida cu 
Politehnica Iași 0 JIUL nu-1 va putea 
folosi pe Mușat, indisponibil.
• CONDUCEREA CLUBULUI DIN BAIA 

MARE ne-a informat că a hotărît înlocui
rea antrenorului Viorel Mateianu de la 
conducerea tehnică. De pregătirea echipei 
se ocupă Traian Ivănescu, el avînd ca 
antrenori secunzi pe Dorcl Cupșa si jucă-

Campionatul speranțelor"

REPLICA LUI FRAȚILA

lui

torul loan Condruc. Totodată au fost scoși 
din lot jucătorii Windt și Sabău. O F.C. 
ARGEȘ își are titularii valizi, așa îneît 
va alinia formația din etapa trecută.

© POLITEHNICA IAȘI nu anunță in
disponibilități • POLITEHNICA TIMI
ȘOARA nu 11 va utiliza, in continuare, 
pe Dumitru (plagă lai piciorul drept) și 
Vișan (afecțiune oculară). Accidentat^ sint 
și Moise, Vlătănescu, Anghel 
dar dr. P. Manciu speră să-i 
pînă la ora jocului de la Iași 
multi dintre ei

© SPORTUL STUDENȚESC 
toți componenții lotului sînt apți de joc, 
inclusiv Tănăsescu, care s-ar putea să fie 
folosit in formație. Conducerea clubului 
anunță că astăzi, la casele stadionului 
litehnica, nu se vor vinde bilete de 
trare. • UNIVERSITATEA CRAIOVA 
va modifica formula de ețhipă care a re
purtat categorica victorie asupra lui „U“ 
Cluj-Napoca, deși Țicleanu este restabilit

LA... ATACUL CRAIOVEAN!

I lumea fotbalului nostru

și Colec, 
recupereze, 
pe cei mai

anunță că

Po- 
in- 
nu

,u«

Hor mid, 
a de 40

lui A. Ganea 
) în lh09:10, 

(Voința Arad) 
>șu (Voința A- 
mp.
vut loc și • 
ori, pe distanța 
11 loc fiind o- 
dstul Tr. Sîrbu 
33:37. L-au ur- 
, 3. L Gancea, 
I. Roma^canu, 8. 
le la Dinamo),

dis- 
km, I

I
I
I BACĂUL ÎNCEARCĂ NOI LANSĂRI

J» ROMANTISMUL TINERESC Al GALERIEI
TIMIȘORENE DE IERI îi

...

Invitatul rubricii noastre de astăzi este 
MIRCEA STURZA, directorul întreprinde
rii de piele și mănuși din Timișoara, fost 
sportiv de performanță în anii tinereții, pa
siune pe care a transferat-o apoi în altă 
zonă a sportului, cea a tribunei, 
căreia și-a exprimat opiniile.

din unghiul

■tapa a n-a, pe 
ști — Pitești 
e la ora 14,30), 
30) se va des- 
n-a : cursă pe
Clmpinei.

ȘTEFANESGU

I
I
I

a 11 L Renate
Cluj-Napoca) 

i Pop (Dtaamo) 
a Cristea (CSS 
: ; fete n : L 
u (CSO Sinaia) 
a Neagoe (CSȘ 
. Mariana Radu 
băieți I : L Dan 
feric Bv.) 102,55; 
ISA Bv.) 110,12; 
i (Caraimanul) 
n : L Cătălin 
toata) 109,20 ; 2. 
Ș Sinaia) 110,14; 
leanu (CSȘ V.
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I
I
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AN coresp. I
COPIILOR I

I
u făcut Intense 
ca aceste finale 
adevărată sărbă- 
ai tineri judoka, 
specialitate a 
buni arbitri.

de-

)ITH op-

I
I
I

•eia organizatorii 
bul Român, Cen- 
llor auto, Cen- 
urisme Pitești, 
rurglc Hunedoa- 
imedoara — 11

optime de des- 
n raliu de 
rat (avizat 
3 un traseu 
le mai multe ori 
cursele lungi de 

consumul mare
Oficialii vor 

ie cronometre e- 
terea datelor de 
face prin telefon 

izultatele se vor 
c, operativ, 
ară 1 052,4 km 
rumuri moderni- 
jontroale orare și 
le pe o lungime
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A treia ediție a Cupei „1 Mai“ 
(competiție la startul căreia se 
vor alinia ÎS echipe), organizată 
In perioada vacanței de primă
vară a elevilor, ne-a prilejuit 
o discuție deosebit de interesan
tă cu Dumitru Varodin, direc- 

• torul . Clubului sportiv școlar 
Bacău ; o discuție legată nu atit 
de întrecerea ca atare, cît mai 
ales de problemele unităților cu 
acest profil din perimetrul fot
balului nostru.

— Fără mai multe meciuri 
cu eebipe bine pregătite din 
alte centre nu vom ști nicio
dată unde ne aflăm, ne-a spus 
D. Varodin, apropo de Cupa „1 
Mai". în aceeași ordine de idei, 
vreau să mai subliniez că, în 
vară, intenționăm să organizăm 
un dialog cu C.Ș. Luceafărul 
București, privind o serie de 
aspecte care vizează optimiza
rea criteriilor de selecție la 
grupele 8—10 și 10—12 ani. o 
analiză a conținutului jocului 
Ia juniori II si, bineînțeles, o 
confruntare între echipele clu
bului nostru 
fărului.

— Bacăul 
bună echipă _ _ _
băcăuană. Dar Bacăul n-a dat 
încă un jucător de clasă, care 
să devină un „fix“ la echipa 
națională...

— Multi dintre juniorii noș
tri au urcat cu pași siguri pe 
scenele Pe care au evoluat se
lecționatele de juniori si de ti
neret, 
treilea 
mare, 
părea 
ment dat. dar... Acum, din cite 
ini s-a spus, 
foarte multe 
tel Solomon, 
norul Cornel 
că este aPt să fie promovat In 
lotul național, alături de Ștefă- 
neseu și Sameș. Că va ajunge 
sau nu acolo nu este treaba 
noastră, adică a clubului școlar 
băcăuan. Treaba noastră e alta, 
este 
noi 
așa 
fată

si cele ale Lucea-

are în prezent o 
de fotbal, una pur

N-au făcut însă si al 
pas. cel spre scena cea 
a tricolorilor. Vamanu 
să fie acela la un mo-

cel care întrunește 
sufragii este Cos- 
Despre eL antre- 
Drăgușin ar fi zis

aceea de a căuta 
talente, si de a Ie 
cum trebuie, pentru 
marii performante.

și găsi 
pregăti 
a face

— Ce întreprinde nou clubul 
băcăuan în această direcție ?

— In primul rină am trecut 
Ia o nouă structură organiza
torică. La grupele mici. 8—10 
ani și 10—12 ani. efectuăm tes
tări repetate care ne oferă o- 
glinda capacității copiilor pen
tru a forța Ia maximum pre
gătirea fizică. Acum trebuie să 
facem așa ceva, nu la 17—18 
sau 20 de ani. La elementele 
care nu fac fată din acest punct 
de vedere renunțăm. Pornind 
astfel vom putea ajunge ca la 
grupele de juniori să efectuăm 
numărul de ore anual, care este 
strict necesar. Căutăm să pu
nem accentul sl Pe individuali
zare. Avem mai de mult o 
grupă de portari. Am format 
recent și una de atacanți cen
trali, de vîrfuri, de ea ocupîn- 
du-se profesorul L T. Ion. Are 
în această grupă șapte dintre 
marile noastre speranțe, deta- 
șindu-se Cătălin Barzaghideanu 
Si Vasile Pichiu. Sînt cei doi 
moldoveni ai noștri care visea
ză — exact, ce dorim și noi — 
să pășească în echipa naționa
lă, pe urmele moldoveanului 
Vasile Iordache. In ceea ce ne 
privește, subliniez, ne vom stră
dui să le creăm toate condi
țiile, atit lor. cit și celorlalți 
400 de jucători ai clubului, pen
tru a deveni demni purtători 
ai tricouriior pe care le poartă 
azi seniorii Bacăului sau com- 
ponentii loturilor naționale...

Care sînt aceste condiții ? Un 
internat model, terenuri bine 
întreținute, o sală corespunză
toare, șapte cadre didactice cu 
specialitatea fotbal (S. Avram, 
M. Petrovici, Ioan T. Ion, M. 
Pană, M. Bîlc, C. Constantines- 
cu și D. Varodin) și, în plus, 
preocuparea permanentă de a 
organiza, în fiecare vacanță, ta
bere la Tg. Ocna. Gura Humo
rului, Bucșoaia, Bacău, pe Li
toral etc. Tocmai cu scopul de 
a mări volumul de pregătire, 
condiție sine qua non astăzi în 
procesul de formare a schim
bului de mîine al fotbalului 
nostru.

Laurențiu DUMITRESCU

„Cred că noțiunea de 
ter și cea de spectator 
suprapun. Nu datorită 
patibilităților, ci numai 
mai subiectivismului 
transformă pe spectator , 
tiv) in suporter (subiectiv). De 
ce, la urma urmei, n-am putea 
privi — oricit de legați am fi 
de echipa favorită prin loc de 
muncă, loc de naștere, tangen
țe familiale sau... sentimentale 
— și la jucătorii adverși, și la 
arbitri, fără idei preconcepu
te ? Pentru că nu întotdeauna 
favoriții, pe care-i vedem, ade
seori, drept cei mai buni din 
țară în propria noastră opinie, 
sînt într-o zi sau alta și cei 
mai buni din teren, ji atunci 
nu trebuie să luăm dorința 
drept realitate. Iată de ce sub
scriu integral opiniei că ade
văratul suporter la nevoie se 
cunoaște.

Dar, de fapt, ce este un su
porter ? Nu intenționez nici să 
dau definiții, nici să fac teorie 
ci am să mă refer la două e- 
xemple din viața mea de su
porter. Cind eram student, la 
București, prin anii ’50, lu
cram, împreună cu alți trei 
colegi, nopțile de sîmbătă din 
timpul campionatului, la des
cărcatul vagoanelor in gara O- 
bor, pentru ca a doua zi, 
să ne putem plăti bilete
le la meciurile de fotbal 
nu din banii de bursă, care a- 
veau alte destinații. Iar la Ti
mișoara, în acești ani, am in
vitat echipa lui „Poli" la în
treprinderea noastră, în mij
locul colectivului de muncă, 
unde s-a purtat un dialog des
chis și sincer, atit muncitorii- 
suporteri cît și sportivii-stu- 
denți spunîndu-și păsurile ți 
speranțele unii vizavi de cei
lalți. Deci, suporter, nu este 
acela care doar plătește coti-

ru por
nii se 

incom- 
ji nu- 
care-l 

(obiec-

zația sau biletul de meci și la 
teren vine să se descarce ner
vos, inclusiv prin fluierături 
adresate jucătorilor favoriți 
cind pierd, manifestare atit de 
străină de spiritul întrecerii 
sportive.

O constatare care îmi dă 
mai mult de gindit: deși ga
leria timișoreană a lui „Poli" 
a avut acum cițiva ani o pe
rioadă de romantism tineresc, 
frumoasă și pilduitoare prin 
ținuta ei morală, acum marea 
majoritate n-o mai formează 
studenții ci... foștii studenți. 
Ceea ce înseamnă — cred eu
— că în legătura club-supor- 
teri a intervenit ori o fisură, 
ori rutina și, deci, la nivelul 
facultăților, nu se face sufici
entă popularizare pentru atra
gerea tinerilor în jurul echi
pei, pentru alcătuirea unui nu
cleu iradiant de adevărați su
porteri, care să fie alături de 
echipă și la bine și la rău.

Ca spectator de fotbal și su
porter timișorean, îmi confrunt 
adeseori opiniile cu cele expri
mate în coloanele diverselor 
publicații. Și trebuie să recu
nosc că nu întotdeauna con
cordă, și aceasta nu numai din 
vina noastră, a celor... subiec
tivi. N-am să subscriu nici
odată răfuielilor iscate de di
verse orgolii publicistice și ex- 
trapublicistice și în care su
biectul, fenomenul sportiv, a- 
junge pe un plan îndepărtat, 
după cum cred că unele afir
mații privitoare la echipe sau 
jucători nu fac decît să dea 
apă la moară birjelor vehicu
late de falșii suporteri ai fot
balului. Nu trebuie să umblăm 
cu mănuși — ca să mă exprim 
fn limbajul meu profesional.'
— cu cei în culpă, dar nici să 
aruncăm cu . piatra în bal
tă..."

Dtaamo — Universitatea Craio
va — Sport Club Bacău, trio-ul 
care a dominat și prima parte a 
întrecerii, a mărit tempoul a- 
cum, ta retur, reușind o distan
țare mare față de restul pluto
nului ; pluton fa care rezultatele 
echipelor ce-1 compun se... con
trazic de la o etapă la alta, fără 
să convingă pe~ cineva de ceva. 
Sau cel mult să ne convingă pe 
toți de lipsa de seriozitate cu 
care stat privite și tratate aceste 
„speranțe". Pentru că numai așa 
se poate explica victoria Chimiei 
la Steaua — un centru de copii 
șl juniori atit de puternic •—sau 
eșecul Progresului Vulcan (de 
unde și-au luat zborul spre con
sacrare mulți jucători de valoa
re) ta fața Jiului Petroșani. Ca 
să ne referim numai la două e- 
xemple, cele mai semnificative.

La începutul returului, liderul, 
Dinamo, părea că nu va rezista 
asaltului echipei crai oven el Iată, 
insă, că, j.lT'-le pregătit de Con
stantin Frățilă, energicul, ambi
țiosul șl, sîntem siguri, unul din
tre cei mai serioși și muncitori 
antrenori de fotbal de la Di
namo, nu numai că s-a... opus 
atacului formației lui Silviu Stă- 
nescu, dar a și contraatacat, re
ușind să obțină clteva frumoase 
victorii la scor. El beneficiază și 
de aportul 
Ștefan, ca 
jugate ale 
șl Marian 
ta această 
republican 
re a unui 
Tema de la Luceafărul.

De la întrecerea speranțelor 
așteaptă, totuși, să apară 
prlm-plan SPERANȚELE. (L.D.)

unui portar serios, 
și de eforturile con
fraților gemeni Crin el 
Radea, cei „refuzați*  

primăvară de lotul 
de Juniori, ca urma- 
confliet minor cu c.

se 
ta

1. DINAMO 22 17 4 1 67—15 38
2. Univ. Cv. 22 16 3 3 6G—22 35
3. S.C. Bacău 22 14 4 4 G0—37 32
4. F.C. B. M. 22 12 2 8 51—39 26
5. F.C. Argeș 22 10 5 7 37—25 25
6. Corvinul 22 10 4 8 47—27 24
7. Sportul st. 22 11 2 9 3S—28 24
8. F.C.M. Gal. 22 8 6 8 48—38 ?..2
9. F.C.M. Bv. 22 8 6 8 34—28 22

10. Steaua 22 7 6 9 49—44 20
11. „Poli*  Tim. 22 7 6 9 47—48 20
12. Jiul 22 8 4 10 26—40 20
13. Polit. Iași 22 9 1 12 43—57 19
14. Chimia 22 8 2 12 31—56 18
15. A.S.A. Tg. M. 22 7 2 13 36—44 16
16. „U“ Cj.-Nap. 22 6 4 12 27—51 16
17. Progr. Vulcan 22 5 1 16 31—73 11
18. F.C. Olt 22 3 2 17 14—80 8

ACIE

In ultima sa ședință, Comisia 
centrală de competiții șl disci
plină a F.R.F. a notărit să sanc
ționeze secția de fotbal Victoria 
Câlan cu ridicarea dreptului de 
organizare pe o etapă pe teren 
propriu, deoarece la ’
ciulul cu Carpați 
spectator' a lovit pe 
asemenea, jucătorul 
(Caraimanul Bușteni) 
pendat pe trei luni . 
rea arbitrului cu balonul, 
trei jucători, Popa (ICS1M Bucu
rești), Mureșan (Cuprom Baia 
Mare) șl Bujor (Victoria Călan), 
au f06t sancționați cu suspenda
rea Pe cite ctacl etape pentru 
injurii aduse arbitrilor, iar Co- 
dău (Șiretul Bucecea) — sus
pendat pe șase etape pentru in
sultarea conducătorului de joc. 
Iată un alt jucător suspendat : 
Traian Nicolae (Lotru Brezoi) nu 
va juca patru etape pentru că 
a lovit un adversar fără balon.

sfârșitul me- 
Mîrșa un 
arbitru. De 
Incrosnatu 

a fost sus- 
pentru lovi- 

Alți
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PESTE 35.000
oecialiști afirmă că pentru cei cu 
îumatiismale sau ginecologice, tra- 
e litoral în această perioadă nu 
țin eficace decît vara. Argumente ? 
i naturali de cură au 
oeutice în toate

aceleași
cele 12 luni ale

și personalul me- 
tratament eficace

CINE TREBUIE SA NUMERE CARTONAȘELE GALBENE ?

îaterială precum 
ilizat asigură un 
:on.
rea tratamentului cu ’originalele 
nânești Boicil, Pell Amar, Gero- 
•m și practicarea

litatea efectuării 
ru prevenirea și 
s unor afecțiuni 
numai 12 zile.

cu succes a acu-

unei cure bal-
tratarea în faze
Și în serii mai

DE TURIȘTI
© avantajul unei clime 

tă perioadă.
O condiții excelente de 

hoteluri și restaurante de
• mijloace de agrement de cea mai mare 

varietate.
Rețineți : în această perioadă tarifele pentru 

cazare și masă sînt cu cca. 40—50% mai re
duse comparativ cu lunile iulie și 
ceea ce aduce însemnate economii în 
familiei dv.

Informații suplimentare precum și 
rarea biletelor pentru efectuarea curei bal
neare în cele două stațiuni de pe malul Mării 
Negre obțineți la toate agențiile și filialele 
Oficiilor județene de turism precum și la cele 
ale ITHR București.

blinde și în aceas-

cazare și masă în 
prim- rang.

august 
bugetul

procu-

PUBLITURISM
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De la introducere lor ta ac
tivitatea noastră fotbalistică, car
tonașele galbene — menite să 
tempereze excesul de zel al unor 
jucători, să asigure un climat 
disciplinar cît mai bun ta toate 
partidele — au creat unele pro
bleme privind evidența lor, ta- 
trucît, după cum se știe, acu
mularea a două sau a mai mul
tor cartonașe galbene atrage 
după sine suspendarea automată 
a jucătorului pe una sau mai 
multe etape. Este necesar, deci, 
să existe o evidență riguroasă a 
acestor cartonașe, atit la 
rație cît și la secțiile de 
din toate eșaloaneie.

Din păcate, multă vreme .. 
fatalitatea", ca să spunem așa, 
cartonașelor galbene era ținută 
numai de Comisia de competiții 
șl disciplină a F.R.F., în timp ce 
secțiile așteptau să fie anunțate 
de la centru care dintre jucă
tori nu au drept de joc pentru 
că acumulaseră două sau mai 
multe cartonașe. Nu-1 mai puțin 
adevărat că o asemenea metodă 
de lucru se datora și arbitrilor 
care nu indicau clar în rapoar
tele lor căror jucători le-au ară
tat cartonașele, ba, de multe ori, 
una vedeau spectatorii șl jucă
torii și alte nume apăreau ta 
foaia de arbitraj...

De puțin timp, F.R.F. a luat 
o măsură menită să pună capăt 
acestor stări de lucruri. După 
terminarea meciurilor, delegații 
echipelor semnează pe foaia de 
arbitraj că au luat cunoștință de 
jucătorii avertizați. Firesc. evi
dența cartonașelor intră ta sar
cina fiecărei secții de fotbal, 
federația nemaiavîr.d obligația 
să trimită telegrame ta toate

EVIDENT, ECHIPELE...

fede- 
fotbal

„con

colțurile țării pentru a preveni 
echipele ta legătură cu fotba
liștii care nu au drept de joc. 
pentru a avea • evidență la zi, 
echipele care n-au făcut pînă 
acum acest lucru trebuie să se 
adreseze F.R.F. ea să cunoască 
situația cartonașelor galbene 
ptaă la intrarea ta vigoare a 
sus-amintltei măsuri. Cine nu 
face acest lucru, o tace pe ris
cul lui.

Se știe că suspendările cresc 
ta funcție de numărul cartona
șelor primite : o etapă — pentru 
primele două, două — pentru 
patru cartonașe ș.a.m.d. Elemen
tul nou care a intervenit este 
acela că tacepînd cu al patru
lea cartonaș, suspendările vor fi 
trecute ta carnetul de legitimare 
al jucătorului respectiv, punîn- 
du-1 pe acesta ta stare de reci
divă ta cazul comiterii oricărei 
abateri. Aceasta implică obliga
ția secțiilor de a prezenta car
netul jucătorului admonestat la 
Comisia de competiții șl disci
plină după primirea celui de al 
patrulea cartonaș, pedeapsa ur- 
mînd să fie trecută ta carnet.

Mai este nevoie să spunem că 
folosirea unul jucător care a 
acumulat două, patru, șase sau 
șl mai multe cartonașe galbene, 
duce la pierderea meciului cu 
3—0 7 Căci dacă secțiile de fot
bal nu țin o evidență riguroa
să, federația are o asemenea si
tuație și va proceda conform ne
gul amen tulul.

Dacă vor să-și ușureze munca

în această direcție, secțiile de 
fotbal au o soluție foarte efica
ce : să intensifice munca educa
tivă cu jucătorii, în așa fel in
cit aceștia să nu mai primească 
cartonașe galbene, sau măcar ca 
numărul lor să fie cît mai mic 1

Jack BERARIU
Pompiliu VINTILÂ

• P.S. Iată primele rezultate 
ale neținerii evidenței cartonașe
lor galbene de către secțiile de 
fotbal. In ședința ținută joi d.a. 
Comisia centrală de competiții 
și disciplină a hotărît omologa
rea cu scorul de 3—0 a urmă
toarelor partide pentru folosirea 
de jucători care acumulaseră 
două sau mai multe cartonașe 
galbene și deci nu aveau drept 
de joc : F.C.M. Galați — F.C. 
Corvinul Hunedoara (speranțe) 
0—3, Politehnica Iași — Sportul 
studențesc (speranțe) 0—3, Nitra- 
monia Făgăraș — Tractorul Bra
șov (,,B“) 0—3, Someșul Satu 
Mare — Victoria Cărei (,,C“) 
3—0, Metalul Rădăuți — Dorna 
Vatra Dornei (,,C“) 0—3, Carpați 
Brașov — Torpedo Zărnești (,,C“) 
3—0, Minerul Bălan — Progresul 
Odorhei (,,C“) 0—3, Unirea Șiret 
— Avîntul Frasin (,,C“) 3—0, Mi
nerul Paroșeni — C.I.L. Blaj 
(,,C“) 0—3, Tractorul Miercurea
Ciuc — Carpați Brașov (,,C“) 
0—3, Caraimanul Bușteni — S.N. 
Brăila (,,C“) 0—3, Cuprom Baia
Mare — Minerul Rodna („C“) 
3—0, FEPA ’64 Bîrlad — Lucea
fărul Adjud (,,C“) 0-3,-



© în afara baze
lor sportive stabilite 
pentru a găzdui di
feritele competiții 
din cadrul Univer
siadei ’81, numeroa
se alte baze bucu-
reștene au fost no
minalizate și vor fi 
pregătite pentru an
trenamentele sporti
vilor participanți, 
printre care : atle
tism (stadioanele Di
namo, Tineretului,
Viitorul), 
(Giulești, 
ca, liceele 
Caragialel, 
tică („23

baschet 
Politehni- 

Neculce, 
gimnas- 
August",

Dinamo, C.S.Ș. 2-0- 
bor), scrimă (Fio-
reasca, Steaua), lup
te (Dinamo, Progre
sul), tenis („23 Au
gust", Tineretului, 
Tei), volei „23 Au
gust", C.S.Ș. 2-Pan- 
telimon, Lie. mate
matică și fizică 2 
și 3) etc.

9 Un mare nu
măr de interpreți 
poligloți, peste 600, 
sint bine pregătiți 
pentru acest mare 
eveniment sportiv. 
Pentru Universiada 
’31 limbile oficiale 
sînt engleza și fran
ceza (limbile de lu
cru ale F.I.S.U.) și 
româna. Evident, va 
fi nevoie însă de 
interpreti pentru 
încă multe alte lim

NĂSTASE Șl SEGĂRCEANU - 
VICTORIOȘI

• în turul II al turneului de 
tenis de la Frankfurt pe Main, 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 
7—6 pe Roscoe Tanner. Alte re
zultate: McEnroe — Portes 6—1, 
6—0; Ramirez — Gerulaitis 4—6,
6— 4, 6—4; Gdnthardt — Gottfried
7— 6, 6-4.

• în optimile turneului de la
Bari (circuitul italian): Florin Se- 
gărceanu — Ezio Dimatteo (Ita
lia) 6—3, 7—5 și Sundstroem (Sue
dia) — Andrei Dîrzu 7—5, 6—4. 
în proba de dublu: Laurențiu
Bucur, Sundstroem — Segărcea- 
nu, Dîrzu 2—6, 6—1, 6—2.

A 30-a aniversare a eliberării Ungariei

FERENCVÂROS, UN CLUB CU CARE
SPORTUL UNGAR SE MÎNDREȘIE

Poporul ungar sărbătorește astăzi cea de a 36-a aniver
sare a zilei de 4 aprilie 1945, ziua eliberării Ungariei, eve
niment de importanfă istorică in destinele poporului ungar.

In cei 36 de ani de viată liberă, poporul ungar, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a obținut 
realizări remarcabile in toate domeniile de activitate, printre 
care și cel al educației fizice și sportului.

bi, în relațiile de 
fiecare zi cu delega
țiile participante.

• în conformita
te cu regulamentele 
F.I.S.U., ale federa
țiilor internaționale 
și cu uzanțele inter
naționale se va e- 
fectua, prin sondaj, 
controlul antidoping 
al sportivilor, pre
cum și controlul fe
minității.

9 Pentru toate ce
le 10 ramuri de sport 
incluse în progra
mul Universiadei 
’81 va fi organizată 
o repetiție generală, 
pe bazele de con
curs, în perioada 15 
— 30 iunie, cu prile

jul finalelor pe țară 
ale „Daciadei".
• Doi tineri gra

ficieni, Dan Ionescu 
și Radu Leu, au re
alizat ideogramele 
(aici alăturate) ale 
celor 10 sporturi din 
programul Univer
siadei.

• Pentru urmă
toarea ediție a com
petiției, cea din 1983 
de la Edmonton în 
Canada, organizato
rii au ales ca sport 
preferențial : ciclis
mul. Reamintim că 
în 1979 a fost ales 
fotbalul, iar în 1973, 
1977 și 1981 s-a op
tat pentru lupte (gre- 
co-romane și libere).

NOI STARTURI
ALE TINERILOR 

ÎNOTĂTORI ROMÂNI
La sfîrșitul acestei săpt^mîni. 

înotătorii români vor fi anga
jați într-o serie de concursuri 
internaționale. Selecționata de 
copii (14 ani și mai tineri), cu- 
prinzînd printre alții pe Teo
dora Hauptricht, Anca Pă- 
trășcoiu, Monica Groza, Iuliu 
Follert, va participa la un pa
trulater, alături de reprezenta
tivele Poloniei, Cehoslovaciei și 
R. D. Germane, care se va des
fășura sîmbătă și duminică la 
Ceske Budejovice.

La Plovdiv, într-o competi
ție rezervată copiilor de 15 ani 
(și mai tineri) vor lua startul 
Gabriela Satnoianu, Virgil Nea- 
gu, Gabriela Vîrtosu și Mihaela 
Citirea.

CE. DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE GIMNASTICĂ DE LA RIGA

numără o serie de luptători 
consacrați, binecunoscuți iubi
torilor de sport din țara noas
tră, cum sînt : Ștefan Rusu 
(categ. 68 kg) — campion olim
pic la Moscova, Constantin A- 
lexandru (categ. 52 kg). Petre 
Dieu (categ. 90 kg), Vasile An
drei (categ. 100 kg) — și de 
data aceasta cu aspirații la me
dalii — Ion Draica (categ. 82 
kg), Gheorghe Ciobotaru (categ. 
74 kg). Cititorii au reținut, de
sigur, debutul lui Constantin 
Alexandru la o categorie supe
rioară celei care l-a consacrat 
de ani de zile, dar aceasta nu 
este singura noutate în lotul 
nostru reprezentativ. Remarcăm 
cu satisfacție promovarea unor 
tineri, debutanți la campiona
tele europene, așa cum este ca
zul Iui Mihai Cișmaș (categ. 48 
kg), Nicolae Zamfir (categ. 57 
kg) șl Ion Tccuceanu (categ. 62 
kg). Se înțelege că de lș toii, 
sportivi vizați să participe la 
„Universiadă", așteptăm ca la 
campionatele europene ei să fo
losească acest excelent prilej de 
pregătire și verificare și, tot
odată, să justifice printr-o com
portare cit mai bună selecția 
pentru întrecerile de la G6- 
teborg.

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit întrecerile con
cursului internațional de gim
nastică desfășurat la Riga cu 
participarea a tinere speranțe 
din 22 de țări.

în concursul special pe apa
rate, gimnastul român Romulus 
Bucuroi'j s-a clasat pe locul 3 
la sărituri, cu 19,150 p, și a o- 
cupat locul 5 la cal cu minere, 
cu 18,80 p. Sportiva româncă 
Simona Renciu s-a situat pe 
locul 5 la paralele inegale, cu 
18,80 p.

La individual compus mascu
lin, victoria a revenit lui Vla
dimir Belenkov (U.R.S.SJ — 
57,35 p, iar la feminin, pe pri
mul loc s-a situat Albina Sisova 
(U.R.S.S.), cu 38,15 p. Gimnas
ta româncă Simona Renciu a 
ocupat locul opt, cu 36,05 p.

Printre marile cluburi 
sportive ale Ungariei se nu
mără desigur și Ferencvăros 
din Budapesta, a cărui tra
diție în activitatea competi- 
țională de performanță este 
bine cunoscută Pe plan in
ternațional. înființat în 
1899. Ferenc văros (care
poartă numele sectorului 
IX. cu același nume, din 
capitala Ungariei) este unul 
din cele mai vechi cluburi 
din țara vecină și prietenă, 
alături de Ujpest, Csepel, 
M.T.K. și Vasas. Recent, 
clubul și-a serbat cea de a 
82-a aniversare de la înfi
ințare cu prilejul căreia au 
avut loc o serie de festivi
tăți, turnee și competiții cu 
caracter de masă și de per
formanță.

Dacă pină la Eliberare 
clubul număra doar cîteva 
secții de performanță, prin
tre care fotbal, polo, atle
tism, scrimă și natație, după 
4 aprilie 1945, orientarea 
clubului s-a îndreptat și 
spre organizarea sportului 
de masă din cartier, care a 
dus Ia mărirea numărului 
membrilor, al secțiilor și 
totodată la selecționarea din 
cadrele proprii a viitorilor 
campioni și performeri. Și 
iată că în sectorul IX al 
Budapestei, clubul Ferenc- 
vâros a amenajat zeci de 
terenuri de joacă pentru co
pii. diferite alte locuri unde 
se poate juca fotbal, volei, 
tenis, baschet și volei, iar 
stadionul de pe 0116 i-ut a 
fost modernizat.

Nu este deci de mirare, 
că în ultimii 36 de ani, Fe- 
rencvăros a devenit un club 
multilateral, puternic, care 
reunește nu mai puțin de 
1615 sportivi legitimați în 
14 secții, în care își desfă
șoară activitatea 106 antre
nori, dintre care 45 de ca
tegoria I.

Fără Îndoială că Ferenc- 
văros este apreciat de su
porteri și pentru rezultatele 
foarte bune pe care sporti
vii clubului le-au obținut în 
marile competiții interna
ționale. în 1980, de exemplu, 
aproximativ 8 la sută din 
punctele acumulate de re
prezentativele Ungariei in 
marile competiții au fost 
obținute de sportivii de la 
Ferencvăros, la J.O. de la 
Moscova, de pildă, ei au ob
ținut 16 puncte. Printre 
sportivii de renume ai clu
bului se află și campionul 
olimpic la gimnastică ZoI- 
tan Magyar, declarat cel 
mai bun sportiv al Ungariei 
în 1980. Alte cîteva cifre, in 
privința sportului de perfor
manță sînt semnificative. 
Dacă în urmă cu 5 ani nu
mărul sportivilor de la Fe
rencvăros, din echipele na
ționale, a fost de 29. astăzi 
cifra lor a ajuns la 51. în 
total, 15 sportivi sint de 
clasă internațională (echiva
lent cu titlul de maestru 
emerit al sportului) iar nu
mărul sportivilor clasificați 
(cat. I, II și III) este de 
478 !

POPICARI ROMÂNI
IA „TROFEUL IUGOSLAVIA-

La tradiționalul turneu inter
național individual de popice 
„Trofeul Iugoslavia", care se 
desfășoară azi și mîine pe insu
la Rab, participă și doi sportivi 
români : Ana Petrescu (Gloria 
București) și Iosif Tismănar 
(Rulmentul Brașov), compo- 
nenți ai loturilor reprezenta
tive.

Antoni Piechniczek (Polonia)

,,M-A IMPRESIONAT, LA JUCĂTORII ROMANI, 
UȘURINȚA CU CARE MANEVREAZĂ BALONUL"

Meciul de fotbal România — Polonia, disputat săptămîna trecută 
pe stadionul „23 August" a reprezentat pentru Antoni Piechniczek 
debutul ca antrenor principal al 11-lui polonez.

— Cum vă simțiți în această 
calitate ?

— Mai ales acum, după tnfrtn- 
gere, îmi dau și mai bine sea
ma că sarcina mea este foarte 
grea. Am preluat o misiune di
ficilă de la care se așteaptă nu
mai succese, succese care nu de 
mult au încoronat fotbalul nos
tru. Im începutul deceniului tre
cut am avut o generație de ex
cepție în soccerul polonez, care 
a găsit în antrenorul Gorski o- 
mul de care a avut nevoie ca 
să o ducă foarte aproape de cele 
mai înalte titluri. Anii au tre
cut, după Gorski a venit Gmoch, 
apoi Kulesza, care a debutat ca 
antrenor al naționalei tot la 
București (n.n.: 1—0 pentru Ro
mânia, la 11 octombrie 1978), și 
acum eu. Jucătorii de azi nu sînt 
de valoarea unor Deyna, Lato 
sau Lubanskl, dar noi visăm să 
cucerim din nou ,,bronzul", anul 
viitor, în Spania...

— Apropo, cum vedeți califica
rea echipei dv ?

— Facem parte din grupa a 
VlI-a europeană, împreună cu 
R.D. Germană șt Malta. Se cali
fică o singuri echipă. Sper ci

va fi a noastră, deși meciul cu 
R.D.G. se anunță foarte dificil. 
Poate ?i pentru faptul că pri
mul îl avem acasă (n.n.: la l 
mai).

— Pînă la urmă, care a fost 
rezultatul partidei cu Malta, dis
putată la La Valetta șl întreruptă 
în mln. 77, la scorul de 2—0 pen
tru Polonia T

— A fost omologat scorul de 
pe teren. Avem, deci, două punc
te, ne mai trebuie șase ji «intern 
calificați I

— Cum vl s-a părut formația 
României T

— A, dori ci ți va jucători ca ro
mânii, tn... echipa mea I De 
exemplu Beldeanu, Cămătaru, 
Stoica... Ceea ce m-a impresio
nat plăcut la jucătorii dv. a fost 
ușurința cu care cei mai mulți 
manevrau batonul și constanța 
periculozității acțiunilor ofensive 
(vorbind in aceeași idee, forma
ția Poloniei a avut numai scli
piri) : la aproape fiecare acțiu
ne de atac a românilor, golul 
plana deasupra porții lui Kazi- 
mlerski. Că n-a căzut decU de 
două ori, a fost treaba ațe-canți- 
lor dv. 1

„CARAVANA ALBĂ" LA
„Caravana albă" a marelui grup 

călător al schiorilor s-a oprit. 
Cupa Mondială are un nou lider, 
dar nu unul previzibil, deși el 
„cocheta" de cîteva sezoane cu 
fruntea, ierarhiei. Invidiatul tro
feu a trecut, în premieră, Atlan
ticul, purtătorul său, americanul 
Phil Mahre fiind primul schior 
de peste ocean care încurcă 
calculele europenilor.

Rămînern însă in așteptarea ac
tului final — de rutină — al se
zonului de schi. La 15 mai, F.I.S. 
urmează să dea publicității lis
tele clasamentelor mondiale pa 
probe, la alpine. Mai mult ca 
sigur, însă, că ierarhiile de la 
slalom și slalom uriaș vor avea 
un lider inedit : sovieticul Alek
sandr Jirov. Șl acest fapt are 
rezonanțe cu mari implicații. De 
ce ? Pentru că această încununa
re cu lauri consfințește progre
sul substanțial al schiului din 
țările socialiste, vizibil cu deose
bire în ultimii 5—6 ani. Și pen
tru că, o dată cu aceasta, in
trăm, poate, într-o nouă fază a 
dezvoltării mondiale a discipli
nelor zăpezii, aceea, dacă vreți, 
a internaționalizării lor. Dacă 
între 1967 șl 1975, austriecii, ita
lienii, francezii și elvețienii deți
neau monopolul victoriilor în 
Cupa Mondială, Ingemar Sten- 
mark spărgea acest „bloc al a- 
leșilor" lărgind aria învingători
lor și împingînd-o pînă la Scan
dinavia. Numai că de atunci în
coace, numărul țărilor care au 
început să emită pretenții, justi
ficate, la supremația mondială 
s-a mărit continuu. Ultimii 3 ani 
demonstrează clar că schiorii

PUNCTUL TERMINUS

din U.R.S.S., Iugoslavia, Bulga
ria $1 Cehoslovacia devin, la 
rîndul lor. mari favorițL Jirov, 
iată, se clasează al 3-lea în Cupa 
mondială, alături de el ureînd 
mereu în ierarhii conaționalii săi 
Țiganov, Makeev și Andreev, iu
goslavii Krjaz și Strei, bulgarul 
Popanghelov și cehoslovacul Ze
man.

Și alte „semne" atestă urcarea 
schiorilor din estul Europei în 
elita ierarhiilor albe : iată, Iugo
slavia a organizat, numai £n se
zonul 1930—81, 14 concursuri în 
care se acordă puncte F.I.S., din 
cadrul Cupei Mondiale și a Eu
ropei, Bulgaria 3, iar Cehoslova
cia 4. Ca să nu mai vorbim de 
materialele excelente pe care le 
au la dispoziție toți acești per
formeri. Firma iugoslavă „Elan" 
nu mal are nevoie de alte reco
mandări, de vreme ce însuși 
Stenmark beneficiază de produ
sele ei, iar legăturile Marker, 
produse în Cehoslovacia, rivali
zează cu cele mal renumite ale 
genului...

Ușor deci de prevăzut implica
țiile „olimpice" ale acestui fe
nomen. Peste 3 âîni, zestrea me
daliilor va suferi, probabil, e 
nouă redistribuire...

Radu T1MOFTE

FLORIN GHEORGHIU 
PARTICIPĂ EÂ TORNEUL 

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA (Agerpres). — La 

Moscova începe astăzi unul 
dintre cele mai puternice tur
nee din istoria șahului contem
poran, turneu ce va reuni în 
afara campionului mondial 
Anatoli Karpov și a doi foști 
campioni ai lumii, Tigran Pe
trosian și Vasili Smîslov, alți 
11 reputați mari maeștri din 
opt țări : Ulf Andersson (Sue
dia), La jos Portisch (Ungaria), 
Florin Gheorghiu (România), 
Jan Timman (Olanda), Jan 
Smejkal (Cehoslovacia), An
thony Miles (Anglia), Eugenio 
Torre (Filipine), Aleksandr 
Beljavski, actualul campion u- 
nional, Lev Polugaevski, Gări 
Kasparov și Iuri Balașov (toți 
din U.R.S.S.).

• începînd de astăzi și pî
nă la 16 aprilie, la Hyeres 
(Franța) se va desfășura un. 
mare turneu internațional fe
minin de șah. La acest tradi
țional concura ,.Open“, ce sa 
va disputa în „sistem elvețian", 
participă și maestrele românce 
Elisabeta Polihroniade și Ger
trude Baumstark.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în cadrul Jocu

rilor internaționale pentru han
dicapați fizic, care se desfășoară 
la Roma, canadianul Arnold 
Boldt (avînd un singur picior), 
a trecut peste ștacheta ridicată 
la 2,04 m. în cadrul aceluiași 
concurs, finlandezul Ihalainen a 
cîștlgat aruncarea discului cu 
28,36 m, iar mexicanca Juana 
Soto a parcurs 60 In plat în 14,2, 
rezultate ce reprezintă, de ase
menea, cele mai bune perfor
manțe mondiale pentru sportivi 
handicapați.

CICLISM • Etapa a 9-a a Tu
rului Marocului a fost cîștigată 
de cehoslovacul Vladimir Delek 
(117 km în 2h 59:47). Cehoslovacul 
Ladislav Ferebauer a trecut pe 
primul loc în clasamentul gene
ral, fiind urmat de coechipierul 
său J. Skoda — la 2,33. O Cursa 
desfășurată între localitățile o- 
landeze Herleen șl Meersen a 
revenit rutierului francez Ber
nard Hinault (237 km în 5h 47:49).

FOTBAL • La Riad, în preli
minariile C.M.: Arabia Saudită —

Qatar 1—0 (0—0). După patru e- 
tape, în clasamentul grupei a 
n-a a zonei asiatice conduce A- 
rabla Saudită — 8 p, urmată de 
Irak — 6 p, Qatar — 4 p, Ba
hrein — 2 p și Siria — Op.

HOCHEI ® în turneul de 1» 
Leningrad, rezervat ©chipdor se
cunde, selecționata U.R.S.S. a 
învins cu 3—2 formația Suediei, 
Iar echipele Cehoslovaciei și Fin
landei au terminat la egalitate: 
3—3 9 La Minsk au început în
trecerile campionatului european 
(grupa A) pentru echipe de ju
niori. Iată primele rezultate: Fin
landa — R.F. Germania 10—1; 
Cehoslovacia — Elveția 13—0; 
U.R.S.S. — Austria 17—0. • Dis
putat la Stockholm, meciul ami
cal dintre selecționatele Sliediel 
șl Finlandei s-a încheiat cu sco
rul de 4—2 pentru gazde.

JUDO • Desfășurat la Madrid, 
campionatul european feminin pe 
echipe s-a încheiat cu victoria 
echipei R.F. Germania, urmată 
în clasamentul final de forma
țiile Austriei, Italiei. Angliei,

Belgiei, Franței, Olandei etc. La 
individual la categoria „open" 
victoria a revenit sportivei vest- 
germane Ingrid Classen, care a 
întrecut-o în finală pe belgiana 
E. Bergmans.

SCRIMĂ • Patrulaterul „San- 
telli" la sabie, disputat la Buda
pesta, s-a încheiat cu victoria e- 
chipel gazdă (3 v), urmată de 
Franța (2 v), Italia (1 v) și Ro
mânia (0 v).

ȘAH 0 Turneul de la Helsinki 
s-a încheiat cu victoria marilor 
maeștri Milan Matulovici (Iugo
slavia) șl John Nunn (Anglia), 
clasați pe primul loc, la egali
tate, cu cîte 8 p din 11 posibile.

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Linz (Austria): Simpson
(Noua Zeelandă) — Eberhard 
(R.F. Germania) 6—3, 6—7, 6—4; 
Reininger (Austria) — Kary 
(Austria) 7—6, 6—3; Boileau (Bel
gia) — Feigl (Austria) 5—7, 6—4; 
6—2; Sanders (Olanda) — Kir- 
mayr (Brazilia) 6—2, 4—3, 6—3; 
Ocleppo (Italia) — Fitzgerald 
(Australia) 6—4, 7—5.


