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DIN JUDEȚUL MUREȘ
Tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat în 
cursul zilei de marți o vizită 

, de lucru în unități agricole din 
județul Mureș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Noua vizită de Slucru a secre
tarului general al partidului a 
prilejuit examinarea, împreună 
eu oamenii muncii, cu specia
liștii din agricultură, cu actiT 
vistii de partid si de stat, a 
mersului lucrărilor campaniei 
de primăvară, a modului cum 
se înfăptuiesc obiectivele stabi
lite pentru dezvoltarea și Mo
dernizarea agriculturii în acest 
an. în actualul cincinal.

Ora 11. Aeronava preziden
țială a aterizat pe aeroportul 
din Tg Mureș. în întunpinarea 
secretarului general al partidu
lui se aflau tovarășul Nicolae 
Vereș, prim-șecrctar al Comi
tetului județean Mureș al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
popular județean, membri ai 
birourilor județean și municipal 
de partid.

Un mare număr de locuitori 
ai municipiului Tg. Mureș — ro
mâni, maghiari, germani —, pre- 
zenti pe aeroport, au făcut con
ducătorului partidului și statu
lui nostru o primire deosebit 
de călduroasă.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu oamenii mun
cii din agricultura județului 
Mureș, ca și din alte zone ale 
țării, acum în plină desfășurare 
a lucrărilor agricole de primă
vară, constituie o grăitoare do
vadă a preocupării constante a

LUCRĂRILE CIINGRFSUIUI
UNIUNII GENERALE A SINDICALELOR

DIN ROMÂNIA
Marți au continuat în Capi

tală lucrările Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

în cadrul ședinței de dimi
neață au fost reluate dezbate
rile în plen pe marginea pro
blemelor înscrise Pe ordinea de 
zi a lucrărilor Congresului, 
vorbitorii dînd o înaltă apre
ciere cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. document 
programatic de excepțională 
însemnătate pentru politica in
ternă și externă a partidului și

Campionatele europene de lupte greco-romane

CAMPIONE MONDIALI ȘI OLIMPICI
LA STARTUL CELEI DE A 28-a EDIȚII
Clntarul oficial și tragerile la sorți slnt așteptate cu mari emoții

GOTEBORG, 7 (prin telefon), 
încă de pe aeroportul interna
țional Landvetter, situat la 
circa 20 km de centrul orașu
lui, după obișnuita întilnire cu 
personalități ale federației sue
deze de lupte și, bineînțeles, 
cu ziariștii de sport, componenții 
delegației noastre, ca și cei ai 
altor echipe participante la 
campionatele europene de lupte 
greco-romane au început să 
solicite informații despre Lise- 
bergshallen. moderna arenă pe 
care, dealtfel, aveau s-o vizi
teze curînd pentru a se fami
liariza' cu toate particularitățile 
pe care aceasta le prezintă. 
Dar, pină atunci, la hotelul 
Ostkupan, unde sînt cazați toți 
concurenții, sportivii români au 
fost, din nou în atenția croni
carilor de lupte. Vă imaginați 
desigur. întrebările : „Cine sînt 
favoriții?". „Ce șanse au luptă
torii români ?“... Cel mai so
licitat dintre ei a fost Ștefan 
Rusu, triplu campion european, 
campion al lumii și posesorul 

conducerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a ridica pe o 
treaptă nouă, superioară, în
treaga activitate din agricultură, 
de a asigura sporirea contribu
ției acestei ramuri la dezvolta
rea economiei naționale, la ri
dicarea nivelului de trai al po
porului.

Primul secretar al Comitetn- 
lui județean de partid a pre
zentat o informare cu privire 
la mersul lucrărilor agricole.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu specialiștii din 
Vidrasău ca și din alte unități, 
s-a concentrat asupra unor ac
tivități de creștere a eficienței 
activității în zootehnie, asigu
rarea unor furaje de calitate și 
în cantități îndestulătoare, uti
lizarea mai eficientă a spațiilor 
existente.

Au fost vizitate : Asociația 
economică intercooperatistă de 
îngrășare a tineretului taurin 
Vidrasău, C.A.P. Vidrasău, 
C.A.P. Sînpanl. Complexul de 
creștere și îngrășare a tinere
tului taurin de la I.A.S. Iernut, 
tarlalele Consiliului Unic Agro
industrial Iernut, Asociația in
tercooperatistă do îngrășare a 
tineretului bovin Cuci.

Pretutindeni, în toate unită
țile vizitate, secretarul general 
al partidului a fost salutat cu 
căldură, cu înaltă considerație 
de oamenii muncii din această 
parte a țării. Asemenea tutu
ror locuitorilor României so
cialiste, locuitorii ogoarelor mu
reșene au ținut să subliniez^ 
prin cuvinte pornite din inimă 
bucuria de a se întîlni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
a-1 saluta la ei acasă, urîndu-i 
sănătate și putere de muncă.

statului nostru, pentru activita
tea sindicatelor în noua etapă 
de dezvoltare a revoluției teh- 
nico-ștllnțifice, a calității șl e- 
ficiențel în toate domeniile vie
ții economice si sociale.

La dezbaterile în plen, din 
partea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică si Sport a 
luat cuvtntul tovarășul Emil 
Ghibu, secretar.

In continuare, pentru a asi
gura o cit mai bună reprezen
tare a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, a tuturor 

(Continuare tn pag. 2-3)

medaliei olimpice de aur la 
J.O. de la Moscova. Flăcăul 
rădăuțean este un interlocutor 
plăcut, mlndru. desigur, de 
„cartea sa de vizită", dar mo
dest in tot ceea ce spune. Mal 
multi colegi de breaslă ne cer 
amănunte despre cei trei de- 
butanțl din. echipa României, 
îndeosebi despre foarte tinărul 
Mihai Cișmaș, și el afirmat tot 
pe plaiuri moldovene, și des
pre Nicolae Zamfir, al cărui 
loc de naștere, purtînd frumoa
sa denumire de Picior de Mun
te, o așezare dîmbovițeană, îl 
traducem cu mare dificultate 
și oarecare aproximație.

Duipă aceste cîteva impresii, 
gîndurile încep însă să zboare 
spre Lisebergshallen, spre 
greul examen dinaintea „Uni
versiadei" de la București. Mai 
ales că mîine (n.r. astăzi), con
form programului stabilit de 
F.I.L.A. vor intra în concurs 
și sportivii români înscriși la 
categoriile 48 kg — Mihai Ciș
maș, 57 kg — Nicolae Zamfir,
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TREPTELE TRAINICE ALE ASCENSIUNII 
MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

Despre multe dintre dome
niile activității economico-so- 
ciale se poate spune teă și-au 
făurit o adevărată istorie abia 
după venirea la conducerea 
destinelor țării a part’dului co
muniștilor. Unul dintre aceste 
domenii este, desigur, și cel al 
educației fizice și sportului. 
Pina la 23 August 1944, apa
najul unui cerc restrîns de pri
vilegiata educația fizică și 
sportul au devenit în anii so
cialismului activități cu ade
vărat caracter social, o amplă 
mișcare de masă, prin noua vi
ziune a partidului clasei mun
citoare despre rolul și locul lor 
în viața societății.

Și dacă astăzi, mișcarea noas

La slirșiliii sâplâminil, In sala Horească

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE ROMÂNIEI
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni, sîmbătă și duminică', în 
sala Floreasca din Capitală se 
vor desfășura Campionatele in
ternaționale de judo ale Româ
niei. Competiția, devenită 
tradițională, va reuni sportivi 
valoroși din Uniunea Sovietică, 
R. D. Germană, Polonia, Ceho
slovacia, Ungaria și, firește, din 
țara noastră. Printre repre
zentanții României se vor 
afla și toți component!! lotului 
republican care se pregătesc 
pentru participarea la Cam

68 kg — Ștefan Rusu, 82 kg —’ 
Ion Draica și 100 kg — Vasile 
Andrei.

Cu prilejul ultimului antre
nament pe care luptătorii ro
mâni l-au efectuat la una din
tre sălile situate 'a complexul 
sportiv „Scandinavium", marți 
seara, am avut prilejul să ne 
reîntilnim cu cițiva dintre cei
lalți participanți la cea de a 
28-a ediție a campionatelor eu
ropene. Printre alții l-am în- 
tîlnit pe campionii olimpici S. 
Șerikov și G. Korban (U.R.S.S.), 
pe ungurii Fr. Kocsis (74 kg), 
N. Nottny (90 kg), Fr. Seres 
(48 kg), L. Racz (52 kg) și I. 
Toth (62 kg), medaliați ai mai 
multor mari competiții inter
naționale, pe polonezii Al. Su- 
pron (acum va evolua la 74 
kg) și J. Dolgowicz etc.

Mîine dimineață (n.r. azi) vor 
avea loc clntarul oficial și tra
gerea la sorți, evenimente aș
teptate cu mart emoții de toți 
participanții, după ca~e vor în
cepe întrecerile la primele 5 
categorii..

Dan GARLEȘTEANU 

tră sportivă își înscrie Pe bu
nă dreptate în bilanțurile im
petuoasei sale dezvoltări remar
cabile succese atît în sfera am
plă a contribuției la creșterea 
unei generații viguroase fizic, 
intelectual și moral, cit si în 
cea a performanțelor este pen
tru că partidul comunist a re
dat poporului un drept ce-i 
fusese, ca multe altele, refuzat 
în vechea orinduire. Un drept 
pentru care încă din anii de 
început partidul comunist și 
organizațiile sportive muncito
rești — cum au fost, de pildă, 
Asociația, pentru educația fizi
că din România, „Prietenii na
turii" și alte grupări care le-au 
succedat —«au militat neabătut, 
izbutind să creeze in rîndul 
muncitorilor conștiința necesi
tății angajării într-o mișcare 
sportivă proprie. Așa cum re
marca Încă diin primii ani de 
după eliberare tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „spor
tul a fost un lux de care ma
sele largi ale tineretului nn 
s-au putut bucura".

Și dacă astăzi educația fizică 
și sportul au devenit activități 
de interes național, activități 
la care au acces toți oamenii 
muncii, este pentru că partidul 
a apreciat just contribuția lor 
la dezvoltarea generală a na
țiunii noastre socialiste. Și 
dacă astăzi purtătorii culorilor 
sportive ale țării produc o pu
ternică impresie în lume prin 
talentul și iscusința lor. obțin 

pionatele europene de la De
brețin (Ungaria). Dealtfel. în
trecerile de la Floreasca cons
tituie și un test decisiv In ve
derea selecționării echipei pen
tru C.E

Astăzi, la Tel-Aviv, în meci amical

ISRAEL-ROMÂNIA, LA FOTBAL
® Alic absențe în lotul nostru : ștciăncseu șl Dalacl
• Augustin, Ungurcanii, Iovan și speriatu—noii convocațl

TEL-AVIV, 7 (prin telefon). 
După aproximativ două ore și 
jumătate de la plecarea din 
București, echipa de fotbal a 
României a sosit în localitate, 
pe calea aerului. Delegația 
noastră a fost întîmpinată de 
reprezentanți ai forului de spe
cialitate, de comentatori și 
fotoreporteri. Cum era și fi
resc, antrenorul Valentin Stă- 
nescu a fost solicitat cu diver
se întrebări privind jucătorii 
deplasați, privind formația pe 
care o va alinia.

înaintea plecării din țară, 
adică marți la prinz, din cauza 
accidentărilor survenite în e- 
tapa de campionat, au fost o- 
perate unele modificări în com
ponența lotului deplasat. La 
Cămătaru, Muntea'nu II și Stoi
ca se renunțase încă în primele 
ore ale convocării. In ziarul de 
marți, anunțam, însă, că și în 
grupul celorlalți accidentați e- 
xistă unele semne de întrebare, 
asupra posibilității de re
cuperare a unora dintre jucă
tori. Ștefănescu și Bălăci au 
rămas și ei acasă, fiind lăsați 
la clubul lor cu indicația de a 
urma diverse tratamente. Ast
fel, au apărut în lot (din lotul 
lărgit aprobat mai demult de 
Biroul federal) Ungureanu, Au
gustin și Iovan. Și rezerva 
de portar s-a schimbat : a fost 
adus Speriatu în locul lui ,Mo- 

performanțe de răsunet în 
competițiile internaționale este 
pentru că partidul a creat 
sportului condiții din ce in ce 
mai bune de manifestare, de 
dezvoltare în consens cu ma
rile transformări revoluționare 
petrecute în toate domeniile 
vieții economico-sociale.

Sînt realități la care acum, 
în preajma marelui jubileu, 
la împlinirea a 60 de ani de la 
Întemeierea Partidului Comu
nist Român, ne gindim cu ini
mile pline de gratitudine și 
mîndrie patriotică. Și nu pu
tem să nu ne gindim, în aces
te momente sărbătorești, la 
treptele trainice care i-au fost 
făurite, întru permanentă as
censiune, mișcării noastre spor
tive. La importantele eforturi 
de reconstrucție și construcția 
a bazei materiale a sportului, 
la menționarea acestuia în rîn
dul problemelor de stat șl In 
prima Constituție a României 
socialiste, la sutele de mii do

(Continuare in pag. 2-3)

Duminică, la Brăila

RUGBYȘTII DEBUTEAZĂ
In sezonul de primăvară

Mai sînt patru zile pină la 
debutul rugbyștilor in noul se
zon internațional de primăvară, 
patru zile pină la startul tn 
tentativa de a recuceri „Cupa 
FIRA" (atribuită anual celei 
mai bune echipe continentalei, 
patru zile de pregătiri asidue_ 
După succesele categorice asu
pra echipelor naționale ale Po
loniei (33—0) și Franței (15—0) 
este de presupus că ei vor Iz
buti duminică Ia Brăila o nouă 
victorie în dauna ItalieL 

raru. Așadar, iată că la aceas
tă penultimă repetiție, înain
tea dificilului meci-retur cu 
reprezentativa Angliei, condu
cerea tehnică a reprezenta
tivei se vede în situația de ■ 
nu putea trimite în teren for
mația conturată și rodată tn 
acțiunile întreprinse pină a- 
cum. „Niciodată, de cînd sini 
antrenor la lot, nu m-am întil- 
nit cu astfel de situații critice, 
ne spunea antrenorul Valentin 
Stănescu. Mergem însă înain
te și noi trebuie să facem totul, 
pentru ca în întilnirea cu echi
pa Israelului — un test care 
schimbă oarecum datele pro
blemei — să obținem nu numai 
un rezultat bun, dar și unele 
puncte de reper pentru exame
nele oficiale din preliminariile 
C.M.".

Este vorba, intr-adevăr, de 
un meci in deplasare, de un 
adversar care și el își verifică 

.potențialul pentru preliminarii
le C.M., care are și el planuri 
și ambiții.

Să nu uităm, totuși, că tn 
palmaresul întîlnirilor cu repre
zentativa Israelului (toate au 
avut loc la Tel-Aviv). ..tricolo
rii" n-au pierdut nici un joe

Stelian TRANDAF1RESCU

(Continuare in pag. 2-3)



LUCRĂRILE CONGRESULUI GENERALE SCORURI MARI BOGATĂ ACTIVITATE ÎN HAM
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

(Urmare din pag. 1)

domeniilor de activitate, pre
cum si a județelor. Congresul a 
aprobat în unanimitate ca în 
Consiliul Central al U.G.S.R. 
să fie aleși un număr de 257

membri și 84 membri supleanți. 
Congresul a aprobat, de ase
menea. în unanimitate ca din 
Comisia Centrală de Cenzori să 
facă parte 35 de tovarăși.

Lucrările Congresului conti
nuă. urmînd a fi reluate în 
plen miercuri dimineața.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EMIL GHIBU
După ce a dat o înaltă apre

ciere cuvîntării rostite la Con
gres de secretarul general al 
partidului, .vorbitorul, în nume
le Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport a ex
primat deplinul acord față 
de conținutul documentelor 
Congresului U.G.S.R., cu profun
de implicații și în activitatea 
sportivă.

Indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la satis
facerea cerințelor obiective ale 
tineretului de a se distra, de a 
dansa și a practica sportul — 
a spus vorbitorul — trebuie să 
determine acțiuni energice 
din partea C.N.E.F.S.. a sin
dicatelor și organizațiilor de 
tineret pentru a organiza în 
mod plăcut și cu influențe po
zitive sub aspect educativ și 
social activitățile sportive cu 
tineretul, ca o contribuție în
semnată la formarea multilate
rală a acestuia, la dezvoltarea 
lui fizică, morală și intelectua
lă. în lumina acestor indicații 
vom acționa pentru valorifica
rea deplină a virtuților etice și 
estetice ale sportului, pentru 
legarea mai strînsă a educației 
fizice și sportului de activita
tea de producție, folosirea tim
pului liber pentru recreare si 
refacerea capacității de muncă 
|d creație.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la diversele activități de 
educație fizică și sportive, or
ganizate de sindicate In colabo

rare cu Consiliul Național pen
tru Educație Fizică si Sport, cu 
Uniunea Tineretului Comunist 
arătîrid că activitatea celor 2 800 
de asociații sportive din între
prinderi și instituții, precum și 
a celor 27 cluburi sportive 
muncitorești a determinat 
dezvoltarea sportului de masă 
în rîndurile oamenilor muncii 
precum și afirmarea sportivilor 
de performanță din aceste uni
tăți, atît în cadrul campionate
lor republicane cît și în com
petițiile internaționale. Tot
odată, vorbitorul a criticat 
slaba eficiență social-educativă 
a unor activități sportive, sub
liniind că este necesar ca or
ganizațiile sindicale în colabo
rare cu cele sportive să acțio
neze cu perseverență pentru 
creșterea calității și eficien
ței întregii activități sportive 
de masă și performanță.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
este hotărît ca împreună cu 
sindicatele și Organizațiile de 
tineret, să acționeze pentru 
perfecționarea activității spor
tive muncitorești, pentru a pu
ne mai bine în valoare întregul 
potențial material și uman de 
care dispunem, pentru asigura
rea unui puternic conținut edu
cativ al activității sportive și 
pentru consolidarea prestigiului 
sportului românesc pe toate 
meridianele lumii.

LUCRĂRILE IN SECȚIUNILE CONGRESULUI
După-amiază. lucrările Con

gresului s-au desfășurat în cele 
șase secțiuni, pa domenii de 
activitate.

Lucrările Secțiunii pentru 
dezbaterea sarcinilor ce revin 
sindicatelor în domeniul activi
tății politice, cultural-educative, 
sportive și turismului de masă 
au fost conduse de Aurel Duca, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

La lucrările secțiunii au par
ticipat 510 delegați și invitați.

Au luat cuvîntul 58 tovarăși 
— muncitori, tehnicieni, ingi
neri. activiști ai sindicatelor, 
directori de case de cultură, 
cluburi și biblioteci, oameni de 
artă și cultură, cadre didactice.

Participanții la dezbateri 
și-au exprimat aprobarea si ade
ziunea unanimă, entuziastă fată 
de cuvîntarea de inestimabilă 
valoare teoretică șl practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită la înaltul forum al sin
dicatelor.

Totodată, a fost afirmat acor
dul deplin față de documentele 
supuse dezbaterii Congresului 
U.G.S.R.

O problemă importantă care a 
făcut obiectul dezbaterilor pur
tate a fost aceea a necesității 
continuei dezvoltări a activită
ții de educație fizică, turism, 
sport de masă Și de performan

tă in rîndurile oamenilor mun
cii din întreprinderi și insti
tuții, menită să contribuie la 
fortificarea sănătății, călirea or
ganismului. recreare și petre
cerea utilă și în chip educativ 
a timpului liber, la creșterea 
productivității muncii si afir
marea prestigiului sportului ro
mânesc în lume.

Sindicatele din întreprinderi 
și instituții au sprijinit efectiv 
asociațiile și cluburile sportive 
pentru a desfășura, eu conti
nuitate. o susținută activitate 
de antrenare a maselor largi de 
oameni ai muncii și a membri
lor lor de familie la practica
rea în mod sistematic. în ca
drul competiției sportive națio
nale „Daciada", a exercițiilor 
fizice si sportului.

în domeniul activității spor
tive de performantă s-a solici
tat ca sindicatele, asociațiile și 
cluburile sportive să se preocu
pe mai mult de consolidarea 
unor unități sportive puternice, 
care să asigure pregătirea unor 
sportivi competitivi Pe plan in
tern și internațional, să orga
nizeze cu forme eficiente mun
ca politică și de educafe a spor
tivilor în spiritul normelor 
eticii și echității socialiste, a 
moralei comuniste. în spiritul 
dragostei și dăruirii pentru 
patrie.

IN „CUPA ROMÂNIEI
LA HOCHEI

Turneul final / începe vineri
Ieri au continuat la Galați și 

Miercurea Ciuc jocurile prelimi
nare din cadrul „Cupei Româ
niei" la hoclici. Partidele s-au 
încheiat cu victorii la scor ale 
echipelor favorite.

a 
campionatelor 
„B", în timp 
internațională

Diviziei „A"

Clasamentele Diviziei

TREPTELE TRAINICE
(Urmare din pag. 1)

entuziaști participanta în pri
mele competiții de masă, la 
numeroasele documente Elabo
rate de partid prin care a fost 
direcționată, cu înțelepciune și 
deplină înțelegere a esenței 
sale sociale, evoluția mișcării 
sportive.

De bună seamă, cele mal pu
ternice afirmări în activitatea 
de educație fizică și sport s-au 
înregistrat în ultimii 15 ani, 
ctod și acest domeniu a cunos
cut creșteri calitative fără pre
cedent, determinate de viziu
nea nouă. revoluționară, a 
•ecretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Conferințele pe țară ale miș
cării sportive din anii 1967 și 
1975, Legea sportului votată de 
Marea Adunare Națională din 
decembrie 1967, hotăririle ple
narelor C.C. al P.C.R. privind 
•cest domeniu. Documentele 
Congreselor IX, X, XI și XII, 
ale Partidului, in care au fi
gurat' importante precizări și 
•-au hotărît Unii directoare 
privind continua dezvoltare a 
activității sportive, numeroase 
alte documente au însemnat 
tot atîtea prilejuri de ridicare 
pe o treaptă superioară a 
mișcării sportive. în toate a- 
eeste documente a fost întot-

ALE ASCENSIUNII
deauna subliniată necesitatea 
atragerii oamenilor muncii. a 
întregului tineret' al patriei la 
practicarea exercițiului fizic și 
sportului, ca o condiție esen
țială a dezvoltării unei națiuni 
viguroase, sănătoase, dinamice, 
a formării și educării OMULUI 
NOU al societății socialiste. 
„Acționînd în spiritul Progra
mului partidului de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, care 
prevede că -cultura fizică și 
sportul vor face parte inte
grantă din măsurile privind 
dezvoltarea fizică armonioasă 
și păstrarea sănătății poporu
lui», partidul și guvernul vor 
acorda și in viitor o atenție 
deosebită dezvoltării activității 
în acest domeniu, asigurării 
condițiilor pentru ca poporul 
român, tineretul patriei să 
crească cît mai sănătos și. vi
guros, capabil să-și îndepli
nească cu succes rolul istoric 
de constructor al socialismului 
și comunismului — .arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din 
1975.

O afirmație care atestă grija 
deosebită a conducerii partidu
lui pentru sănătatea poporului, 
pentru viitorul națiunii noas
tre.

• LA GALATU în primul meci 
al cuplajului Metalul Sf. Gheor
ghe a întrecut pe Tîrnava Odor- 
hei cu 16—7 (5—1, 4—2, 7—4).
Joc (lestul de echilibrat în ulti
mele două reprize, animat, dar, 
din păcate, presărat cu multe du
rități din partea învingătorilor, 
care au totalizat 50 de minute de 
penalizare I Au marcat : Ugrom 
3, Ungureanu 3, A. Fodor 3, Ke- 
menessy 2, Sarosi 2, Sz-abo, Niță 
și Popa (Metalul),, respectiv Z. 
Torok 2, ”
Bayer si Peter. Au condus arbi
trii : N. ~ ~ ‘ ‘ ”
Dinu și L. Petrescu.

Steaua — Progresul M. Ciuc 
10—4 (1—2, 5—0, 4—2). Partidă

destul de echilibrată, in care 
Progresul a evoluat foarte bine 
în prima repriză. Steaua, incomo
dată de adversar, nu și-a putut 
etala potențialul obișnuit. Autorii 
golurilor : Justinian, Chiriță, Hă- 
lucă, V. Huțanu, Udrea, Cazacu, 
Ioniță, Todor, Popescu și Olenici, 
respectiv Both (2), T'”’
Ferenczi. Au arbitrat : 
L. Petrescu (București) 
nache (Galați).

Miercuri, de la era 
dispută meciurile Steaua 
nomia Cluj-Napoca și Galați -- ---- -

acest campionat ; Steaua

2, Deaky, Solyom, Ban,

Enache (la centru), M.

„ca-

Kedves și 
M. Dinu, 
și N. E-

15,30 se 
— Agro- 
Dunărea 

Metalul Sf. Gheorghe.
T. SI1SIOPOL, coresp.

• LA MIERCUREA CIUC, echi
pa noastră campioană, Dinamo 
București, a Întrecut cu 10—4, 
(2—1, 4—1, 4—2) pe Avintul Gheor
gheni. Dispută mal echilibrată 
doar în prima și ultima repriză, 
cu faze spectaculoase și goluri 
frumoase. Dinamo, mai experi
mentată, a fructificat prompt 
inexactitățile de apărare ale 
Avîntului. Au marcat pentru Di
namo : Tolre 3, Costea 2, Moro- 
șan 2, Pisăru, Solyom și Dumi- 
trache ; pentru Avintul : Andrei 
2. Z. Antal șl Benedek. Au con
dus arbitrii : T. Szabo (la cen
tru), Gh. Tasnadi și I. Becze.

Programul de miercuri (de ia 
ora 16,30) cuprinde jocurile Di
namo — A.S.E. Sportul studen
țesc și Sport Club — Liceul 
Miercurea Ciuc.

V. PAȘCANU, coresp.
• F.R.H. a decis ca, In urma 

cererii cluburilor, turneul final 
de 4 echipe al „Cupei României", 
programat la Galați, să se dispu
te în zilele de vineri 10, stmbătă 
U și duminică 12 aprilie.

Handbalul se află în plină e- 
fervescență competițională : 
început returul 
Diviziilor „A" și 
ce activitatea 
continuă.

Prima etapă a
— soldată cu numeroase sur
prize — a adus schimbări în 
clasamente. La fete. Știința 
Bacău a depășit la golaveraj 
pe Rulmentul, trecînd în frun
te. iar Constructorul Timișoara 
a obținut primul său punct din 

a
pierdut aproape incredibil un 
punct la Relon Săvinești, H. C. 
Minaur a urcat Pe podium, iar 
Știința Bacău a schimbat lo
cul cu U. Craiova.

îmbucurătoare sînt și veștile 
privind arbitrajul. Din relată
rile primite, atit cuplurile al
cătuite sau conduse de
valeri ai fluierului" cu vechi 
state de serviciu (Vasile Sidea, 
Pantelie Cârligeanu. Remus An- 
tochi, Vladimir Cojocarii. Con
stantin Căpățînă), cit și cele 
in care „cap de coardă" au fost 
arbitri tineri (orădeanul Gh. 
Șandor, de pildă) au avut pres
tații pe măsura așteptărilor, 
contribuind la buna desfășura
re a jocurilor.

Dar. campionatul abia a re
început...

SCURTE
C INT1LNIRI 

LE. La Arad 
bla partidă 
le masculine _  _______  ___
ria și Samot Arangelovat (Iugo
slavia), în ambele meciuri vic
toria revenind gazdelor cu 
30-17 (17—8) și 27—20 (12—10),
la capătul unor evoluții de bună 
calitate. (N. Străjan — coresp.)

© La Oradea a avut loc intîl- 
nirea dintre formațiile masculine 
C.S.U. și Găzlâng Ilajduszoboszlo 
(Ungaria), studenții orădenl obți- 
nînd victoria cu 25—21 (12—4). Ei 
au avut în Tudor șl Hosu pe cei 
mai eficace jucători. (P. Lfirincz 
— coresp.).
• Timp de două zile, la Cra

iova, a avut loc un turneu de 
handbal masculin, dotat cu „Cu
pa Universitatea**. A cîștlgat Uni
versitatea Craiova, care a între-

INTERNAȚIONA- 
s-a disputat du- 
dintre echipe- 

de handbal Glo-

F£MASCULIN

1. STEAUA 10 9 1 0 246-191 19 1. ȘTIINȚA J
2. Dinamo Buc. 10 6 1 3 199-169 13 2. Rulm. Bv
3. H.C. Minaur 10 6 0 4 201-179 12 3. M. Tg. Mi
4. Poli Tim. 10 6 0 4 178-162 12 4. TEROM 1
5. Gloria Ar. 10 5 0 5 170-155 10 5. Progresul
6. Relon Săv. 10 4 1 5 183-198 9 6. U. Cj-Nap
7. Știința Bc. 10 4 0 6 208-209 S 7. Constr. B.
8. U. Craiova 10 4 0 6 188-220 1 •. Textila Bi
8. Dinamo Bv. 10 3 1 6 180-200 7 9. U. Tim.

10. C.S.M. Borz. 10 1 0 9 153-223 2 10. Constr. Ti

Debut fi in returul Divii
Seria I: Uni-

A.S.A.
MASCULIN.

versitatea București
Tg. Mureș 23—18 ; Universitatea 
Iași — Comerțul Constanța 
14—21 ; Celuloza Brăila — Pe
trolul Telejean 17—17 ; Metalul 
Vaslui — Independența Vaslui 
19—20 ; Nitramonia Făgăraș — 
Tractorul Brașov 22—15. In
clasament, pe primele 3 locuri: 
1. Nitramonia Făgăraș 14 p, 2. 
Petrolul Teleajen 13 p, 3—4. 
Independența Sibiu 12 p (gol
averaj 175—169) ; Metalul Vas
lui 12 p (191—195). Seria a 
Il-a : Utilajul Știința Petro
șani — Metalul Hunedoara 
19—16 ; Minerul Moldova Nouă 
— C.S.M. Reșița 16—14 ; Unio 
Satu Mare — Constructorul 
C.S.U. Oradea 12—16 ; Univer
sitatea Cluj-Napoca — 
Lugoj 29—18. în clasament : 
Universitatea Cluj-Napoca 
p, 2. Minerul 
(204—179) ; 3.
C.S.U. Oradea 14

Timișul
1.
17

Cavnic 14 p 
Constructorul 
p (172—149).

FEMININ.
Sf. Gheorghe 
lui 12—8 ; U 
rești — Relei 
Vulturul PI 
Dorobanțul P 
pid Bucureșț 
București 19- 
Constanța — 
34—11. In cir 
tehnica Const 
turul Ploiești 
București 14 
Voința Odorh 
rad 21—19 ; C 
tramonia Făg 
mistui Rm. 5 
Sighișoara 2 
torul Hunedos 
iova 16—20 ; 
Gloria Bistriț 
samen’ ; 1. C 
2, C.F.R. Crai 
tila Zalău 12

ȘTIRI
Chimia Cralo-cut cu 29—22 pe 

va, cu 29—20 pe Metalurg Skoplje 
(Iugoslavia) și cu 31—23 pe Cal
culatorul București. (V. Popovici 
— coresp.).
• La Baia Mare «-a des

fășurat un turneu de handbal 
masculin, dotat cu „Cupa Primă
verii", la care au participat echi
pele Voința, Gloria, Cuprom și 
Faimar din localitate. Pe primul 
loc s-au situat handbaliștii de la 
Voința, învingători tn toate par
tidele. (L. Chira — coresp.).
• Intre 15 și 19 aprilie se va 

disputa în Spania cea de a Xl-a 
ediție a „Cupei țărilor latine". 
Participă reprezentativele mascu
line ale Italiei, Portugaliei, Spa
niei, Maroc (seria I), României, 
Franței, Braziliei șl Belgiei (se
ria a n-a).

La Hunedoara,
secunde Intr

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
LA ZI, IN ACTIVITATEA 

BASCHETULUI
IONEL PAVEL LIDER MERITUOS 

LA DIRT-TRACK
IN „CUPA F.R.M."

Ediția din ai 
natelor naționi 
seniorilor, des: 
lentul bazin (! 
doara, a cor 
puncte de ve 
Comparînd ev< 
buni înotători 
ciul cu Polon: 
cembrie- 1930, i

SIBIU, 7 (prin telefon). învin
gător în două din cele trei re
uniuni anterioare, tîpărul și ta
lentatul motociclist sibian Ionel 
Pavel a cîștlgat și cea de-a patra 
etapă a „Cupei F.R.M.“ Ja dirt- 
track, desfășurată marți după- 
amiază pe pista de zgură a sta
dionului Voința din localitate. 
Cu un plus de superioritate teh
nică și cu o pregătire corespun
zătoare el s-a detașat categoric 
In toate manșele, fiind aplaudat 
la scenă deschisă de cele cîteva 
mii de suporteri aflați în tribune. 
Principalul lui adversar a fost... 
antrenorul său de la lotul repre
zentativ, maestrul sportului Cor
nel Voiculescu, care — în ascen-

A ÎNCEPUT „CRITERIUL
Pe terenurile complexului „23 

August4* (băieții) și pe cele de 
la Tenis Club București (fetele) 
au început întrecerile primului 
concurs de tenis în aer liber al 
sezonului, „Criteriul dc primă
vară**. Printre faVoriți : O. Vîl- 
cloiu (Dinamo Brașov), L. Man- 
caș (Steaua), Tr. Marcu (Dinamo 
Brașov), precum și Elena Trifu 
(Progresul), Mariana Hadgiu (Cu
prom Baia Mare) și Camelia Chi- 
riac “
n, 
l-a

(I.C.I.M. Brașov). In turul 
juniorul FI. Chiru (Steaua) 
întrecut, după un meci fru-

siune de 
pășească 
gători N. Rîureanu, Al. 
Bobllneanu și Gh. Sora.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. 
Pavel (Voința Sibiu) 12 p, 2. 
Volculescu (Metalul Buc.) 11 
3. N. Rîureanu (I.P.A. Sibiu) 
p. CLASAMENTUL GENERAL 
DUPĂ PATRU ETAPE : 1. I. Pa
vel 45 p, 2. N. Rîureanu 40 p,
3. 'Gh. Sora (Metalul Buc.) 35 p,
4. C. Voiculescu 32 p, 5. Al. Pîs 
(Voința Sibiu) 29 p, 6. St. Pos- 
tolache (C.S. Brăila) 27 p.

Joi după-amiază va avea loc 
etapa a V-a, pe stadionul Meta
lul din Capitală.

Traian IOANIȚESCU 

DE PRIMĂVARĂ" LA TENIS
mos, pe experimentatul Z. Ne
meth (Cuprom) cu 6—4, 4—6, 
6—3. Cîteva rezultate din turul 
în (masculin) : Ciucă — Stănescu 
6—2, 6—3 ; Caragață — Bondoc 
6—3, 6—2 ; Șesu — Popescu 6—3, 
6—2 ; Nisiparu — Mălîia 6—2, 6—1. 
Fete (turul 1) : Dana Cherebețiu 
— Monica Tupiță 7—5, 6—3 ; Va- 
Bilica Ivan — Rodica Joscău 6—2, 
6—1. Concursul continuă, orele de 
desfășurare fiind 8—12_ și 14—20 
pînă duminică. (S. IONESCU — 
coresp.).

formă — a reușit să-i de- 
pe experimentați! aler-

— i.Pîs,

i. 
c. 
p,
10

• Turneul internațional de bas- 
chet-junioare de ' 
«e va desfășura 
program : vi----
România junioare 
dete, Bulgaria — 
stmbătă. de la ora 17 
eadete — Bulgaria, România ju
nioare — R.D. Germană ; sim- 
bătă, dc la ora 10 : România ca- 
dete — R. ri Germană, România 
junioare

la Alexandria 
.șura după următorul 
'ineri, de la ora 17 : 

— România ca
ll.D. Germană ;

România

Bulgaria.

ALF1NIADA DE IARNA ’81

vineri, sîmbătă și dumi- 
va disputa ultimul 
semifinale a „Cupei 
la băieți. Amintim

tur 
Ro- 
cla- 
tur-

1. Dinamo Bucu- 
Constanța 

C.S.U. Sl- 
,U“

• Tot 
nică se 
al fazei 
mâniei “
samentele înaintea acestor 
nee (după car© vor fi cunoscute 
echipele calificate în turneul fi
nal — cite două din fiecare se
rie) : seria I : 1. Steaua 10 p, 2. 
I.C.E.D. 10 p, 3. Urbis 9 p, 4. Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași 7 p ; 
seria a Il-a
rești 12 p, 2. Farul 
9 p, 3. Rapid 8 p, 4 
biu 7 p ; seria a IH-a ; 1. „ 
Cluj-Napoca 11 p, 2. C.S.U. Bra
șov 11 p, 3. Universitatea Timi
șoara 8 p, 4. Dinamo Oradea 
6 p. Turneele se vor disputa (în 
ordinea seriilor) în Capitală, la 
Constanța și la Timișoara.

4.

Flavius Vișan

200 m liber :
400 m liber :
200 m fluture : 
Mihai Mandach

100 m spate :
200 m spate :
Ștefan Mitu

200 m mixt :
400 m mixt :
200 m liber : 
Iloria Lucaciu

100 m fluture :
200 m fluture :

Alpinlada de iarnă a seniorilor, 
desfășurată în Cheile Bicazului 
(prima etapă) și Făgăraș (etapa 
a Il-a), a prilejuit cîteva consta
tări îmbucurătoare privind evolu
ția alpinlștilor seniori.

In primul rînd — o constatare 
privind numărul echipelor. Ală
turi de cele opt echipe, care luau 
parte de obicei (Armata Brașov, 
Dinamo Brașov, Electro Sf- Gheor
ghe. Torpedo Zărnești, Metalul 
Hunedoara, I.C.I.M. Brașov, Vo
ința Sibiu și Minerul Bălan), au 
fost prezente — pentru prima 
oară — altele două : Azomureș 
Tg. Mureș și Metalul Gheorgheni.

O a doua constatare ține de 
tehnica ascensiunilor. Pentru 
prima oară s-au escaladat, pe 
timp de iarnă, trasee de categoria 
6 B. Concret, s-au făcut ascen
siuni pe traseele „Armata", „San
tinela de la Gîtul Berbecului", 
iar alpiniștii de la Armata Bra
șov au realizat, in premieră, as
censiunea pe „Traseul intersec
tat" (categoria 6 B).

înaintea startului în etapa a 
H-a, clasamentul era foarte strîns,

nu mal puțin de jumătate din 
numărul echipelor realizaseră a- 
celași număr de puncte — 96.

în etapa a H-a, desfășurată în 
Făgăraș (punct de plecare cabana 
Arpaș), fiecare echipă a parcurs 
o creastă nordică (Viștea, Gîr- 
d om anul, creasta Tărîței, Turnu
rile Podragului) apoi, ajungînd 
Pe o creasta principală a Făgă
rașului, în puncte diferite, s-au 
îndreptat spre Podragul, escala- 
dînd ,,V"-ul Arpășelului și sosind 
la Bîlea-Lac.

Evident, Al pin iada din acest an 
a fost superioară edițiilor (lin 
anii trecuți. In final, patru echipe 
au totalizat același număr de 
puncte (Armata Brașov, Dinamo 
Brașov, Torpedo Zămești și Me
talul Hunedoara), ceea ce va 
face ca etapa de vară a Alpinia- 
dei republicane să fie viu dispu
tată pentru cîștigarea primului 
loc in clasamentul general. De 
notat dificultatea traseelor par
curse, ceea ce indică o creștere 
valorică a alpinismului nostru.

S. NORAN

O în turneul de la Timișoara 
tșl va face debutul ca antrenor 
divizionar „A" prof. Gheorghe 
Roman. El a prelaut conducerea 
tehnică a echipei Universitatea 
Cluj-Napoca, unde ă evoluat ca 
jucător de bază pînă în primă
vara acestui an.

• Lotul de seniori va participa 
săptămîna viitoare, sub denumi
rea Selecționata orașului Bucu
rești, la tradiționalul turneu do
tat cu „Marele premiu al orașu
lui Sofia-, alăttirl de reprezenta
tivele altor capitale și anume : 
Ankara, Belgrad, Havana, Mos- ■ 
cova, Praga, Varșovia și firește 
Sofia.

• A încetat de viață Gheorghe 
Benone, profesor la Școala gene
rală nr. 69 și antrenor la Clubul 
școlar de baschet, apreciat teh
nician care a ridicat numeroase 
elemente de valoare în echipele 
naționale de junioare și d.© seni
oare.

Cei patru 
sînt numai cîți' 
torii care au r< 
piscina hune, 
îmbunătățească 
formanțele optii 
în 
am 
de 
tor 
Bunaciu sau - 
vîrstei sale — < 
Pătrășcoiu. In 
cifrele băi&țiîbr 
contestabil ma 
cele din întrece 

Așadar, se po; 
ca printr-o acti 
organizată, print 
propiată simțit 
țele actuale ale 
lui modern (preț 
mare intensitate 
ieșirea din ano 
lungă perioadă, 
noștri.

Să fim bine 
țațele de la Hui 
da nimănui sigi 
în sezonul de i 
înotul românesc 
mare salt de cal 
bele masculine, 
însă ușor previzi 
pe această cale, 
certe șanse de 
noi în ierarhiil 
(deocamdată). C 
la această situați

Printr-o măsur 
grup format din 
tați înotători a 1 
spre pregătire ai

tot concur: 
înregistrat 
valoare moi 
celor obținu



L
noastră

la Hunedoara, in campionatul european

ijată...) I
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B“
C.S.M. 

icția Vas- 
ea Bucu- 
?ti 18—16; 

Textila 
[—9 ; Ra- 
Confecția 
irotehnica 
i Galați 
1. Hidro- 

p, 2. Vul- 
Confecția 

i a Il-a : 
him ia A- 
jiu — Ni- 
-15 ; Chi-

Voința 
Construc- 

.F.R. Cra- 
Zalău - 

l tn cla- 
ibiu 19 p, 
p, 3. Tex-

I
I
I
I
I
I
I
I

din cele trei disputate. Iată re
zultatele înregistrate : 1966 :
2—1 (1—1) ; 1974 : 1—0 (0—0) | 
1978 : 1—1 (0—0). Ce va fi 
miine seară 7 Iordănescu, care 
îmbracă în acest meci al 59-lea 
tricou al reprezentativei și a- 
pare pentru a treia oară pe 
stadionul Bloomfeld, declara 
în numele coechipierilor săi : 
„Atunci cînd ne-am mobilizat 
la maximum, am realizat jocuri 
bune și rezultate pe măsura a- 
devăratelor noastre posibili
tăți. Vom păși in teren cu a- 
ceastă hotărire". *

In ce privește echipa Israe
lului, ‘antrenorul englez Jack 
Menstel care pregătește jocul 
retur de la 29 aprilie, cu echipa 
Școției (în deplasare), din ca
drul preliminariilor C.M.. are 
la dispoziție un lot din care 
lipsesc patru titulari (trei evo
luează în prima ligă a campio
natului englez și unul în Franța).

Iată formațiile probabile care 
se vor alinia Pe teren (ora 16 
locală. 17 ora României), la 
fluierul unei brigăzi de arbitri 
din Israel, avîndu-1. la centru 
Pe Iair Tilingher :

ISRAEL : Haviv — Ekboiz, 
Sum, Bar, Macbnes — Leitoni. 
Sinai, Coben — Tabak, Levi, 
Dam ti

ROMANIA : Iordache — Ne
grită, A. Nicolae. Sameș, Ungu- 
reanu — Țiclcanu, Beldeanu, 
Iordănescu — Crișan, M. Sandu, 
M. Răducanu.

Pe lista de rezerve a echipei 
noastre vor figura Speriatu, 
Augustin, Iovan. M. Zamfir, 
Tălnar si Cîmpeanu II.

Astăzi, la Dlâgocvgrad
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IM DE REVIRIMENTUL 
R PENTRU A NE GÎND1 
SERIOS SALT CALITATIV

Astăzi, la Blagoevgrad, 
prezentativa noastră de tine
ret întîlnește în meci amical 
formația similară a Bulgariei. 
Reamintim că partida se înca
drează 
gătire 
Anglia 
prilie, 
cu turneul sud-american 
iarnă, urmînd să Se 
săptămîna viitoare, la Ploiești, 
cînd parteneră va fi reprezen
tativa „B“ a U.R.S.S.

în programul de pre- 
a meciului oficial cu 
(tineret), de la 28 a- 

care a început odată 
din 

încheie

cu
român

la 400 m?

PARTIDĂ DECISIVĂ PENTRU CALIFICARE
ÎNTRE JUNIORII ROMÂN!

Gh. Popa — Roman. Balint, 
Preda. Eduard — Cioroianu, 
Hanghiuc, Stoica — M. Radu, 
Sertov, Udrică. Aceasta a fost 
echipa care, cu două săptă- 
mîni în urmă, la Mako, a ter
minat la egalitate, 0—0, cu 
reprezentativa de juniori a 
Ungariei, partidă din prelimi
nariile campionatului euro
pean. Un rezultat bun, un prim 
pas important pe drumul cali
ficării. Dar următorul, cel de
cisiv, va trebui făcut astăzi la 
Hunedoara. Pe gazonul stadio
nului Corvinul, cele două e- 
chipe se vpr întîlni din nou 
pentru a disputa celelalte 80 
de minute ale dublei lor con
fruntări, la sfîrșitul cărora se 
va cunoaște echipa ce se va 
alinia la startul turneului fi
nal din R.F. Germania. Echipa 
noastră, cea subliniată la în
ceputul acestor rînduri, plus 
rezervele (Gîrjoabă, Vuia, Czi- 
ka, Niculcioiu, Gafencu. lancu) 
și-a încheiat ieri pregătirile e- 
fectuate la Hunedoara. Mircea 
Rădulescu, antrenorul lotului, 
lucid și precaut, afirma că 
cele 80 de minute de la Hu
nedoara vor fi mult mai grele 
decît cele de la Mako. „Tocmai 
pentru că echipă va fi obli
gată să joace la fel de precaut 
in apărare ca in prințul meci, 
dar să și construiască mai 
mult, să atace cu vigoare și 
îndrăzneală pentru a înscrie și

a-șî apropria victoria. Cu alte 
cuvinte, va trebui să interpre
teze o altă partitură, mult ma> 
complexă"...

Intr-adevăr, așa stau lucru
rile. finind seama de valoarea 
adversarului — cu cinci jucă
tori care evoluează în primul 
campionat al fotbalului ungar 
— de faptul că, la rîndul lor. 
juniorii oaspeți își vor juca 
pînă la capăt toate șansele, ti
nerii noștri jucători vor trebui 
să nu facă nici' cel mai mic 
rabat efortului și dăruirii pen-

Priviri spre eșalonul secund

„DOUĂ VIORI" ÎN DERDYUL DE LA ARAD
Două foste divizionare ,,A“, 

și F. C. Bihor, prima, 
incontestabil 

a diviziei 
candidată 

două echipe

Șl UNGUR!
tru a ciștiga meciul. Și pen
tru a revanșa. în acest fel, 
promoția anului 1969. promo
ția lui Geolgău. Suciu, FI. Pop, 
Turcu, Ralea, care a capotai 
la Brașov în fața juniorilor un
guri (0—3) !

Nu sînt anunțate modificări 
în cele două formații față de 
cele care au evoluat la Mako. 
Partida va începe la ora 16 și 
va 
N. 
R.

fi condusă ’» arbitrul grec 
Zlatanos, ajutat la linie de 
Stîncan și C. Jurja.

laurențiu DUMITRESCU

DE VORBA CU VIOREL MATEIANU...

i a campio- 
e înot ale 
te în exce- 
din Ilune- 
din multe 

o reușită.
: celor mai 
irii la me
ii luna de- 
e de la in-

door-ul hunedorean, 
terval de numai trei 
obține concluzii i 
Iată, dealtfel, exemplele cele 
mai edificatoare, tabelul de mai 
jos cuprinzînd noile recorduri 
stabilite la Hunedoara (prima 
coloană), vechile recorduri 
(coloana a doua) și rezultatele 
din decembrie :

la un in- 
i luni, vom 
interesante.

1:53,84 1:55,60 1:56,40
4:02,68 4:05,73 4:09,27
2:06,81 2:08,70 2:13,50

58,70 59,47 60,20
2:05,23 2:07,56 2:08,54

2:08,55 2:11,00 2:11,14
4:34,56 4:42,80 4:51,00
1:55,21 1:55,60 2:00,50

56,91 57,86 60,20
2:08,54 2:08,70 2:13,50

recordmani 
lintre înotă- 
t recent, în 
lână, să-și 
stanțial per- 
e. Este drept, 
masculin nu 
iun rezultat 
lă asemănă- 
de Carmen 

corespunzător 
către Anca 

isamblu însă, 
au- fost in- 
bune decît 

i feminine.
! Se poate 

ite mai bine 
a muncă a- 

de cerin- 
ntrenamentu- 
ire zilnică de 
să întrezărim 
mat, după o 
a înotătorilor

țeleși ; rezul- 
doara nu pot 
anța că încă 

de pildă, 
face un 

și în pro- 
lucru este 
continuînd 

au

ră, 
va 
a te 
Jn 
il :

. înotătorii
i urca trepte 

continentale 
s-a ajunsim 

i ? 
i a 
cei 
sst 
itrenorului fe-

F.R.N., un 
mai talen- 
încredințat

deral Tiberiu Munteanu, iar a- 
cesta — pe baza unui program 
de lucru minuțios alcătuit și a- 
daptat condițiilor de pregătire 
— nu a făcut nici un fel de 
rabat de la cerințele unui an
trenament de mare intensitate. 
După numai două luni și ju
mătate de pregătire la un nivel 
superior (cei mai mulți dintre 
recordmani ne-au declarat 
nu au lucrat 
tare"), saltul 
Ștefan Mitu, 
știincios elev 
Munteanu, ca
M. Mandache, 6. Coeenescu, A. 
Linteanu au realizat în piscina 
hunedoreană rezultate la care 
nici nu se gîndeau, cu trei luni 
în urmă.
progres 
Flavius 
Ionescu), 
foarte ambițios și foarte serios 
în antrenamente. In această 
iarnă, antrenorul i-a pretins 
un program mai intens, căruia 
Flavius i-a răspuns cu deplină 
conștiinciozitate. Ambiția sa : 
să devină primul înotător ro
mân, care va inota, chiar în a- 
cest an. 400 m in mai puțin de 
4 minute !

Să sperăm că F.R.N. va face 
eforturi și în continuare pentru 
a asigura condiții bune de pre
gătire înotătorilor noștri, mai 
deciși ca niciodată să se apro
pie de elita europeană. Pentru 
că începutul este promițător...

Adrian VASILIU

U.T.A. 
lider 
IlI-a 
doua, 
salt", 
din fotbalul nostru 
duminică, la Arad, un interes și 
o afluență de public care au 
amintit, întrucîtva, de... pe
rioada Feyenoord. Multe nume 
noi în cele două garnituri 
(Bodi, Hirmler, Mușat — la a- 
rădeni, Marta, Pușcaș, Dianu — 
la orădeni), dar și titulari mai 
vechi (Coraș, Vaczi, Cura, Tisa, 
Albu, Naom, Kun, Georgescu), 
ceea ce a făcut ca echipele să 
aibă o nouă „față".
fost cîștigat, meritat, de U.T.A. 
se știe, și acest 3—2 înseamnă, 
practic, pasul promovării, din 
moment ce echipa antrenată de 
Ștefan Czako (care duminică a 
împlinit 43 de ani) și I. Pă- 
trașcu are acum un avans de 
opt puncte (!) față de orădeni 
și sătmăreni (cu care vor juca 
la Arad).

Meciul n-a fost insă ușor 
pentru lider. In primul rînd, 
pentru că absența lui Kukla 
(suspendat pentru două carto
nașe galbene) a cîntărit în psi
hologia apărării, acolo unde 
portarul Ducadam și-a mascat 
„cusătura" de ia mina dreaptă, 
cu o pereche de mănuși, ceea 
ce tot s-a văzut pînă la urmă 
în lipsa de siguranță a goal- 
keeperului de pe Mureș la cela 
două goluri ale adversarului,

în seria a 
secunde, a 
la „marele 
de tradiție 
au stîrnit

Georgescu),

Derbyul a

ambele parabile. Meciul n-a 
fost ușor pentru U.T.A. și pen
tru că F. C. Bihor, antrenată de 
Gh. Dărăban și Al. Muta, a or
ganizat mai bine jocul, după 
pauză, la mijloc șl n-a cedat 
psihic la 0—2. In acest duel de 
miză și de orgoliu s-au impus 
însă doi jucători, cei care, prac
tic, au stabilit destinul meciu
lui. Vioara întîi a partidei 
a fost de departe arădeanul 
Marcel Coraș, atacantul care 
a prins o zi excelentă. Coraș 
a „tăiat" de fiecare dată defen
siva orădeană prin volte... do- 
briniste de mare efect și efi
cacitate. Coraș a marcat două 
goluri pentru U.T.A., primul în 
min. 2, al doilea în min. 65, 
cînd F. C. Bihor redusese din 
handicap. Revenit din „A”, 
de la Iași, Coraș a reușit să 
dirijeze ofensiva textilistă, 
el avînd și ghinion la o 
fază splendidă din min. 80, 
cînd, după un slalom irezistibil, 
a șutat în bară. Și în loc de 
4—1, atunci, a venit imediat 
3—2, deoarece și în tabăra 
adversă a existat un jucător 
excelent. A fost Cornel Geor
gescu, care a marcat ambele 
goluri bihorene și a „întors" 
de multe ori apărarea gazde
lor.

U.T.A. a cîștigat meritat 
derbyul promovării, dar. vor
ba președintelui clubului, Nico
lae Blăgău, „Fină Ia Divizia 
„A“ mai este calc lungă !“.

Mircea M. IONESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI WB"

că 
niciodată „atît de 
a și fost posibil, 

cel mai con- 
din grupul lui T. 

și II. Lucaciu,

Cel mai interesant 
l-a înregistrat însă 
Vișan (antrenor Dan 

un înotător corect,

Viitorul Mecanica 
— Unirea Dinamo Foc- 
C. Tănase (Cîmpulung), 
Suceava — Gloria Bis- 

Gh. Retezan (București), 
Galați — Cimentul Med- 
St. Dinu (București), Mi- 

Gura Humorului — Ceahlă- 
Neamț ; I. Taar (Satu 

Mare), Chimia Brăila — C.S. Bo
toșani : I. Plischi (București), 
Viitorul Gheorgheni — F.C. Con
stanța : M. Ivăncescu (Brașov), 
Delta Tulcea — Oltul Sf. Gheor
ghe : I. Vasiloiu (Cîmpina), Glo
ria Buzău — C.S.M. Borzești: 
I. Dinu (Alexandria), I.M.U. 
Medgidia — 
Brăila : A.

SERIA A Il-a : 
București — Rapid 
I. Pop (București), 
Brașov — Metalul Plopenî : 
Călinescu (Reșița), C ‘ 
Sibiu — Pandurii Tg. 
Topan (Cluj-Napoca), 
Tîrnăveni — Flacăra Moreni : V. 
Ciocîlteu (Craiova), Sirena Bucu
rești — Mecanică fină București: 
Gh. Mihăilescu (București), 
ceafărul București — 
viște : Al. Voinea 
Gaz metan Mediaș — 
Făgăraș : R. Șerban 
Petrolul Ploiești — Poiana 
pina : —- -
Metalul București 
șiori : V.

SERIA A Iii-a : Minerul Cav- 
nic — Minerul Moldova Nouă :

SERIA I :
Vaslui 
șani : 
C.S.M. 
trita : 
C.S.U. 
gidia : 
nerul 
ul P.

— C.S.M. 
(Alexandria), 

F.C.M. Progresul
Mițaru (Rm. Vîleea). 

Autobuzul 
București : 

Tractorul 
; e. 

Șoimii IPA 
Jiu : V.
Chimica

Lu- 
C.S. Tîrgo- 
(București), 
Nltramonla 

(Craiova), 
_ ___ Cîm-

Gh. Ispas (Constanta), 
~ ROVA Ro-

Antohi (Iași).

T. Balanovici (Iași), Rapid Arad 
— U.T. Arad : I. Honig (Arad), 
Olimpia Satu Mare — C.I.L. Si- 
ghet : M. Ludoșan (Sibiu), Da
cia Orăștie — Minerul Anina : T. 
Doiciu (București), Metalurgistul 
Cugir — Minerul Lupeni : C. Io- 
nescu (București), U.M. Timișoa
ra — C.F.R. Timișoara : C. Ghiță 
(Brașov), F.C.M. Reșița — Meta
lul Aiud : M. Cruțescu (Bucu
rești), C.F.R. Cluj-Napoca — Au
rul Brad : R. Petrescu (Brașov), 
F.C. Bihor Oradea — Înfrățirea 
Oradea : M. Moraru (Ploiești).

...Baia Mare, sîmbătă 4 apri
lie, orele dinaintea meciului pe 
care echipa locală îl va susți
ne, peste puțin timp, în com
pania lui F.C. Argeș. Din toate 
părțile, grupuri de oameni, ti
neri și virstnici, se reunesc, ca 
intr-un imens fluviu viu, pe 
largul bulevard care duce spre 
stadion. Sînt aceiași suporteri 
ai formației gazdă pe care îi 
simți suporteri adevărați, ata
șați trup și suflet formației 
favorite și după modul în care 
iuțesc pasul, grăbiți, cu multă 
vreme înaintea primului fluier 
de arbitru, să ocupe un loc cit 
mai comod în tribune, poate 
același loc pe care-1 ocupă, de 
fiecare dată, cînd ai lor joacă 
acasă. Alcătuiesc cu toții, su
porteri, jucători, antrenori, o 
mare familie, unită și la rău 
și la bine, din care astăzi lip
sește doar... Viorel Mateianu.

Renunțînd la jocul de des
chidere, îl caut și îl găsesc a- 
casă la el, intr-un bloc nu de
parte de stadion, pe marele ab
sent...

— Cum a fost, Viorel ?
— Simplu, dureros de sim

plu. Mi se spusese și mie, ți 
secundului meu, înaintea* me
ciului de la Rm. Vilcea, că daci 
acolo nu scoatem un punct se 
va renunța la serviciile noas
tre. Cum se vede, o singură se
cundă, ultima a jocului cu Chi
mia, a cîntărit mai greu in 
balanță decît ceea ce făcusem 
noi, antrenorii și jucătorii 
nreună, mulți ani la rînd...

— Ce a fost' bun 4 ani, 
uitat, a decis ultimul an...

. — $tiu, este adevărat. Nu 
proșez nimănui nimic, a~ 
viața noastră, a ----
tmi pare, totuși, rău că des
părțirea s-a produs cu 12 etape 
mainte de sfîrșitul campiona
tului. Poate reușeam evitarea 
retrogradării. Și mai regret, 
de asemenea, faptul că, in a- 
fară de mine, au fost scoși din 
echipă și doi jucători, Windt 
și Sabău. Vinovați, pentru ce 
credeți ? Că n-au fost de a- 
cord cu îndepărtarea mea I! Ei 
au spus-o hotărit, in ședință, 
ceilalți au simțit nevoia să vină 
acasă, să mă consoleze, să fie 
alături de mine in aceste zile 

Va trece însă și 
rănile și 
mai clar, 

recitind 
ale zia- 

păstrate 
cu grijă, unde am făcut bine, 
unde am greșit. Am greșit, de 
pildă, sînt convins de aceasta, 
de mai multă vreme, continuînd 
să pun prea mult accentul pe 
tactică, mai precis pe acel joc 
schematic, de prea mare ela
borare, cu care adversarii se 
obișnuiseră și il contracarau. 
Neintenționînd să mă scuz, tre
buie spus că nici nu prea am 
avut la echipă acele valori in
dividuale care să-mi permită 
să aduc, mai de mult. ceva 
inovații in această direcție, 
permițînd jucătorilor o mai 
mare libertate de acțiune și 
de creație.

s-a

i re- 
, asta-i 

antrenorilor

de tristețe.
asta. Timpul vindecă 
imi va spune și mie, 
revăzind însemnările, 
opiniile tehnicienilor, 
riștilor, decupate și

— Cele mai multe reproșuri 
au vizat, totuși, modul de tra
tare a fazei de apărare...

— Da, știu, ideea cu care nu 
sint de acord, pressingul con
ceput de mine și aplicat de 
echipă constituind, intre altele, 
cea mai evidentă și eficace mă
sură de apărare, de recuperare 
colectivă a mingii cit mai de
parte posibil de propria poar
tă....

ceva
Pressingul și mai ce alt- 
1 „
Grija ca echipa să acțio- 
in bloc, cu linia de 
ureînd la 40—50 m

fun
de 

Alte- 
Mo- 
min-

neze 
dași, 
ultimul nostru apărător, 
ori, pe parcursul jocului, 
seam momentul posesiei 
gii, acea țesătură de pase, și 
ca pe o armă psihologică, de 
tocare a forțelor adversarului, 
căruia ii răpeam astfel posibi
litatea de a avea el inițiativa. 
Măcinîndu-l metodic, inten
ționam să-l complexez și apoi 

~ ' o 
citire, 
insu-

să-l lovesc mai ușor. Este 
idee nu de la Mateianu 
pe care insă eu mi-arn 
fit-o și care, zic eu, prin retu
șurile adecvate, potrivit și cu 
specificul fiecărei echipe, va 
dăinui : triumfind asupra „fot
balului orb", dominat de con
cepția obținerii rezultatului cu 
orice preț.

— Astfel stînd lucrurile, cînd 
consideri totuși că ceva, ceva 
din această idee s-a mai al
terat ?

— In momentul în care jucă
torii, unii dintre ei, s-au sus
tras „partiturii", incercind să 
cinte după ureche. Ajunseseră, 
cred eu, prea repede sus, cîțiva 
dintre ei, Terheș, Koller, Mure- 
șan, Condruc și Sabău, fuse
seră chemați la loturile repre
zentative și, odată reveniți la 
echipa care-i evidențiase, au 
trecut adesea la un joc cu 
„numere personale". Nu-i învi
nuiesc pentru asta. întrucit din 
atitudinea lor, firească pe un
deva, eu am învățat multe, în- 
țelegînd că, pe viitor, va tre
bui să-i acord jucătorului, in 
cadrul ideii de joc, o mai mare 
libertate de acțiune. In unele 
momente ale jocului și, bine
înțeles, numai pe anumite' por
țiuni de teren. Dar asta va în
semna în viața antrenorului 
Mateianu „momentul doi". La 
una din numeroasele echipe 
care, la puțin timp de la scoa
terea mea, m-au și solicitat. 
Care va fi aceasta ? Deocam
dată nu m-am decis...

...In mașina care ne transpor
tă spre stadion, oprind la o 
distanță apreciabilă, întrucit
Mateianu refuză orice contact
cu privirile trecătorilor, băie
țelul lui Viorel strînge cu pa
siune — din naștere 7 — o
minge mică. O fi știind el, 
oare, ce necazuri îi pricinuiesc' 
tatălui său in aceste clipe bu
clucașul balon și lumea sa 7...

Gheorghe NICOLAESCU

ADMINISIBAJIA DI STAI LOIO PRONOSPORJ INIORMt\/A
ȘANSELE SURlD TUTUROR

Numărul mare și valoarea ridi
cată a cîștigurilor ilustrează in 
permanență avantajele și atrac- 
tivitatea tragerilor obișnuite Loto. 
Astfel, la cele patru trageri din 
luna precedentă s-au atribuit, în
tre altele, OPT AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și aproape CINCI
ZECI de cîștiguri Intre 
7.000 și 31.000 LEI ! Este de sub
liniat, totodată, că marea majo
ritate a acestor cîștiguri au fost 
obținute pe bilete achitate în 
cotă de 25%, care dau participan- 
ților posibilitatea de a juta mai

multe numere. Tragerea de vi
neri 10 aprilie 1981 constituie un 
nou prilej de succese asemănă
toare, pe care le puteți obține 
și dv.. bineînțeles cu condiția de 
a participa. ASTAZI ȘI MIINE 
sînt ULTIMELE ZILE pentru pro
curarea biletelor. MAI MULTE 
VARIANTE JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE A VA NU
MĂRĂ PRINTRE MARII CÎȘTI- 
GATORI LA SISTEMUL DE JOC 
PREFERAT !

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 8 aprilie 1981, se tele
vizează în direct în jurul orei 
17,15.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 

APRILIE 1981

Categoria 1 (13 rezultate) :
635.50 variante a 465 lei.

Categoria 2 (12 rezultate) :
7.979.50 variante a 85 lei.

Cîștigul de categoria 3 (11 re
zultate) fiind sub plafonul mi
nim de 40 lei, fondul acestei 
categorii, conform regulamen
tului, a fost atribuit celorlalte 
două categorii.



SPORTIVI DIN
A

jBEVIAR
O Universiada de vară de la București (19—30 iulie) sus

cită un viu interes în lumea sportivă : pe adresa Comitetu
lui național de organizare au sosit recent confirmări de par
ticipare din Siria, Zambia și Brazilia. Cu acestea, numărul 
țărilor înscrise pînâ în prezent la Jocurile Mondiale Univer
sitare se ridică la 49, totalul fiind de peste 3 000 de sportivi.fiind de peste 3 000 de sportivi.

CELE 1 TROFEE MONDIALE ALE TENISULUI DE MASĂ

© Sportul numărul. 1 al 
Universiadei — atletismul — 
va fi găzduit de cel mai 

jnare stadion din țara 
noastră, „23 August", care, 
după cum se știe, va fi și 
locul de desfășurare a festi
vităților de deschidere și 
închidere. în vederea .asi
gurării condițiilor de con
curs cerute de normele fe
derației internaționale, pe 
marea arenă bucureșteană 
au început lucrările de ame
najare a pistei, ce va fi a- 
coperită cu un material sin
tetic, produs al firmei ita
liene „Mondq-rubber".

• în timpul Universiadei 
de vară va fi editată o re
vistă în 12 pagini, „Univer
siada ’81", care va apărea

în cele 3 limbi oficiale ale 
Jocurilor — română, fran
ceză și engleză.

• Centrul internațional 
de presă va fi organizat în 
clădirea 
„Ciprian 
de vor fi 
telefonice, 
stalații de 
foto, precum și spații pen
tru conferințe de presă.

G în zilele de 8, 9 și 10 
mai, la București va avea 
loc o ședință a Comitetului 
Executiv al F.I.S.U., pe or
dinea de zi figurînd ca punct 
principal stadiul pregăti
rilor pentru marea compe
tiție studențească din capi
tala României.

(Agerpres)

Conservatorului 
Porumbescu", un- 
amenajate cabine 

de teiex. in- 
transmitere tele-

După Ljubljana in 1965. și 
Sarajevo, in 1973, din nou un 
oraș din Iugoslavia este gazdă 
a campionatelor mondiale de 
teniis de masă. De data aceas
ta, cei mai buni jucători și ju
cătoare din 65 de țări se voi 
reuni La Novi Sad, între 14 și 
26 aprilie, pentru a-și disputa 
cele 7 titluri ale ediției a 36-a.

Aflată in program incă de la 
prima ediție (1927) 
rezervată echipelor 
(,,Cupa SwaythlLbg* 
tuită în 1926 de 
ling, mama lui 
președinte al 
1926 și 1967) a 
ciștigătoare formațiile Ungariei 
(11). Japoniei (7). Cehoslova
ciei și R. P. Chineze (6), lor 
mai adăugindu-li-se cele ale 
Austriei, S.U.A. și Suediei. A- 
cum sînt favorite, desigur, 
R. P. Chineză și Japonia, dar 
de mari posibilități dispun 
Ungaria (deținătoarea . titlului 
și recent ciștigătoare a super- 
diviziei Ligii europene) și Sue-

întrecerea 
masculine 

— insti- 
Lady Swayth- 
Ivor Montagu, 
F.I.T.T. între 
avut printre

în meci internațional de rugby-juniori,

LOTUL REPREZENTATIV-MONMOUTH SCHOOL 22-6
Lotul național de juniori 

se află la ora verificărilor pu
blice înaintea participării la 
competiția continentală a „spe
ranțelor" rugbyului (Madrid, 
15—19 aprilie). în acest context, 
el a susținut ieri, la stadionul 
din Parcul copilului, o partidă 
care se anunța de atracție — 
cu echipa engleză Monmouth 
School. Așteptările nu au fost 
zadarnice, meciul avînd un a- 
preciabil nivel tehnic și spec
tacular. Cu un joc variat și 
prezentînd o grămadă mai pu
ternică și mai omogenă, junio
rii noștri au învins cu 22—6 
(12-6).

Cele cinci eseuri românești 
au fost realizate de Petru 
(min. .10), Chirigiu (min. 19), 
Coman (min. 24), Vintilă (min. 
41), Calea (min. 65), ultimul 
dintre ele transformat de Co
jocarii. Pentru oaspeți a înscris 
G. Parry, din două lovituri de 
pedeapsă acordate de arbitrul 
Th. Witting.

Antrenorul Alexandru Pop, 
care lucrează la lotul de ju
niori sub îndrumarea antreno
rului federal Valeriu Irimescu, 
a aliniat formația: Cojocarii — 
Dănălachc. T. Dumitru, Abu- 
toaic, Chirigiu — Domokoș, 
Coman — Șugar, L. Constan
tin, Beraru — Aștefănoaie, Du- 
țu — Petru, Turcu, Broscaru. 
Au mai fost folosiți Vintilă, 
Calea și Marcu.

Vineri, „speranțele" 
dispută ultimul

Beraru inițiază o acțiune de atac —
Fota : Dragoș NEAGU

noastre
meci de veri-

★

ficare, întîlnind (la stadionul 
„Parcul copilului", ora 15) o 
altă echipă din Anglia, London 
Welsh, care debutează astăzi 
în Capitală, în compania 
niorilor de la R.C. Grivița 
șie (aceeași oră și același 
ren). Monmouth School își 
cheie joi turneul, jucînd

București (stadion 
15).

Locomotiva 
Steaua, ora

*

te- 
în- 
cu

Geo RAEȚCHI

declarat SEALY 
școlii din Monmouth :

RODNEY, director pentru edu- 
„Echipele școlii noastre e-

Iată ce ne-a 
cație fizică al . 
fectuează cu regularitate turnee in străinătate, mai ales in Franța. 
Am auzit in ultima vierr.e că românii au un rugby foarte bun și 
am vrut să ne convingem cu ochii noștri. Vă asigur că ne-am 
convins ! Aveți jucători foarte buni, cu un stil propriu, pe care 
l-am putea considera românesc, deoarece nu seamănă cu nici 
un altul. Un stil bazat pe calități fizice deosebite, cu înclinația 
naturală spre alergarea cu mingea, aceasta constituind o adevă
rată plăcere. Experiența acestui turneu, din care mai avem de 
disputat un joc, e de pe acum bogată și plăcută. 'Avem die glnd 
să revenim.>

S. Bengtsson
Jonyer

Novi
vreo

Echipa noastră se 
în a Il-a grupă valorică și 
încerca repromovarea în 
de 61ită, dar ea va avea 
versare puternice în formațiile 
S.U.A_ Olandei, și. probabil, 
Malaeziei, in serie.

Echipele feminine au intrat 
în joc abia, in 1934. Ele își dis
pută „Cupa Corbillon" (după 
numele fostului președinte al 
forului francez). Pe ..răbojul" 
campioanelor figurează Japonia 
(6), România (5), R.F. Chineză 
(4), Cehoslovacia (3) ș.a. La 
actuala ediție. în primul plu
ton al „celor 16 mari" se află 
ți. P. Chineză — deținătoarea 
titlului —, R.P.D. Coreeană — 
finalista ediției trecute —, Ja
ponia și Coreea de Sud, ur
mate de grupul europenelor : 
U.R.S.S., Ungaria, Suedia, că
rora li se poate adăuga și e 
chipa României.

In probele de simplu, atit la 
masculin („Cupa St. Bride" — 
poartă numele unui cunoscut 
club londonez de tenis de masă 
și care, în 1929, a acordat-o in 
onoarea compatriotului lor F.J. 
Perry, cîștigător al ediției a 
IlI-a), cit și la feminin („Pre
miul G. Geist" — după numele 
dr. Gaspar Geist, președinte a) 
forului ungar, care a donat-o 
in 1931), dominarea asiaticilor 

1954—1956 a fost indiscu- 
excepții constituind

suedezul
(1971) și ungurul L 
(1975). In rest... Nici la 
Sad nu se întrevede 
schimbare.

In. sfirșit, probele de 
feminin („Trofeul W. J. Pope*
— instituit in 1948 și purtînd 
numele fostului secretar al 
F.I.T.T), introdusă în program 
in 1928, masculin („Cupă Ira
nului" — acordată în 1947 da 
forul de specialitate iranian) 
și mixt („Premiul Heydusek*
— donat în 1948 de ing. Zdenete 
Heydușek, secretar, pe atunci, 
al federației cehoslovace). Du
pă cele 
feminin 
bilitatea 
pean să 
asiatice.

La masculin și la mixt, in 
schimb, calculele acordă mult 
mar multe șanse jucătorilor eu
ropeni, in special la masculin, 
unde ei au obținut 6 titluri 1» 
ultimele 7 ediții. Deci...

Pînă acum, la celelalte ediții 
calculele hîrtiei nu au fost 
dezmințite de... jucători. O vor 
face, oare, la Novi Sad ? Greu 
de spus. Oricum, a 36-a ediția 
a C.M. '
resantă 
jucătorii 
tici.

dublu :

mai multe opinii, 
nu 
ca 
le

la 
se întrevede posi- 
vreun cuplu eu.ro- 
depășcască pe cele

se anunță foarte inte- 
prin .duelul" dintre 
europeni și cei asia-

Emanueî FANTANEANU

MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 
După consumarea a trei 
runde, în turneul internațional 
de șah de la Moscova conduc 
Anatoli Karpov și Vasili Smîs- 
lov (ambii U.R.S.S.), cu cite
2.5 p, urmați de Gări Kasparov 
(U.R.S.S.) — 1,5 p. (1), Florin 
Gheorghiu (România), Eugenio 
Torre (Filipine) și Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.) *— cu cite
1.5 p.

în runda a 3-a, marele maes
tre român Florin Gheorghiu a 
remizat eu marele maestru so
vietic Iuri Balașov, rezultat 
consemnat și în partidele An-

de 
de 

din

A.

ACTUALITATEA SAHISTA
dersson — Smîslov, Timann —• 
Petrosian și Bellavski — Polu- 
gaevski. Karpov l-a învins pa 
Gheller, Torre a cîștigat la 
SmejkaJ, iar partida Portisch— 
Kasparov s-a întrerupt.

• Turneul internațional 
la Sarajevo a fost cîștigat 
Psahis (U.R.S.S.) cu 11 p,
15 posibile, urmat de Uhlmann 
(R. D. Germană) 10 p, Kura- 
jița (Iugoslavia) 9,5 p, Jansa 
(Cehoslovacia), Csom (Unga
ria) și Knezevici (Iugoslavia) cu 
cite 8,5 p.

• După 8 runde, în turneul 
internațional de șah de Ia 
Novi Sad conduce maestrul 
iugoslav Petran — 6 puncte, ur
mat de Simici — 5,5 puncte (1) 
și Popovici — 4,5 puncte (1).

Toshihito Ishimaru [Japonia]

ACUM AVEM UN MUTIV IN PLUS

Asta scara, in Cupele
curopcnc la lotftal

PRIMA MANȘA
A SEMIFINALELOR

Prezent pentru a doua oară la București, la 
de box „Centura de aur“, _ ... ... ■
mani (Japonia) a avut amabilitatea să ne acorde un interviu.

__ ___ ________ . , __ turneul internațional 
reputatul arbitru A.I.B.A. Toshihito Ishl-

Astăzi vor avea loc meciu
rile primei manșe ale semifi
nalelor cupelor europene la 
fotbal. In program figurează 
partide extrem de atractive, cî- 
teva dintre ele readucînd pe 
teren fostele glorii ale echipe
lor continentale.

In C.C.E. se confruntă : Real 
Madrid — Inter și F. C. Liver
pool — Bayern Munchen.

In CUPA CUPELOR : Dina
mo Tbilisi — Feyenoord Rotter
dam și F. C. Carl Zeiss Jena — 
Benfica Lisabona.

In CUPA U.E.F.A. : Ipswich 
Town — F. C. Koln și F. C. 
Sochaux — AZ ’67 Alkmaar.

— Cum explicați prezența bo
xerilor niponi la un turneu or
ganizat ta România, la multe mii 
de kilometri de Japonia 7

— A cintărlt mult ta balanța 
luării acestei - decizii dorința 
noastră și a antrenorilor de a 
lua contact nemijlocit cu stilul 
de box european. Acum, la reve
nirea ta România, unde am mai 
lost în 1979, aveam un motiv în 

, plus : ne-a plăcut foarte mult 
ospitalitatea românească, a gaz
delor „Centurii de aur". Acesta 
este un argument puternic, care 
determină hotărîrea noastră să 
venim șl pe viitor la turneul din 
țara dv.

— Ați amintit de dorința dv. 
de a lua contact cu boxul euro
pean. Ce diferență există între 
stilul asiatic șl cel european ?

— Cel mai , mul ți sportivi 
continentului european pe 
i-am văzut sînt cel români ; 
la ei mă voi referi. Cel 
mulțl boxeri asiatici sînt 
scunzi decît cel europeni.

al 
care 
deci, 
mai 
mai 
De 

aceea și-au perfecționat stilul de 
luptă la semidistanță și corp la 
corp. Europenii preferă lupta de 
la distanță șl nu prea se des
curcă la schimburile de aproape, 
motiv pentru care recurg la ob
strucții (țineri, împingeri). Am 
văzut, totuși, cîțiva boxeri, în 
special la categoriile mici, al că
ror stil de luptă mi-a 
cîștigătorul 
Ioana), cel care l-a învins

Suhlro (Carol Hajnal) 
sportivi care cunosc boxul 
toate distanțele.

LA POPICETROFEUL IUGOSLAVIA**,
8 cu 820 p d (420—400). Io- 
Tismănar s-a clasat pe lo-
7 cu 1861 p d (900—961 — 
mai bun rezultat al corr.-

99
Pe Insula Rab s-a desfășurat 

competiția internațională de 
popice, „Trofeul Iugoslavia", la 
care au participat sportivi din 
șapte țări, inclusiv România. 
La toate cele trei probe au cîș
tigat reprezentanții tării gazde 
— Stefița Kristof '(893 p d), 
Nikola Dragas (1906 p d) si pe
rechea Kristof-Dragas (1404 p 
d). Ana Petrescu a ocupat lo-

cui 
sif 
cui
cel _
petiției), iar la dublu mixt, Pe
trescu — Tismănar s-au situat 
pe poziția a patra, cu 1320 p d.

s.

plăcut : 
la 60 kg (Viorel 

pe 
etc., 

la

„COLUMBIA '86"

• Pilotul 
Villeneuve a

MIRUTS Y1FTER
AL TREILEA LA CROS

Tradiționalul concurs inter
național de cros de la San 
Vittore Olona (Italia) a fost 
cîștigat de atletul etiopian 
RJohammed Kedir (29:46,0 pe 
9,500 km). Pe locul doi, austra
lianul Roberto 
(29:52,0) în timp ce dublul cam
pion olimpic în probele de 
fond, Miruts Yifter (Etiopia), 
a ocupat locul trei (30:02,0).

Cursa feminină (4,800 km) a 
revenit multiplei campioane 
mondiale de cros, Grete Waitz 
(Norvegia) *— 16:43,5.

Castella

AUTO 
Jacques 
cursa de la Cludad de 
realizînd pe distanța de 160 
timpul de 52:59,19. L-au i_. ... 
mexicanul Rogelia Rodriguez — la 
29 sec. șl americanul Norm Hun
ter — la 52 sec.

BASCHET • Echipa masculină 
a Cehoslovaciei, aflată ta turneu 
în R.F. Germania, a susținut un 
joc amical cu selecționata vest- 
germană, pe care a învins-o cu 
92—85 (46—38).

CICLISM • A 11-a ediție a Tu
rului Marocului s-a încheiat la 
Casablanca cu victoria rutierului 
cehoslovac Ladislav Ferebauer, 
urmat de Mustapha Nejjari (Ma
roc) Ia 1:53,0, J. Skoda (Ceho
slovacia) la 2:13,0 șl H. Karlsson 
(Suedia) la 4:33,0.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Minsk au luat sflrșlt întrecerile 
din grupele preliminare ale C.E. 
(gr. A) pentru echipe de juniori. 
Clasate pe primele două locuri

canadian 
cîștigat 

Mexico, 
) km 
urmat

• TELEX •
In serii, selecționatele U.R.S.S.. 
Finlandei, Cehoslovaciei și Sue
diei s-au calificat pentru turneul 
final al competiției. Ultimele re
zultate Înregistrate în seriile pre
liminare : U.R.S.S. — Finlanda 
3—2, R.F. Germania — Austria 
2—0, Cehoslovacia — Suedia 4—4, 
Elveția — Polonia 7—2. • La So
kolov : Cehoslovacia — R.F. 
Germania 3—2 (1—0. 2—1, 0—1).

MOTO • A doua probă a C.M. 
de motocros (clasa 500 cmc) s-a 
desfășurat la Sittendorf (Austria) 
șl a fost clștigată de belgianul 
AndrS Nalherbe (,,Honda"), care 
conduce în clasamentul general.

PENTATLON MODERN • După 
disputarea a două probe, în con
cursul de la Paris conduce 
Szuba (Polonia), cu 2178 p, ur
mat de Lipeev (U.R.S.S.) — 2096 
și Zimmermann (R.F. Germania) 
— 2074 p. Tn clasamentul general

pe echipe, pe primul loc se află 
Polonia — 6160 p, urmată de
U.R.S.S. — 6092 p. Proba de scri
mă a fost clștigată de Szuba, cu 
1078 p.

SCHI • Proba feminină de 
slalom uriaș desfășurată pe pîr- 
tla de la Loeche-les-Balns (Elve
ția) a revenit schioarel elvețiene 
Erika Hess, cronometrată în 
două manșe cu timpul de 2:40,75. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat coechipiera sa Maria Walllser 
— 2:41,10 și Elisabeth Chaud
(Franța) — 2:44,45.

SCRIMA • Concursul de la 
Budapesta a fost cîștigat de po
lonezul Darius Wodke, învingător 
cu 10—6 în finala disputată cu 
Viktor Krovopuskov (U.R.S.S.).

TENIS • In clasamentul „Ma
relui premiu Flit". pe primul loc 
se află Jimmy Connors (630 p), 
urmat de Roscoe Tanner (574 p), 
Gene Mayer (542 p),Wojtek Flbak 
(496 p), Yannick Noah (410 p) și 
Ivan Lendl (371 p).

BOGOTA (Agerpres). — Fe
derația columbiană de fotbal 
și-a confirmat angajamentul de 
a organiza Campionatul mon
dial din 1986. ce 1-a fost atri
buit de către F.I.F.A. încă din 
1980. Dealtfel, președintele Co
lumbiei, Julio Cesar Turbay 
Ayala, a analizat proiectul ra
portului parlamentar privind 
problemele legate de găzduirea 
turneului final al Campionatu
lui mondial.

Din Bogota se anunță că, în 
curînd, va fi adoptată o lege 
privind crearea unui organism 
denumit „Columbia ’86", ce va 
asigura organizarea practică a 
competiției. Guvernul columbi
an consideră această sarcină 
ca un obiectiv de importantă 
națională, dar se pare că mij
loacele financiare sînt insufi
ciente. Pentru a completa fon
durile este prevăzută crearea 
unei loterii la nivel national, 
sumele încasate urmind să fie 
destinate amenajării de stadi
oane și hoteluri.
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