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„Nu trebuie să uităm că 

oamenii muncii, tineretul au 
nevoie, după muncă, și de 
distracție, de joc, de dans, 
de sport. Dar toate acestea 
trebuie să le organizăm 
noi, să le organizeze sindi
catele! Să nu lăsăm tinere
tul fără nici un fel de preo
cupare! Avem o înaltă răs
pundere în educarea mase
lor, a tineretului nostru; să 
acordăm toată atenția orga
nizării timpului liber, asigu- 
rind tineretului condiții bu
ne de învățătură și muncă, 
dar și de distracție, de dans, 
de sport, excursii, de tot 
ceea ce este necesar!".

Tată o concepție care vădește 
o înaltă grijă față de viața o- 
mului societății noastre socia
liste, o viață care trebuie tră
ită plenar în toate componente
le ei, consacrată muncii, dar 
și bucuriei generate de împli
nirile prin muncă.

Iată o viziune străbătută de 
profundul umanism care carac
terizează în modul cel mai 
complet pe secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a rostit aceste 
cuvinte la recentul Congres al 
U.G.S.R. Și nu întîmplător, or
ganizațiilor sindicale, care cu
prind în rindurile lor peste 
șapte milioane de oameni al 
muncii, revenindu-le, între al
tele, și nobila misiune socială 
de a contribui, ca importante 
forțe educativ-formative, la a- 
sigurarea unui cadru corespun
zător de petrecere a timpului 
liber al celor ce muncesc, al

VOLEIBALIȘTI CU REALE CALITĂȚI, ECHIPA 
ÎN CĂUTAREA OMOGENITĂȚII ȘI PERSONALITĂȚII

Antrenorul. emerit Nicolae 
- So tir, desemnat să se ocupe și 

de pregătirea reprezentativei 
universitare masculine de vo
lei, nu și-a îngăduit prea mul
te clipe de răgaz la acest în
ceput de an. Dacă pentru com
petițiile primei reprezentative 
a țării (turneul de calificare la 
C.E. programat la începutul 
verii în R.F. Germania și tur
neul final al campionatului eu
ropean, programat în septem
brie in Bulgaria) există un ca
dru de echipă — deși restrîns, 
totuși, bine conturat — pentru 
Universiada de la București și 
pentru Jocurile balcanice de la 
Novo Mesto (Iugoslavia) siturt- 
ția stă, firește, altfeL

După trialul din iarnă, în 
vederea alcătuirii echipei uni
versitare, N. Sotir ne declara : 
„După pozițiile mai bune <dș- 
tigate în ultimul timp de vo
leiul nostru masculin, nu pu
tem să batem in retragere toc
mai la o competiție mondială 
pe care o găzduim. Chiar dacă 
nu vor mai fi in teren Oros, 
Dumănoiu, Pop sau Tutovan, 
Ia Universiadă trebuie să pre
zentăm o echipă competitivă, 
in stare să continue drumul 
succeselor recente".

Zilele trecute am avut oca
zia să vedem, în sala poliva

TINERII HANDBALIȘTI ROMÂNI 
LA „CUPA ȚĂRILOR LATINE**
Ieri dimineața a părăsit Ca

pitala, pe calea aerului, selec
ționata masculină de tineret a 
țării noastre care va lua par
te la cea de a Xl-a ediție a 
„Cupei Țărilor Latine" la hand
bal. Au făcut deplasarea Buli- 
gan și Chirilă (portari), Dumi
tru, Jianu, Kădulcscu, Haber- 
pursch, Roșea, Dogărăscu, Ber
bece, Paraschiv, Omer, Miclăuș, 
Nicolae, Petre și Ionescu. An
trenorii lotului sînt E. Trofin 
și Gh. Goran, iar medic dr. E. 
Craioveanu.

După cum am anunțat, echi
pa noastră face parte din gru
pa B, alături de Franța, Bra
zilia și Belgia și va juca la 
Cadiz, Jerez de la Frontiera și 
Antequera. Competiția începe 
în ziua de 15 și se încheie la 
19 aprilie, la Malaga. 

făuritorilor de bunuri materi
ale și spirituale, precum și al 
generațiâor tinere.

Astăzi, cînd societatea socia-' 
listă asigură tuturor oamenilor 
muncii posibilități nelimitate 
de manifestare, organizarea cit 
mal plăcută și instructivă ■ 
timpului lor liber capătă di-’ 
mensiual noi, iar mișcarea sin
dicală trebuie să joace un rol 
din ce în ce mai activ în aceas-. 
tă direcție. De bună seamă, o 
componentă de prim ordin a 
activității in timpul liber o con
stituie educația fizică, sportul 
și turismul de masă — activi
tăți al căror rol social este ar
gumentat de noi și numeroase 
concluzii ale științelor, activi
tăți menite să contribuie sub
stanțial la întărirea sănătății 
publice, a capacității de mun
că — de orice fel ar fi ea —, 
Ia dezvoltarea fizică armonioa
să a tineretului, la formarea 
unor alese trăsături de carac
ter și însușiri morale, într-un 
cuvînt la formarea omului nou 
al societății socialiste. Se poate 
spune — și s-a spus și în înal
tul forum al democrației mun
citorești care a fost Congresul 
U.G.S.R. — că mișcarea spor
tivă sindicală a dobîndit suc
cese deosebite, din ce în ce 
mai mari, atît în direcția esen
țială a cuprinderii maselor 
largi de oameni ai muncii în 
practicarea exercițiilor fizice, 
sportului și turismului, cît și 
în cea a performanței, precum 

(Continuare in pag. 2-3)

noastre. Dan Gîrleanu și Nicu Stoian,
Doi dintre jucătorii de bază ai Selecționatei universitare a țării 

in acțiune de blocaj... 
Foto : Iuliu JAKAB

lentă ..Vraracea" din Focșani, 
la o nouă încercare, un lot 
lărgit din care se va alege 
„12“-le universitar. Prima pre
cizare pe care ne-a făcut-o an
trenorul principal N. Sotir a 
fost : „Din cei testați anterior 
au rămas doar... doi". într-a- 
detvăr, sita a cernut nemilos. In 
schimb, am reîntîlnit acolo și 
grupul consacraților, în frunte 
cu Enescu. Gîrleanu, Stoian, 
Vrîncuț, Ionescu și Căta-Chi- 
țiga. dar și alte cîteva nume

în meci internațional de rugby

STEAUA-ABERCRAVE 68-10 (34-0)
Continuă seria prezențelor 

rugbystice britanice pe terenu
rile noastre. Astfel, marți și-a 
început turneul echipa galeză 
Abercrave, care a întîlnit pe 
campioana țării. Steaua. Me
ciul, găzduit de stadionul din 
Ghencea, a fost dominat cate
goric de rugbyștii bucureșteni, 
superiori la toate capitolele. 
Scorul 68—10 (34——0) este edifi
cator. Cele 14 eseuri ale echi
pei Steaua au fost realizate de 
Țața, ZaficscU, Teleașă și Roșu 
— cîte două, Enache, Radules
cu, Achim, Toader, C. Ilie și
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COPENHAGA, 14 (prin te- < 

Icfon). Miine seară (n.n. — as- i 
tizi), la lumina reflectoarelor, ; 
pe stadionul „Idraetspark" (cu i 
o capacitate de 50.000 de locuri) i 
din Copenhaga, lotul reprezen- 1 
ta tiv al țării noastre își în- 1

Un total de 16 sportivi, 
data aceasta, aspectul se-

noi. 
De
lecției trecea în plan secun
dar, înfiriparea unei echipe de 
bază și pregătirea fizică a tu
turor convocaților fiind preocu
parea principală. Antrena
mentele — dirijate de N. So- 
tir, ajutat de prof. St. Tudor 
și C. Chițigoi — aveau în ve-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag a 4-a)

șt.
ca- 
în-

Mihăiiă, dintre care trei au 
fost transformate de Alexandru, 
două de Achim și unul de Co- 
doi. Pentru oaspeți au înscris 
Davies și Jones cîte un eseu 
și Williams (tr.). A arbitrat 
Crăciunescu.

în celelalte meciuri din 
drul turneului pe care îl 
treprinde în România, echipa 
galeză Abercrave va întîlni se
lecționata municipiului Cluj- 
Napoca (joi 16 aprilie) și for
mația divizionară „A“, Știința 
Cemin Baia Mare (duminică 19 
aprilie). (G.R.)
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chele suita jocurilor amicale 
din această primăvară, de data 
aceasta avind ca adversară e- 
chlpa națională a Danemar
cei. Meciul are o deosebită im
portanță pentru noi, gîndin- 
du-ne că el înseamnă ultima 
verificare înaintea greului exa
men cu Anglia de la 29 apri
lie, de pe Wembley.

Palmaresul întîlnirilor dintre 
cele două țări ne este favora
bil, în ultimele trei jocuri, toa
te susținute in anul 1975. vic
toria revenindu-ne cu 6—1, 
4—0 (ambele la București) șt 
2—1, la Copenhaga. Miercuri, 
echipa României își încearcă 
forța și capacitatea de joc, dar 
o face, din păcate, nu în con
dițiile cele mai favorabile, pen
tru că trei dintre componeniții 
de bază ai echipei — li.bero-ul 
Ștefănescu, fundașul lateral 
Munteanu II și mijlocașul Stoi
ca — n-au făcut deplasarea la 
Copenhaga, fiind indisponibili, 
în această situație se află șl 
Bălăci. Jucătorului craiovean 1 
se acordă o atenție specială 
pentru a putea fi recuperat

în noul sezon competițional de oină

„SATUL VA REDEVENI VATRA
SPORTULUI NOSTRU NATIONAL"

Interviu cu tovarășul dr. LUIGI MARTIȘ, președintele F. R. Oină
Convorblre cu tovarășul dr. 

Luigl Martlș, președintele F. R. 
Oină, un vechi șl statornic prie
ten al sportului nostru national, 
oină.

— Stimate tovarășe Luigi 
Martlș, de două decenii acti
vați in biroul federal, ați Ju
cat In tinerețe oină șl, de cîțt- 
va ani, conduceți destinele 
sportului nostru national. Fa- 
ceți-ne, vă rugăm, o imagine 
succintă a dinamicii dezvol
tării oinel.

— Am să citez clleva date sem
nificative din articolul de bilanț 
referitor Ia dinamica sportului 
nostru național in ultimii cinci 
ani, apărut In Buletinul informa
tiv al F. R. Oină pe anul 1981. 
In prezent, aproapo 30 000 de Ju
cători activează în diferite echi
pe ; numărul cadrelor a crescut 
la peste 1 “00 de antrenori, ins
tructori și arbitri, iar mii de ti
neri și vîrstnici au fost angrenați 
anul trecut în întrecerile 
României", 
pei U.G.S.R.", 
„Cupei speranțelor' 
concursuri 
sub egida

— In 
ședințe

„Cupei 
.Dinamoviadei", „Cu- 

,Cupei U.N.C.A.P.", 
, ' șl în alte 

populare desfășurate 
„Daciadei".
calitatea dv. de pre- 
al forului de resort 

ap contribuit la obținerea a- 
cestor realizări, precum și la 
elaborarea noilor obiective. Ce 
vi se pare susceptibil de îm
bunătățit în următorii ani 7

— Dacă concursurile din ultima 
vreme au avut un caracter mai 
amplu, -desfășurindu-se cu pre
cădere la nivelul reședințelor do 
Județe sau în alte orașe, în schimb, 
s-a cam Îngustat aria de activi
tate la sate. De cînd fotbalul, 
handbalul sau tenisul au pătruns 
masiv la sate, fapt care ne bucu
ră pe toți, trebuie să recunoaș
tem concomitent că oină nu se 
mai Joacă, precum altă dată, pe

Miercuri 15 aprî'ie 1981 I

CAMATARU
la ora jocului după en- 
la gleznă.
condițiile, amintite, antre-

pîriă 
torsa

în 
norul Valentin Stănescu a ape
lat urgent la al ți jucători cu 
bun randament la echipele lor 
de club. Dintre ei. se remarcă, 
în primul rind, Dinu, reapărut 
în cadrul lotului național. el

Gheorghe NERTEA

(Conttnuare in pag. 2-3)

toate ulițele și in toate curlilo 
școlilor. O parte din vină ne re
vine și nouă, pentru că nu am 
instituit un sistem competițional 
care să-i convingă pe tineri că ișl 
pot împrospăta forțele și petrece in 
mod plăcut timpul liber, practl- 
cînd mal ales jocul nostru na
țional. Oină dezvoltă viteza, for
ța, îndemînarea, rezistența, iar în 
planul calităților psihice — cu
rajul, combativitatea, disciplina, 
spiritul de răspundere și de sub
ordonare a intereselor personale 
celor colective.

— Dumneavoastră legați di
namica dezvoltării olnei de 
extinderea, la cote calitativ 
superioare, a ariei activității 
competiționale în mediul ru
ral. în afară de ceea ce s-a 
făcut bine, ce credeți că mal 
trebuie făcut în această direc
ție 7

— De mai mulți ani au fost in
troduse în calendarul competițioc 
nal două concursuri republi
cane, „Cupa U.T.C." și „Cupa 
U.N.C.A.P.", rezervate echipelor 
de la sate. Din păcate, fazele de 
masă ale competițiilor menționa
te nu au reunit echipele tuturor 
asociațiilor sportive sătești și nu 
au asigurat mult dorita continui
tate în acțiuni. Cauzele se cunosc: 
nu s-a acordat atenția cuvenită 
oinei în unele județe ; iar în alte 
locuri membrii comisiilor de spe
cialitate nu s-au angajat ferm în 
buna organizare a etapelor inter
mediare. Ce trebuie făcut 7 Să 
mergem direct pe... scurtăturile 
problemei ; reorganizarea imedia
tă a comisiilor județene, munici
pale și orășenești cu oameni care 
au tragere de inimă pentru a- 
ceastă muncă ; să determinăm

Traian 1OANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)



VICTORIA ASUPRA ECHIPEI POLONIEI 
SI PERSPECTIVA IMEDIATĂ

w

„Trofeul Carpați" se înscrie 
— de cîtiva ani —, . prin con
fruntarea internațională pe care 
o prilejuiește, ca o repetiție 
generală a sabrerilor noștri din 
lotul reprezentativ în vederea 
„Cupei Europei", cea mai im
portantă competiție dinaintea 
campionatului mondial. $i dacă 
la ultimele ediții, trofeul bra
șovean a revenit în proba in
dividuală numai reprezentanți
lor noștri. în schimb echipa 
României nereușind să urce 
nici măcar pe podium, iată că 
acum rolurile s-an inversat, 
învingători fiind sabrerul polo
nez Pigula si prima formație a 
României. Etalon, sabrerul nos
tru nr. 1 Ioan Pon. cel care a 
obținut victoria individuală în 
anii 1979 și 1980. sîmbătă pier- 
zînd finala cu Pigula, dar re- 
vanșîndu-se indirect prin suc
cesul echipei al cărei căpitan 
este, în fața reprezentativei 
Poloniei, una dintre cele mai 
bune din lume, candidată la nn 
loc ne podiumul CM. 1981, de 
la Clermont Ferrand. Ce ne spu
ne această schimbare de ac
cent?

Echipa reprezentativă de sa
bie constituia, cu doî-trei ani 
In urmă, alături de cea femi
nină de floretă, centrul de gre
utate al scrimei românești pe 
planșele Internaționale.' Estimă
rile șanselor Ia medalii în ma
rile competiții — Cupa Euro
pei, C.M. sau J.O. — începeau 
cu aceste arme. Dar iată că 
un neașteptat proces de ero
ziune (neașteptat, ținînd cont 
de vîrsta optimă pentru perfor
mantă a lui Ioan Pop. Marin 
Mustață, Cornel Marin. Ion 
Pantelimonescu, ca și de pozi
ția cîștigată în elita probei) a 
început să acționeze în cazul 
sabrerilor, linia rezultatelor lor 
In întrecerile de înaltă respon
sabilitate devenind coborîtoare 
Acuzînd factori obiectivi (retra
gerea din activitatea competi- 
tională a fostului lider Dan 
Irimiciuc. schimbarea antreno
rilor) sau subiectivi (pierderea 
încrederii în forțele proprii, 
materializată în primul rînd 
prin ratarea unor momente- 
cheie, decisive pentru calificări, 
In finale sau în obținerea de 
medalii. Ia C.M. ’78 și ’79 sau 
la J.O. *80). sabrerii eludau în
să un alt fapt, esențial: raba
tul (în timp!) făcut pregătirii 
complexe, riguroase și discipli
nate, iar antrenorii lor: lipsuri
le manifestate în conducerea 
și orientarea sportivilor în 
timpul concursurilor. Ceea ce 
împreună, s-a constituit într-un 
factor de eroziune. Și iată-i 
acum în plin sezon internațio
nal, după multe concursuri in
terne de selecție și verificări 

internaționale, înaintea Cupei 
Europei, de la sfîrșitul acestei 
luni, acolo unde cu puțini ani 
în urmă sabrerii clubului Stea
ua (campion național) se situau 
printre tradiționalii concurenți 
Ia medalii. I.a Brașov, la „Tro
feul Carpați”, după ce Ioan 
Pop s-a autobîocat (ca de ati- 
lea alte ori) într-un final de... 
finală individuală ca și cîșligat 
(9—7 cu Pigula. apoi 10—12), 
în meciul decisiv al probei pe 
echipe, cu redutabila formație 
a Poloniei, el, alături de Marin 
Mustață și Ion Pante'imonescu 
au reușit, printr-o mobilizare a 
forțelor, să dea măsura posibi
lităților lor reale. Ceea ce în
seamnă că în condițiile com
pletării cvartetului cu un tră
gător de perspectivă (Alexan
dru Cbiculiță, de pildă, aflat 
acum la „mondialele" de tine
ret, C. Marin și E. Oancea ne- 
constituind, se vede, o soluție 
eficace), reprezentanții noștri 
pot aborda cu încredere Cupa 
Euronei și. în perspectivă, C.M 
1981.

ÎNCREDEREA însemnînd, în
să, în primul rînd, O PREGĂ
TIRE INDIVIDUALA conști
entă și orientată, în special, 
pe eliminarea lipsurilor care la 
„Trofeul Carpați" s-au relevat 
ca într-o fidelă radiografie.

Paul SLAVESCU

„SATUL VA REDEVENI VATRA SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

factorii responsabili șl cu atri
buții ta mișcarea sportivă din 
județele Brăila, Caraș-Severin, 
Gorj, Timiș, și altele, să la măr 
suri ca oină să nu dispară dtn 
propria el matcă; biroul federal 
să îndrume șl să controleze per
manent felul cum se îndeplinesc 
sarcinile ; să inițiem cursuri de 
instructori, reciclări cu cadrele 
tehnice și instruiri ale președinr 
ților comisiilor locale. CRED CA 
NE AFLAM IN MOMENTUL CEL 
MAI FAVORABIL PENTRU RE- 
VITALIZAREA OINEI LA SATE, 
DEOARECE DIN ACEST AN SE 
VOR ATRIBUI TITLURI DE 
CAMPIONI AI „DACIADEI" LA 
CATEGORIA 11—14 ANI — PIO
NIERI ȘI 15—19 ANI — ÎN ME
DIUL RURAL, Întreceri pe care, 
Împreună cu jocurile din cadrul 
„Cupei U.N.C.A.P.”, vrem să Ie 
transformăm ta veritabile cam
pionate naționale sătești. Princi
palul nostru obiectiv in actualul 
sezon și in anii următori va fi 
MUTAREA CENTRULUI DE GRE
UTATE AL ACTIVITĂȚII COM- 
'PETITIONALE ÎN MEDIUL RU
RAL, VATRA SPORTULUI NOS
TRU NATIONAL, de unde au 
provenit cel mai valoroși minul- 
tori al bastonului și mingii de 
oină.

CLASAMENTUL DIVIZIEI „A-
MASCULIN

1. STEAUA 11 10 1 « 274—M7 21
2. Din. Buc. 11 7 1 3 819—188 15
3. H.C. Min. 11 7 0 4 223—196 14
4. Poli Tim. 11 7 0 4 200—178 14
5. Gloria Arad 11 5 0 6 186—183 10
6. Știința Bc. 11 5 0 6 231—230 10
7. Relon Săv. 11 4 1 6 202—218 9
8. U. Craiova 11 4 0 7 209—243 8
9. Din. Bv. 11 3 1 7 197—222 7

10. C.S.M. Borz 11 1 0 10 169—245 2

FEMININ

1. ȘT. BC. 11 10 0 1 228—165 20
2. Rulmentul 11 10 0 1 202—149 20
3. TEROM iași 11 7 1 3 200—167 15
4 Mur. Tg. M. 11 7 0 4 161—175 14
5. Progresul 11 5 1 5 165—153 11
6. U. Cj-Nap. 11 5 1 5 183—191 11
7. Costr. B.M. 11 3 0 8 178—202 C
8. Textila Bh. 11 3 0 8 169—212 4
9. u. Tim. 11 2 2 7 161—185 6

10. Coîistr. T. 11 0 1 10 153—201 1

SCURTE ȘTIRI

• „CUPA PRIMĂVERII" LA 
HANDBAL FEMININ. Pe sta
dionul Textila din Buhuși s-a 
desfășurat cea de a IX-a edi
ție a competiției dotată cu „Cu
pa Primăverii”, la startul căre
ia au fost prezente formațiile 
Confecția Vaslui, Vulturul Plo
iești, Relon Săvinești — divi
zionare „B“, precum și Textila 
Buhuși — din primul eșalon 
valoric. La capătul unor dis
pute deosebit de frumoase, ca
re au durat 3 zile, pe primul 
loc s-a clasat Textila, învin
gătoare cu 22—9 în fața Raio
nului. cu 16—15 în fața ploîeș- 
tencelor și învinsă cu 17—16 de 
Confecția Vaslui (I. VIERU- 
coresp.)

• MARȚI DUPĂ AMIAZA

— Și, totuși, de mal mulțl 
ani, titlul de campioană na
țională sau de câștigătoare a 
„Cupei României" este cucerit 
de echipele de la orașe.

— Aș fi fericit (și aceasta este 
șl părerea biroului federal) ea, 
alături de cunoscutele echipe C.P. 
București, Universitatea București, 
Dinamo, Metalul Tîrgoviște sau 
Tricolorul Baia Mare, ta acest 
sezon să reapară în prim-planul 
competițiilor republicane formații 
din localități cu o veche tradiție 
in oină cum stat Avîntul Curcani 
(Județul Giurgiu), Avîntul Frasin 
(județul Suceava), Biruința Ghe- 
răești (județul Neamț) și din alte 
așezări rurale unde jocul nostru 
național se practică la nivel de 
performanță. Că este pe deplin 
posibil ne-au dovedit-o anul tre
cut olniștii de la „Viață Nouă“>- 
Oiteni (județul Teleorman) care 
s-au clasat pe locul 2 ta finala 
campionatului de seniori, înaintea 
formațiilor Universitatea Bucu
rești sau C.P. București, foste 
multiple campioane.

— Știm că, în ultima vreme, 
s-a produs o schimbare ta 
mecanismul de funcționare a 
federației...

— La nivelul conducerii federa
ției lucrăm mai bine. In virtutea 
obișnuinței Insă, multe lucruri

Relon Săvinești, performera primei etape a returului (23—23 cu 
Steaua !}, a fost la un pas de o nouă surpriză. Duminică, la Bucu
rești, după ce a condus de mai multe ori pe Dinamo, a pierdut 
la un punct : 19—20... lată-l pe Mihai Zaharia, după ce a pă
truns printre Flangea și Becicheri, aruncind la poarta dinamo- 
viftilor. Foto : Ion MIHĂICĂ

s-a desfășurat în Sala sportu
rilor din Brașov întîlnirea in
ternațională amicală feminină 
dintre formația Rulmentul și 
reprezentativa Franței, echipă 
care întreprinde un turneu în 
țara noastră. La capătul unei 
partide agreabile, victoria a re
venit handbalistelor de la Rul
mentul cu 20—18 (10—10). Azi 
de la ora 17, are loc meciul 
revanșă.

• DIN CAUZA PARTICIPĂ
RII echipei noastre de tineret

NOSTRU NATIONAL"
le-am făcut la fel din cauza imo
bilismului și rutinei unora dintre 
membrii biroului federal. De a- 
ceea, net-am propus să îmbinăm 
experiența cu elanul tineresc și, 
ca. atare, am promovat tineri in 
biroul federal, în colegiile și co
misiile federației, care pot aduce 
o mare contribuție la dezvoltarea 
cinei.

— O ultimă întrebare : ce 
este nou în activitatea din 
oină ?

— Finala pe țară a campionatu
lui național de seniori se va des
fășura, de data aceasta, după o 
formulă inedită, in două manșe 
la Baia Mare și București, sistem 
care, credem, va stimula echipele 
șl va constitui un prilej de afir
mare pentru formațiile de la sate. 
Am editat un pliant cu fotogra
fii și kinograme referitoare la 
noile elemente de tehnică și tac
tică (aflat deja in secții) și am 
reeditat regulamentul de joc cu 
ultimele modificări aduse în 
scopul dinamizării fazelor. In de
cursul anilor, strămoșescul nos
tru joc a trecut prin numeroase 
transformări, fiecare generație 
aducindu-i un spor de frumuse
țe, așa cum încercăm și astăzi 
să-i aducem un plus de spectacu
lozitate și dinamism. Am convin
gerea că oină va fi mai frumoa- 
Bă, deozrece se află ta continuă 
perfecționare. 

la „Cupa țărilor latine”, me
ciurile echipelor care au dat 
jucători reprezentativei națio
nale au fost amînate. Astfel, 
partidele H.C. Minaur — Dina
mo București, Universitatea 
Craiova — Politehnica Timișoa
ra și C.S.M. Borzești — Steaua, 
programate inițial la 19 aprilie, 
în cadrul etapei a Xll-a a Di
viziei „A”, se vor disputa joi, 
23 aprilie.

DIVIZIA „B“ - TINERET
MASCULIN. Seria I ; A.S.A. Tg. 

Mureș — Nitramonia Făgăraș 
14—18 ; Tractorul Brașov — Me
talul Vaslui 29—24 ; Independența 
Sibiu — Celuloza Brăila 19—15 ; 
Petrolul Teleajen — Universita
tea Iași 23—16 ; Comerțul Cons
tanța — Universitatea București
16— 13. In clasament : 1. Nitra
monia Făgăraș 16 p, 2. Petrolul 
Teleajen 15 p. 3. Independența 
Sibiu 14 p. Seria a Il-a : Meta
lul Hunedoara — H.C. Minaur II 
Baia Mare 20—14 ; Minerul Cav- 
nic — Universitatea CIuj-Napoca 
22—15 ; Timișul Lugoj — Unk> 
Satu Mare 19—15 ; Constructorul 
C.S.U. Oradea — Minerul Moldo
va Nouă 32—10 ; C.S.M. Reșița
— Utilaj Știința Petroșani 23—10. 
In clasament : 1. Universitatea 
Cluj-Napoca 17 p, 2. Constructo
rul C.S.U. Oradea 16 p (golaveraj 
204—159), 3. Minerul Cavnic 16 p 
(226-194). FEMININ. Seria I î 
Confecția Vaslui — Hidrotehnica 
Constanța 10—16 ; Voința /Galați
— Rapid București 16—18 ; Con
fecția București — Vulturul Plo
iești 21—16 ; Textila Dorobanțul 
Ploiești — Universitatea București
17— 18 ; Relon Săvinești — C.S.M. 
Sf. Gheorghe 21—23. în clasa
ment : 1. Hidrotehnica Constanța 
21 p, 2. Confecția București 16 p,
3. Vulturul Ploiești 15 p. Seria 
a Ii-a : Chimia Arad — Textila 
Zalău 12—14 ; Gloria Bistrița — 
Constructorul Hunedoara 12—11 ; 
C.F.R. Craiova — Chimistul Rm. 
Vîlcea 22—18 ; Voința Sighișoara
— C.S.M. Sibiu 11—17 ; Nitramo
nia Făgăraș — Voința Odorheiu 
Secuiesc 16—10. în clasament : 1. 
C.S.M. Sibiu 21 p, 2. C.F.R. Cra
iova 15 p, 3. Textila Zalău 14 p.
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CAMPIONATE- COMPETIȚII
---------------------- ------------------------------------------- :............     ... J..............................

BASCHET «tarul pregătiri- 
lor și testelor pe 

care le susține tn vederea tur
neului de calificare (24—26 a- 
prilie, în orașul Sondrio din Ita
lia) pentru campionatul euro
pean (14—25 august, tn orașele 
Eger și Szolnok din Ungaria), 
selecționata de junioare a Ro
mâniei a participat la un turneu 
alături de echipele similare ale 
Bulgariei și R.D. Germane și de 
cea de cadete a țării noastre, 
întrecerea, desfășurată In Sala 
Bporturilor din Alexandria, a fost 
cîștiigată de formația junioarelor 
românce, neînvinsă. Clasament și 
rezultate : 1. ROMANIA (junioa
re) 6 p : 85—52 (42—20) cu Ro
mânia (cadete), 71—51 (36—16) cu 
R.D.G.. 67—54 (38—20) cu Bulga
ria ; 2. Bulgaria 4 p : 87—71
(3â—38) cu R.D.G., 36—43 (30—19) 
cu România (cadete) ; 3. Româ
nia (cadete) 4 p : 47—49 (19—25) 
cu R.D.G. ; 4, R.D.G 4 p. (Florin 
DUMITRU — co-resp.).

CANOTAJ Cu Prilejul ple
narei Comitetu

lui federal a fost ales noul Bi
rou al Federației Române de ca
notaj — yachting, din «are fac 
parte, printre alții, general It. 
Alexandru Dănescu — președin
te, contra-amiral Ștefan Iile — 
vicepreședinte, lector univ. Ser
giu Zelinschi — vicepreședinte, 
Gheorghe Gtarcăneanu — eecre- 
tar, Dan Popper — secretar ad
junct, Victor Moclani — antrenor 
federal.

GIMNASTICA <^bui spor
tiv școlar 

„Triumf" a organizat „Cupa pri
măverii" la gimnastică ritmică, 
la care au fost prezente sporti
ve de la Clubul sptytiv școlar 
nr. 2, Viitorul și duhul or
ganizator. Iată rezultatele Înre
gistrate : Categ. a Hl-a, exerci
țiu fără obiect : 1. Petru ța Du
mitrescu, 2. Doina David, 3. Lu
ciana Dumitrescu și Adriana 
Voteu (toate de la „Triumf") ; 
exercițiu cu coardă: 1. Petruța Du
mitrescu, 2. ELisaoeta Coteață și

Adriana Voteu, 3. Doina David ; 
exercițiu cu panglică : 1. Luiza 
Dinu. 2. Paula Voteu, 3. Nicoleta 
Zegan (toate de la Viitorul). Ca
teg. a IV-a, exercițiu fără obiect:
1. Francisca Dumitrescu șl Liana 
Constantin, 2. Cristina Preda, 3. 
Elena Damian (toate de la C.S.S. 
2) șl MonKa Lupu („Triumf"); 
exercițiu cu coardă : 1. Elena
Damian, 2. Francisca Dumitrescu, 
3. Liana Constantin.
HAI TFRF fală primii clasați to concursul repu
blican pentru juniori n (ptaă la 
13 ani) desfășurat ta sala „Clu
jeana" din municipiul Cluj-Na- 
poca. Cat. 60 kg : 1. loan Bu- 
dușan (C.S-S.^Bistrița) 320 kg, 2. 
Alex. Egyed (Gloria Bistrița) 
215 kg, 3. Constantin Hemtal 
(C.S.S. Steagul roșu Brașov) 212,5 
kg. cât. 67,5 kg : 1. Marius Mo- 
nărescu (Olimpia Buc.) 250 kg, 2. 
Constantin Urdas (C.S.S. Energia 
Buc.) 242 kg, 3. Marius Chetan 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 237,5 kg. 
cat. 75 kg : 1. Neagu Năvodaru 
(Progresul Brăila) 265 kg. 2. 
Mircea Almășanu (Clujeana Cluj- 
Napoca) 260 kg, 3. Ștefan Marton 
(C.S.S. Bistrița) 255 kg. 82,5 kg t
1. Nteu Vlad (Rapid Buc.) 272,5 
kg — nou record național la 
„»muîs“ : 157 kg, 2. Marcel Cri- 
șan (CTujana) 252 kg, 3. D®ru 
Pop (C.S.S. Constanța) 250 kg. 
cat. 90 kg : 1. Petrică Tufă (Ra
pid Buc.) 262,5 kg, 2. Vatterlu 
Muscalii (C.S.S. 2 Constanța)
255 kg, 3. Daniel Sîrbu (C.S.S. 
Reșița) 240 kg. cat. 100 kg : 
Gheorghe Pahone (Gloria ‘Bistri
ța) 245 kg, 2. Gi-Jgore Dobrioeanu 
(Carpați Mîrșa.) 2<5 kg, 3. Florin 
Barbu 237,5 kg, cat. 110 kg : 1. 
Cristian Ghlță (Olimpia Buc.) 
240 kg. 2, Gheorghe Rafia (Rapid 
Arad) 220 kg.

„Cupa F.R.M." La mo
toc ros, ediția 1981, a

început duminică ®ub cele mal 
bune auspicii : vreme splendidă; 
record de participare, cei peste 
100 de alergători furnizînd curse 
mult apreciate de numeroșii 

spectatori, iar consiliul asociației 
sportive Poiana Cîmpina (pre
ședinte — Gh. Burlacu) șl con
ducerea secției moto (președinte 
— ing. Dan Dumitrescu șl vice
președinte — Petrică Neguțoiu) 
au oferit un adevărat model de 
organizare.

Dificilul traseu de pe dealul 
Muscelului de la marginea ora
șului Cîmpina i-a triat pe concu- 
renți după valoarea și pregătirile 
efectuate. Cele două manșe ale 
seniorilor au evidențiat forma 
bună a tinărului nostru campion, 
Ernest Millner, învingător meri
tuos al primei etape. El a avut 
în Gh. Oproiu, Petrișor Titilencu 
șl Mihai Banu cei mai puternici 
adversari. Disputele tinerilor mo- 
tocroGiști au adus în prim-planul 
întrecerilor, alături de favorițl, 
pe ploieșteanul Haralambie Pas- 
cu și buzoienii Marin Dragomlr 
șl Marian Dumitru, aflațl în e- 
vident progres.

CLASAMENTELE : seniori —
1. E. Millner (Torpedo Zămeștl),
2. Gh. Oproiu (Poiana Cimpina),
3. P. Titilencu (Torpedo Zăr-
nești) ; tineret — 1. T. Dulea
(Steagul roșu Brașov), 2. H. Pas- 
cu (Loc. Ploiești), 3. M. Drago- 
mir (I.T.A. Buzău). Confruntă
rile juni orilor I șl n au fost 
cîștigate de E. Moașa (St. r. Bv.) 
și, respectiv, Fl. Pop (I.R.A. Tg. 
Mureș).

în urma testului de duminică, 
antrenorul principal al echipelor 
reprezentative, Șt. Chițu, a alcă
tuit următoarele loturi ■ în ve
derea participării la „Cupa Prie
tenia" : seniori — E. Mfilner, P. 
Titilencu, Gh: Oproiu, M. Banu ; 
tineret — Al. Hieș, H. Pascu, T. 
Dulea, D. Liviu și L. Tomoș- 
vari.

SCHJPe traseul din jurul ca
banei Piatra Arsă din Bu- 

cegl s-<a. desfășurat una dintre 
ultimele întreceri oficiale ale se
zonului de iarnă la schi-fond, 
,.Cupa AJS.A. Brașov". REZUL
TATE TEHNICE, 5 km senioare î

1. Elena Ceposu (Dinamo) 17:40 ;
2. Maria Toma (Dinamo) 18:54 ;
3. Elena Tișcă (Tractorul) 19:07;
4. Ioana Foriko (Tractorul) 19:43;
5. Florina Șenchea (Tractorul) 
19:58 ; 6. Li via Arsu (Tractorul) 
20:12 ; 5 km junioare : 1. Elena 
Urs-Oncioiu (Tractorul) 18:34 ; 2. 
Cristina Lăcustă (Tractorul) 19:28;
3. Mimișor Pîtea (Dinamo) 19:32;
4. Brigitte Treutsch (Tractorul)
20:28 ; 5. Rodica Pelin (Tractorul) 
21:55 ; 15 km seniori : 1. Fr. Fo
riko (Dinamo) 46:51 ; 2. V. Be- 
jenaru (Dinamo) 47:01 ; 3. T.
Weș (St. roșu) 47:15 ; 4. Gh. îo- 
heteeu (Dinamo) 47:30 ; 5. Gh. 
Duca (Dinamo) 47:49 ; 6. Ion Sto- 
lian (Dinamo) 47:54 ; 10 km ju
niori : 1. M. Barbu (ASA) 31:55;
2. L Dla (ASA) 32:02, 3. V. Mag
da (Dinamo) 32:37 ; 4. I. Țențiu 
(ASA) 32:47, 5. M. Stoian (Dina
mo) 33:08; 6. L. Nagy (ASA) 33:31.

SAH Surpriză șl în runda a 2-a 
a ■ finalei campionatului 

național de șah pe echipe, care 
se dispută la Eforie Nord: Pe
trolul Ploiești a ținut „în șah“ 
pe deținătoarea titlului, I.T.B., 
reușind un nesperat rezultat de 
egalitate: 5—5. Bucureștenii au 
cîstîgat la mesele masculine cu 
41/a—-31/,, a fost consemnată ega
litatea la cele feminine (1—1), 
ploieștenii au învins la juniori- 
junioare (IV2—Va). în celelalte 
întâlniri : Universitatea București 
— Universitatea Iași 61/,—3Vo 
(5—1. Vr-lVa, 1—1). Mondiala S. 
MaTe — Calculatorul București 
l’Ă—8’A (Va—SVa. 0—2, 1—1), C.S.U. 
Brașov — C.S.M. CIuj-Napocâ 
(41/,—5’/2 (2—4, 11/,-Vj, 1—1). Po
litehnica București — Medicina 
Timișoara 4—6 (3—3, 0—2, 1—-1).
Un singur meci s-a încheiat în 
runda a. 3-a : C.S.M. — Politeh
nica 6V,—31/3 (4-2, li/,-i/2, 1—1). 
Restul se vor decide după dispu
tarea întreruptelor : Medicina •— 
I.T.B. S’/j—lVa (2), Calatorul - 
C.S.U. 4—2 (i), Universitatea
Iași — M&ndiala 6’/r—l‘/2 (2), Pe
trolul — Universitatea București 
l’A—672 (2). (T. NICOAKA)

La întîlnirea 
cu sezonul estival - „LITO 
OFICIILE JUDEȚENE DE \ 

VĂ INVITi
în stațiunile de odihnă de pe țărmul romă
Negre ; MAMAIA, EFORIE NORD, EFORIE S 
RORA, VENUS, SATURN-JUPITER.

REȚINEȚI I

S-dtf pus în vînzare locuri pentru lunile ma 
rioadă in care se aplică importante reduceri i 
fel, în luna mai, o pensiune completă pe zi-^pi 
doar 57 lei, iar in iunie 65 lei, față de circa 
soană, tarif care se practică în lunile iulie și
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librat tn finala cu „olimpicul" 
Aurel Șuteu (Steaua), dar n-a 
fost așa, brașoveanul obținînd, și 
de astă dată, o victorie netă.

Categoria 68 kg, (27). Fără să 
strălucească, Octavian Dușa 
(Steaua) a fost, totuși, mal bun 
decît ceilalți participanți. Atacurile 
sale au avut deseori finalizare iz
butită. Dușa însă părea mult prea 
marcat de efort după fiecare 
meci...

Categoria 74 kg, (19). încă dina
intea competiției de la ' '
și chiar pînă la meciul 
categoriei au fost doi 
Dumitru Buta (Vulcan 
Claudiu Tămăduianu 
In cursul acestui concurs, Buta 
și-a dovedit clar superioritatea.

Categoria 82 kg, (20). Gheorghe 
Fodore (Dinamo Brașov), ' '
absent, rămîne omul nr. 1 
tegoriei, ceilalți eoncurenți : 
du-se sub nivelul unei 
petiții de nivel european.

Categoria 90 kg, (13). Situație 
Intrucitva asemănătoare celei de 
la „74 kg". Gheorghe Broșteanu 
(Nlcolina) și Ion Ivanov (Steaua) 
au fost departajați doar în fina
lă, cu un avantaj minim pentru 
Ieșean.

Categoria 100 kg, (18). Vasile 
Pușcașu (Steaua) și-a păstrat po
ziția de lider necontestat șl la 
acest concurs.

Categoria +100 kg, (16). Apre
ciabil numărul de eoncurenți pen
tru această categorie. Numai că 
dintre 
versar 
Ianko 
acest 
primit

Fără 
cursul 
te util pentru verificarea șl se
lecția luptătorilor în vederea C.E.
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redutabil pentru Andrei 
(Dinamio Brașov) șl din 

motiv „greul" nostru 
o replică pe măsură. 
Îndoială, în ansamblu, con- 
de la Bușteni a fost foar-
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Costin CHIRIAC
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tive și turistice de masă care 
au darul să contribuie eficient 
la întărirea stării de sănătate a 
populației, la fortificarea sa 
fizică, la prevenirea și combate
rea bolilor, la odihna activă a 
celor ce muncesc. Organizațiile 
sindicale au datoria să asigure 
îndeosebi CONTINUITATEA 
practicării exercițiului 
sportului și turismului în 
unitățile, CUPRINDEREA 
tată a tuturor oamenilor 
cii în astfel de activități 
făcătoare sănătății. „Cred 
este necesar ca tovarășii 
conducerile sindicatelor,
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urmînd să fie folosit alături de 
Sameș, ca fundaș centrai de 
acoperire (libero). Astfel. di- 
namovistul revine în rînduî 
tricolorilor după o absență de 
aproape un an, el jucînd ultima 
dată în echipa națională la 6 
iunie, la Bruxelles, cind s-a 
pierdut în fața Belgiei, cu 2—1. 
„Sînt bucuros 
nou la mine, 
nu. Vreau să 
experiență și 
are atîta nevoie naționala".

Antrenorul V. Stănescu 
exprimă, firesc.
pentru faptul că trei dintre ti
tulari sînt accidentați. „Sînt în
crezător, totuși, spunea el, în 
forța echipei, în capacitatea de 
mobilizare a jucătorilor noștri, 
în condițiile unui joc asemănă
tor celui cu Anglia, în care, cu 
siguranță, danezii vor juca a- 
vintat, numai pe atac. Vrem 
să arătăm iubitorilor fotbalului 
că infringerea de la Tel Aviv 
a fost un simplu accident".

Programul tricolorilor s-a 
axat luni după-amiază pe odih
nă, iar seara, s-a efectuat o 
plimbare prin împrejurimile 
motelului. Pregătirile meciului 
cu Danemarca s-au încheiat 
marți după-amiază, odată cu 
antrenamentul de pe Idraets- 
park.

în ceea ce privește lotul da
nez. luni seară, în cadrul unei

că s-a apelat din 
ne-a declarat Di- 
aduc acel plus de 
încredere de care

iși
îngrijorarea

emisiuni televizate, au fost pre
zentate secvențe de la antrena
mentele jucătorilor, antrenați de 
fostul internațional vest-german 
Sepp Piontek. Căpitanul echipei, 
mijlocașul Olsen, care activează 
la formația belgiană Anderlecht, 
a acordat un. inteviu în care-și 
exprimă convingerea că meciul 
cu România va fi un test util 
ambelor formații, asigurînd. tot
odată. spectatorii că vor asista 
la un joc de calitate. Ultimele 
cuvinte ale lui Olsen au fost : 
„Să nu uităm că jucăm împotri
va învingătorilor Angliei !“. Lo
tul danez cuprinde și alte nume 
de rezonanță, cum sînt înainta
șii Simonsen, de la C.F. Barce
lona, și Elkjar, de la Lokeren, 
sau mijlocașul S. Nielsen, de la 
Borussia Monchengladbach. De
altfel, Sepp Piontek va miza 
foarte mult pe calitățile ofen
sive ale lui Simonsen și Elk
jar ca și pe predilecția lui Niel
sen de a veni mereu în spriji
nul atacului. Lotul danez, can
tonat în afara orașului, și-a 
încheiat și el pregătirile.

Aici, la Copenhaga, vremea 
este frumoasă pentru această 
perioadă a anului, dar seara 
temperatura scade foarte mult, 
întîlnirea va începe la ora 19,30, 
ora locală (20,30 — ora Româ
niei) și va fi transmisă în în
tregime de posturile noattre de 
radio și T.V. Meciul va fi con
dus de o brigadă de arbitri din 
Suedia.

Azi, la Ploiești
I—— ■ r - mrriitr

I ROMÂNIA (tineret) U.R.S.S. (B)
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apri- 
tinerii 
cadrul 
națio-

O serie de scrisori venite 
la redacție conțin și aceste 
interesante întrebări: Solu
ția antrenorului-jucător este 
viabilă, este utilă? Conține 
ea vreo incompatibilitate 
prin întîlnirea celor două 
calități, a celor două res
ponsabilități în una și ace
eași persoană?

La noi, în ultima perioa
dă de timp — iar peste ho
tare de mai multă vreme — 
am înregistrat unele situații 
în care jucători cu experi
ență și cu un reputat pal
mares îndeplinesc și misiu
nea de antrenor. Iubitorii 
fotbalului știu, desigur, că 
Lucescu se ocupă de o mai 
lungă perioadă 
pregătirea Cor- 
vinului, iar, mai 
de curînd, Di
nu și Condruc 
sînt antrenori- 
secunzi la Di
namo și, res
pectiv, F.C. Baia

Dacă apare vreo incom
patibilitate între cele două 
calități? După opinia noas
tră, nu. Există, insă, obli
gații în plus. Prima o re
prezintă, se înțelege de la 
sine, volumul de cantitate 
și gradul de calitate al 
muncii ce trebuie depusă, 
în cazurile din fotbalul nos
tru, Lucescu a realizat — 
în dubla calitate de antre
nor și jucător la Corvinul — 
multe și remarcabile lucruri. 
Nu numai sub raportul per
formanței (printre altele, 
promovarea formației hune- 
dorene), ci și sub acela, de
loc neglijabil, al renovării 
lotului cu elemente locale, 
Corvinul- ajungînd acum să 
aibă peste 80% din efectivul 
de jucători compus 
sportivi crescuți mai

' seamă în „uzina" condusă 
de neobositul D. Pătrașcu. 
Apoi, în privința valorii jo
cului, al modernizării lui, 
Corvinul a făcut mari și 
necontestați pași. O demon
strează multe partide, ul
tima „mostră" fiind cea de

de timp de

duminică, de la București. 
Este de așteptat ea și Dinu 
și Condruc să aibă contri
buții similare în desfășura
rea procesului de instruire 
al echipelor în a căror con
ducere 
zent.

Rolul 
impune 
atenție 
în teren, a unei comportări 
disciplinare fără reproș. Pen
tru că cei în cauză sînt 
priviți de coechipieri din 
unghiul elev-profesor. Deci, 
cu atît mai mult, antrena- 
rul-jucător are datoria unei 
atitudini fără îcproș în lup
ta de pe gazon. Sigur că 
responsabilitatea sporită • 

jucătorului care

tehnică sînt in pre-
de jucător-antrenoT 

însă o și mai mare 
în direcția atitudinii

<

1
Mare.

din 
cu

pei face ca sta
rea de încorda
re să fie mai 
mare. Dar pen

tru că avem de-a face cu fot
baliști experimentați, încer
cați în atîtea partide grele, 
cu sportivi respectați pen
tru profilul lor moral, pen
tru reușitele în viață, tre
buie să le cerem efortul de 
a nu compromite intr-o pos
tură, aceea de jucător, ceea 
ce clădesc cu trudă și cu 
multă preocupare de per
fecționare profesională (ob
servație valabilă mai cu sea
mă pentru Lucescu) în cea
laltă ipostază, de antrenor. 

Credem că, in perimetrul 
unor asemenea obligații, an
trenorul jucător își poate 
desfășura perfect activitatea. 
Evitind gesturile nesportive 
(cazul lui Dinu în jocul Di
namo — F.C. Baig, Mare) 
sau atitudini ireverențioase 
față de arbitru (Lucescu, 
eliminat în partida Progre
sul Vulcan — Corvinul), cei 
care își aduc simți tul aport 
în pregătirea echipei și con
tribuie, apoi, la punerea in 
practică a antrenamentelor, 
în meciuri, iși vor îndeplini 
mai bine misiunea.

Eftimie IONESCU

mișoara, deși convocat la lot 
nu este nici el utilizabil. Me
dicul lotului de tineret, dr. Gh. 
Untea, a făcut eforturi pentru 
recuperarea lui C. Solomon și 
a lui Minea, reușind să-i facă 
apți de joc. în aceste condiții, 
formația probabilă pentru me
ciul de azi ar fi următoarea : 
Alexa (Speriatu) — Vlad, C. 
Solomon,. FI. Pop, Rednic — I. 
Mureșan, Geolgău, L. Moldovan 
— D. Zamfir, Tcrheș, *KIein 
Rezerve : Matei (fundaș), Vlă- 
tănescu și Minea (mijlocași) 
Fîșic (înaintaș).

Selecționata secundă a Uni
unii Sovietice a sosit luni la 
orînz în Capitală si a făcut 
un antrenament ieri, pe Stadio
nul Republicii. Antrenorul Ser- 
ghei Korșunov a deplasat 
următorul lot de jucători, 
din care în cursul acestei dimi
neți urmează a alcătui unspreze- 
cele cu care va începe partida: 
Iurkovskj — portar, Kruglov, 
Kaplun. Adjem, Svetov. Niku
lin — fundași, Lazinski. Fedo
renko, Jelutkov, Mintiukov — 
mijlocași, Rogov, Gberasimov, 
Gazaev, Evtușenko — înaintași.

Meciul România (tineret) — ■ 
U.R.S.S. (B) va începe la ora 
17 și va 
gime la 
întîlnirii : 
Bulgaria).

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI J1*

Astăzi, pe stadionul Petrolul 
dîn Ploiești, Lotul de tineret 
al țării noastre întâlnește se
lecționata secundă a Uniunii 
Sovietice. Partida constituie o 
ultimă verificare înaintea difi
cilei confruntări din. 28 
lie. de la Londra, cind 
tricolori vor întîlni în 
campionatului Europei,
nala de tineret a Angliei.

In ceea ce privește formula 
de echipă pentru întîlnirea cu 
reprezentativa „B“ a Uniunii 
Sovietice au apărut o serie de 
probleme, unele chiar înainte 
de convocarea lotului. Așa, de 
pildă, Iovan a fost transferat 
la lotul „A“. Gabor și Bumbes- 
cu — accidentați — au rămas 
la cluburi, iar Șoiman, lovit în 
meciul de duminică de la Ti

pid București : I." Vasile (Bucu
rești), ROVA Roșiori — Rulmen- ! 
tul Alexandria : A. Forwirth (Ti
mișoara), Poiana Cimpina -> 
Chimica Tîrnăveni : V. lanul 
(Iași), Metalul Plopeni — Sirena 
București : D. Dumitrescu (Foc
șani), C.S. Tlrgoviște — Autobu
zul București : FI. Cenea (Ca
racal).

SERIA A IlI-a : Aurul Brad — 
U.T. Arad : T. Balanovlci (Iași), 
Olimpia Satu Mare — Metalur
gistul Cugir : Al. Iile (Craiova), 
Rapid Arad — înfrățirea Oradea: 
H. Nicolau (Brașov), Metalul 
Alud — C.F.R. Cluj-Napoca : Gh. 
Ispas (Constanța). F.C. Bihor O- 
radea 
Ioniță (București), 
na ~
ria (Drobeta Tr. S.), 
Lupeni — Dacia Orăștle : 
Georgescu (București), 
Moldova Nouă — F.C.M. Reșița : 
A. Deleanu (București), U.M. Ti
mișoara — C.I.L. Sighet : Al. Bă- 
dulescu (Ploiești).

SERIA I : Delta Tulcea — F.C.
Constanța : M. Buze a (Bucu-

- rești). Cimentul Medgidia — Glo
ria Buzău : M. Iluștiuc (Bucu
rești) , Viitorul Gheorgheni •— 
Minerul Gura Humorului : I. Tă- 
nase (Tlrgoviște), F.C.M. Progre
sul Brăila — C.S.M. Suceava : 
Tr. Alexandrescu (București), 
Gloria Bistrița — C.S.U. Galați : 
M. Ivăncescu (Brașov), C.S.M. 
Borzești — I.M.U. Medgidia : A. 
Jurja (București), C.S. Botoșani 
— Viitorul M. Vaslui : C. Manea 
(Fetești), Oltul Sf. Gheorghe — 
Chimia Brăila : I. Roman (Si
ghet), Ceahlăul P. Neamț — Uni
rea D. Focșani: A. Szilaghi (Tg. 
Mureș).

SERIA A II-a : Metalul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș : S. 
Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej), Ni- 
tramonia Făgăraș — Flacăra Mo
roii : V. Tătar (Hunedoara), Me
canică fină București — Petrolul 
Ploiești : Al. Mustățea (Pitești), 
Pandurii Tg. Jiu — Tractorul 
Brașov : O. Anderco (Satu Ma
re), Luceafărul București — Ra-
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Ifizic, 
toate 
trep- 
mun- 
bine- 

că 
din 

_ -------------- , chiar
dacă sînt ceva mai în vîrstă, 
să înțeleagă faptul că nu tre
buie să se retragă acasă, în fa
milie. Familia lor este fabrica, 
sînt muncitorii! împreună cu 
ei trebuie să-și petreacă în
treaga viață!", spunea secreta
rul general al partidului. Iată 
un comandament la care tre
buie să se alinieze și activiș
tii sportivi din întreprinderi și 
instituții, întreg activul mișcării 
sportive sindicale. Dealtfel, în 
Rezoluția Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România se stipulează clar 
prioritățile activității viitoare: 
„Congresul stabilește că în cen
trul preocupărilor sindicatelor 
în cadrul competiției sportive 
naționale „Daciada" să fie si
tuată dezvoltarea activității de 
educație fizică și a sportului 
de masă, extinderea gimnasti
cii în producție, ca sportul, di
feritele ramuri ale acestuia, 
drumețiile, excursiile, serbări
le cimpenești, acțiunile cultu
ral-sportive și turistice Ia sfîr- 
șit de săptămînă să atragă un 
număr cît mai mare de oameni 
ai muncii și familiile lor".
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• TRAGEREA LA SORȚI A 
SEMIFINALELOR „CUPEI 
ROMÂNIEI". Miine, ta sediul 
F.HJ., de la ora 12, va avea 
loc tragerea la sorți a se
mifinalelor „Cupei României". 
Vor ti prezenți delegații 
ctiipelor calificate, „Poli 
mișoara. Univ. Craiova, S.C. 
Bacău și Sticla Arieșul Turda.
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(12 rezultate)
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PATRU AUTOTURISME 
LA O TRAGERE !

CONCURSULUI
DIN 12 APRI-
1981

• IN SERIA A V-A, „BUCU- 
ReșteanA", a Diviziei „C“ azi 
se dispută etapa intermediară 
(a XXI-a). tn București au Ioc 
următoarele meciuri (ora 17,30) : 
Voința — Petrolul Videle, Elec
tronica — Automatica, T.M.B. — 
Tehnometal, Danubiana — Ceta
tea Tg. Măgurele și I.C.S.I.M. — 
Abatorul.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 15 aprilie 1981, se te
levizează în direct în jurul orei 
17,45, în pauza meciului de fot
bal România (T) — U.R.S.S. (B).

CÎȘTIGURILE 
PRONOSPORT

LIE

I Mării
M» AU-

• AZI, PE STADIONUL REPU
BLICII din Capitală (ora 16,33) 
va avea loc meciul amical între 
divizionarele ,,B“ Rapid Bucu
rești și c.F.R. Timișoara. In des
chidere, la ora 14,30, se dispută 
jocul de Divizia ,,C“ Luceafărul 
București Oltenița.

fi transmis în între- 
televiziune. Arbitrul 
Ivan losipov (R.P.

C.F.R. Timișoara : Al. 
Minerul Anl- 

Minerul Cavnic : I. Zaha- 
Tr. S.), Minerul 

N.
Minerul

A’

iunîe pe- 
irife. Ast- 
nd costa, 
lei îi/per- 
ust

Fără a constitui un record 
materie de mari succese, prima 
tragere obișnuită Loto din aceas
tă lună, desfășurată vineri 3 apri- 

, ilustrează din plm frecvența 
valoarea ridicată a ciștigurilor 
acest avantajos sistem de joc : 
categoria I au fost atribuite 
AUTOTURISME „Dacia 1300", 
timp ce valoarea unitară a 

ciștigurilor de categoria a Il-a 
a fost de aproape 20.000 lei fie
care. Noii posesori de autoturis- 

obținute pe bilete achitate 
Ghenan din Medgl- 

D. Hrițuleac din București, 
Racoviță și Ștefan R. din 

Brașov. Succese asemănătoare sau 
chiar mai mari puteti obține și 
dv., participind la tragerea de 
vineri 17 aprilie 1931. Nu uitați, 
Insă, că ASTĂZI și MIINE sțnt 
ULTIMELE ZILE pentru procura
rea biletelor I

me,
25% sțnt s. 
dia,
Șt.

Categoria 1: 
variantă 100% a 50.000 lei și 

lei;
rezultate) 
lei;
rezultate) 
lei.

12.500 
(11
3.331
(10

variante 25% a
Categoria 2: 

85,50 variante a
Categoria 3:

917,25 variante a 466
REPORT CATEGORIA 

62.340 Iei.
1:

laCâștigul de 50.000 lei de 
categoria 1 a revenit partici
pantului Nicolae Coșeraru din 
Bacău.
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• Fundașul central 
Ursu, de la Politehnica 
Iași, a împlinit chiar 
duminică, în ziua difi
cilului meci cu Uni
versitatea Craiova, 28 
de ani. El și-a onorat 
această aniversare prin- 
tr-o bună evoluție, poa
te cea mai bună din 
acest sezon. O Foarte 
apreciată In meciul de 
la Iași a fost și com
portarea „veteranilor" 
echipei locale Simionaș 
și Romilă, care — dînd 
în teren tot ceea ce au 
putut — au contribuit 
substanțial la succesul 
echipei lor. Este însă 
regretabil că Romilă a 
găsit de cuviință să se 
preteze uneori la simu
lări de accidentare și 
gesturi teatrale, menite 
să impresioneze pe ar
bitru și publicul. ® Un 
nume despre care ee 
va mai vorbi : Oprea, 
fundașul dreapta al Po- 
litenlcii ieșene, remar
cat și de antrenorul 
Victor Slănculescu, ob
servator federal la me
ciul de la Iași. „Fa
ultul în careu asupra 
lui Crișan a fost clar, 
iar penaltyul just a- 
cordat“, recunoșteau, 
cu o obiectivitate care 
le face cinste, antreno- 
rii echipei ieșene, Leo- 

x nid Antohi și Kurt 
Gross, care au ținut 
să risipească astfel în-

dedoielile exprimate 
unii suporteri al Poli
tehnicii față de decizia 
arbitrului G. Dragomlr. 
• .Vizibil afectat de a- 
ceastâ a doua infringe- 
re consecutivă în de
plasare a echipei sale, 
situație intr-adevăr ne
obișnuită pentru Uni
versitatea Craiova, an
trenorul Ion Oblemenco 
ne spunea la sfirșitul 
meciului : „Cu greu 
pot Băf-mi explic cum, 
după ce am reușit ega- 
larea, formația mea a 
căzut atît de vizibil. 
Probabil că numai o- 
boseala accentuată a 
jucătorilor de bază, a- 
tit de solicitați in ulti
ma vreme tn cadrul 
unui program intern și. 
internațional, este cau
za declinului. îmi pa
re desigur rău că n-am 
reușit să menținem re
zultatul de 1—1. Un 
punct cîștigat aici, la 
Iași, pe care cred că-1 
puteam obține, ar fi 
cintărit greu în favoa
rea șanselor noastre la 
titlu". © Deși jucase 
la Tg. Mureș, la o dis
tanță de peste 300 de 
km. de Capitală, Sep- 
tlmiu Cxmpeanu a a- 
juns la lotul național 
duminică seara, în con
dițiile în care nu erau 
nici cursă de avion și 
nici tren potrivit. A a- 
juns, totuși, în timp

util, ca să se .poată o- 
dihni șl să reia călăto
ria spre Copenhaga luni 
dimineața, datorită co
echipierului său Moș. 
care, imediat după me
ciul cu A.S.A., s-a suit 
la volanul mașinii per
sonale și s-a îndreptat 
spre București. Frumos 
gest de colegialitate, 
care reamintește tradi
ționalul spirit de echi
pă al „șepcilor roșii". 
• Duminică, la Tg. 
Mureș, se adunase în
treaga echipă A.S.A. 
din perioada sa de glo
rie : Ispir, Unchiaș, 
Bâloni, Hajnal și Faze- 
kas erau In teren ; 
Czako și Kiss pe ban
ca antrenorilor ; So- 
lyom, Gligore, Pislaru, 
Varodi, Mureșan și Na- 
ghi — spectatori în tri
bună. Apropo de Michl 
Naghi. El 
în prezent, 
ghișoara, o

antrenează, 
Metalul Si- 

ser joasă

& 0 «

clorul lui Pană și s-a 
accidentat, o entorsă 
avea să ne declare an
trenorul secund Tăna- 
se Dima. • Un gest 
frumos pe gazonul din 
Lonea, înaintea meciu
lui de „speranțe" din
tre Jiul și Sportul stu
dențesc : echipa gazdă, 
aflînd că unul dintre 
jucătorii din ..tabăra 
adversă", Viorel Vag
ner, împlinea chiar du
minică frumoasa vîrstă 
de 19 ani, i-a oferit un 
buchet de flori prin că
pitanul el, Gelu Birsan.
• Bozeșan s-a întors 
la Sportul studențesc. 
El s-a alăturat echipei 
sale, revenind din Ti
mișoara. Lucrurile s-au 
clarificat ; la sfîrșitul 
campionatului, el se va 
transfera la „Poli" de 
pe malul Begăi. Singu
rul motiv pentru 
Bozeșan n-a jucat 
Petroșani este că

care 
la 
el

promovarecandidată la_
în divizia secundă. © 
Duminică, în min. 
al partidei Dinamo
F. C. Olt, Bumbeseu a 
părăsit terenul șchio- 
pătînd. S-a urcat într-o 
mașină a Salvării și a 
revenit pe stadion în 
pauza meciului. Cu pi
ciorul drept în ghips. 
Ce se întlmplase, de 
fapt 7 „înaintea jocu
lui, la încălzire, Bum- 
bescu a călcat pe pic

18

mai resimte o veche 
accidentare la gleznă. 
0 Radu II : „Voi face 
totul pentru a nu pier
de șefia în clasamentul 
golgeterllor. Și odată 
aflat acolo, sus, voi a- 
trage poate iarăși a- 
tenția selecționerilor". 
O dorință, un țel pe 
deplin justificate de ta
lentul fotbalistului pl- 
teștean. Și de virsta 
Iul. Doar 25 de ani...
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BREVIAR
Intr-un interviu acordat corespondentului spor

tiv al Agenției TASS, Serghel Ivanov prim vice
președinte al Federației internaționale a sportului 
universitar și președinte al Consiliului asocia
ției sportive „Burevcstnik”, a declarat că de
legația sportivilor sovietici pentru Universiada 
de Ia București va cuprinde numeroși compe
titori de valoare internațională. Astfel, la între
cerile de atletism vor participa campioana olim
pică la 100 m plat Ludmila Kondratieva și cam
pionul olimpic de la 4M m plat Viktor Markin, 
iar din lotul de gimnastică vor face parte Ma
ria Filatova componentă a echipe! U.R.S.S., cam
pioană olimpică și cîștigătoarea Cupei mondiale 
din 1980, Stela Zaharova, precum și campionii 
unionali Fedor Kulaksizov și Serghel Hijniakov. 
Studenții sportivi sovietici vor lua parte la toate 
cele M discipline înscrise ta programul Univer
siadei de vară.

deschis (cu începere de 
la 5 iulie) : Franța, I- 
rak, Columbia, Belgia, 
Polonia, Egipt, Cuba, 
Liberia, Peru, Elveția,

© In componența de
legației sportive stu
dențești a Poloniei 
yor intra : 45 atleți, 12 
baschetbaliste. 5 luptă
tori, un săritor ta apă, 
10 scrimeri, 12 voleiba
liști. Performerii vor 
fl însoțiți de 3 arbitri 
(la baschet, scrimă și 
volei), 17 antrenori șl 
15 oficiali. în total, 
delegația poloneză va 
număra 139 de persoa
ne.

© în sala Agronomia 
din frumosul parc al 
insti’u ului de specia
litate (vis-ă-v.s de sta
dionul și Ștrandul ti
neretului) a fost insta
lată o tabelă electro
nică de marcaj. Aceas
tă instalație este opera 
studenților și cadrelor 
didactice de ia Institu
tul politehnic Bucu
rești.
• ieri 

diul 
C.N.O.U.

a sosit la se- 
secretarlatulul 
încă o con

firmare de participare. 
Este vorba de delegația 
sportivilor studenți din 
Malta.

a avut loc o ședință

£

HANDBAL (m): „CUPA ȚARIIOR LATINE"
în mai multe orașe din 

Spania se va desfășura în 
aceasta săptămină cea de a 
Xl-a ediție a „Cupei țări
lor latine" la handbal -mas
culin, competiție rezervată 
tinerilor sub 21 de ani, ini
țiată în anul 1968 de Fede
rația de handbal din Fran
ța — idee la care au ade
rat. în același an. Spania și 
Maroc — această manifes
tare a găsit ecou in rîndul

a numeroase țări cu popu
lație de origină latină.

începi nd de la ediția a 
IlI-a (1970), handbalul ro
mânesc s-a alăturat — fi
resc — țărilor inițiatoare. 
De-a lungul celor 8 parti
cipări reprezentativa de 
tineret a României a cîști
gat trofeul de 7 ori și doar 
o singură dată s-a clasat pe 
locul secund. Iată, dealtfel, 
„fișa" competiției :

Ș
4
!

• Organizatorii „Sa
tului Universiadei” au 
amenajat spații și în
căperi special destinate 
■diferitelor aniversări 
ale sportivilor oaspeți. 
In același timp, s-au lu-

at măsuri pentru ca 
aici să poală fl sărbă
torite de către delega
țiile oaspete zilele na
ționale ale unor țări 
ale lumii, ta perioada 
ta care Satul va fl

• Marți după amiază
a biroului Comitetului național de organizare a 
Universiadei pe a cărei ordine de zl au figurați 
printre altele împodobirea cit mai adecvată a 
obiectivelor sportive ce vor găzdui întrecerile, 
precum și a celor două porți de intrare în țară, 
Gara de Nord și aeroportul Otopenl, colaborarea 
cu diferite companii de televiziune interesate In 
preluarea transmisiilor diferitelor întreceri, pro
bleme de organizare a centrului de presă din 
Incinta Conservatorului bucureștean, stadiul pre
gătirii loturilor de sportivi români etc.

KUJ

VOLEIBALIȘTI CU REALE CALITĂȚI a -
(Urmare din pag. 1)

dere creșterea potențialului fi
zic al selecționabililor. dar și 
exersarea unor execuții tehni
ce și combinații tactice. Nu 
toate lucrurile merg „la uni
son", ceea ce necesită dese în
treruperi și chemări 
de către antrenorul 
observații și indicații 
ale secunzilor

..în orice caz, — 
antrenorul N. Sotir - 
prezintă mai bine decît __
dată. Dar observ că cei mai 
mulți acuză, aici, Ia acest test, 
lipsa unei pregătiri corespun-

la ordine 
principal, 
din mers

conchide 
lotul so 

altă

zătoare în timpul campionatu
lui, la cluburi. în general, mai 
bine se prezintă dinamoviștii, 
care s-au aflat într-o pregătire 
mai susținută, cerută și de 
participarea lor la Cupa cam
pionilor europeni... Va trebui 
să muncim serios în perioada 
următoare, fiindcă față de ca
litățile jucătorilor selecționați 
sînt posibile construirea unei 
echipe bune și un rezultat fi
nal valoros la Universiadă".

într-adevăr, lotul nostru uni
versitar — care mai cuprinde, 
în afara celor pomeniți mai 
înainte, pe Mina, Pustiu, Cor- 
cheș, Gheorghe, Olteanu, Sîrbu 
și Ionită — prezintă calitățile

intrinsece necesare unor reale 
progrese. Cu condiția unei pre
gătiri la cote superioare, așa 
cum dealtfel își propune co
lectivul tehnic. Si cu condiția 
ca echipa de bază să cîștige în 
omogenitate și personalitate.

în C. M. de

CONCURSUR! INTERNATIONALE DE TIR
Poligonul Tunari și sala de 

la Dinamo au găzduit întîlni- 
rea internațională de tir din
tre secțiile cluburilor Dynamo 
Berlin și Dinamo București. Ia
tă cîteva dintre rezultatele în
registrate: pușcă 16 m: 1. H. 
Behm (Dynamo) 581 p, 2. E. 
Antonescu; pușcă liberă 3X40 
f: 1. S. Martin (Dynamo) 1141 
p; 60 f.c., seniori: 1. O. Cris- 
tescu 592 p, 2. S. Martin 592 p, 
juniori: 1. R. Hohne 595 p (!); 
pistol liber: 1. I. Neagu 553 p, 
2. P. Kuttner 530 p; 
teză, seniori: 1. M. 
590 p, 2. J. Beusch
586 p, juniori: 1. G.
587 p, 2. R. Herzig
586 p. -- --------------

pistol vi-
Gabriel 

(Dynamo) 
Cristache 
(Dynamo) 

(C POPOVICI-coresp.).

• în concursul internațional 
de tir de la Plsen, la care au 
participat trăgători de la clu
buri militare din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S., Eiviu Stan a reușit 
557 p și 558 p, în două con
cursuri consecutive de pistol 
liber. întrecerea a fost cîștiga- 
tă de Hrozina (Cehoslovacia) 
cu 563-1-564 p. La pușcă liberă 
3X40 f, Florin Cristofor a ocu
pat locul 5, cu 1151 
60 f.c., Marin Marin 
al 4-lea, cu 597 p.

p, iar la 
s-a situat

ACTUALITĂȚI
DIN TENIS

CU PRILEJUL REUNIUNII 
șale anuale, la Neu-Isenburg 
(R.F.G.), Asociația europeană 
de tenis l-a reales drept pre
ședinte pe Heinz Grimm (Elve
ția).

LA TURNEUL DE DUBLURI 
FEMININE de la Tokio (8—10 
mai), perechea „extremelor" va 
fi formată din Billie-Jean King 
(37 de ani) și Andrea Jaeger 
(15 ani).

JIMMY CONNORS — unul 
din puținii ași ai tenisului 
care nu face parte din Asocia
ția jucătorilor profesioniști 
(ATP) — a fost nevoit să-și 
trimită personal înscrierea la 
turneul de la Roland Garros!

APROPO DE TURNEUL pa
rizian, care debutează la 25 
mai: tabloul feminin va cu
prinde anul acesta 96 jucătoa
re (față de 64 în trecut).

NOUTĂȚI și de la celălalt 
mare turneu al sezonului es
tival. Toți arbitrii de la Wim
bledon vor trebui — pentru 
prima oară anul acesta — să 
treacă un examen organizat de 
Asociația arbitrilor englezi în 
vederea ameliorării calității ar
bitrajelor.

ÎNTRE 
MAI, vor 
natele de . ,
la Tașkent și Tbilisi: Luminița 
Sălăjan, Daniela Moise, Cris- 
tinel Ștefănescu și Bogdan 
Toma.

TlNÂRUL NOSTRU JUCĂ
TOR Eduard Pană a cîștigat cu 
brio un turneu la Tegernsee 
(R.F.G.), învingînd în finală pe 
M. Schwaier cu 6—4. 6—3. El 
a mai reușit bune clasări, 
semifinalele sau sferturile 
finală ale turneelor de la Re
gensburg (R.F.G.), Tumwater, 
Belingham și Kirkland (S.U.A.).

• Alte rezultate 
cursul de la Sofia: 
beră 60 f.c.: 1. I.
(U.R.S.S.) 598 p, 2. M. Dumi
trescu (Dinamo București) 596 
p; 3. A. Mitrofanov (U.R.S.S.) 
596 p; pistol viteză: 
Weissenberger (R.F.G.) 
2. L. Balogh (Ungaria) 
1 A. Snejko (U.R.S.S.) 
9. G. Calotă (România) 
pușcă Uberă 3X40 f: 1. 
trofanov 1167 p,.„ 7. M. 
trescu 1143 p.

din con- 
pușcă li- 

Medoev

1. H.
596 p,
595 p,

595 p...
591 p; 

A. Mi-
Dumi-
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participa la campio- 
tineret ale U.R.S.S.,

în 
de

1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1979
1980

LU 
țn-

(Franța) : 
(Spania) : 
(Portugalia) 
(Maroc) : 
(România) : 
(Italia ) : 
(Brazilia) : 
(Franța) : 
(Italia) : 
(Portugalia)

1. Franța,
1. Spania,

:1. ROMÂNIA,
1. ROMÂNIA,
1. ROMÂNIA,
1. ROMÂNIA,
1. ROMÂNIA,
1. ROMÂNIA,
1. ROMÂNIA, 

:1. Spania,

2.
2.
2.
2.
2.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

Spania,
Franța,
Franța,
Franța,
Spania,

2. Franța, 
2. Spania, 
2. Spania, 
2. Italia. 
2. ROMÂNIA, 3.

Portugalia.
Portugalia 
Spania.
Portugalia 
Franța. 
Spania 
Franța. 
Italia. 
Franța. 
Franța.

a ș.

Rezultatele 
tivei României 
16 cu Brazilia, 
Maroc, 19—10 
37—7 cu Italia,
Franța, 36—12 cu
• 1971 : 11—7 
10—2 cu Maroc. 
Portugalia, 11—6
• 1973 : 16—7
27—10 cu Brazilia, 21—12 cu 
Spania, 25—5 cu Portugalia.

reprezenta-
• 19701 36- 

28—15 cu
cu Spania, 

23—10 cu 
Portugalia; 
cu Spania, 

13—6 cu 
cu Franța; 
cu Italia

“■
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16—8 cu Franța;
28—16 cu Franța, 
Spania; © 1SF?5:
Italia. 29—13 cu
1976 : 22—16 cu 
turneul final ; •
10 cu Belgia. 27—14 cu Bra
zilia. 28—16 cu Porutgalia,
32— 13 cu Italia ; • 19sJ) :
33— 9’ cu Italia, 28—18 cu 
Franța, 16—17 cu Spania.

1979 : 34

• 1974 :
8—4 CU

14—5 CU
Franța ; •
Spania. în

tenis de masă

ECHIPA MASCULINĂ ÎNVINGĂTOARE 
ROMÂNIA

NOVI SAD, 14 (prin telefon). 
La cele 20 de mese instalate în 
noua sală a sporturilor din lo
calitate a început cea de a 36-a 
ediție a campionatelor mondi
ale de tenis de masă, cu pro
bele pe echipe.

în primul joc, echipa mas
culină a României, aflată în a 
Il-a grupă valorică, a depășit 
cu un scor categoric formația 
Elveției: 5—0 (Doboși — Miller 
21—9, 21—16; Florescu — Hafen 
21—10, 21—11; Crișan - 
cikowski 21—16, 21—15;
— Hafen 21—13, 23—25, 
Crișan — Miller 23—21, 
Alte rezultate: grupa I 
ponia — Indonezia 5—0,
— Coreea de Sud 5—2, Polonia
— R.P.D. Coreeană 5—1 (!), Un
garia — Italia 5—2; grupa a 
Ii-a — Danemarca — Israel
5— 1, Hong Kong — Bulgaria
6— 4, India — Nigeria 1—5, Nor
vegia — Finlanda 5—2, S.U.A.
— Țara Galilor 5—4, Malaezia

Și în

SBCCfSf AU GIMNlȘillDIi 
flOMÂNI IA P1K

țu 

;

oc
MJ

u.
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La 
nale 
riei, 
tivii

internațio-Campionatele
de gimnastică ale Unga- 
desfășurate la Pecs, spor- 
români au repurtat succe

se notabile. Clasat pe locul 7 
la individual compus, Octavian 
Ionașiu a ocupat primul loc 
la cal cu minere, iar colegul 
său Valentin Pintea a cîștigat 
la sol. De remarcat că s-a con
curat, pentru prima oară in 
acest sezon, cu exerciții impu
se și liber alese.

- Bak- 
Doboși 
21—17; 

21—13).
— Ja- 
Anglia

ELVEȚIA 5-0
— Olanda 1—5, Austria —Egipt 
5—0. .

Reprezentativa feminină a 
României a întîlnit puternica 
formație a Uniunii Sovietice. 
Tinerele noastre sportive — 
Eva Ferenczi și Giga Nemeș — 
au avut ca partenere de joc pe 
Valentina Popova (a 11-a ju
cătoare în clasamentul mondial 
și prima în cel european) 
Narine Antonian (a 13-a
clasamentul european), în fața 
cărora au cedat cu 0—3 (Ne
meș — Antonian 16—21, 12—21;
Ferenczi — Popova 16—21, 18— 
21; Ferenczi, Nemeș — Anto
nian, Popova 11—21, 12—21). 
Alte rezultate: grupa I —R.P.D 
Coreeană — Anglia 3—0, Hong 
Kong — Japonia 0—3, R.F.G. — 
Coreea de Sud 3—2(!>, Iugosla
via — India 3—0.

Miercuri, fetele vor juca în 
compania Iugoslaviei, iar băieții 
vor întîlni Egiptul și Austria.

ROMÂNIA - SPANIA 3 0
IN „CUPA VOLAN”

LA VOLEI

FL. GHEORGHIU A REMIZAT Șl CU GHELLER
MOSCOVA, 14 (Agcrpres). — 

După consumarea a 7 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Moscova conduce campionul mon
dial Anatoli Karpov (U.R.S.S.), 
cu 4*/i p, (1), urmat de Smtslov

p, Kasparov4‘/, ..
— 4 p (1), Polugaevski 

— 4
L. Portisch (Ungaria) 
3*A p (1), Florin Gheor-

LONGEVITATE, TENACITATE, VOINȚA..
Canadei . cea mai înaltă dis
tincție din țară".

Aceste trei informații conțin, 
în esență, cîteva elemente dem
ne de meditație, de reflectare 
tacă vreți — asupra activității 
noastre cotidiene : dorința de 
autodepășire, de a demonstra 
că organismul uman are resur
se nebănuite, că la toate aces
tea sportul poate avea o con
tribuție esențială. Să adăugăm, 
— și nu în ultimul rînd — o 
mare dragoste față de oameni, 
o dorință de a contribui prin 
toate mijloacele la ajutorarea 
semenilbr, de a demonstra că 
nimic nu este mal frumos 
cit să învingi : în lupta cu 
trinețea, cu vicisitudinile 
turii, cu bolile.

Longevitate, temeritate, 
ință — trei factori care 
găsesc punctul de plecare 
sport, pentru că acesta poate 
fi izvorul unei vieți îndelun
gate — ca urmare a regimului 
impus pe toate planurile, de 
la cel alimentar la cel igieni- 
co-sanitar —, elementul deter
minant în formarea și educarea 
caracterului, mai ales la tineri, 
cu influențe favorabile asupra 
întregii lor activități.

Iată de ce cele trei infor
mații (și nu sînt singurele !) 
trebuie înțelese într-un sens 
mai profund, pentru că ele 
reflectă, în fond, dorința fie
căruia dintre noi de autodepă
șire...

Emanuel FÂNTĂNEANU

;?.„Vivienne Cherriman a fost 
«sirena de 73 de ani*. Expre
sia și-a găsit acoperire la cam
pionatele internaționale de înot 
pentru vîrstmici, desfășurate In 
Australia, unde ea a reușit să 
doboare patru recorduri pe di
ferite distante. 
Insulele Wight, 
rimau a reușit 
două ori înot 
această insulă

Originară din 
Vivienne Cher- 
să parcurgă de 
distanța dintre 
si Anglia" 

...„Patru țineri — Bob Kelly 
(32 ani), Peter Charkiw (26 de 
ani), Bruce Ladebu (25 ani) și 
Lausie Dekter (35 ani) — vor 
face prima tentativă din acest 
secol de a ajunge pe jos la 
Polul Nord, tentativă care va 
dura, probabil, două luni, timp 
în care vor fi 
km".

.... Terry Fox 
atlet canadian 
căruia, ca 
cer, i s-a 
Cînd s-a 
ție, Terry 
curgă pe 
sprijinul 
strîngere de fonduri pentru cer
cetările științifice în vederea 
combaterii acestei maladii. Pen
tru curajul și voința sa, Terry 
Fox a fost distins cu Ordinul

parcurși 965.5

este un tinăr 
de 22 de ani 

urmare a unui can- 
amputat un picior, 

refăcut după opera- 
s-a hotărît să par- 

jos întreaga țară în 
unei campanii de

de- 
bă- 
na-
vo-
își 

Si în

(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(Suedia), 
— cu ette _ , __  ____________
ghiu (România) — 3>/, p, Petro
sian (U.R.S.S.) — 3 p (1) etc. 
în runda a 7-a, marele maestru 
român Florin Gheorghiu a re
mizat cu Gheller, rezultat înre
gistrat șl în alte patru partide: 
Timman — Polugaevski, Anders
son — Balașov, Smîslov — Kas
parov și Petrosian — Smejkal. 
Partidele L. Portisch — Beliavskl 
și Torre — Karpov s-au între
rupt.

BUDAPESTA, 14 (Agerpres). — 
în ultima zl a competiției inter
naționale masculine de volei 
„Cupa Volan”, desfășurată la Sze- 
kesf ehervar (Ungaria), selecțio
nata studențească a României a 
învins cu 3—0 (15—9, 15—4, 15—4) 
formația Spaniei.

Turneul a fost cîștigat de re
prezentativa Ungariei, care a dis
pus cu 3—0 (16—14, 16—14, 15—13) 
de echipa Cubei.

p, Andersson

C. M DE HOCHEI

PE GHEAȚA [GRUPA A]
STOCKHOLM, 14 (Agerpres). — 

Rezultate din C.M. de hochei pe 
gheață (grupa A) ; U.R.S.S. — 
Finlanda 7-4 (2—0, 3—0. 2—1) șl 
Canada — Olanda 8—1 (2—0, 2—O, 
4-1).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
.Marele Premiu” alAUTO © _

Argentinei, cea de-a 3-a probă 
a C.M. (F. 1), desfășurat la Bue
nos Aires a fost câștigat de bra
zilianul Nelson Piquet (Brab
ham"), care a parcurs 316,310 km 
in 1 h 34:32,74, cu o medie orară 
de 200,630 km. L-au urmat argen
tinianul Carlos Reutemann („Wi
lliams”) , francezul Alain Prost 
(„Renault”). In clasamentul ge
neral conduce Reutemann — 21 
p, urmat de Alan Jones — 18 p.

BASCHET © Au început între
cerile celei de-a 21-a ediții a 
competiției masculine pentru „Ma
rele Premiu” al orașului Sofia. 
Iată primele rezultate înregistra
te în grupele preliminare : Grupa 
A : Praga — București 87—82 
(46—42) ; Moscova — Havana 
111—78 (51—46) ; Grupa B : Bel
grad — Ankara 76—67 (33—38) ;
Sofia — Varșovia 93—78 (48—42).

FOTBAL © La Kinshasa, în 
preliminariile C.M. (zona africa
nă), Zair — Camerun 1—0 (1—0). 
Unicul gol al acestei partide, la 
care au asistat 100 000 de specta
tori, a fost înscris de Kama 
(min. 23).

GIMNASTICA o Concursul fe
minin desfășurat la Cottbus ' (R.D. 
Germană) s-a încheiat cu victo
ria vicecampioanei olimpice Maxi 
Gnauk (R. D. Germană), care a 
totalizat la 
38,35 p. Pe 
s-au situat 
Birgit Senf

Individual compia 
locurile următoare 
coechipierele sale 

- 37,35 p, Franka

Voigt 36,90 p și Lisa Champlain 
(S.U.A.) — 36,30. p. • Concursul 
internațional de gimnastică rit
mică modernă de la Hamburg a 
fost cîștigat de sportiva bulgară 
Anelia Ralenkova — 38,20 p, ur
mată de Gulia 
(U.R.S.S.) — 37,70
Weber (R. F.
37,55 p.

NATAȚIE • In
campionatelor de înot ale S.U.A.. 
înotătoarea Tracy Caulkins a sta
bilit un nou record național în 
proba de 100 yarzi bras, cu timpul 
de 1:01,13. Alte rezultate : femi
nin : 100 yarzi fluture —- Jill
Sterkel — 52;99 ; 100 yarzi spate
— Susan Walsh 54,51 ; masculin : 
100 yarzi bras — Lundquist 53,83; 
100 yarzi spate — Rick Carey — 
49,79. • La campionatele Angliei.' 
J. Randall a realizat un nQU .re
cord național în proba de 200 m 
mixt, cu timpul de 2:07,07. Alte 
rezultate : masculin : 200 m bias
— Moorhouse 2:18,59 ; 100 m li
ber — Taylor 51,40 ; feminin : 
100 m spate —H. Jameson 1:05,55; 
200 m liber — J. Croft 2:01,61. 
• Disputat la Soedertaelje (Sue
dia), meciul de natație dintre e- 
chipele masculihe și feminine ale 
Suediei și U.R.S.S. s-a încheiat 
cu scorul general de 194—148 p 
în favoarea gazdelor.

TENIS @ Surpriză în turneul 
de la Monte Carlo : Victor Peccl 
(Paraguay) — Bjorn Borg (Sue
dia) 6—0, 4—6, 7—5 !

Nurtasajeva 
p șl Regina 

Germania) —

ultima zl a


