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Atunci cînd este chemat să 
mediteze la realitățile de azi 
ale vieții noastre sportive, com- 
parîndu-le cu trecutul, iubito
rul de sport va trebui să con
state — ca un semn distinc
tiv — corelația dialectică din
tre dezvoltarea impetuoasă a 
economiei și culturii socialiste 
in țara noastră și evoluția ac
tivității sportive românești. A- 
serhenea legătură esențială, is
torică, tipică pentru regimul 
in care trăim, explică deslu
șit modul în care ansamblul 
general social-economic a fău
rit, cu fiecare nouă etapă par
cursă, baza trainică de înain
tare a sportului de masă și de 
performanță. Pentru orice prac
ticant sau slujitor al spor
tului, este evident faptul că 
drumul de formare și artera 
de consolidare ale mișcării 
noastre sportive au fost neîn
cetat, neîntrerupt jalonate de 
hotăriri ale Partidului Comu
nist Român.

Nimeni n-ar putea să contes
te existența unei anumite acti
vități sportive în România ani
lor interbelici. Dar corect este 
să stabilim limitele și neajun
surile sportului din acea peri
oadă. Oricît răsunet de mo
ment vor fi avut unele suc
cese izolate (Balcaniada de

Vom avea o școală a „giganților" baschetului ?

LA STEAUA Șl DINAMO, 10 JUCĂTORI
DE 2 m (și mai înalți)

BAT EA PORȚILE CONSACRĂRII
Fără giganți (jucători de 2 m 

și mai înalți) nu este posibilă 
astăzi marea performanță în 
baschetul internațional! Un a- 
devăr recunoscut abia după 
eșecurile reprezentativei mas
culine (necalificată din anul 
1975 în prima grupă valorică 
a campionatului european) și 
ale echipelor participante la 
competițiile europene interclu- 
buri, eliminate — de regulă — 
în fazele inițiale ale întreceri
lor. SE PARE, însă, că și în 
baschetul românesc lucrurile 
au început să meargă pe un 
făgaș bun. De pildă, promova
rea și evoluția lui Roman 
Opșitaru (2,10 m) și Viorel Ion 
(2,04 m) au contribuit (după 
opinia noastră, în mod decisiv) 
la cucerirea titlului de campi
oană națională de către forma
ția Steaua și la unele succese 
(deocamdată în competiții ne
oficiale) ale selecționatei Româ-

Aflați în Borșa, ne-am pro
pus să purtăm o discuție cu 
primarul orașului Petru Roman, 
un mare iubitor de sport, după 
cum ni se spusese. Deși prins 
de treburi în momentul vizitei, 
a apreciat pe dată: „Pentru 
sport trebuie să-mi fac puțin 
timp, trebuie...". Și. spre seară, 
am avut prilejul să-i punem 
cite va întrebări:'

— Ce înseamnă sportul pen
tru Borșa, tovarășe Roman?

— înseamnă mult, însă noi ne 
gîndim cum să facem ca Bor
șa să însemne și mai mult 
pentru sport.

— După cîte știm, este un 
deziderat atins în mare parte. 
Am dori însă să aflăm amă
nunte...

— Cunoscind importanța ba
zei materiale pentru dezvolta
rea sportului, noi, toți iubito
rii sportului de aici. — evident, 
cu sprijinul organelor județe

fotbal din 1933, titlurile conti
nentale ale boxerului Lucian 
Popescu, victoriile călăreților 
sau boberilor noștri), nu putem 
trece peste trăsăturile tipice 
ale sportului acelor vremuri : 
interes minor și lipsă de spri
jin din partea autorităților ; 
organizare adeseori haotică, cu 
organisme întemeiate pe un 
mecenat mînat de țeluri ex- 
trasportive, cu federații avlnd 
adesea sediul în locuința priva
tă a președintelui ; discipline 
sportive elitare, cu net carac
ter de clasă ; lipsa de cadre 
și de instalații adecvate ; ori
entarea spre activitatea pro
fesionistă determinată de sco
puri comerciale, financiare în 
folosul exploatatorilor, șovinis
mul etc.

Venirea la putere a clasei 
muncitoare a adus în arena 
sportivă o schimbare de struc
tură, fundamentală — de 
mentalitate, de concepție. Du
pă Eliberare, sportul româ
nesc cunoaște un FLUX NOU, 
DE IMPETUOASĂ ȘI MULTI
LATERALĂ DEZVOLTARE, i- 
naugurată odată cu istorica lo
zincă a sportului pentru popor, 
a SPORTULUI PENTRU TOȚI, 
a sportului de masă — cea 
mai fertilă, mai plină de rezo
nanțe revoluționare dintre idei
le aduse de partidul nostru în 
viața sportivă a patriei.

Printre acțiunile semnificati
ve ale acestor ani, trebuie să 
luăm în considerare formele 
organizatorice ale mișcării 
sportive, în succesiunea lor 
mereu justificată, mereu în 
progres față de etapa prece
dentă, adaptate la stadiul de 
dezvoltare atins. După formu
la organizatorică a O.S.P. 
(1944—1949), care a deschis ori-

(Conttnuare in pag. 2-3)

Titu Becea (nr. 10) 
fi Vasile Cheorleu 
învață „secretele" 
apărării: ii pune 
la încercare Ma
rian Braboveanu, 
jucător de bază 
al echipei Dinamo 
Foto:
Ion MIHAICĂ 

niel. A fost, se poate spune, 
doar un început, deoarece, par- 
ticipînd la antrenamentele ce
lor două echipe „fanion" ale 
baschetului din țara noastră, 
am putut consemna — cu satis
facție — că preocupările pen
tru depistarea și instruirea 
„giganților" se află în prim- 
planul activității secțiilor res
pective. Vom reda, succint, ce
le constatate.

ne, în special C.J.E.F.S. Mara
mureș — ne-am gindit să în
cepem cu aceasta. în ultimul 
an, de pildă, prin multă, multă 
muncă patriotică, trambulina 
de sărituri pc schiuri a fost

BORSA VREA 
COTELE SPORTIVE
pusă la punct, astfel incit ea 
a fost omologată de către Fede
rația Internațională de Schi; la 
ora actuală, ea are mulți para
metri asemănători cu celebra 
trambulină de la Oberstdorf, 
din R.F.G. Deci, la Borșa exis
tă o trambulină de 90 m și 
una de 30 m pe care o vom 
face de 60 m. în afara aces
tora, s-au modernizat pistele

Debut victorios in „Cupa țărilor lat ine la handbal masculin

ROMÂNIA
CADIZ, 15 (prin telefon). So

sită marți seara în localitate, 
reprezentativa masculină de ti
neret a României a fost primi
tă cu multă căldură de amabi
lele gazde ale celei de a Xl-a 
ediții a „Cupei țărilor latine" 
la handbal. Competiția este 
privită cu mult interes, echipa 
noastră fiind socotită — în 
mod firesc- — între favorite.

Prin absența Braziliei, com
ponența grupei noastre a su
ferit o modificare. Ea este al
cătuită acum din România, 
Belgia, Franța și Sel. Andalu
ziei. Aceasta din urmă prezintă 
o formație de seniori, dar evo
luează în afara clasamentului 
oficial. Partidele din grupa B 
se dispută în sălile de sport 
din Cadiz, Jerez de la Frontie
ra și Antequera.

Evolufie slabă, rezultat in consecinfă

DANEMARCA - ROMÂNIA 2-1 (0-0)
In ultima verificare a reprezentativei noastre 
de fotbal înaintea partidei oficiale cu Anglia

COPENHAGA, 15 (prin tele
fon). Stadionul Idraetspark a 
găzduit astă-seară (n.r. ieri) 
meciul amical dintre echi- 
nele Danemarcei si Româ
niei. Jocul s-a încheiat cu 
victoria formației gazdă. cu

ÎN ȘOSEAUA 
ȘTEFAN CEL MARE

Maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Novac (acum antre
nor) îi are „în obiectiv" pe: 
Dumitru Marian (2,07 m — 
născut în anul 1960 — provine

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

de schi, s-au pus în funcțiune 
3 schi-lifturi. Dacă vă mai 
spun că aici lucrările de con
strucție a unui telescaun — al 
cărui punct terminus va fi in 
Poiana Stiol — sînt foarte a- 

SĂ ATINGĂ
ALE BRAȘOVULUI!
vansate, că în Puzdrele sau 
Gîrgălău este zăpadă pină la 
mijlocul lunii iunie, nu trebuie 
să vă mirați dacă noi afirmăm 
că Borșa va deveni unul din 
centrele cele mai importante de 
schi din tară, rivalizind cu 
Brașovul.

— Știm că sînteți un bun 
schior, că iubiți acest sport. 
Oare la Borșa există preocu-

-BELGIA 33-14 (14-7)
în grupa A evoluează repre

zentativele Italiei, Marocului, 
I’ortugaliei și Spaniei, intîlni- 
rile fiind programate în loca
litatea Jaen și în alte centre 
din împrejurimi. Disputele din 
grupe se încheie sîmbătă (vi
neri este zi de pauză), urmînd 
ca finalele acestei competiții să 
aibă loc duminică dimineață 
în marea sală de sport din 
Malaga.

Debutul reprezentativei Româ
niei în această tradițională 
competiție a avut loc miercuri 
seara la Cadiz în compania for
mației Belgiei. La capătul unei 
întîlniri pe care a dominat-o 
net, din primul pină în ulti
mul minut de joc, România a 
întrecut Belgia cu 33—14 (14—7). 
Jocul în viteză, cu aruncări 
surprinzătoare și puternice, cu

2—1 (0—0). Dat fiind vorba de 
un meci-test înaintea partidei 
cu echipa Angliei (la 29 apri
lie. în preliminariile C.M.) din
colo de insatisfacția provocată 
de rezultatul nefavorabil, tre
buie spus că prestația fotbaliști
lor noștri a NEMULȚUMIT I
Intr-adevăr, echipa noastră a 
făcut. în ansamblu, un joc mo
dest. fără personalitate, atacînd 
sporadic și fără periculozitate, 
mingile aruncate adeseori spre 
Cămătaru (de regulă izolat) fiind 
o pradă ușoară pentru apără
torii danezi. Așa stînd lucrurile, 
cifra șuturilor expediate spre 
poarta lui Quist este edifica
toare : doar trei suturi, dintre 
care două Pe spațiul porții ! 
Echipa a părut ruptă in două 
și din cauza liniei de mijloc, 
ai cărei componenți au greșit 
destule pase si au frînat — în
deosebi Iordănescu — jocul, 
conducînd prea mult mingea.

în fata a peste 25 000 de spec
tatori, pe un teren moale, cu 
denivelări, formația gazdă a 
accelerat din start, încercind 
prin Simonsen, Eriksen și Elc- 
jar deschiderea scorului. Sa-

In meci amical, la Ploiești, România (tineret) - U R S S. (B) 0-1

NU ESTE SUFICIENT SA DOMINI...
PLOIEȘTI, 15 (prin telefon). 

Aproximativ 10.000 de specta
tori au urmărit, pe stadionul 
Petrolul din localitate, pe o 
vreme excelentă pentru fotbal, 
partida amicală dintre selecțio
nata de tineret a țării noastre 
și reprezentativa secundă a 
Uniunii Sovietice, încheiată cu 
victoria la limită a oaspeților. 
Meciul a avut o primă repri- 

pare numai pentru sporturile 
de iarnă?

— Nici vorbă. Iată, de pildă, 
ce s-a mai făcut la noi pen
tru alte discipline. Dintr-o clă
dire mai veche — aici meritul 
principal revine asociației spor
tive Minerul Borșa (președinte 
ing. Iuliu Lungu) — s-a ame
najat un complex sportiv cu- 
prinzind o sală de sport, una 
de judo, alta de box, o popi- 
căric cu două piste. S-a ame
najat și vechiul stadion, sub 
tribuna căruia s-au construit 
spații de cazare pentru echipa 
oaspete. Ne-a preocupat (aici, 
ca și la alte realizări nu tre
buie să omitem activitatea prim- 
vicepreședintelui C.O.E.F.S. Paul 
Timiș) de pregătirea locurilor 
de agrement atît de solicitate

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3) 

faze de o deosebită frumusețe 
a fost aplaudat la „scenă des
chisă" de entuziastul public spa
niol.

Golurile au fost înscrise de 
Dumitru 15 — considerat de 
toți cei prezenți aici jucătorul 
nr. 1 al meciului, Roșea 7, Ni- 
colae 3, Dogărescu 2, Omer 2, 
Jianu 1, Petre 1, Berbece 1 șl 
Haberpursch 1 — pentru Româ
nia, Wens 3, Baelus 3, Manuka 
2, De Wester 2, Philip 1, Peer- 
aer 1, Macs 1 și Van Wezemal 
1 — pentru Belgia. Au condus 
foarte bine arbitrii spanioli Ra
mon Collazo și Rodrigo Costas.

Următorul joc al echipei 
României are loc în orașul Je
rez de la Frontiera în compania 
selecționatei Andaluziei.

Călin ANTONESCU

meș, Negrilă Și portarul Cris
tian au fost însă atenți în mi
nutele 6, 7 și 8, ceea ce a fă
cut ca formația noastră să iasă 
treptat din propria jumătate de 
teren. Pasele însă nu se prea 
leagă la mijlocul terenului. 
Incursiunea lui Cămătaru din
min. 11. rămasă fără ecou, a- 
pare ca prima încercare ofen
sivă. Danezii prind din nou o 
perioadă de iureș. între minu
tele 22—24, cînd Eriksen este 
blocat de către Negrilă. Sameș 
trimite în corner un balon pe
riculos, iar Cămătaru se opune 
cu succes la două atacuri 
iuți ale gazdelor. Scăpată și de 
această perioadă de șoc a e- 
chipei gazdă, formația noastră 
își creează în min. 25 prima o- 
cazie bună : Cămătaru. ajunge 
pe un culoar favorabil, dar 
ezită, nu pătrunde frontal, pa
sează lateral spre Crișan și o- 
cazia se risipește. Echipa româ
nă prinde acum oarecare curaj 
în ofensivă și în min. 29 șutul

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag a'i-a) 

ză modestă, în care jucătorii 
români, deși au dominat mai 
mult, au făcut-o în mod ste
ril, dovadă fiind și numărul 
foarte mic al șuturilor la poar
tă în această parte a jocului, 
numai trei, dintre care doar 
unul pe spațiul porții, si aces
ta nepericulos. In același timp, 
oaspeții au șutat de patru ori 
la poartă, de fiecare dată pe 
spațiul porții, înscriind în min, 
9 singurul gol al meciului, du
pă o lovitură de colț executată 
de Rogovski, balonul fiind tri
mis în plasă cu capul de JE- 
LUTKOV, nemarcat în careul 
mic. Și totuși, chiar și în a- 
ceste condiții am fi putut în
scrie pînă la pauză în două si
tuații clare de gol: in min. 13, 
cînd după o frumoasă combi
nație de atac, Geolgău a ratat 
de aproape; in min. 25, cînd 
o pasă a lui I. Mureșan. trimi
să în fața porții adverse, n-a 
fost ajunsă de Terheș.

în cea de-a doua parte a în- 
tîlnirii, introducerea lui Vlătă- 
nescu a adus un plus de cla
ritate și de agresivitate în atac, 
în min. 51, Geolgău șutează pu
ternic din afara careului, dar 
peste bară. Două minute mal

Mihai lONESCU

(Continuare in pag. 2-3)



OAMENII ARENELOR Săptămîna viitoare, la Drașov;

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA, LA BASCHET (m)
MEDICINISTUL ATLET SORIN ȚESTARU, UN MODEL1

LA FACULTATE, UN MODEL
„Care este sportivul dv. pe 

care il considerați cel mai a- 
preape de o mare performan
ță ?..."

întrebarea, adresată. profesoa
rei Rozalia Moțiu (antrenoare 
în secția de atletism a Univer
sității timișorene), a primit un 
răspuns fără nici o ezitare : 
Sorin Testaru !

Se înțelege, așteptam motiva
ția, care a fost făcută la fel 
de prompt.

Am înțeles din dialogul cu 
prof. Rozalia Moțiu că atletul 
Sorin Testaru, sulițaș la Reșița, 
în perioada anilor de liceu, și-a 
menținut pasiunea fată de a- 
ceastă dificilă probă atletică și 
după stabilirea la Timișoara, o- 
dată cu intrarea la I.M.F. Acum 
este student în anul V, volumul 
său de muncă în facultate și în 
clinică se află în continuă creș
tere, dar dragostea pentru atle
tism a rămas aceeași.

Ține să sublinieze prof. Mo-

PE TERENUL DE SPORT
țiu : „Sorin nu este un student 
oarecare ; a absolvit anul IV cu 
media 9,88... Iar în sesiunea de 
iarnă a anului V, a obținut nu
mai note de 10 !...“

Așadar, un medicinist de ex
cepție : fruntaș la învățătură și
— cum o dovedesc rezultatele
— și printre cei mai valoroși 
sulițași de perspectivă ; locul 3 
la „naționalele" de seniori, anul 
trecut apoi un 77,14 metri, în 
toamnă. Acum — lucrînd zilnic
— aspiră la un rezultat în jurul 
a 80 de metri, care l-ar pro
pulsa în lotul țării noastre pen
tru Universiada de la Bucu
rești.

„Este înlr-adevăr demn do 
toată lauda faptul că Sorin își 
îndeplinește exemplar toate o- 
bligațiilc sale de student și, 
totodată, este nelipsit de la an
trenamente", adaugă prof. Mo
țiu.

Notăm și alte cîteva fapte 
demne de semnalat : Sorin Tes

taru n-a apelat NICIODATĂ Ia 
o scutire de frecvență, n-a în
târziat NICIODATĂ Ia un antre
nament. nemalvorbind de prezen
ța sa, matematică, la con
cursuri. în plus, drămuindu-și 
(cum numai el știe) timpul, gă
sește răgaz pentru lectură, pes
te tomurile de cursuri sau lu
crările de specialitate. între co
legi și prieteni este cunoscut 
pentru faptul că se află întot
deauna la curent cu orice apa
riție beletristică nouă, avid să 
guste din bucuriile lecturii unor 
volume de versuri sau de pro
ză, a unor lucrări dramatice. 
„Vreți să aflați de apariția unei 
cărți noi, a unei lucrări car» 
merită să o citești ? Adrcsa- 
ți-vă Iui Sorin"...

Se înțelege că un asemenea 
sportiv și student de excepție 
reprezintă pentru atletismul u- 
niversitar timișorean un ele
ment de reper, un model de 
urmat pe drumul reînnodării 
unei îndelungate și glorioase 
tradiții a primului dintre spor
turi acolo, în orașul de pe 
Bega. ,

Tiberiu ST AMA

în cadrul pregătirilor și tes
telor pe care le efectuează în 
vederea Universiadei, selecțio
nata studențească masculină a 
României va susține, săptămîna 
viitoițre (vineri, sîmbătă și du
minică), în Sala sporturilor din 
Brașov, o triplă întâlnire în 
compania reprezentativei Ceho
slovaciei.

O în ziua a doua a „Marelui 
premiu 
baschet 
Moscova
(54—41),

al orașului Sofia" la 
masculin, seria A : 
— București 103—75

Praga — Havana 79—
71 (48—31) ; seria 
— Belgrad 90—83 (47—44), So
fia — Ankara 77—75 (42—3SJ.

B : Varșovia

VOM AVEA O ȘCOALĂ A „GIGANȚILOR “ ?
(Urmare din vag t)

ui Aun

„MA CONSIDER, Șl CA PENSIONAR, 
ÎN FRONTUL MUNCII"

.Cercul de turism „Solii Bă
niei", din Craiova, face parte 
din asociația sportivă „Rovine". 
Secretarul cercului este un 
pensionar: se numește Virgil 
Constantinescu.

Pe acest om l-am întîlnît ani 
de-a rîndul la competițiile tu
ristice de masă și de perfor- 
fnanță. Era, ca și acum, slab 
dar viguros, aparent agitat și 
vorbăreț, dar „cu mintea adu
nată", cum zice olteanul. Zilele 
trecute l-am întîlnit în Craio
va. Se dăduse vacanța elevilor, 
iar el se pregătea să plece cu 
un grup de tineri, înscriși la 
cercul de turism, la cabana 
Voina.

— Credeam că, ajungînd în 
anii de pensie, veți părăsi și- 
arena, i-am spus.

— Nici gînd! — a exclamat 
el. Turismul te menține sănătos 
și vioi, iar munca mea — am

fost ani de-a rîndul activist de 
partid — mî-a cerut și îmi cere 
și acum, cînd sînt pensionar, 
să fiu un bun propagandist, un 
exemplu de urmat pentru cei
lalți. Uite, ici...

Zicînd acestea a scos un car
net, în care își scrisese planul 
de muncă pentru această pri
măvară.

— Pînă Ia a 60-a aniversare 
a făuririi P.C.R., noi, cei din 
„Solii Băniei" vom ajunge pe 
Paring, pe vîrful cel mare, de 
2 519 m, să punem o placă co
memorativă făcută de băieții 
de la Electroputere. De curind 
înființarăm și o secție de tu
rism alpin. D’aia umblu dnpă 
niscai materiale de cățărat. Tot, 
iei, in plan, am trecut un con
curs. „Cine știe cîștigă", cu 
premii. Iată un buletin cu în
trebările turistice. Făcurăm 
20 000 de bucăți. Lumea concură,

că iubește astfel de concursuri. 
Avem în plan și „Caravana cu 
diapozitive". Mergem din în
treprindere în întreprindere și 
proiectăm pentru oamenii mun
cii să le arătăm frumusețile 
patriei noastre, insuflîndu-Ie 
dragostea pentru drumeția 
montană. Anul acesta facem a- 
proape 50 de expediții, deci 
cam una pe săptămină. „Solii 
Băniei" vor să ia în primire o 
cabană părăsită, de la Ocolul 
silvic Novaci, s-o amenajăm, 
s-o facem a craiovenilor. Am 
sute de adepți ai turismului de 
masă din rindul școlarilor, dar 
Ia cercul nostru au acces numai 
cei cu note bune la școală...

Continua să-și expună planul 
de activitate, vorbind repede.

— Păi, ce credeați? a între
bat el la sfîrșit. Că am ieșit la 
pensie și stau? Da' de undei 
Partidul m-a învățat să mun
cesc oriunde m-aș afla, chiar 
ca pensionar, pentru că eu mă 
consider mereu în frontul mun
cii.

Sever NORAN

de la C.S.Ș. Pitești), Vasile 
Cheorleu (2,04 — 1960 — C.S.Ș. 
Piatra Neamț), Lucian Vasili- 
că (2,02 — 1961 — C.S.Ș. Boto
șani), Ti(u Berea (2.07 — 1959 
— Dinamo București), Nelu 
Lefler (2,04 — 1963 — Dinamo 
București) și Attila Kineses 
(2,02 — 1962 — C.S.Ș. Sibiu). 
Scopul pregătirilor? Promova
rea în cel mai scurt timp în 
Divizia „A“, primii vizați fi
ind Marian, Cheorleu și Vasi- 
lică. Mijloace? Program com
plex de pregătire atletică (spri
jinul recordmanei naționale de 
atletism Valeria Bufanu-Ștefă- 
neseu este deosebit de prețios 
în acest domeniu) și tehnico- 
tactică (Gheorghe Novac, spor
tiv apreciat în epoca sa de glo
rie ca un specialist în jocul 
din apropierea panourilor, are 
ca principală sarcină profesio
nală antrenarea sportivilor res
pectivi). Toți cei șase iau par
te la competiții oficiale, ei fă- 
cînd parte din echipele partici
pante Ia „Cupa României" sau 
la Divizia școlară și de juniori.

IN CALEA PLEVNEI
în sala clubului Steaua 

aflăm pe Gabriel Șarlă (2,04 
1963 — C.S.Ș. Craiova), Gabriel 

.. ..................... . — C.S.Ș.
Mădîrjac

îi

Mihai (2,02 — 1963 
Deva), Gheorghiță
(2,00 — 1965 — C.S.Ș. Botoșani) 
și Doru Rădulescu (2,04 — 1961 
— C.S.Ș. Oradea). Maestrul 
emerit al sportului Mihai Ne- 
def (de mai mulți ani antrenor 
al divizionarei „A" cu care a 
cucerit — ca jucător — 10 ti
tluri de campion al României) 
și secundul său Nicdlae Dane- 
țiu insistă asupra individuali
zării antrenamentelor, cu ac
cent mare pe dezvoltarea cali
tăților atletice și a robusteții, 
absolut necesare unui jucător 
cu talie înaltă care dorește să

se afirme pe plan internațional. 
Dintre jucătorii amintiți, Radu
lescu a fost utilizat in echipa 
divizionară „A" Steaua, iar Mi
hai și Șarlă au evoluat —tem
porar — în echipele I.C.E.D. și 
Academia militară. Pentru se
zonul 1981 — 1982, se preconi
zează promovarea lui Radules
cu în eșalonul de bază al for
mației din Divizia „A" și tre- 

. cerea lui Șarlă și Mihai in lo
tul lărgit al acestei echipe.

Cî(eva concluzii: în secțiile 
de baschet Steaua și Dinamo 
s-a făcut un pas înainte pe 
cate îl așteptam de multă vre
me; pentru o mai marc efici
ență, pc viitor va trebui ca 
selecția să fie făcută în rîn
dul unor sportivi mai tineri (Ia 
20 de ani, un baschetbalist ar 
trebui să se fi afirmat); nece
sitatea angrenării în activitatea 
competițională este de maximă 
importanță (a-1 ține pe banca- 
rezervelor înseamnă ratare si
gură pentru un tînăr jucător); 
în nici un moment nu trebuie 
să se neglijeze pregătirea șco
lară și profesională a sportivi
lor; ■ ■ ■■ : __ _______
tați au datoria să-i sprijine și 
să-i - ■ - -
care 
mafiile respective, __ „__ , ...
rîndul lor, trebuie să manifes
te disciplină, ambiție, putere de 
muncă, dorință de afirmare, 
numai în felul acesta ei izbu
tind să-și îndeplinească țelul 
pentru care au '»3nit la Dina
mo și la Steaua, anume de a 
ajunge baschetbalist! de frunte 
ai țării.

echipierii mai experimen-

încurajeze pe cei despre 
se speră că vor întări for- 

aceștia, Ia

CAMPIONATE-COMPETIȚII
ATLETISM La stîrșitul săptă- 

mînii două compe
tiții importante : „Cupa litoralu
lui" la Constanța și „Trofeul 
primăverii" la Pitești • în zilele 
de 21—22 aprilie, pe Stadionul 
Republicii, va avea loc con
cursul republican de primăvară, 
seniori și juniori I, la decatlon 
și beptaUon (fete) • La 25 — 
26 aprilie, In Capitală, are loc 
concursul pentru juniori i, n 
și III.
BADMINTON La Tg. Mureș 

s-au desfă
șurat întrecerile dotate cu „Cupa 
U.A.S.C.R." la care au luat parte 
86 de studențl reprezentând 14 
centre universitare (au absentat 
cei din Bacău, Ploiești, Pitești, 
Constanța și Hunedoara). Iată 
eîștigătorii: simplu băieți: 1. I. 
Molodeț (I.P. Timișoarai ; simplu 
fete : Adriana Teodor eseu (I. P. 
București) ; dublu băieți î R. 
Roosz — I. Molodeț (I. P. Ti
mișoara) ; dublu fete : Adriana 
Teodorescu (I.P. Buc.) — Nico- 
leta Cirstea (A.S.E. Buc.) ; du
blu mixt : R. Roozs — Marga
reta Pall (I.P. Timișoara). Clasa
ment general : 1. C.U. București 
(antrenor, conf. univ. L Opri- 
șescu), 2. C.U. Timișoara (asist. 
Elena Mocuța), 3. C.U. Timișoara 
(asist. Iosif Zbldes). De subliniat 
organizarea excelentă asigurată 
de Consiliul U.A.S.C. Tg. Mureș.
Rf)Y La Reghin a avut loc 
u cea de a 10-a ediție a 
competiției pugillstice dotată cu 
„Cupa orașului Reghin", Între
cere sportivă organizată de A.S. 
Voința. La actuala ediție au fost 
prezenți 36 de boxeri din secții
le C.P.L. Toplița, A.S.A. și Meta- 
lotehnica din Tg. Mureș, Voința 
Miercurea Ciuc și Voința Reghin. 
Iată clasamentul final : 1. Voin
ța Reghin 14 p, 2. C.P.L. Toplița 
12 p, 3. A.S.A. Tg. Mureș 11 p. 
(Liviu MAIOR — coresp.).
• Sala sporturilor din Oradea a 

găzduit Întâlnirea amicală dintre 
combinata bihoreana (Crlșul Ora
dea + Metalul Salonta) și o echi
pă a clubului Steaua. La capătul 
unei reuniuni reușite, gazdele au 
cîștigat cu scorul de 5—3 (s-au 
disputat meciuri numai Ia 8 ca
tegorii). Victoriile cele mai apre
ciate ale gazdelor au fost reali
zate astfel : L. Bodiș b.p. Al. 
Schiopu, D. Jurcuț b.ab. 2 Gh. 
Florea șl Șt. Paceanțl b.ab.l P. 
Nedelciu. celelalte două succese 
ale bihorenilor au fost obținute 
de M Micloș și T. Mărcuț. De la 
bueureșteni au cîștigat• Gh. Go- 
Vici, G. Didiță șl M. Tuță. (Iile 
GHIȘA — coresp.).

GIMNASTICĂ 1n municipiul VJimiVHD I îl-A Gh GheorghiU- 
Dej a avut loc o întâlnire Inter
națională amicală Intre echipele 
clubului sportiv școlar local sl

T.C. Leverkusen (R. F. Germa
nia). In fața unul numeros pu
blic, sportivele localnice au re
purtat un frumos succes, obți- 
nînd victoria atît pe echipe, la 
individual compus, cit și pe apa
rate. O frumoasă impresie au 
lăsat gimnastele Mihaela Popa, 
Ioana Amihăesei șl Marilena Ma
zăre de la clubul local, precum 
și Koller Dagnos, Gaby Pfeffer 
șl Sandra Siefers, de la oaspeți. 
(Gh. GBUNZU — coresp.).

HANDBAL,111lea joc al turneu
lui pe care îl întreprinde în țara 
noastră, reprezentativa femini
nă a Franței a întâlnit tn Sala 
sporturilor din Brașov forma
ția Rulmentul. La capătul unei 
partide spectaculoase, In care 
oaspetele au avut multă vreme 
inițiativa, brașovenede au cîș
tigat cu 14—13 (7—10). Cele mai 
multe goluri : Irene Oancea 4, 
respectiv Charrier 5, Martin 9. 
(C. Gruia — coresp.).
MOTO Aproape 5 000 de spec

tatori au asistat la cea 
de a 7-a etapă a „Cupei F.R.M." 
la dirt-track, desfășurată pe Sta
dionul municipal din Brăila. Si- 
blanul Ionel Pavel, liderul com
petiției, s-a impus categoric pînă 
în manșa a 10-a cînd a fost ne
voit, din cauza unei defecțiuni 
mecanice, să abandoneze, pier- 
zînd primul loc In clasamentul 
etapei : 1. Gh. Sora (Met Buc.) 
11 p, 2. M. Dobre (Met Buc.) 10 
p, 3. I. Pavel (Voința Sibiu) 9 
p, 4. N. Rîureanu (I.P.A. Sibiu) 
9 p, 5. L Bobîlneanu (I.P.A. 
Sibiu) 8 p. Clasamentul general : 
1. I. Pavel 78 p, 2. Gh. Sora 
68 p, 3. N. Rîureanu 61 p. • Eta
pa a 7-a a „Cupei tineretului» 
a revenit Iul M. Șoaită (I.P.A. 
Sibiu) cu 9 p. în clasamentul 
general conduce Gh. Șofran (C.S. 
Brăila) cu 37 p, cu un avans 
doar de un punct față de M. 
Șoaită. • Astăzi după-amiază, pe 
același stadion, are loc etapa fi
nală (a 8-a) a celor două com
petiții menționate. (N. COSTIN 
— coresp.). -x
DI1GRV Miercuri după-amia- 

constanta, for
mația engleză de juniori Lon
don Welsh, care Întreprinde un 
turneu în țara noastră, a evoluat 
în compania formației Clubului 
sportiv școlar nr. 8 din locali
tate. După un joc frumos, în 
care constănțenli au dominat, dar 
au ratat numeroase ocazii de fi
nalizare, partida s-a încheiat la 
egalitate : 13—13 (3—3). Au mar
cat : V. Cornel, Benone — dte 
• Încercare, Butcaru — lovitură 
<Je pedeapsă șl M. Aurică — 
transformare pentru gazde, res
pectiv Stuart — Încercare, lovi
tură de plelor căzută și trans
formare și Samuels — încercare.

A arbitrat bine C. Stanca (Con
stanța), (C. POPA — coresp.). 
SAH După disputarea partide- 
V lor întrerupte din runda 
a 3-a a Campionatului național 
de șah pe echipe mixte au fost 
consemnate următoarele rezulta
te : Medicina Timișoara — I.T.B. 
3'/2—s'/2 (1*/, —4'7, la masculin, 2—0 
la feminin, 0—2 la juniori-juni- 
oare), C.S.M. Cluj-Napoca — Po 
litehica București 61/,—3’/2 (4—2,
l’/a—•/», 1—1), Calculatorul Bucu
rești — C.S.U. Brașov 5’/2—4</, 
(3—3, 11/2—1/2, 1—1), Universita
tea Iași — Mondiala Satu Mare 
8—2 (4—2, 2—0, 2—0), Petrolul
1. P.G. Ploiești — Universitatea 
București 2—3 (1/2—5 1/2, 1/2—1 1/2, 
1-1).

Runda a 4-a a programat În
tâlnirea Universitatea București
— I.T.B., un derby tradițional al 
campionatului. în 9 partide au 
fost Înregistrate remize, disputa 
fiind decisă de partida dintre 
Viorica loncscu și Margareta Teo
dorescu, clștigată — după între
rupere — de prima. Astfel, Uni
versitatea Învinge pe I.T.B. cu 
5'/,—i'll (3—3, li/,—1—1). Cele
lalte rezultate : Petrolul — Mon
diala 7—3 (3'h—2'l2, 2—0, IV,—V,), 
C.S.U.—Universitatea Iași 4V>—5V, 
(3—3, 1/2—11/2, 1—1), Medicina — 
C.S.M, 6—4, (4—2, 2—0, 0—2), Po
litehnica — Calculatorul 5—5 
(4V,-1V„ 'h-l'h. 0-21.

în clasament, situația se men
ține foarte strinsă. După 4 run
de, conduce Calculatorul Bucu
rești cu 10 puncte, urmat de Uni
versitatea București, Medicina Ti
mișoara și Universitatea Iași eu 
9 puncte, I.T.B. cu 7 puncte etc. 
(T. NICOARA) 
CfHI In Bucegi, pe pîrtâa din 

valea Dorului continuă să 
se desfășoare mtreceri de schi 
alpin. Timpul frumos, zăpada 
bună și o ambianță deosebită au 
caracterizat competiția dotată cu 
„Cupa Teleferic", la care au fost 
prezenți sportivi de Ia categoria 
copil, pînă la fostele glorii ale 
schiului nostru. A avut loc e 
cursă de slalom special în două 
manșe eu cîte 20 de porți fieca
re. REZULTATE ; copil î 1. D. 
Focșeneanu (Sinaia) 57:14 ; 2. C. 
Focșeneanu (Sinaia) 62:59 ; 3. I. 
Nemeș (Brașov) 67:21 ; pînă Ia 30 
ani : 1. C. Bonciu (Predeal) 51:98;
2. C. Olteanu (Predeal) 55:34 ;
3. V. Căciulă (Sinaia) 56:56 ; 30
— 40 ani > 1. M. Secui (Sinaia) 
85:56 ; 2. FI. Dumbravă (Predeal) 
59:22 ; 3. Al. Cincu (Brașov) 
83:36 ; 40—50 ani : 1. C. Tăbăraș 
(Sinaia) 58:51 ; 2. D. Focșeneanu 
(Sinaia) 53:13 ; 3. I. Vlntilă (Buș
teni) 64:87 : peste S0 ani : 1. M. 
Nlculescu (Sinaia) 76;53 ; 2. Gh. 
Gologan (Brașov) 30:43 ; 3. Al. 
Vasiliu (Brașov) 81:98.

„Cupa Teleferic" a fost cuce
rită de Constantin Bonciu, Iar

celorlalți participant! li s-au ofe
rit premii, diplome, cupe.
• Zilele trecute, pe Semenic, s-a

desfășurat cea de a XV-a edi
ție a „Cupei veteranilor" la care 
au fost prezente foste glorii ale 
schiului românesc din 2' 
București, Timișoara, Sibiu, 
peni, Caransebeș, Reșița 
avut loc curse de sialom 
șl fond pe categorii de 
mulți dintre participanți 
șind 7 decenii de viață. 
CIȘTIGATORII : fond
35—40 ani : Doina Schweiger
(Reșița) ; 41—50 ani : Tereza
Kato (Lupeni) ; bărbați, 35—40 
ani t Valter Permel (Reșița) ; 
41—50 ani : Ilie Rogobete (Reșița), 
51—60 ani : George Lupaș (Lu
peni) ; 81—70 ani ; Iosif Țeicu 
(Timișoara) ; peste 70 ani : Ște
fan Tatar (Reșița) ; slalom fe
mei, 35—40 ani : Ana Vernescu 
(Sibiu) ; 41—50 ani : Elena Bi- 
reanu (Lupeni) ; 51—60 ani :
Francisca Gedcon (Timișoara) ;
bărbați, 41—50 ani : Francisc 
Swantek (Reșița) ; 51—60 ani •
Iosif Kuhn (Timișoara) ; 61—70
ani : Constantin Ciocoiu (Sinaia). 
Tuturor parti cipanților organiza
torii le-au oferit premii și di
plome omagiale. (Doru Gr. A VAN
— coresp.).
VOLEI Etapa interjudețeană 

la volei (senioare) din 
cadrul „Daciadei", programată in
tre 12 și 14 aprilie, a luat sfîrșit. 
Iată clasamentul pe zone (în paranteză .... ....

Zona
IAȘI, 2. Suceava, 3. Neamț : zo
na a H-a (jud. Prahova) : 1. BA
CĂU 2. Brașov, 3. Prahova 5 
zona a HI-a (jud. Brăila) : L 
TELEORMAN, 2. Călărași, 3. Ga
lați. 4, Brăila ; zona a IV-a 
(jud. Vilcea) : 1. CONSTAN
TA, 2. Sibiu, 3. Vilcea, 4. 
Gorj ; zona a V-a (Municipiul 
București) : 1. BUCUREȘTI, 2. 
Argeș, 3. Mehedinți (a lipsit echi
pa jud. Olt); zona a Vl-a (jud. 
Caraș-Severin): 1. DOLJ, 2. Timiș, 
3. Caraș-Severin (a lipsit echipa 
jud. Hunedoara) ; zona a VH-a 
(jud. Sălaj): 1. CLUJ, 2. Sălaj, 
3. Mureș, 4. Alba ; zona a VIII-a 
(jud. Bihor) : 1. Bihor, 2. Ma
ramureș, 3. Satu Mare, 4. Arad, 
(Corespondenți : I. Domuța, N. 
Magda, I. Ghișa, N. Costin).

Câștigătoarele zonelor lnterjude- 
țene ișl vor disputa finala intre 
10—14 iunie.
• La Miercurea Ciuc s-a des

fășurat un turneu internațional 
de volei (junioare), la care au 
luat parte o selecționată școlară 
din Novgorod (U.R.S.S.), C.S.Ș. 
Tg. Mureș, C.S.Ș. Miercurea Ciuc 
și C.S.Ș. Toplița. Pe locul I s-a 
clasat C.S.Ș. Miercurea Ciuc. (V. 
PAȘCANU — coresp).
• La Hunâeoara, C.S. Metalul 

a organizat un turneu de volei 
cu participarea echipelor : Steaua, 
Tractorul Brașov, Calculatorul 
Buc. șl Metalul Hunedoara. Pe 
primul loc — Steaua. (I. VLAD
— coresp.). “

în perioada 1—3 mai va 
avea loc la Sinaia — Cota 
2000, examenul practic de 
testare de către F.R.S.B. 
a candidaților pentru acti
vitatea de ghid-monltor de 
schi din cadrul rețelei Mi
nisterului Turismului. In
formații suplimentare se 
pot obține de la O.J.T. 
Brașov și Prahova, pre
cum și de la Ministerul 
Turismului — Biroul ghizi.

Sinaia, 
i, Lu- 

ș.a. Au 
special 
vîrste, 
depă- 
IATA 
femei,

— județul organizator) : 
I (jud. Suceava) : 1.

2. 3.

4,
2.

i.
2.

4.
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LA
EXEMPLUL UNUI DIREi

Sînt doar doi ani de cînd 
s-a născut o nouă asociație 
sportivă bucureșteană. Se 
numește „Metal 33", așa cum 
au botezat-o muncitorii de 
la Baza de aprovizionare a 
Municipiului București, în 
frunte cu inițiatorul creării 
acesteia — ing. Gheorghe 
Ene. Are doar 400 de mem
bri cotizanți dar, în cei doi 
ani de existentă, dragostea 
de sport a rodit: dintr-o 
magazie s-a născut, prin 

muncă patriotică, o mini-sală 
de sport (în care se joacă 
șah, tenis de masă și volei). 
De asemenea, s-a amenajat 
și o bază sportivă, în aer 
liber, pentru volei și hand
bal. Sportivii de la „Metal 
33“ au început să cucerească 
locuri fruntașe în întreceri
le „Daciadei" pe sectorul 3 
al Capitalei și pe municipiu, 
iar trofeele lor împodobesc 
vitrinele asociației. Dar 
punctul forte al asociației 
sportive îl constituie echipa 
feminină de volei, care în

„METAL î

Iarna care a trecut se pare 
că a fost... sfetnic bun pentru 
Înotătorii noștri fruntași. Nu 
puțini au fost aceia care în- 
țelegînd că fără eforturi In 
plus nu vor putea Ieși din 
mediocritate și-au modificat 
radical optica asupra antrena
mentului, îndeosebi în ceea 
ce privește intensitatea lucru
lui. Primele rezultate nu au 
întârziat să apară, cîteva din
tre performanțe aproplindu-se 
simțitor de un barem compe
titiv pe plan internațional. 
Mal mult — și acest lucru 
ținem să-l subliniem — cam
pionii noștri au învățat și să 
concureze, mai precis, să re
nunțe la „plimbarea de dimi
neață" (a se citi seriile pre
liminare) pentru a fi odih
niți In proba finală. Am a-

doi ani a ajuns 
baraj pentru a 
Divizia „B“.

— Este, poat< 
noastră realizare 
clarat directorul 

derii, ing. Gh. Ei 
de echipa de vo 
drim cu sportu 
După terminare/ 
Iui muncitorii, î 
E. Rotaru, I. 1 
Simionescu, I. b 
Poenaru șl, bine 
președintele aso< 
hai lanovici, îmr- 
nurile și sala d< 
mulți.

Peste cîteva m 
discuție cu tova 
viei aveam să 
crețul" acestei m 
cipări la sport.

— Totul porne 
director. El dă 
în fruntea pârtie 
„Daciadă". Exem 
urmat dc toți.

Oct» vi:

CITE CEV
tras atenția în 
rinduri asupra 
dințe periculoase 
fac decît să as 
suri In pregătiri 
foarte bine pre; 
excelent dlminea 
se putea califica, 
finală încearcă 
șească. Este exai 
mărit de această 
hal Mandache, și 
ciu, care au cor< 
recordurile națloi 
primul realizînd 
proba finală. Ia 
care pot fi urma 
înotători.

Șl, apropo de i 
Hunedoara, cu ț 
pionatelor națion 
la 9 din cele 12 
cullne individual 
stabilite cele ma



DE LA NOI CARE POATE JUCA
LA FEL DE BINE LA MARCAJ SAU LIBERO-

avem toate motivele să-1 cre-

Mihai TRANCA

DE CAMPIONI STRĂDANII RĂSPLĂTITE

Ia

i juniori n (peste 30 
□rin înddmînar.e și ca
ii, Costel An6hel, Ma- 
Popovici, tineri despre

care antrenorul lor susține că „se va mai 
auzi". Judecind după reușitele de pînă acum 
ale acestui tehnician și după modestia care-1 
caracterizează, 
dem.

.NAGHI ? SINGURUL FUNDAȘ CENTRAL

Dinamovistul Mircea Bedîvan — în fotogra
fie pregătindu-se să arunce la poartă — 
este și el unul dintre handbaliștii crescuți 
de antrenorul Mihail Făgărășan la Clubul 

sportiv școlar nr. 1 Constanța

-nele unor permanent) 
ie talente să rămînă 
:ru (aptul că s-au de- 
r într-o unitate spor- 
ia de copii șl juniori 
performanță. Este ca

ll Făgărășan, de la 
ița, care a dat hand- 
roși jucători de va- 

unor secții puternice

■st recomandat de di- 
prof. Sorin Popescu, 

nai harnici tehnicieni 
e ? Echipa de juniori 
șan a fost campioană 
handbaliștii juniori de 
Îmbrăcat tricourile de 

i și 1976.
d activează în această 
antrenorul Mihail Fă- 

iele handbalului jucă- 
onescu (în prezent la 
parte din echipa me
de la Moscova, Mircca 
mo), Valeriu Solomon 
(„U Cluj-Napoca), fost 

“e tineret, Constantin 
ur Baia Mare), Aihan 
ița) din echipa de se- 
lompionatul balcanic, 
i Timișoara) etc. Doi 
i sînt componenți ai 
>ri : Dan Țibrea (por- 

după părerea antre- 
inse de a ajunge in

id se- 
le te- 
să o- 

sumar 
reali- 

âl bu- 
i alb" 
despre 
eștean 
eia se 
□reluat 
1 Mă
rul e- 
ou.
amo a 
n ma- 
npioni 
arsuri- 
n cele 
Să le 

îhipelc 
;enioa- 

juni- 
iția de 
;. Iar 
iduale: 
• cam- 
ircnțiu

Bucur (Ia dublu mixt cu 
Lucia Romanov), Marilena 
Totoran — campioană de ju
nioare la 17—18 ani și la 
dublu mixt (cu Cr. Ștefă
nescu), Dana Beleuță 
camoioană de junioare 
cat. 17—18 ani (cu Daniela 
Precup), Mihai Vanță — 
campion de juniori la dublu 
(15—16 ani) cu FI. Chiru, 
dar și la simplu (la cat. 
13—14 ani), Alice Dănilă — 
campioană la cat. 13—14 ani, 
Teodora Tache — campioa
nă la cat. 11—12 ani, Moni
ca Radu și Alice Dănilă — 
campioane în proba de du
blu (13—14 ani). Să mai spu
nem și că centrul de inițiere 
este condus de Gheorghe 
Segărceanu care, se vede 
treaba, are și el „rl'nă bu
nă", din moment ce copiii 
instruîți de el ajung, mulți 
dintre ei, campioni...

Ion GAVRILESCU

Cei 3 antrenori ai secției de 
tir a C.S.Ș^- 1 București — Dan 
Staicu, Gabriela Mendoiu șl Mir
cea Hornet — se pot mîndrl că 
ta cei 8 ani de cînd activează in 
această unitate, au obținut cîteva 
rezultate bune. Printre cele mal 
valoroase elemente crescute aici 
se numără dublul medaliat cu 
aur ia campionatele europene de 
tir redus de la Atena, juniorul 
Mihai Dragomirescu, multiplu 
campion balcanic șl național ; 
Nicullna Iosif, campioană euro
peană la pușcă standard 60 f.c. 
in anul 1978 ; Dan Pantazi, Vic
tor Popa, Constantin Stan, tine
re talente legitimate, în momen
tul de față, la alte cluburi. Com
petenței antrenorilor enumerațl 
trebuie să-i adăugăm interesul șl 
sprijinul permanente oferite acti
vității din secție de către direc
torul clubului, Marinei Oancea.

Pe drept euvint, secția de tir 
a Clubului sportiv școlar nr. 1 
poate ti considerată o adevărată 
pepinieră de actuali și viitori 
(sîntem siguri) medaliați I

H
ll

Prima reacție la aflarea in
tenției de a-1 găzdui la rubri
ca noastră de prim-plan, a 
fost cea a unei surprize ne
disimulate ; «Eu sînt doar că
pitanul unei echipe fără fir
mă, mai modestă decît multe 
altele din Divizia „A", a că
rei singură performanță pe 
care o recunosc cu toții, pînă 
acum, este munca fără pre
get. Prin ce să merit atunci 
o asemenea subliniere înain
tea ECHIPEI ?"

Fără a intenționa să-l con
trazicem pe Ion Naghi, căpi
tanul formației F.C.M. Brașov, 
și fără a-1 scoate din rîndu- 
rile coechipierilor săi — al 
căror merit colectiv îl reliefa, 
adevărat și pilduitor, subiec
tul rubricii noastre de azi — 
trebuie să arătăm de la în
ceput că fundașul central bra
șovean s-a impus nu numai 
prin cea mai mare notă acor
dată unui component al echi
pei sale în ultima etapă, în 
meciul cu Chimia Rm. Vîlcea 
(cînd a fost cel mai bun de 
pe teren), ci și prin CONS
TANȚA bunei lui evoluții în 
acest campionat. Departe de 
a fetișiza cifrele, de a le 
transforma în criteriul absolut 
al valorii, ni se pare grăitor 
faptul că Naghi a figurat eta
pă de etapă în Topul actua
lului campionat, pe baza no
telor acordate de cronicarii 
ziarului nostru, și că la sfîr- 
șitul turului, in iarnă, un clar 
s ament al primilor 5 jucă
tori pe posturi îl acredita ca 
fiind primul stoper de mar
caj, într-un sugestiv cuplu de 
fundași centrali, cu interna
ționalul Ștefănescu. Este, in
să, la fel de adevărat, că nu
mai craioveanul se află in lo
tul reprezentativ...

Dealtfel, antrenorul său NK- 
colae Proca ne spunea după 
meciul de duminică, de la 
Brașov : „Naghi a avut, con
form criteriilor mele de apre
ciere, cel mai bun randament 
din cadrul echipei noastre. în 
retur, insă, a evoluat mal 
oscilant, ceea ce s-a și re
percutat în rezultatele echipei. 
Forma sa este acum în crește
re și evoluția foarte bună din 
partida cu Chimia Rm. Vîlcea 
m-a mulțumit pe deplin. Este 
un jucător muncitor, modest 
șl ascultător la sfaturile an
trenorului".

L-am suspectat pe exigentul
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tehnician Nicolae Proca 
subiectivism, în acreditarea lui 
Naghi, recunoscută fiindu-i 
predilecția pentru jucătorii 
care nu ies din vorba antre
norului. Argumentul • în plus 
pe care ni l-a adus în spriji
nul elevului său ne-a convins 
însă că noi eram ...subiectivi: 
„Esențialul se relevă prin 
ceea ce se exprimă Naghi în 
teren : plasament, simț al an
ticipației, siguranță tehnică în 
deposedare și apoi in inițiere 
a atacului, viteză de deplar 
sare, bună detentă, calm și 
abnegație, adică, efectiv, CEEA 

. CE JOACA Naghi în campio
nat, ca expresie a calităților 
și pregătirii sale în cadrul e- 
chîpei. Și care îl acreditează 
— după părerea mea — ca sin
gurul fundaș central de la 
noi capabil să joace Ia fel de 
bine ca stoper de marcaj sau 
ca libero !"

Născut pe meleaguri hune- 
dorene (noiembrie 1954), Naghi 
s-a îndrăgostit de fotbal din 
copilărie (prima legitimație la 
14 ani, la Metalul Hunedoara), 
dar odată cu venirea sa la 
Brașov, ca elev la o școală 
profesională (în 1972), a in
trat pe poarta adevăratei per
formanțe, ca elev al clubului 
de fotbal ale cărei culori le 
apără și acum. Ca generație, 
el este coleg cu Marcel Răr 
ducanu, Aelenei, Stoica, Cri- 
șan, Agiu, Munteanu I, îm
preună cu care a îmbrăcat 
pentru prima dată tricoul na
țional, în reprezentativa de 
juniori a României, la Turneul 
U.E.F.A. din Italia 1973. La 27- 
de ani (căsătorit doi copii), 
Naghi are acum la activ 62 de 
evoluții în prima divizie, iar 
la ediția mexicană a Univer
siadei, din anul 1979, el a fă
cut parte din selecționata 
României, unde a jucat ca 
fundaș central sau lateral.

„Ajn început actuala ediție 
a campionatului cu 40 de pre
zențe în Divizia „A“, dar cu 
cifra 0 în dreptul golurilor 
marcate — spune Naghi. Și 
în prima etapă, la revenirea 
echipei noastre pe prima sce
nă, am Înscris primul meu 
gol. Sper din toată inima ca 
!n acest an să pot consemna 
și debutul în echipa națîona»- 
lă, țelul suprem al activității 
mele de fotbalist".

Paul SLAVESCU

BORȘA ÎREA SA ATINGĂ COTELE SPORTIVE AEE BRAȘOVULUI I
(Urmare din pag. I)

de către mineri și familiile lor: 
zona Fintina Borșa, pasul Pris
lop, zona Colbu, ~ 
ș.a. Dealtfel, să 
un plan — pe 10 
voltare a zonei 
ța. Există aici 
apă minerală, 4 
care rivalizează cu zone vesti
te din Austria. In luna decem
brie 1980, intr-un buletin al Fe-

Puzdrele, Stiol 
știți ci avem 
ani — de dez- 
iurisiice Bor- 

71 izvoare de 
mofete, relief

derafiei Internaționale de Schi*  
americanul Gustav Raaum, 
președintele comisiei de sări
turi din cadrul federației amin
tite, afirma: „Sîntem fericiți să 
aflăm România, prin concursu
rile de Ia Borșa, printre sus
ținătoarele acestui spori".

în încheiere, primarul orașu
lui Borșa ține să precizeze : 
vă garantăm că veți mai auzi 
multe asemenea lucruri fru
moase despre orașul nostru...

«S3

CONSOLIDAREA ORGANIZATORICĂ §1 FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ
(Urmare din pag. t)

zonturi noi sportului nostru | 
după C.C.F.S. (1949—1957), care 
a marcat debutul activității 
planificate și lărgirea activității 
competiționale ; după U.C.F.S. 
(1957—1967), care a determinat 
reînființarea federațiilor și po
larizarea organismelor sportive 
într-unul singur ; astăzi, 
C.N.E.F.S. (din 1967) se consti
tuie într-o structură nouă, ca 
organ central de specialitate, 
cu caracter obștesc, avînd sar
cina coordonării și îndrumării

ESPRE RECORDURI...
multe 

ten- 
nu 

mtau- 
sportiv 
înoată 
îtru a 
cursa 
depă- 

iu ur
și Mi- 
Luca- 

imțitor 
serii, 
și în 

temple 
de alțl

iri : la 
cam- 

indoor, 
mas- 

fost 
» per

formanțe In bazin de 25 m. 
Excepție au făcut doar pro
bele de 100 m liber, 100 m și 
200 m bras și aceasta nu în 
mod întîmplător. Criza de 
sprinteri veritabili, ca și de 
brasiști (recordul lui V. Costa 
la 100 m bras........................ ..
ani !) continuă, 
mă și faptul 
campionate, în 
tentative, Zeno _ .
ani) și LuLs Șoptereanu 
ani) au reușit noi recorduri 
la 50 m liber, respectiv, 50 m 
bras. Oricum — bravo lor I 
Dar pentru toți tinerii crau- 
liștl și brasiști din țară, ca 
și pentru antrenorii lor. re
cordurile celor doi „veterani" 
au însemnat un vot de blam. 
Cine are curajul să dove
dească contrariul ?

Adrian VASIL1U

dăinuie de 13 
Ne-o confir- 

că la aceste 
cadrul unor 
Oprițescu (27 

(25

I

I
I
I
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IN DIVIZIA „C“
Ieri, ta campionatul Diviziei 

„C“, seria a V-a, „bucureștea- 
nă“, s-a disputat etapa a XXI-a, 
intermediară, în care s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Electronica Buc. — Automatica 
Buc. 1—0 (0—0), Voința Buc. — 
Petrolul Videle 3—0 (0—0), T.M.B.
— Tehnometal Buc. 2—1 (2—1),
Danubiana Buc. — Cetatea Tr. 
Măgurele 2—0 (0—0), F.C.M. Giur
giu — Viitorul Chirnogi 0—0, Pe
trolul Bolintin — Flacăra roșie 
Buc. 1—1 (1—0). I.C.S.I.M. Buc.
— Abatorul Buc. 2—0 (0—0), Lu-,

ceafărul Buc. — S.N. Oltenița 
1—0 (0—0), Chimia Tr. Măgurele 
nu a jucat.

în clasament, continuă să con
ducă AUTOMATICA Cu 31 p.

• în meci amical: Rapid Bucu
rești — C.F.R. Timișoara 2—1 
(1—01.

METALUL BUCUREȘTI 
LA PRIMA VICTORIE
ACASA DIN RETUR!

Trei eșecuri pe teren propriu,’ 
două victorii în deplasare (ia 
Tractorul Brașov și Pandurii Tg. 
Jiu), —2 puncte in „clasamentul 
adevărului" și, firesc, un loc în 
apropierea zonei fierbinți (la ’ o 
diferență de un punct de penulti
ma clasată din seria a Il-a) — 
iată bilanțul din retur al forma
ției Metalul București înaintea 
partidei de duminica trecută, cu 
ROVA Roșiori. Suporterii mete- 
lurgiștilor sperau ca echipa lo~ 
să evolueze la un bun nivel si 
astfel să mai atenueze din amă
răciunea provocată de cele trei 
înfrîngeri consecutive. Așteptările 
nu s-au confirmat decît în parte, 
prin faptul că formația bucures- 
teană a realizat prima sa victo
rie pe teren propriu din retur. 
Dar întîlnirea se putea termina 
și cu un scor alb, fiindcă pri
mul gol Metalul l-a marcat în 
urma unei ieșiri defectuoase a 
portarului Ghiuler. iar al doilea
— un autogol al fundașului cen
tral Ioniță (execuție tehnică de
fectuoasă).

Deși a avut ca adversară e 
formație, ROVA Roșiori, care 
nu a solicitat-o prea mult (ve
nită la București cu scopul de a 
termina meciul cu un scor de 
egalitate), Metalul — în rîndurile 
sale numărîndu-se jucători talen- 
tați, cu experiență competițională
— s-a comportat în majoritatea 
timpului sub posibilități, acțiunile 
sale ofensive fiind fără orizont, 
iar finalizarea a lăsat mult de 
dorit. Este adevărat că pe par
cursul partidei, * 
construit și cîteva 
rapide, bune. Dar 
prea puține...

bucureștenii au 
faze cursive, 
ele au fost

P. VINTILA

ROMÂNIA (tin) - U.R.S.S. (B)
(Urmare din pag. 1)

tîrziu, D. Zamfir iși înscrie Ta 
activ cea mai mare ratare a 
partidei, șutind din 6 m, din 
întoarcere, mult peste transver
sală. Atacăm continuu, frec
vența șuturilor crește, dar go
lul egalizator nu cade. Echipa 
sovietică se apără bine, jucînd 
uneori și peste limitele regula
mentului. dar si contraatacă 
periculos prin Gazaev. în min. 
71, Terheș este îmbrîncit în ca
reu, dar arbitrul nu acordă 
penalty-ul de drept. în min. 
77, Fîșic mai ratează o ultimă 
ocazie de egalare. Și terminăm 
jocul cu fundașii la centrul te
renului, dar învinși.

Arbitrul bulgar Ivan Iosipov, 
ajutat la linie de G. Dragomir 
și Al. Ioniță, a condus cu scă
pări următoarele formații:

ROMANIA: Alexa — Vlad,
C. Solomon. Fl. Pop. Rednic — 
I. Mureșan, Geolgău, L. Mol
dovan (min. 46 Vlătăncscu) —
D. Zamfir (mîn. 62 Fîșic), Ter- 
hes (min. 73 Minea). Klein.

U.R.S.S.: Iurkovski — Kru
glov, Kaplun. Adjem, Svetov — 
Lozinski, Mintiukov. Fedorenko 
— RogovSki (min. 46 Eftușen- 
ko; min. 82 Nikulin), Jelutkov 
(min. 46 Gherasimov) ; Gazaev.

.___ _ - __. ■ ___ . _ ____ _ _ _ _ _19 APRILIE ’81 •
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES
unitare a educației fizice și 
sportului.

Cronologia acestor evoluții 
trebuie înțeleasă paralel cu im
portantele hotărîri de partid 
consacrate problemelor sportu
lui (din 1949, din 1957, din 
1967). încununarea grijii parti
dului și statului nostru pen
tru educație fizică și sport se 
află în Legea sportului, votată 
de Marea Adunare Națională 
la 28 decembrie 1967. în chiar 
primul său articol, legea aceas
ta — pe care puține țări în 
lume o au — consfințește ran
gul sportului în Republica So
cialistă România, definind E- 
DUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPOR
TUL CA „ACTIVITĂȚI DE IN
TERES NAȚIONAL".

Pe același itinerar temporal, 
comparația cu trecutul ne aju
tă să înțelegem mai bine cî
teva din momentele caracteris
tice ale exploziei (fără nici o 
exagerare) performanței spor
tive, de la introducerea clasi
ficării sportive șl înființarea 
primelor școli sportive, de la 
introducerea educației fizice ca 
obiect în planurile de învăță- 
mînt ale universităților pînă la 
crearea primelor licee cu pro
gram de educație fizică ș.a.m.d. 
Independent de modificările 
impuse de evoluția generală, 
toate inițiativele s-au Înscris 
într-un plan de lungă perspec
tivă, vizînd dezvoltarea conti
nuă a sportului nostru, aduce
rea și menținerea lui la nive
lul înaltelor performanțe mon
diale.

Printre prefacerile petrecute 
în sportul nostru — mai 
în ultimii ani — de cea 
mare importanță ni se 
fundamentarea științifică, 
asemenea acțiune corespunză
toare și paralelă cu întreaga 
atenție dată de partid implică
rii, implantării științei și teh
nicii 
niile 
tatea 
carii 
este 
că sesizabilă ___
mijloacele, metodele și forme
le organizatorice ale sportului, 
în sistemul competițional, în 
sistemul de pregătire și per
fecționare a cadrelor, în apa
riția unor ramuri bine structu
rate, ca psihologia, biochimia, 
biomecanica, sociologia sporti
vă etc. Materializarea semni
ficativă a acestei tendințe de a 
ține pasul, cu vremea (și poate 
chiar cu... viitorul !) își găsește 
expresia mai ales în crearea 
Centrului de medicină sporti
vă (cu o întreagă rețea de u- 
nități), a Centrului 
tare și documentare tehnică, a 
cabinetelor metodice 
(chiar și în cadrul 
buri mări), în organizarea a- 
nuală a unor sesiuni de comu
nicări, a unor consfătuiri sau 

, schimburi de experiență meto- 
dico-științifice.

Asemenea unități și activități 
confirmă cu fiecare 
zie justețea liniei partidului, 
justețea ideii de a " 
ta științific sportul de perfor
manță, cale de acces spre 
treptele podiumurilor de pre
miere.

înaintate în toate dome- 
de activitate. Particulari- 
cea mai evidentă a miș- 
noastre sportive, astăzi, 
tocmai concepția științifi- 

în obiectivele,

ȘANSE MULTIPLE 
DE NOI

SATISFACȚII I 
în cadrul a 8 ex
trageri în 2 faze, 
puteți obține :
• AUTOTURISME 

„Dacia 
.Skoda 
ambele 
C URSII 
Cehoslovacă sau R. 
P. Ungară • MARI 
CÎȘTIGURI ÎN BANI 
(sume 
fixe).
LE DE 15 LEI PAR
TICIPA LA TOATE 
EXTRAGERILE 1 
Consultați prospec
tul tragerii și jucați 
din vreme numere
le preferate !

ULTIMA ZI PEN
TRU PROCURAREA 
BILETELOR — Sîm- 
bătă 18 aprilie 1981.

1300“ sau 
120 L" la 

faze • EX- 
în R. S.

variabile și 
VARINATE-

ADMINISTRAȚIA DL STAI LOÎO-PBONOSPOBÎ INFORMEAZĂ;

de cerce-

județene 
unor clu-

nouă oca-

fundamen-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „PRONOEXPRES" 
DIN 15 APRILIE 1981 : Extrage
rea I : 13 1 37 2 23 15 ; Extrage
rea a Il-a : 30 48 41 17 26 5. Fond 
total de cîștiguri : 1 377 540 lei, 
din care 290 595 lei, report la 
categoria 1.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII

EXCEPȚIONALE ,LOTO“ DIN 5 
APRILIE 1981. Faza I : Cat. 1 : 
1 variantă 100% “ autoturism 
„Dacia 1300“ sau „Skoda 120-L" și 
diferența în obiecte din maga
zinele comerciale și 4 variante
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 50.000 lei sau la a- 
legere 1 excursie de 2 locuri tn 
U.R.S.S. sau R.D. Germană și di
ferența în numerar șl 7 varian
te 25% a 12.500 lei ; cat 3 : 8 va
riante 100% a 16.448 lei sau la a- 
legere 1 excursie de 1 loc 
U.R.S.S. sau R.D. Germană 
diferența In numerar șl 14 va
riante 25% a 4.112 lei; cat. 4 : 
58,25 variante a 2 804 lei ; cat.

ln 
și

5 : 135 a 400 lei ; cat. 6 : 202,75 
a 300 lei ; cat. 7 : 393,25 a 200 lei; 
cat. 8 : 2.202,25 a 100 lei. Faza a 
Il-a : Cat. A : 1 variantă 100% = 
autoturism „Dacia 1300“ sau 
,,Skoda 120-L" și diferența în o- 
biecte din magazinele comerci
ale șl 5 variante 25% a 17.500 lei: 
cat. B : 1 variantă 100% a 25.836 
lei sau la alegere 1 excursie de 
2 locuri ta U.R.S.S. sau R.D. 
Germană și diferența în nume
rar. și 12 variante 25% a 6.459 
lei ; cat. C : 6 variante 100% a 
6.777 lei sau la alegere 1 excursie 
de 1 loc în U.R.S.S. sau R.D. 
Germană și diferența In nume
rar și 37 variante 25% a 1.694 
lei ; cat. D : 111,75 a 925 lei ; 
cat. E : 1.051 a 100 lei. Autotu
rismele „Dacia 1300“ au fost cîș- 
tigate de : JENITA LAZARESCU 
din lași (cat. 1) și ILIE JUGA- 
NARU din București (cat. A). 
Cîștigul de 50.000 lei a revenit 
participantei CORNELIA PETRO- 
VICI din București.



C. E. de rugby pentru juniori

0 FRUMOASĂ VICTORIE:
ROMÂNIA - U. R. S. S. 18-0

MADRID, 15 (prin telefon), 
în capitala Spaniei a început 
ieri Campionatul european or
ganizat de F.I.R.A. pentru rug- 
byștii juniori. Meciul inaugural 
a fost, totodată, și cel mai im
portant al zilei, deoarece s-au 
întilnit două echipe de forțe 
relativ apropiate, celelalte în
tâlniri avînd favoriți categorici. 
Tinerii jucători români au do
minat aproape în permanență, 
ci reușind o netă victorie in 
fața XV-lui Uniunii Sovietice: 
18—0 (6—0)! Rezultatul este cu 
atît mai lăudabil cu cit el a 
fost obținut prin patru eseuri, 
realizate de Abuloaie (min. 6 
și 47), Calea (min. 53) și T.

POLOIȘTII ROMANI AU OBȚINUT 
CALIFICAREA PENTRU C. E.

„dar echipa nu este încă pusă la punct" - afirmă antrenorul 
federal ANATOL GRINȚESCU

După cum am anunțat, echi
pa României a reușit să obți
nă calificarea pentru turneul 
final al campionatului european 
de polo (Split, 5—12 septem
brie), clasîndu-se pe locul se
cund in întrecere directă cu 
formațiile Spaniei și Greciei. 
La Kikinda, poloiștii români au 
pierdut la limită meciul cu 
Spania (8—9), au terminat la 
egalitate (5—5) cu Grecia și au 
obținut dreptul de a juca în 
toamnă, la Split, alături de e- 
chipa Spaniei, datorită unui 
golaveraj superior celui reali
zat de sportivii greci. Amănun
te de la acest recent turneu 
le-am primit de la antrenorul 
principal. Anatol Grințcscu:

„Ne bucură calificarea obți
nută după mari emoții, pentru 
că ea ne readuce in circuitul 
marilor team-uri de pe conti
nent. Noi am știut că nu va fi 
deloc ușor, că va trebui să ne 
batem cu toate puterile pen
tru a ne califica. Echipa Spa
niei, a 4-a la J.O., a confir
mat și de data aceasta valoa
rea sa ridicată Totuși, puteam 
obține, în primul meci, un re
zultat favorabil. Am condus cu

REUNIUNEA COMISIEI EXECUTIVE A C.1.0.
LAUSANNE (Agerpres). — 

S-au încheiat lucrările Comisiei 
executive a Comitetului interna
țional olimpic (din care face parte 
și Alexandru Siperco — România), 
lucrări în cursul cărora au fost 
examinate aspecte ale mișcării o- 
llmpice și ale relațiilor C.I.O. cu 
federațiile sportive internaționale.

Da sfîrșitul reuniunii, președin
tele C.I.O. Juan Antonio Sama
ranch (Spania), a declarat că 
unitatea de vederi a participanți- 
lor demonstrează că mișcarea o- 
limpică este tot mai puternică șl 
există perspective dintre cele 
mai bune pentru organizarea cu 
succes a viitoarelor Jocuri Olim
pice de vară și de iarnă din

U.R.S.S., CANADA, CEHOSLOVACIA Șl SUEDIA 
ÎSI DISPUTĂ TITLUL MONDIAL LA HOCHEI

1

La Goteborg, în campionatul 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa A), selecționata Ceho
slovaciei a învins cu scorul de
6—2 (1—1. 2—0, 3—1) echipa 
R.F. Germania. Golurile au fost 
marcate de Milan Novy (2), 
Korbela. Dvorak. Misek, Mar- 
tinec. respectiv Kuhl (2).

într-un alt meci, reprezenta
tiva Suediei a întrecut cu 4—2 
(1—1, 1—1, 2—0) formația S.U.A. 
Stoltz, Oestling, Gusavsson și 
Haakansson au înscris pentru

ATLETISM a Australianul Ro
bert Castella a terminat învingă
tor în concursul de minimaraton 
desfășurat la Milano, fiind cro
nometrat pe distanta de 22 km 
în 1 h 04:52. Pe locurile urmă
toare s-au clasat concurențli etio
pieni Kebebe Balcha — la 1 min., 
Mohammed Kedir — la 1:23 și 
brazilianul Jose da Silva — la 
2:13.

BASCHET ® tn meci feminin, 
la DUsseldorf, Ungaria a întrecut 
cu 74—43 (33—23) formația R.F.G.

GIMNASTICA 9 Concursul 
masculin de la Cottbus (R. D. 
Germană) a fost cîștigat de Mi
chael Nickolay (R. D. Germană), 
situat pe primul loc la individual 
compus cu 57.05 p, urmat de com
patriotul său Roland Bruckner 
— 57,00 p, americanul Ron Gali- 
morc — 56.35 p și japonezul
șhunichi Matsumoto — 56.00 p. 

Dumitru (min. 80), primul din
tre ele transformat de Domo- 
koș. De menționat, de aseme
nea, că prin acest frumos suc
ces formația țării noastre se 
califică între primele patru e- 
chipe ale continentului. A ar
bitrat francezul Hurquet.

Vineri, juniorii români vor 
susține un meci dificil în com
pania reprezentativei similare 
a Franței, care a întrecut ușor, 
miercuri, selecționata R.F. Ger
mania : 124—0 (60—0). Alte re
zultate : Spania — Maroc 10—6 
(6—6). Italia — Portugalia 
75—0 (25—0), învingătoarele ur- 
mînd să-și dispute cealaltă se
mifinală.

4—2, scor la care Costrăș și 
Rus au ratat incredibil. In plus, 
am irosit multe situații de om 
în plus. Ratind debutul, ne-am 
pus toate speranțele în partida 
următoare, cea cu selecționata 
elenă. Auzisem că poloiștii 
greci au progresat considerabil. 
Ei au acum și un „pivot**  de 
peste doi metri, care este greu 
de contracarat. Nu ne-am în
chipuit însă că meciul va fi 
atit de dramatic. Am fost con
duși cu 4—1, in ultima repri
ză și la capătul unui efort deo
sebit am reușit să egalăm, ju- 
cind cu Moiceanu și Hagiu, cel 
doi debutanți. A fost limpede 
pentru toată lumea că echipa 
noastră nu este încă pusă la 
punct. Lipsa de jocuri, lipsa 
de omogenizare intre jucătorii 
mai vechi și cei abia promo
vați, ineficacitatea in situații de 
„om in plus**  — iată suficiente 
motive care ne obligă în con
tinuare la o muncă și mai 
susținută, mai intensă, mal 
ales pentru jocul in atac. Deo
camdată sint mulțumit doar 
de evoluția lui Schervan, Nas- 
tasiu, Fejer, Moiceanu și Ha
giu**.

lui Beldeanu, deviat de Busck, 
îi creează unele emoții porta
rului Quist. Cămătaru și M. 
Răducanu insistă mai mult în 
zona careului advers, dar sint 
faultați, și în min. 33. la o lo
vitură directă de la 20 m. Ior- 
dănescu execută plasat, dar 
portarul danez reușește să 
scoată balonul în... bară. Peste 
șapte minute Crișan se află în 
fața golului, însă intrevine sa
lutar fundașul Eigenbrod. Cu 
trei minute înainte de finalul 
primei reprize, avem însă e- 
moții, pentru că apărarea noas
tră șovăie și Bastrup ratează 
de puțin, din careul mic.

în primele secunde de după 
pauză. Crișan face o cursă 
foarte bună, centrează excelent 
la CĂMĂTARU și „vîrful** cra- 
iovean deschide scorul, mareînd 
cu capul. Gazdele ripostează 
însă imediat, presînd careul e- 
chipei noastre. Și in min. 49 ob

în derbyul campionatului en
glez, Ipswich Town a învins in 
deplasare, cu 2—1, pe lidera 
clasamentului, formația Aston 
Villa din Birmingham. într-un 
alt meci restanță, F.C. Liver
pool a pierdut și ea pe teren 
propriu cu 1—0 în fața forma
ției Manchester United. în cla
sament continuă să conducă 
Aston Villa cu 55 p (din 38 de 
jocuri), urmată de Ipswich 
Town — 54 p (37 de meciuri).

• în campionatul Ligii nord- 
americane, Cosmos New York 
a întrecut cu 3—1 formația 
Minnesota Kicks, toate cele trei 
goluri ale învingătoarei fiind 
marcate de Chinaglia (34 de

ISTANBUL, 15 (Agerpres). — 
Miercuri, la Istanbul, în prezența 
a pestt 30 000 de spectatori, în
tr-un meci contînd pentru preli
minariile C.M. (grupa 3 euro
peană) selecționata Cehoslovaciei 
a învins cu 3—0 (0—0) formația 
Turciei. Au marcat: Janecka 
(min. 57), Kozak (min. 70) și Vi- 
zek (min. 81).

371 p. © In turneul de la Monte 
Carlo, Panatta l-a . eliminat cu 
6—3, 6—2 pe Fernando Luna 
(Spania), iar Ricardo Cano (Ar
gentina) a dispus cu 7—6, 6—0 
de Pavel Slozil. în turul urmă
tor: Vilas (Argentina) — Năstase 
(România) 6—0, 6—0; Connors
(S.U.A.) — Barazzutti (Italia)
6—4, 7—6; Panatta (Italia) — Pec- 
ci (Paraguay) 6—3, 6—2; Higueras 
(Spania) — Mottram • (Anglia)
3—6, 6—4, 6—1.

VOLEI © Rezultate din „Cupa 
Primăverii41 : feminin : Austria- 
Anglia 3—0 ; R. F. Germania — 
Norvegia 3—0 ; Franța — Portu
galia 3—0 ; Elveția — Finlanda 
3—2 : masculin ; Danemarca — 
Portugalia 3—0 ; Suedia — Lu
xemburg 3—0 ; Grecia — Austria 
3—0 : Belgia — Norvegia 3—1 ; 
Finlanda — Anglia 3—0 ; Olanda 
— Spania 3—0.

1984 de la Los Angeles și, res
pectiv, Sarajevo. Președintele 
C.I.O. a arătat, totodată, că pro
blemele în suspensie care exis
tau între C.I.O. și comitetele o- 
limpice din Costa Rica, Mada
gascar, Panama și Filiptna au 
fost practic rezolvate. In ceea ce 
privește modificări eventuale ale 
reguli) nr. 26 din „Carta Olim
pică**  privind amatorismul șl par
ticiparea sportivilor la J.O., cît și 
propunerea Greciei de a se rea
liza o bază sportivă olimpică 
permanentă în străvechea Olim
pie, aceste două chestiuni vor fi 
dezbătute la Congresul C.I.O. ce 
se va desfășura în septembrie- 
octombrie la Baden-Baden.

echipa învingătoare, iar Debol 
și Miller pentru învinși.

Miercuri' în ultima zi au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Canada 8—2 
(1—0. 5—1. 2—1) : S.U.A. — 
R. F. Germania 10—6 (2—3.
2—3 6—0).

U.R.S.S., Canada, Cehoslova
cia si Suedia s-au calificat 
pentru turneul final (locurile 
1—4). care va desemna Pe cîș- 
tigătoarea campionatului.

•TELEX* *
SCRIM^K © Concursul feminin 

de floretă de la Frankfurt pe 
Main s-a încheiat cu victoria 
sportivei vest-germ6ne Ingrid 
Losert, urmată de coechipiera sa 
Sabine Bischoff.

ȘAH © Localitatea iugoslavă 
Backa Topola. va găzdui între 18 
aprilie și 5 mai „Cupa Europei“ 
pentru junioare. România va fi 
reprezentată de Mariana Bădinici 
și Smaranda Boicu.

TENIS © în clasamentul „Ma
relui Premiu FILT“, după dispu
tarea a 26 de turnee, continuă să 
conducă Jimmy Connors — 630 
p. urmat de Roscoe Tanner — 
574 p. Gene Mayer — 542 p. 
Wojtek Fibak — 496 p, Yannik 
Noah — 460 p și Ivan Lend! —

C. M. de tenis de masă

ECHIPELE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
NO VI SAD, 15 (prin telefon). 

Reprezentativa masculină a Româ
niei, care evoluează în grupa a 
doua a campionatelor mondiale 
de tenis de masă, a realizat 
două noi victorii, întrecînd în 
serii formațiile Malaeziei (5—1> 
și Egiptului (5—0). Desfășurată 
marți, la o oră tîrzie, întilnirea 
cu jucătorii malaezieni a dat 
cîștig de cauză sportivilor noștri, 
care au manifestat, în ansamblu, 
o formă bună : Doboși — Tay 
Kee 21—10, 21—18, Moraru —
Tan Boon Siang 24—22, 21—15,
Crișan — Llm Chin Leong 21—13, 
21—17, Doboși—Tan Boon Siang. 21 
—15, 21—18, Crișan—Tay Kee 21-11, 
14—21, 19—21, Moraru—Lim Chin
Leong 21—17, 21—12. Nici jocul
programat miercuri dimineață nu 
a pus probleme, echipa României 
detașindu-se ușor în fața celei a 
Egiptului : Crișan — Dawlatly
21— 9, 22—20, Florescu— Meshref
22— 20, 13—21, 21—12, Doboși —
Sowbol 21—18, 21—6, Crișan —
Meshref 21—9, 17—21, 21—9, Do
boș! — Dawlatly 17—21, 21—10,
21—14.

Echipa feminină a României a 
avut ca parteneră de întrecere 
formația iugoslaviei. Tinerele 
noastre jucătoare — Eva Ferenczi 
și Olga Nemeș (nu a împlinit 13 
ani !, debutantă la C.M.) — a
reușit frumoasa performanță de 
a depăși pe experimentatele lor 
adversare. După o partidă echi
librată, reprezentativa României 
a cîștigat cu 3—2.

ALTE REZULTATE : masculin: 
R. P. Chineză — Franța 5—0,

ULTIMA VERIFICARE A REPREZENTATIVEI NOASTRE DE FOTBAL
(Urmare din pag D

ASTON VILLA — IPSWICH TOWN 1-2!

Suedia — R.F.G. 5—3, Iugoslavia 
— Australia 5—0, Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 5—1, Iugoslavia — Ita
lia 5—2, U.R.S.S. — Australia
5—0, Ungaria — Polonia 5—4, 
Cehoslovacia — R.P.D, Coreeană 
5—2; (grupa I) : Austria — Ța
ra Galilor 5—3, Olanda — E- 
gipt 5—2, S.U.A. — Elveția 5—3, 
Bulgaria — India 5—3, Danemar
ca — Hong Kong 5—4 (grupa a 
II-a); feminin: Cehoslovacia — 
Finlanda 3—1, R. P. Chineză — 
Hong Kong 3—0, Coreea de Sud — 
Ungaria 3—1, R.F.G. — Japonia 
3—2 (grupa I).

Joi, în ziua a treia, echipele 
noastre vor juca cu Olanda și 
Țara Galilor (masculin) și R.P.D. 
Coreeană și india (feminin).

• Din cauza orei tîrzii la care 
s-a disputat meciul masculin 
România — Austria, rezultatul 
nu ne-a parvenit pînă la închi
derea ediției.

START ÎN „RALIUL SAFARI-

Competiția internațională de 
automobilism „Raliul Safari14 se 
va desfășura între 16 și 20 apri
lie în Kenia și va măsura 5 209 
km. Prima etapă în lungime de 
1 636 km se va disputa pe ruta 
Nairobi — Kisumu. A doua eta- 

țin un penalty, pentru că arbi
trul suedez n-a văzut că Elk- 
jar a forțat pătrunderea in a- 
tae. căzind in duelul pentru 
balon cu Sameș. A executat, 
cu fentă, SIMONSEN și... 1—1. 
Jucătorii danezi, stimulați de 
rapida egalare obținută, ataca 
cu multă hotărîre. dar fie că 
Bastrup ratează (min. 56). fie 
că Dinu si Cristian intervin de
cisiv în minutele 58 și 59. Ris
căm cu acest exagerat joc de 
apărare și în min. 66 Ungurea- 
nu salvează în ultim moment, 
Cristian intervine excelent la 
șutul lui Rasmunssen în min. 
68. iar în min. 69 Elkjar șutea- 
ză în bară. Echipa daneză sur
prinde prin vigoarea sa ofensi
vă și prin ardoarea cu care 
joacă fiecare fază. încercăm să 
„respirăm**  prin cîteva șarje 
ofensive, la una dintre ele (Ior- 
dănescu — min. 73) portarul 
Quist intervenind salutar. Nu 
cutezăm însă prea mult în o- 
fensivă, ne retragem iarăși în 
apărare si în min. 81, după o 

ani). La meci au asistat peste 
40 000 de spectatori.

• Au început întrecerile tra
diționalului turneu de juniori 
de la Cannes. în partida inau
gurală: Franța — Polonia 0—2 
(0-2).

• La Asuncion, selecționata 
Paraguayului a cedat cu 3—0 
(2—0) echipei argentiniene Ri
ver Plate.

Stop-cadru

DINO ZOFF - UN CELEBRU 
RECORDMAN AL PORTARILOR

Dino Zoff, portarul echipei Ju
ventus, cel care a apărat, pînă 
acum, de 90 de ori poarta „squa- 
drei azzurra4*,  nici.nu-și putea în
chipui, cu ani în urmă, o carieră 
fotbalistică atît de prodigioasă și 
atît de lungă. In prima duminică 
a lunii martie Zoff a fost săr
bătorit pentru un frumos jubileu: 
cel de-al 500-lea joc în campio
nat, după ce cu cîteva zile în 
urmă împlinise 39 de ani !

„Dino nazionale“, cum este a- 
lintat celebrul portar de către 
„tifosi" din Italia, și-a început 
cariera în Divizia „A“ la Udinese, 
la vîrsta de 20 de ani. A apărat 
apoi poarta echipelor Mantova 
și Napoli, iar din 1972 joacă la 
Juventus Torino, fără să fi lip
sit vreodată din echipă : mai e- 
xact 262 de partide consecutive, 
un record mondial absolut în a- 
ceastă privință, cu care-1 depă
șește pe acel al celebrului fun
daș Alfredo Foni. Și alte cifre 
completează cariera acestui spor
tiv : din cele 500 de partide de 
campionat, echipele în care a 
jucat au obținut 216 victorii, 179 
jocuri egale și 104 înfrîngeri. 
Zoff a primit, pînă acum, doar 
401 goluri — în medie, mai puțin 
de un gol de meci .’ Perioada 
cea mai gl-orioasă a fost între 
20 septembrie 1972 și 15 iunie

FLORIN GHEORGHIU
LA A 8-a 

REMIZĂ !
MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 

în runda a 8-a a turneului in
ternațional de șah de la Mos
cova, marele maestru Florin 
Gheorghiu a remizat cu mare
le maestru Lajos Portisch (Un
garia), obținînd astfel a opta 
remiză consecutivă. Rezultatul 
de egalitate a mai fost înregis
trat și în partidele Polugaevski 
— Andersson. Balașov — Smîs- 
lov și Beliavski — Torre. Cam
pionul mondial Anatoli Karpov
l-a  învins pe Timman, iar par
tidele Gheller — Smejkal și 
Kasparov — Petrosian s-au în
trerupt.

în clasament se menține li
der Karpov 5,5 p (1), urmat de 
Smîslov 5 p, Polugaevski 4,5 p, 
Kasparov 4 p (2), Andersson, 
L. Portisch cu cite 4 p (1), Flo
rin Gheorghiu (România) — 4 
p, Petrosian (URSS) — 3 p etc.

pă (1 880 km) va avea loc în re
giunea Mombasa cu întoarcerea 
la Nairobi. Ultima etapă însu
mează 1 693 km și se va desfă
șura pe un traseu abrupt, fiind 
poate cea mai dificilă porțiune 
a raliului.

lovitură de colț, BASTRUP în
scrie cu capul din apropiere, 
sancționînd neatenția fundașilor 
din fata porții lui Cristian, sur
prins și el de rapiditatea fazei. 
Reprezentativa noastră are san
sa egalării în min. 89, cînd Ior- 
dănescu scapă pe m culoar 
bun. dar e faultat la 22 m. iar 
lovitura liberă este executată 
tot de el în „zid“. Și asa pier
dem cu 2—1, o partidă în care 
deschisesem scorul imediat 
după pauză. Ceea ce. s-a de
monstrat încă o dată, nu a fost 
suficient !

Arbitrul suedez Rolf Ericcson 
a condus bine, cu excepția fa
zei din min. 49. următoarele 
formații :

DANEMARCA : Quist-Ras-
munssen. Busk. Eigenbrod. Mat- 
sen-Bertelsen. Bastrup, Olsen- 
Simonsen. Eriksen (mm. 71 Hol
ding), Elkjar.

ROMANIA : Cristian-Negrilă. 
Dinu. Sameș, Ungureanu-P Iaci, 
Beldeanu. Iordănescu-Cișan, 
Cămătaru. M. Răducanu.

SPANIA — UNGARIA 

0-3 (0-1)!
Aseară, la Valencia, repre

zentativa Ungariei a susținut 
ultima verificare înaintea debu
tului său în preliminariile C.M. 
1982 (28 aprilie, cu Elveția, la 
Lucerna), întîlnind formația 
Spaniei. Meciul s-a încheiat cu 
rezultatul de 3—0 (1—0) ! în 
favoarea oaspeților. Alte amă
nunte în ziarul de mîine.

1974 cînd, în 1134 de minute de 
joc, nu a primit nici un gol !..♦

De aportul acestui portar ce
lebru se leagă, de asemenea, cî
teva performanțe deosebite. Ju
ventus, cu Zoff în poartă, a 
cîștigat în 1973, 1975, 1978 și 1979 
campionatul țării, în 1977 a cu
cerit Cupa U.E.F.A., iar în 1979 
acestui frumos palmares i s-a 
adăugat și cucerirea Cupei Ita
liei.

Ce planuri are Dino Zoff T 
„Nici nu mă gîndesc să aban
donez activitatea competițională. 
Viața rațională, echilibrată mâ 
ajută să fiu în formă și., mereu 
tînăr. Doresc să cîștigăm în a- 
cest an campionatul, iar echipa 
națională, în care sper să mai 
apăr, să se califice în turneul 
final al C.M. din Spania, unde 
„squadra azzurra44 să aibă o conv- 
portare remarcabilă. Doar 5 me
ciuri internaționale îmi lipsesc 
pentru a depăși recordul prezen
țelor în reprezentativa țării, de
ținut de Giacinto Facchetti (95). 
Recordul meciurilor de campio
nat aparține lui Silvio Piola cu 
566 de partide. O cifră greu de 
corectat ! Dar dacă voi mai pu
tea juca măcar doi ani, nu este 
exclus să-l înving și pe legenda
rul Silvio".

ion OCHSENFELD
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