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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat, marți, 21 aprilie, o 
vizită de lucru în sectorul a- 
gricol Ilfov* din subordinca mu
nicipiului București.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la această 
vizită au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, Nicolae Gio- 
san, Ion Ursu, Angelo Micu- 
lescu.

Circumscriind probleme de 
deosebită actualitate ale dez- 
‘ "■ ’ șj modernizării agri- 

în actualul cincinal, 
conducătorului narti- 

statului cu oameni al 
cu specialiști din unl- 
cercetare și producție

Valtării ' 
culturii 
dialogul 
dului și 
muncii, 
tați de _ . _ _
situate în perimetrul sectorului 
Ilfov, cu reprezentanți ai mi
nisterului de resort, ai Acade
miei de științe agricole și sil
vice și ai altor instituții cen
trale de profil, a permis cu
noașterea preocupărilor exis
tente, prilejuind, ca de fiecare 
dată, stabilirea de măsuri me
nite să impulsioneze activitatea 
științifică, să accelereze apli
carea rezultatelor obținute, în 
vederea 
ridicării 
mură a

Vizita - - - _
Institutul de cercetări pentru 
nutriția animalelor Balotești.

La sosire, în întîmpînarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au venit primul secretar al 
Comitetului de partid al secto
rului agricol Ilfov, Gheorghe 
’strate. directorul institutului,

■astaniin Damian, alte cadre 
- e conducere, oameni ai mun
iții, care au ținut să adreseze

creșterii producției și 
calității in această ra- 
economiei naționale.
de lucru a început la

secretarului general al parti
dului 
urări 
flon.

în --------------- --------
Nicolae Ceaușescu a vizitat în
treprinderea de testarea 
ducătorilor și producerea 
teriai seminal congelat 
tești.

Următorul obiectiv al 
de lucru a fost Stațiunea cen
trală de cercetare avicolă Balotești.

Vizita de lucru a continuat 
la Institutul de cercetări pen
tru creșterea taurinelor Cor- 
beanca.

La Stațiunea centrală de cer
cetări pentru creșterea porci
nelor Periș s-a încheiat vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te Romănia.

Mulțumind cu deosebită căl
dură pentru vizita făcută, pen
tru indicațiile date cu acest 
prilej, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, președin
tele Academiei de științe agri
cole si silvice, cadrele de con
ducere din unitățile respective 
au asigurat pe secretarul gene
rai al partidului, președintele 
Republicii că vor acționa ne
întârziat in vederea traducerii 
în viată a sarcinilor stabilite, 
care privesc creșterea eficien
ței cercetării științifice și con
tinua modernizare a sectorului 
zootehnic, îmbunătățirea gene
rală a activității in agricultu
ră. în scopul sporirii produc
ției, asigurării unor cantități 
îndestulătoare de carne, lapte, 
ouă și alte produse agroaîimen- 
tare.

cuvinte pline de căldură, 
de bun sosit, să-i ofere

continuare. tovarășul

repro- 
de ma- 

Balo-

vizitei

ap®
SPORTUL LA SATE, PE TREPTE MEREU SUPERIOARE

Sportul la sate apare mereu 
in actualitate, apare atît de des, 
incit — de multe ori — nu-i 
mal subliniem prezența. Apro
pierea tot mai pronunțată din
tre sat și oraș explică acest 
lucru, justifică prezența fireas
că a acestui fenomen acolo un
de, cîndva, sărăcia în sport fă
cea parte din sărăcia globală a 
vechilor așezări rurale.

Politica gloriosului nostru 
partid de ridicare continuă a 
bunăstării materiale și spiritu
ale, de dezvoltare și urbanizare 
a fostelor vetre, in trecut, cu 
prea multă pelagră și prea pu
țină lumină, a urcat pe trepte 
superioare și activitatea spor
tivă de la sate.

Acum, in anii României so
cialiste, trece aproape neobser
vată paranteza cu numele co
munei în care au învățat de

prinderea de mișcare mulți 
dintre campionii noștri olim
pici : Sanda Toma (Ștefănești
— Botoșani), Nicolae Martines- 
cu (Vișani — Brăila), Ivan Pat- 
zaichin (Mila 23), Gheorghe 
Bcrceanu (Dunăreni — Dolj), 
Vasile Dîba (Jurilovca) etc.

Astăzi, In marele registru 
sportiv al țării figurează un 
număr de 3 205 asociații sporti
ve sătești. Iar 2 683 de Consilii 
comunale pentru educație fizică 
și sport îndrumă, organizează, 
activitatea iubitorilor de sport 
de la sate. Marile întreceri a- 
flate mereu pe agendele de lu
cru ale asociațiilor sportive, ale 
organizațiilor U.T.C., frumoase
le cupe inițiate de U.N.C.A.P.
— toate acestea, și multe alte
le — desfășurate sub egida ce
lei mal cuprinzătoare întreceri 
sportive naționale, „Daciada", 
au reunit anul trecut aproape 
un milion de competitori ! Cu 
sprijinul tuturor factorilor cu 
atribuții și răspunderi în activi
tatea sportivă, „șoimii", pionie
rii, elevii, tinerii cooperatori și 
mecanizatori de la sate și-au 
amenajat sute și sute de fru
moase terenuri. Ca mulți alții, 
oierii din Vaideeni — Vîlcea au 
înălțat, alături de școală, și o 
sală de sport. Dar n-au lăsat

oină cea dragă, joc străbun, cu 
adinei semnificații în viața sa
telor, joc de aducere aminte, 
născut din setea bacilor de odi
nioară de a dovedi, parcă, cine 
e adevăratul, agerul și viteazul 
stăpîn, chiar dacă în palme ți- 

■neau numai bîta. îndrăgit șl 
sprijinit de marii cărturari al 
timpului, jocul nostru național 
— oină — a fost introdus în 
școli de Spiru Haret. Acasă, 
la ministrul instrucțiunii publi
ce a fost conceput — în pri
măvara anului 1898 — primul 
regulament al sportului născut 
pe aceste plaiuri. Au sprijinit, 
cu pana lor, sportul nostru na
țional, Nicolae Iorga, I. L. Ca- 
ragiale, Mihail Sadoveanu...

Dar adevărata trăire, adevă
rata dimensiune — 1000 de e- 
chipe cu 11 000 de competitori 
la prima ediție a „Daciadei", 
26 000 de participant anul tre
cut — l-au fost date de schim
bările noi petrecute în viața 
satelor în anii luminoși ai so
cialismului.

Sportul 
tlstica lui 
voluntari

la sate își are sta- 
: 9 200 de instructori 
pregătesc în comune

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI- 
TREPTE ALE AFIRMĂRII GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

Dan drecu, performerul învin
gătorilor la „internaționale*

jN ARENA MONDIALĂ
Ne aflăm, așadar, in preajma celei de a 24-a ediții a Campio

natelor internaționale de gimnastică ale României „Gheorghe 
Moceanu", competiție cu o recunoscută longevitate, bine cotată, 
prin valoarea sa ridicată, in calendarul întrecerilor care se des
fășoară sub egida Federației internaționale de gimnastică. Re
memorarea unor fapte și date din istoria de aproape un sfert de 
secol a campionatelor noastre internaționale ni se pare bineve
nită și de un real interes pentru iubitorii gimnasticii, ai spor
tului in general.
• Prima ediție a competiției a fost organizată în anul 1958, 

deci la un an după ce România găzduise prima ediție a „Cupei 
Europei", întrecere care avea să se transforme în Campionatul 
european feminin de astăzi. în continuare, concursul s-a desfă
șurat cu regularitate an de an : de 18 ori in Capitală (16 ediții — 
la Sala Floreasca, una — la sala Dinamo, iar una în 1980 — la 
Palatul Sporturilor și Culturii), de două ori la Cluj-Napoca (1967 
și 1977), de două ori la Bacău (1976 și 1978) și o dată In Con
stanța (1964).
• Concepute, îndeobște, ca o competiție de inaugurare a se

zonului internațional în gimnastica noastră Campionatele inter-

se pregă- 
cadrul 
ca fi 
masa}

(Continuare In pag a 4-a)
In ultimii ani forța gimnasticii noastre feminine rezidă in cîteva centre puternice care, an de an. 

„produc" gimnaste de recunoscută valoare. In grupajul de față vă prezentăm unele dintre acestea.

DINAMO BUCUREȘTI: 
Tradiție și perspectivă
Timp de mulți ani, secția de 

gimnastică a clubului DLnarae 
București a fost una dintre cele 
mai puternice din țară, iar în 
palmaresul gimnastelor dlnamo 
vls-te figurează numeroase tu
luri de campioane naționale, câș
tigătoare de titluri balcanice, de 
medalii în campionatele mondia
le sau europene. tn treacăt 
doar să amintim că culorile 
clubului au fost apărate, printre 
altele, de Elena Ceampelea, AU- 
na Goreac, Anca Grieoraș, Teo
dora Ungureanu. Ultimul an a 
marcat o oarecare scădere 
a forței competiționale a gim
nastelor dinamoviste, dar acest 
fapt trebuie pus. în primul rînd, 
pe seama schimbării de genera
ții și, implicit, a necesității cî- 
torva ani pentru formarea și 
maturizarea unor noi sportive.' 
ȘL aceasta este cu totul posibil

(Continuare în pag a 4-a)

C. S. Ș. SIBIU: 
Competență, pasiune, 

dăruire - rezultate 
de valoare

MeUta Ruhn, Mihaela Stănuleț,' 
Dorina Ungureanu — lată-le pe 
cele trei gimnaste slbiene care 
recent au făcut parte din echipa 
țării noastre care a efectuat un 
turneu de concursuri demonstra
tive și de pregătire în Statele 
Unite ale Americii șl Venezuela. 
Este o realitate care vorbește de 
la sine despre forța valorică a 
Clubului sportiv școlar din Sibiu, 
unitate școlară care în mod con
stant produce talente autentice 
pentru gimnast’ca de mare per
formanță. Maria Antinie, în tre
cutul nu prea îndepărtat, Ma- 
rilena Neacșu, Angela Bratu — 
aflate acum în lotul care se

(Continuare in pag. a 4-a)

SPORT CJ.UB BACĂU: 
Fostele campioane 

instruiesc viitoarele 
performere

Cu © remarcabilă constanță. 
Bacăul a dat timp de mulți 
ani gimnaste de valoare echipe
lor noastre reprezentative. Ma
riana Rusu, Maria Andrioaie, 
Felicia Dornea, Gabriela Trușcă, 
Nicoleta Prisecaru, Lucia Negrea 
— lată doar cîteva nume de 
gimnaste crescute și formate de 
soții Marina și Mircea Bibire. 
sportive care — de-a lungul fi
nilor — au apărat culorile țării 
în diverse întîlniri internaționa
le și au repurtat succese remar
cabile. Cel mai onorant rezul
tat pentru gimnastica băcăuană 
este, desigur, prezența Gabriele I 
Trușcă în echipa reprezentativă

(Continuare in pag. a 4-a)

De luni la prînz, „tricolorii" se află la Snagov, unde 
tesc in vederea meciului cu Anglia, de la 29 aprilie-, din 
preliminariilor C.M. Ziua de luni a fost dedicată odihnei, 
unui complex program de recuperare care a cuprins saună, 
și bazin. Marți dimineață selecționabilii au trecut prin, filtrul unui 
complex control medical, la sfirșitul căruia Dumitru Tomescu, 
medicul lotului, s-a declarat mulțumit de starea de sănătate a 
jucătorilor. O singură excepție, portarul Iordache, care este încă 
nerestabilit după entorsa la gleznă, el urmînd un program indi
vidualizat de pregătire.

Tot ieri dimineață, de la ora 11,30, cei 20 de jucători dim lotul 
reprezentativ — Iordache, Cristian, Negrilă, M. Zamfir, Ștefă- 
nescu, Sameș, Dinu, Al. Nicolae, Munteanu, Ungureanu, Bălăci, 
Iordănescu, Beldeanu, Țicleanu, Stoica, Crișan, Cămătaru, M. 
Sandu, M. Răducanu și Țălnar (Speriata și Cimpeanu au trecui 
la lotul de tineret) — au efectuat primul antrenament al acestei 
săptămîni. In imagine, antrenorii Valentin Stănescu și Victor 
Stănculescu prezintă jucătorilor tema antrenamentului.

Foto : Dragoș NEAGU

De azi, la Constanța

TURNEUL FINAL AL „CUPEI ROMÂNIEI1' 
LA BASCHET MASCULIN

Șase dintre ocupantele pri
melor șapte locuri în clasamen
tul final al campionatului na
țional de baschet masculin își 
dispută, de astăzi pină dumini
că, în Sala sporturilor din Con
stanța. întâietatea în turneul fi
nal al „Cupei României". Cele 
șase formații care au izbutit să 
se califice în turneul onorant 
(deși nu au beneficiat de apor
tul jucătorilor din lotul națio
nal) simt (în ordinea poziției o- 
cupate în Divizia ,,A“) : 1.
Steaua (antrenori M. Nedef și AI. 
Fodor), 2. Dinamo București (D.

Niculescu și Gh. Novac). 3. Fa
rul Constanța (Al. Botoș), 4. 
I.C.E.D. București (M. Cimpea
nu), 5. C.S.U. Brașov (Gh. Mar- 
cu) și 6. Universitatea Cluj-Na- 
poca (Gh. Roman).

Azi, de Ia ora 15,30. au loc 
partidele : I.C.E.D. — Dinamo, 
Steaua — C.S.U. și Farul — „U“.

Edițiile precedente ale „Cupei 
României" au fost cucerite de 9 
Selecționata București (1965), 
Steaua (1966), Dinamu București 
(1967, 1968 1969 și 1980) și Uni
versitatea Timișoara (1977). tn 
ceilalți ani, nu s-a disputat



OyiCIXDX PRIMĂVARĂ ÎN VATRA
V A

RUGBYULUI BUCURESTEAN
22 de școli, clu- 

Băimăreni,
Au venit din 

buri sau asociații, 
clujeni, găiățeni, orădeni, piteș- 
teni, constănțeni, ieșeni, bucu- 
reșteni, copii ai Tecuciului, Mă- 
cinului, Cîmpîei Turzii. Cei mai 
mici aveau 10 ani, cei mai mari 
16. Au fost, cu toții, 632.

Au jucat mai întîi pe soare. 
A doua zi pe vint. Apoi a venit 
ploaia, rece. Dar, cine să-i țină 
în casă pe acești copii, mai 
mari sau mai mici, adunați 
săptămîna trecută de prin toată 
țara la Stadionul tineretului, 
veniți aici cu un singur gînd: să 
se întreacă, corect și ...bărbă- 
tește, în mînuirea mingii ova
le. Cine să șteargă lacrimile lui 
Adrian Gologanu, care plîngea 
de mama focului după un meci, 
de ciudă că echipa lui (C.S.S. 
Steaua) făcuse doar „egal" ? Și 
cum s-ar fi putut găsi un nume 
mai potrivit pentru această ex
plozie de entuziasm a repre
zentanților generației aflate în 
primul anotimp al vieții 7 A 
fost, cu adevărat, primăvară la 
„Tineretului", cu tot timpul ca
pricios. Primăvara rugbyului, 
întrecere înscrisă sub genericul 
„Daciadei". Și — fericită coinci
dență — duminică ea a marcat 
un moment aparte în viața 
sportului nostru cu balonul o- 
val ; după ani buni (16, dacă 
a socotit corect arbitrul Cornel 
Cristăchescu, unul dintre Ini
moșii organizatori) s-a jucat din 
nou rugby pe terenul central 
de la „Șosea" ! Faptul nu spune 
prea mult unora, dar pentru 
Constantin Cocor sau Gheorghe 
Fântâncanu, Victor Wardela sau 
Tudor George, poetul și rug-

bystul, a fost o clipă memora
bilă : vatra rugbyului nostru — 
din nou a rugbyului !

Ca la orice competiție au e- 
xistat firește și ierarhii. Dispu
ta „optarilor" (cei sub 12 ani 
fiind numiți așa după numărul 
componenților unei echipe), un 
zîmbet minunat pe obrazul rug- 
byului nostru, a fost cîștigată, 
spre surprinderea generală, de 
elevii profesorului de franceză 
Florea Gligor, de la Școala ge
nerală 5 din Cimpia Turzii, în
vingători cu 12—6 în finala sus
ținută cu R.C. Sportul studen
țesc. Au urmat Locomotiva O- 
radea și Lie. ind. Fetești. La 
„12“ a triumfat C.S.S. Steaua, 
dar cite emoții a avut Gheorghe 
Piștalu pînă și-a văzut echipa 
învingătoare in fața foștilor ad
versari Petre Ianusevici și Per 
tre Motrescu, acum tehnicieni 
Ia C.S.Ș. 2 Constanța (6—6 du
pă timpul regulamentar, 10—6 
după transformări) ! Pe locu
rile 3 și 4 Locomotiva Bucu
rești, respectiv R. C. Sportul 
studențesc. în fine, întrecerea 
celor mari — rugby în 15 — a 
revenit Locomotivei București 
(14—0 în finală cu Steaua), al 
cărei antrenor, Nicolae Mano- 
lache, este chiar mal tînăr de- 
cît cei dinainte. C.S.Ș. Unirea 
Iași și R. C. Grivița Roșie au 
ocupat, Jn ordine, următoarele 
poziții.

„Primăvara rugbyului româ
nesc" înseamnă mai mult decît 
o simplă Întrecere. Mugurii a- 
devăratelor și marilor împliniri 
rugbystice de mîine se află, cu 
siguranță, aici I

Geo RAEȚCHI

Semne bune după etapa a XX-a a Diviziei „A“

O... semi-etapă. a XX-a, sus
ținută doar de patru meciuri — 
din 7 — desfășurată după me
ciul cu Italia și înaintea celui 
cu Spania ne oferă prilejul de 
a face o subliniere încurajatoa
re. Ea se referă la apetitul de 
joc al rugbyștilor susceptibili 
să îmbrace, la finele acestei 
săptămini, tricourile naționale.

în această privință exemplu] 
cel mai convingător l-au oferit 
jucătorii actualei lidere, Dina
mo, în partida cu Universitatea 
Timișoara și mai ales cei din 
compartimentul treisferturilor. 
Aldea și Constantin au avut o 
prestație permanent activă, re
levantă în condițiile unui teren 
moale și pe alocuri defrișat de 
gazon, de unde au rezultat di
ficultăți serioase de deplasare 
și de mînuire a balonului. Pa- 
raschiv a avut și el o evoluție 
foarte bună, „legînd" prompt 
compartimentele, dar s-a expus 
prea mult angajagîndu-se în 
grămezi, situație în care s-a și 
accidentat (un hematon la ochiul 
drept). O indisponibilitate, să 
sperăm, de scurtă durată. Pa
chetul de înaintași dinamovist, 
cu Borș, Stoica, Caragea și Da
raban, ca „piese de greutate", a 
jucat ceva mai economicos ; ac
tiv la repunerile din margine (a 
cules peste 90 la sută din ba
loane). dar lent în grămezi și 
în general in acțiunile ofensive, 
cu deosebire în primul sfert de 
oră de după pauză. Oricum, 
pentru Dinamo (în perspectiva

Lotul reprezentativ pentru meciul cu Spania (duminică la 
Barcelona), din cadrul Campionatului european F.I.R.A., este 
alcătuit din 23 de jucători : fundași — Constantin, Podă- 
rescu ; aripi — Aldea, Chiricencu, Fuicu ; centri — Lungu, 
Vărzaru ; mijlocași la deschidere — Alexandru, Marghescu; 
mijlocași la grămadă — Parasehiv, Suciu ; linia a IlI-a 
aripi — Murariu, Rădulescu, Stoica ; linia a IlI-a închidere 
și a Il-a — Borș, Caragea, Dumitru, Marin Ionescu ; linia I 
pilieri — Buean, Dinu, Dobre 
Munteanu, O. Corneliu.

Petre Dorobanții ; taloneri —

SPORTUL LA SATE
(Urmare din pag. I)

nenumărate formații sportive. 
„Stațiile satelit" — centrele de 
lupte — din jurul Sucevei, Ră- 
dăuțului, secțiile de caiac-canoe 
din Deltă, centrele de patinăf 
și hochei pe gheață ale clubu
rilor din Harghita, Covasna etc. 
vin să sublinieze relația sport 
de masă — sport de perfor
manță. Peste o jumătate de 
milion este numărul celor care 
în anul 1980 au drumețit pe 
frumoasele cărări ale patriei, 
acțiunile turistice organizate la 
sate ridicîndu-se la 7 392.

Dar cele mai îndrăgite com
petiții, cele mai populare ma
nifestări la sate rămîn alergă
rile în mijlocul naturii — crosu
rile — și „duminicele cultural- 
sportive". La Șvinița — comu
na mîndră de dincolo de Por
țile de Fier —, la Vicovul de 
Sus, la Moșna de lingă Mediaș, 
la Slătioara, oriunde se orga
nizează duminici cultural-spor
tive (15 680 numai anul tre
cut) cifrele nu mai pot evi
denția cu precizie numărul iu
bitorilor de mișcare, întrecerile 
fiind deschise tuturor categorii-

lor de vîrstă, tuturor sportivilor 
din satele Învecinate. Iar satele 
de azi vin cu multe, multe re
prezentative locale, cu „șoimi" 
și pionieri suflînd din alămuri, 
cu sute de voinici purtînd In 
saci de sport și mingea de oină, 
dar și dresul pentru lupte.

Sate noi, oameni noi ! Mu
tații de esență și în viața sate
lor noastre, mutații care au ca 
nobilă finalitate înflorirea per
sonalității umane, accesul de
plin la noua calitate a vieții.

1. DINAMO 20 19 0 1 614- 94 58
3. Steaua 20 19 0 1 957-126 58
3. Știința B.M. 19 14 0 5 240-116 47
4. Farul C-ța 19 14 0 5 422-198 47
5. Gr. Roșie 20 9 3 8 269-219 41
6. Rulmentul 20 9 0 11 178-269 38
7. C.S.M. Sibiu 20 8 3 9 142-160 37
8. Șt. Petroșani 19 7 3 9 138-261 36
9. R.C. Sp. Stud. 19 7 1 11 158-244 34

UO. Polii. Iași 20 6 1 13 93-301 33
11. Univ. Tim. 20 6 0 14 133-331 32
13. P.T.T. Arad 19 5 3 11 133-398 32
13. Rapid 19 4 3 12 156-381 30
14. Constr. C-ța 20 1 1 18 80-615 23

ȘTIINȚA BACĂU - SELECȚIO
NATA FEMININA DE HANDBAL 

A FRANȚEI 19-15 (8-8)
In ultimul meci din cadrul tur

neului Întreprins In țara noastră 
selecționata feminină de handbal 
a Franței a tntllnlt marți In Sala 
sporturilor din Bacău, echipa lo
cală Știința. Gazdele au Învins cu 
19—15 (8—9). (Eugen TEIRAu — 
coresp.).

SPORTIVII ROMANI AU PLECAT LA C.E
DE LUPTE LIBERE

Marți dimineața au plecat 
spre Lodz (Polonia) v sportivii 
noștri care urmează să parti
cipe la campionatele europene 
de lupte libere. Au făcut depla
sarea : Virgil Vișan (48 kg), 
Ștefan Goraș (52 kg), Aurel Nea- 
gu (57 kg), Traian Marinescu 
(62 kg), Octavian Dușa (68 kg), 
Dumitru Buta (74 kg), Gheor-

ghe Fodore (82 kg), Gheorghe 
Broșleanu (90 kg) și Vasile Puș- 
cașu (100 kg). Accidentat în ul
timul moment, Andrei Ianko 
(+100 kg) n-a mai făcut depla
sarea. I------  ” - . . .
însoțiți 
Iorga șl 
povici 
pescu.

Luptătorii români 
de

i de
Și

sînt 
antrenorul Vasile 

arbitrii Vasctil Po- 
Constantin Po-

CAMPIONATE- COMPETIȚII---------------------------- ---- ----- - .............. . —>___

ATI FTICM Concursul interjudețean do- 
MiLLiiam tat py „cupa primăverii" s-a 
desfășurat la Pitești pe stadionul „1 Mal", 
de la Trivale. Timpul complet nefavorabil 
a fost un obstacol insurmontabil. Au luai 
parte 985 de atlețl din mal multe județe. 
Iată clteva dintre rezultatele Înregistrate cu 
acest prilej: BArbațI: 800 m: FI. Căpă- 
țtnă (Tr. Măgurele) 9:01,9; 1500 m: N. Du- 
mltrașcu (Prahova PI.) 4 Dl,2; 5000 m: Du- 
tnltrașcu 14:55,4; 10 000 m î I. Hurubean 
(A.S.A. Sibiu) 31:31,6; 10 km marș: V. Mu- 
reșan (A.S.A. Sibiu) 50:21,0; 110 mg: M.
Bogdan (C.S.U. Brașov) 16,4; 1000 m obst. 
(jun. UI): I. Nicolae (Muscelul C-lung) 
9:19,4; FETE: 100 mg: Petra Mlhalache
(C.S.Ș.A. C-lung) 18,5; 300 mg (jun. III): 
Mariana Drăgoi (C.S.Ș.A. C-lung) 34,0; «0 
m (jun. III) : Gabriela Din (C.S.M. Pi
tești) 10,5; lungime: Doina Anton (C.S.M. 
Pitești) 6.11 m. 9 Joi dimineața, de la ora 
11, la Băneasa se va desfășura, în organi
zarea clubului Rapid, un concurs de ma
raton redus (30 km) la care vor participa 
cel mal buni specialiști a probei: Cătălin 
Andrelca, Dumitru Nicolae, Gheorghe Mo- 
torca etc.

AUTO BrâUa CP® străzile din centrul 
orașului) s-a desfășurat un concurs 

de viteză pe circuit — prima etapă a cam
pionatului republican de automobilism. Ia
tă primii 3 clasați la: grupa I (pînă la 1300 
cmc) — 1. W. Hlrachvogel, pe Alia Sud 
CCJS.M. Reșița), 2. P. Badea, 3. M. Alexan- 
drescu (ambii Politehnica București); gr. 
H — 1. Șt. Iancovici (Dacia Pitești), 2. Șt. 
Lădaru (A.C.R. Bacău), >. P. Constantines- 
cu (I.P.A. Sibiu); gr. V — 1. 8. Lazăr 
(I.T.B.), 2. B. Ursu (I.N.M.T. Buc.), 3. F. 
Mateescu (Un. Tricolor București); gr. VI — 
L V. Nlcoară (Dacia Pitești) 2. L Santa 
(Dada). 3. D. Cojan (Universitatea Pitești). 
Din cele 5 echipe s-au clasat doar două: 
1- Dacia, 2. Politehnica București.

HOCHEI Pe patinoarul artificial acoperit 
din Miercurea Ciuc au avut Ioc 

Întrecerile seriei a 2-a ale Concursului re
publican aJ speranțelor, la care au parti
cipat 6 formații din unități școlare cu pro
fil. Victoria a revenit detașat Clubului 
sportiv școlar Suceava (antrenor Șt. Chl-

riță), care a cîștigat toate partidele susți
nute, acumulând 20 p. în continuare s-au 
clasat: 2. Petrolul Ploiești 13 p, 3. Casa 
pionierilor și șoimilor patriei Săcele 12 p, 
4. Viitorul Cluj-Napoca 11 p, 5. Metalul Sf. 
Gheorghe 4 p. 6. Clubul sportiv școlar Tg. 
Secuiesc 0 p. (V. PAȘCANU — coresp.) • 
La Galați s-a disputat turneul final al 
campionatului republican (speranțe) al uni
tăților sportive școlare. Clasamentul final : 
1. C.S.Ș. Gheorgheni (antrenor: A. Kercso) 
20 p, 2. C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc 18 p, 
3. C.S.Ș. nr. 2 Galați 11 p, 4. C.S.Ș. Tri
umf București 9 p, 5. C.S.Ș. Steaua 4 p. 
8. CJS.Ș. nr. 2 București 2 p. (T. SIRIO- 
POL — coresp.).

ÎNOT întrecerile campionatului republican 
de copii (12—14 ani) desfășurate la 

Brașov au fost dștigate de C.S.M. Baia 
Mare 49 p, urmată de: 2. Liceul 2 Bucu
rești 45 p; 3. C.S.Ș. Ploiești 42 p; 4. C.S.Ș. 
Brăila 31 p; 5. C.S.Ș. Reșița 27 p; 8. C.S.Ș. 
Galați 24 p„ iată câteva dintre cele mai bu
ne rezultate: Anca Pătrășcolu (B. Mare) 
2:23,9 — 200 m spate, rec. fete 14 ani;
Cr. Ponta (Ploiești) 84,0 — 100 m fluture; 
A. Pătrășcolu 67,9 — 100 m fluture; Martin 
Llțptak (Arad) 2:41,2 - 200 m bras; Cren
guța Gălătescu (Lie. 2 Buc.) 2:55,0 — 203 
m bras; Cr. Ponta 2:20,4 — 200 m fluture; 
A. Pătrășcolu 2:27,9 — 200 m fluture; Ro
bert Pinter (B. Mare) 4:29,2 — 400 m liber, 
rec. băieți 13 ani; A. Pătrășcoiu 66,9 — 100 
m spate; Iuliu Follert (B. Mare) 1:14,2 — 
100 m bras; Teodora Hauptricht 4:34,6 — 
400 m liber; Cr. Ponta 4:26,6 — 400 m li
ber; George Lupu (Lie. 2 Buc.) 58,6 —■ 100 
m liber; A. Pătrășcoiu 62,2 —.100 m liber 
șl 5:16,3 — 400 m mixt. • La Baia Mare 
în întrecerile copiilor de 9—11 ani : 1.
C.S.M. Baia Mare 61 p ; 2. C.S.Ș. Ploiești 
57 p ; 3. C.S.Ș. Hunedoara 31 p ; 4. C.S.Ș. 
Reșița 29 p ; 5. C.S.M. Baia Mare H 26 p ; 
8. C.S.Ș. Brăila 24 p.

LUPTE 1,3 Hask<)VO (Bulgaria) s-a des- 
fășurat un puternic turneu de 

lupte greco-romane și libere, la care au 
participat sportivi din Bulgaria, R.D. Ger
mană. Iugoslavia, Polonia, România, Unga
ria și Uniunea Sovietică. Dintre reprezen
tanții noștri cele mai bune rezultate le-au

mult dorită a cuceririi titlului) 
și pentru posibilii selecționabili, 
meciul cu studenții din Timișoa
ra s-a dovedit foarte util. El a 
fost departe de ceea ce se an
ticipa, adică o simplă formali
tate...

în mare vervă s-a prezentat 
și Fuicu, în meciul pe care e- 
chipa sa, Steaua, l-a susținut la 
Constanța cu Constructorul. Au
tor a două frumoase eseuri, el 
a contribuit și la înscrierea al
tora, în timp ce Alexandru s-a 
impus ca un inspirat transfor
mer, iar Rădulescu ca un jucă
tor ferm, cum îl cunoaștem, in
tre înaintași.

Tiberiu STAMA

O Ciștigătoarele seriilor eșa
lonului secund, Vulcan Bucu
rești, Dacii I.P.A. Sibiu, C.F.R. 
Cluj-Napoca. T.C. 
Constanța, Olimpia 
C.S.M. Suceava, 
miercuri disputa 
două locuri în Divizia .»A“. Ele 
vor participa la un turneu de 
10 etape, programat pînă la 24 
mai. cu intîlniri tur-retur. în 
prima etapă : C.F.R. — Vulcan, 
Dacii I.P.A. — Olimpia și T.C. 
Ind — C.S.M.

9 Noua campioană națională 
de juniori va fi cunoscută In 
urma turneului final al compe
tiției „speranțelor", care va în
cepe la 4 mai la Pitești.

Ind. Midia 
București și 
își Încep 

pentru cele

£5*

In bazinul din Cluj-Napoca

„CARUSELUL POLOIȘTILOR SE REIA AZI 
CU UN PRIM DERBY: CRIȘUL - DINAMO 

cîștigat primul (8—7). următoa
rele trei încheindu-se cu rezul
tate egale (6—6, 6—6 și 4—4).

Cele două eterne rivale se vor 
afla din nou față în față joi 
după-amiază (ora 16). Pînă a- 
tunci însă, spectatorii clujeni 
vor putea urmări chiar astăzi 
un prim derby, cel dintre Di
namo, actuala campioană, și 
Crișul, gata să profite de orice 
„accident" al echipelor bucu- 
reștene. Orădenii au cîștigat de 
două ori (7—5 și 7—6) și au 
pierdut o dată (4—7), al 4-lea joc 
încheindu-se cu scor egal (9—9).

Se așteaptă, deci, dispute
extrem de echilibrate, care ar 
putea hotărî soarta titlvl'i.i,
chiar Înaintea ultimului - . 
Iată de ce subscriem întru t i 
ld'\i ca toate cele trei derLfC 
u i, atît din turneul clujean, d&t 
și din cel bucureștean să fie 
Încredințate celor mal buni ar
bitri din..............................
ționali de 
o măsură 
F.R.N. ar 
pentru a 
start suspiciunile și pentru a a- 
sigura jocurilor respective con
diții cit mai bune de desfășu
rare.

Programul de azi : ora 17 : 
Progresul București — Voința ; 
ora 18 : Crișul — Dinamo ; ora 
19 : Rapid — C.N. A.S.E. (a.v.)

După o întrerupere de 11 
săptămini, cele mai bune echipe 
de polo din țară se redntîlnesc 
pentru a continua pasionanta 
lor dispută, la capătul căreia 
vom cunoaște noua campioană 
a României. Astăzi, în bazinul 
acoperit din Cluj-Napoca, sînt 
programate primele jocuri din 
turul V (penultimul), competi
ția urmînd să se încheie săptă- 
mîna viitoare, la București* cu 
partidele din turul VI.

în disputa directă pentru 
titlu au mai rămas doar 3 echi
pe, în ordine : Rapid București, 
Dinamo București și Crișul 
Oradea, celei de a patra cla
sate, Voința Cluj-Napoca (la 8 
puncte de lider), rămînîndu-i 
doar un rol de „arbitru neu
tru". Clasamentul celor trei 

jocurilor
Clasamentul 

fruntașe, înaintea 
azi :
1. RAPID 20 12
2. DINAMO 20 13
3. CRIȘUL 20 13

La punctaj egal, formația fe
roviară, deși are un golaveraj 
general inferior adversarei sale 
(Dinamo), beneficiază de o ulti
mă modificare de regulament, 
care prevede — ca prim ele
ment de departajare într-o ase
menea situație — golaverajul 
direct dintre formațiile în cau
ză. Or, din cele 4 meciuri Ra
pid — Dinamo, giuleștenii au

6 2 151- 91
4 3 188-112
3 4 161-116

obținut: Marian Ștefan (cat. 52 kg), cla
sat pe locul 2 și Gheorghe Savu (cat. 57 
kg) — locul 4, la stilul greco-romane, Iu
lian Rîșnoveanu (cat. 82 kg) — locul 2, 
Bela Uveger (cat. 48 kg) și Tudor Drăgan 
(cat. 68 kg) — locul 3 la stilul liber.

MATA Pentru „Cupa Prietenia" au fost 
l’ivIU selecționați următorii motoc rosiști:
E. MGlner, Gh. Oproiu, P. Titulencu, M. 
Banu la 250 cmc, Al. Uleș, T. Dulea, H. 
Pas cu șl L. Tom o ș vâri ia 125 cmc. Prima 
etapă va avea loc la 1 mai în orașul po
lonez Olstyn. • Remarcîndu-se în „Cupa
F. R.M.- la dirt-track, S. Postblache, Gh. 
Marian șl S. Halagian vor participa la pri
mele două etape ale „Cupei Prietenia" 
programate la Riga (2 șl 3 mai), Meinzel și 
Leipzig (9 șl 10 mal). Tinerii alergători ro
mâni ror fi conduși de antrenorul C. Voi- 
culescu. • Seniorii I. Pavel și Gh. Sora, 
însoțiți de antrenorul I. Bobîlneanu, vor 
participa, de la 30 aprilie, la 5 concursuri 
de dirt-track în Ungaria și Cehoslovacia • 
Desfășurată în deschiderea „Cupei F.R.M." 
la seniori, .,Cupa tineretului" la dirt-track 
s-a încheiat cu victoria Juniorului brăiiean 

*Gh. Șofran (antrenor — N. Stănilă) 68 p,
urmat de M. Șoaită (I.P.A. Sibiu) 66 p 
și G. Pană (Metalul Buc.) 55 p.

OINĂ *uOINĂ Au fost stăhllite datele desfășură- 
ril primelor două faze de zonă ale 

„Cupei României": 9—10 mal la Bacău (cu 
participarea reprezentativelor județelor Su
ceava, Botoșani, Neamț, Iași, Vaslui, Ga
lați șl Tulcea) șl Sibiu (Mureș, Alba, Hu
nedoara, Brașov. Harghita. Covasna șl mu
nicipiul București) 9 La aceleași date va 
avea loc șl faza de zonă a „Cupei lice
elor agroindustriale", la Fierbinți (Ialomi
ța). Alud (Alba). Timișoara șl Galați 9 A 
Încetat din viață unul dintre veteranii ol- 
nei, cel care a introdus sportul național In 
multe localități din țară, Ion Popescu-Buf- 
tea. A fost antrenor la Dinamo București 
și la Dinamo Tulcea.

SAH Cea de-a 5-a ediție a tradlționalu- 
* lui turneu internațional feminin 
..open" de șah de la Hyeres (Franța) s-a 
Încheiat cu victoria marel maestre sovie
tice Marta Litlnskaia care a totalizat 9’/, 
puncte din 1.1 posibile, urmată de compa
trioata sa Nana Ioseliani 8*/, p, Corry Vre- 
eken (Olanda) 8'/, p, Elisabeta Polihronla- 
de (România) l'h P (coeficient Bucholte — 
superior), Hana Erenska (Polonia) și Pe
tra Feustel (R.F. Germania) cu cite 7'/, p.

de

30
30
29

tară, arbitri interna- 
categoria „A“. Ar fi 
justă pe care Biroul 

trebui s-o adopte 
putea înlătura din

Gertrude Baumstark (România) a ocupat 
locul 13 cu 6’/2 p.

Organizatorii concursului au deoernat 
patru cupe celor mai valoroase jucătoare. 
Printre premiate s-a aflat și Elisabeta Po- 
llhroniade, care a primit cupa oferită de 
Consiliul general al provinciei Var. De re
marcat că In runda a 5-a, Polihronlade a 
lnvlns-o In 32 de mutări pe marea maestră 
sovietică Nana Ioseliani.

La turneu, desfășurat „sistem elvețian", 
au participat 42 de șahiste din 22 de țări.

ȚIP In cadrul concursului republican 
de tir desfășurat la Oradea șl do

tat cu „Cupa Ministerului Educației șl In- 
vățămintulul", Carmen Calalb șl Nicolae 
Rotaru (ambii I.E.F.S.) au reușit cite 596 p 
la pușcă standard și respectiv pușcă liberă, 
60 f.c. Mircea Ilca a totalizat tot la pușcă 
liberă. 595 p. Alte rezultate: pușcă liberă, 
3X40 f: 1. N. Rotaru 1151 p, 2. M. nea 
(C.S.U. Brașov) 1141 p; pușcă standard, 
3X20 I: 1. Niculina Iosif (I.E.F.S.) 574 p, 
2. Marina Tomescu (I.E.F.S.) 567 p, 3. Ma
rla Lakatoș (C.S.U. Oradea) 564 p. In afara 
concursului a evoluat juniorul Florin Brta- 
duș (A.S.A. Oradea); el a reușit 11S3 p 
la pușcă liberă 3X40 f, nou record perso
nal, confirmlnd astfel buna comportare de 
la campionatele naționale de sală de la 
Focșani.

VOI FI î** această săptămtnă se va 
■desfășura turul in din cel de-al 
doilea turneu al Diviziei „B“ de tineret. 
Iată programul: MASCULIN, seria I: 23—26 
aprilie, la București; seria a Il-a: 23—26 
aprilie, la Ploiești; seria a IH-a: 21—24 a- 
prllle, la Baia Mare; FEMININ, seria I, la 
Brăila; seria a Il-a la Craiova șl seria a IlI-a, la Zalău. Toate meciurile vor avea 
loc Intre 23 și 26 aprilie. După acest tur
neu, ulrtima echipă clasată tn fiecare serie 
retrogradează, iar primele două din serie 
se vor tntllni in turneul final pentru pro
movarea in Divizia „A“. Turneul final 
masculin va avea loc la Tirgovlște (28 mai— 
1 Iunie), iar cel feminin la Brașov (3—7 
iunie). 9 La turneul final al „Daciadei" 
(10—14 iunie, la București) vor lua parte 
reprezentativele feminine ale județelor Iași, 
Bacău. Galați. Constanța, Dolj, Cluj, Bihor 
și municipiul București. 9 Turneul final 
al Juniorilor, la volei, 6e va desfășura In
tre 29 aprilie și 3 mai, la Constanța (f) 
și Craiova (m). 9 Tot Intre 29 aprilie și 
3 mal vor area loc turneele de calificare 
(I și m) pentru Divizia „B" de tineret.
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• LOZUL P 
ritabilă surpri 
pârtiei panților 
a obține AlFl 
1306“, „Skoda 
601“. precum 
BANI de 50.0 
etc. Agențiile 
vânzătorii voia 
poziție pentru 
șansele !

Tragerea Pre 
22 aprilie 1981 
direct începîn<
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PRI LIE 1981. 
tale) 1*842.25’ i 
întrucît vâloar 
gurilor de la < 
sub plafonul 
fondul acestor 
partizat, confo. 
cat. 1.



O întrebare, un răspuns

lotul reprezentativ de tineret iși desfă- 
Iru meciul cu Anglia la frumoasa bază spor- 
, unde a fost surprinsă această imagine. An- 
jușin pune accent în zilele premergătoare 
pentru intilnirea de la 28 aprilie, pe antre- 

ice in scopul realizării unei bune dispoziții 
mineață, componența lotului vor efectua, la 

sportivă, un complex control medical, iar 
va susține un meci de pregătire in com- 

C“ I.C.S.I.M. Din punct de vedere medical, 
n este complet refăcut. Doctorul Gh. Untea 
leme cu Iovan fi Vlătănescu, ambii acciden- 
n refacerea lor, astfel incit să poată parti- 
esui de pregătire.

Foto : Vasile BAGEAC
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Sandu 7,57, 
Stoica 7,35, 

/atu șl Cîm-

peanu n 7,20, Iordache șl Bălăci 
7,07, Țâlnar 7.06, Negrilă șl Mun- 
teanu n 7,00, Sameș și M. Zam
fir 6,87, Cămătaru 6,85, Cristian 
și A. Nlcolae 6,75, M. Răducanu 
6,71, Beldeanu 6,66, Iordănescu 
6,50, Speriatu 6,43.

Deci mai mult de Jumătate 
dintre tricolori au o medie de 
cel puțin 7,00, printre cel 13 a- 
fltadu-se majoritatea componențl- 
lor liniilor de iundașl șl mijlo
cași. cei care vor avea un cu- 
vtat greu de spus in condițiile 
de deplasare ale meciului cu An
glia. Dar, pentru ca sarcina a- 
cestora să poată fi dusă la În
deplinire, rămine ca șl ceilalți 
coechipieri să-șl facă pe deplin 
datoria, puntnd probleme dificile 
sistemului defensiv advers.

„Barometrul" se află acum la 
e cotă în apropierea cifrei 7. 
Așteptăm ca pregătirile care se 
fac să ducă la un randament care 
să depășească „cota" 7, cotă care 
să reprezinte un pas Înainte pe 
drumul plin de responsabilități 
•4' tricolorilor ta acest an.

SCHEME (TACTICE?)
Cum se face că foarte multi 

dintre jucătorii dați ca indispo
nibili pentru meciurile care ur
mează să se dispute spnbătă 
sau duminică evoluează, totuși, 
în echipele lor ?

Iată o întrebare pe care ne-au 
adresat-o, nu de puține ori, 
mulți dintre cititorii noștri. Nu 
e simplu și nici ușor de dat 
răspuns...

La fiecare meci intervin lu
cruri care se văd mai greu din 
tribună sau nici nu se observă. 
Un jucător termină partida, du
pă care, la vestiare, sau chiar 
mai tîrziu, acuză dureri la un 
picior, la o mînă, traumatisme 
care necesită tratament. Alții, 
pe parcursul săptămînii, se ac
cidentează la antrenamente sau 
în jocuri de verificare și, ast
fel, devin indisponibili pentru 
partida de campionat. Iată de 
ce, din dorința de a informa 
cititorii, pe iubitorii fotbalului 
asupra pregătirilor echipelor 
divizionare „A" și a utilizării 
fotbaliștilor care compun lotul 
lărgit, sîmbăta publicăm „ulti
mele vești din cele 18 tabere", 
un adevărat buletin, pentru a-i 
pune la curent pe iubitorii fot
balului cu noutățile de la echi
pe, așa cum am făcut-o și îna
intea ultimei etape, a 25-a.

Intenția e bună, dar ea se 
materializează — din păcate — 
într.-un procent destul de mic 
(și au dreptate cititorii noștri), 
fără voia noastră. Acest „bule
tin" a devenit atit de... probabil 
că il concurează pe cel meteo
rologic. Sigur, un jucător acci
dentat nu se poate face bine Ia 
o dată fixă și revenirea lui pe 
gazon depinde de mulți factori 
(între care procesul de recupe
rare, aportul medicului au rolul 
determinant), dar ca să spui vi
neri că X sau Y nu va juca,

IEFTINE, LA DERUTA...
iar duminică să-I vedem pe te
ren e o cale lungă și de ne
înțeles. Iată, se spunea că Ma
rinescu și Chioreanu sint acci
dentați, iar Naghi și Ciobanu, 
bolnavi. Ne întrebam ce forma
ție vor alinia brașovenii în a- 
ceste condiții ? Dar, stupoare. 
La fluierul arbitrului, trei din
tre acești jucători au apărut pe 
teren, fiind, deci, titulari, iar 
Chioreanu a fost introdus și el 
în joc, pe parcurs. Au fost dați 
ca accidentați Ungureann (Uni
versitatea Craiova), Nicșa (Cor- 
vinul), dar ei au fost titulari și 
au jucat bine. Mai mult, ni s-a 
spus că Moțoc (F.C.M. Galați) 
absentează de la meci pentru... 
absențe de la antrenament. Dar 
Moțoc a fost prezent la joc.

Nu este pentru prima oară 
cînd se întîmplă asemenea lu
cruri. Fotbalistul cutare NU 
JOACA, DAR JOACA ! De ce 
acest adevărat rebus ? „Tactică 
specială" de joc ? Să se lase 
adversarului impresia că parte
nera nu dispune de toate for
țele- sale sau să se justifice un 
eventual eșec ? Desigur, aceste 
„scheme tactice" LA DERUTA, 
nu folosesc nimănui, inclusiv 
jucătorilor în cauză. Că se ape
lează la „scheme ușoare" ne 
mai demonstrează și alt fapt : 
unii antrenori nu vor să anunțe 
cronicarului formația pe care o 
vor trimite in teren peste cîte- 
va minute pînă nu te întreabă: 
„Ați luat șl echipa lor ? Ia ve
deți, poate o aflați și apoi v-o 
spun și eu". Adică vor să te 
facă colaboratorul lor în nume
le tacticii de joc pe care vor 
să ne convingă că o stabilesc 
în două-trei minute, de cînd au 
aflat „ll“-le advers, în care, și 
acolo, apar... cîțiva indisponi
bili Ce facem cu fair-play-ul ?

Constantin ALEXE

ȘI ACUM, LONDRA

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

I, știr1, știri...
AMICALE 

Da Sibiu 
meciuri ami
lii F.C. Șoi- 
k Bydgoszcz 
bele partide, 
:hi.pei si hiene 
IONESCU —

14—16 APRI- 
1 de zonă a 
)r sportive 
il născuți In

Pajura șl C.S.S. Galați s-a În
cheiat cu scorul de 5—0 in fa
voarea formației bucure^tene, 
pregătită de prof. Valentin 
Gugiu.

• INTERESANT MECI AMI- 
CAI., simbata, în capitala. 
Stadionul din str. dr. Staicovlcl 
găzduiește, simbătă, de la ora 
16,30, jocul dintre echipele bucu- 
reștene Progresul-Vulcan și Di
namo.

DE DUMINICĂ A
SERIA I : Minerul Gura Hu

morului — F.C.M. Progresul 
Brăila : I. Lăzăroiu (București), 
C-S. Botoșani — Viitorul Gheor- 
gheni : A. Krasowski (Zalău), 
Ceahlăul P. Neamț — Viitorul 
Mecanica Vaslui : C. Halca
(București), Oltul Sf. Gheorghe 
— Gloria Buzău : L Bungău (Ti
mișoara), C.S.M. Borzești — Del
ta Tulcea : C. Jurja (București), 
F.C. Constanța — Cimentul Med
gidia : Au Deleami (București), 
I.M.U. Medgidia — C.S.U. Galați: 
C. Mateescu (București), Unirea 
Dinamo Focșani — C.S.M. Su
ceava : C. Matache (București), 
Chimia Brăila — Gloria Bistrița: 
R. Stîncan (București).

SERIA A II-a * Poiana Cîmpi- 
na — Metalul Plopeni : V. Ti- 
mofte (Reșița), Rulmentul Ale
xandria — Metalul București : 
T. Bal an o viei (Iași), Autobuzul 
București — Pandurii Tg. Jiu : 
Gh. Avram (P. Neamț), Gaz me
tan Mediaș — Șoimii LP.A. Si
biu : M. Salomir (Cluj-Napoca), 
Tractorul Brașov — Mecanica 
fină București : R. Schwei (Ti-

DIVIZIEI „V
mișoara), Sirena București — 
Nitramonia Făgăraș : G. Ene 
(Buzău), C.S. Tîrgoviște — Pe
trolul Ploiești: O. Anderco (Satu 
Mare), Chimica Tîrnăveni — 
ROVA Roșiori : C. Lăcraru (O- 
radea), Flacăra Moreni — Lu
ceafărul București : Gh. Gornea 
(Sinaia) — se dispută simbătă, 
de la ora 17.

SERIA A IlI-a : Dacia Orăștie 
— U.M. Timișoara : M. Stoenes- 
cu (București), C.F.R. Cluj-Na- 
poca — Minerul Anina : V. Po- 
povici (Botoșani), U.T. Arad — 
Olimpia Satu Mare : V. Ciocîl- 
teu (Craiova), C.I.L. Sighet — 
Minerul Lupenl : M. Fediuc (Su
ceava) , Metalurgistul Cugir — 
Minerul Moldova Nouă : Ilie Ro- 
șoga (București), Aurul Brad — 
Metalul Aiud : I. Ni stor (Sf. 
Gheorghe), înfrățirea Oradea — 
Minerul Cavnic: L. Frunză (Si
biu), C.F.R. Timișoara — Rapid 
Arad : S. Drăgulicl (D robe ta Tr. 
Severin), F.C.M. Reșița — F.C. 
Bihor Oradea : FI. Cenea (Ca
racal).

C.S.S. nr. 6 
rea echipe- 

C.S.S. Ga- 
, C.S.S. Slo- 
>1, C.S.S. nr.

Finala dis- 
>ele C.S.S. 6

DE STAT 
INFORMEAZĂ 

tuturor...
to-Pronosport 
imai ASTAZI 
numerele dv. 
ger ea obișnu- 
1 24 aprilie 
itra din nou 
zsi^rea ridi- 
a acest atrac- 
reamintim că 
louă trageri 
i fost atribui- 
USME „Da- 
iai vorbi de 
iguri substan- 
severența și 
iduce și dv. 
re !

VERII — ove- 
: sezon, oferă 
,e sporite de 
tIS ME „Dacia 
,* și „Trabant 
1ÎȘTIGURI ÎN 
1.000, 5.000 lei
-Pronosport și 
ă stau la dis- 
încerca și dv.

preș de astăzi, 
televizează în 
la ora 17,30.

CONCURSU- 
C DIN 19 A- 

1: (13 rezul-
nte a 370 ld. 
initară a cîști- 
2 și 3 au fost 
im de 40 lei, 
egorii s-a re- 
regulamen tulul,

O Lauren țiu Bozeșan 
a reapărut în formația 
Sportului studențesc 
după o absență de cî- 
teva etape, „concediu" 
pe care și l-a luat 
singur, fără încuviința
rea clubului. A intrat 
În locul lui Munteanu 
I, a vrut mult să joa
ce bine, dar s-a văzut 
clar că în perioada 
de... rătăcire nu s-a 
prea ocupat cu pregă
tirea. De cînd joacă 
pe stadionul său din 
Regie, Sportul studen
țesc n-a pierdut nici 
un joc. Mai mult, n-a 
primit nici un gol, 
mareînd in schimb 10: 
1—0 cu „Poli" Timi
șoara, 1—0 cu F.C.M. 
Brașov, 2—0 cu Uni
versitatea Craiova șl 
6—0 cu „U" Cluj-Na- 
poca. De bun augur 
revenirea... acasă a 
„alb-negrilor". ® Re
intrat după mai mult 
timp în poarta lui „U“ 
Cluj-Napoca, Lăzărea- 
nu a vrut să apere 
totul, să demonstreze 
că este la fel de bun 
ca prietenul șl rivalul 
său de post. Moldovan. 
Dar a primit tot trei 
goluri. Imparabile însă, 
pe cînd două din cele 
trei ale lui Moldovan 
le putea evita pînă și 
un portar junior !... 
• Partida de la Rm. 
Vîlcea n-a mai fost 
televizată, așa cum s-a 
anunțat inițial. Și a- 
ceasta pentru că, în 
ciuda tuturor eforturi
lor organizatorilor, nu 
s-a putut ajunge pînă 
la releul din munții

Coziei, pentru efectua
rea unei operațiuni 
tehnice, din cauza u- 
nui strat de zăpadă 
gros de... 150 cm I
• Da meciul Chimia — 
Progresul Vulcan am 
înregistrat două debu
turi: primul, ing. Au
rel Cernea, fost jucă
tor la C.C.A., Casa 
Armatei Cîmpulung 
Moldovenesc și Poli
tehnica Iași — ca ob
servator federal —; 
cel de al doilea, ex
trema Ion Nicolae, în 
formația bucureșteană, 
jucător provenit de la 
Gloria Bistrița, de un
de Progresul Vulcan 
l-a mai transferat și 
pe fundașul Ion Ale
xandru, anul trecut, 
în toamnă. O Cînd a 
început meciul de la 
Rm. VDcea, în tribu
nele stadionului dinx 
Zăvoi nu erau mai 
mult de • mie de 
spectatori. După pri
mele 15 minute ale 
partidei se făcuseră 
vreo trei mii. După • 
jumătate de oră se a- 
junsese la cinci mii, 
Iar cînd a început re
priza a doua în tribu
ne erau aproximativ 
opt mii de spectatori. 
Și probabil că cifra ar 
mai fi crescut, dar 
mulți dintre cei care 
au aflat, în ultimul 
moment, că meciul nu 
se mai transmite la 
TV, au renunțat. Au 
fost, desigur, cei care 
stăteau prea departe 
de stadion. • La atî- 
tea tinere talente cu
prinse în lotul Univer
sității Craiova, dumini
că s-a adăugat încă 
unul, Cioroianu, cres
cut în pepinieră pro
prie, component al e-

chipei naționale de ju
niori care, recent, a 
eliminat selecționata si
milară a Ungariei după 
dubla întUnire susținu
tă în preliminariile 
U.E.F.A. G Numeroa
sele indisponibilități 
survenite în „11“-le lui 
„Poli" pentru cartona
șe (Molse, Șunda) și 
accidentări (Suciu, Vlă
tănescu) au însemnat, 
înaintea meciului de, 
la Craiova, tot atîtea 
motive de neliniște 
pentru Ion Ionescu. 
„Ceea ce îmi produce, 
în compensație, o oa
recare liniște sufle
tească, ne mărturisea 
antrenorul timișoreni
lor, este faptul că, în 
această primăvară,
„Poli" a acumulai 
puncte neplanificate, 
datorită cărora echipa 
și-a ameliorat simțitox 
poziția în clasament".
• Ce fad. Cristian, 
l-am întrebat pe por
tarul piteștean înain
tea intrării pe terenul 
de la Hunedoara. 
„Mulțumesc, bine, dar 
acum am meci greu", 
a răspuns el. Și a a- 
vut dreptate. A fost 
neașteptat de greu I
• L-am , întîlnit pe 
fundașul Tulpan la 
meciul „speranțelor", ca 
spectator. Din cauza a 
două cartonașe galbe
ne, stă pe tușă de 7 
etape. Da, a avut două 
cartonașe, a fost sus
pendat e etapă, dar 
de atunci Tulpan nu 
mai poate să-și reia 
locul în echipă, „Lo
gic, spunea el. Echipa 
care nu pierde, nu se 
schimbă" (n.n. discuția 
avea loc înaintea me
ciului de la Hunedoa
ra). Șl F.C. Argeș nu

pierduse de 6 etape
• în echipa de „spe
ranțe", la F.C. Argeș, 
portarul Nițu a evoluat 
(bine) pe postul de... 
atacant central. Repro
filare ? Nu. Lipsă de 
efectiv în lotul spe
ranțelor piteștene ? Se 
pare că da. • în 
meciul de la Brașov 
doi fotbaliști au de
monstrat că „stau 
prost" cu regulamentul 
de... fotbal. Este vor
ba de băcăuanul Chi
tara și de brașoveanul 
Balaș. Prilejul de
monstrației ? O lovitu
ră liberă indirectă în 
favoarea oaspeților a 
fost executată de Chi
tara direct în poarta 
Iul Balaș, iar acesta a 
plonjat disperat (!) 
de teama golului (care 
n-ar fi fost validat, 
firește, de arbitrul 
Rain ea, dacă mingea 
s-ar fi oprit în plasă 
fără ca să o atingă 
un al doilea jucător
• Deși peste noapte
ninsese abundent,
F.C.M. Brașov a luat 
măsuri grabnice și efi
ciente pentru curățirea 
terenului de joc. pen
tru partida cu S.C. 
Bacău. La ora meciu
lui, toți cei prezenți 
au trăit plăcuta sur
priză să fie întîmpi- 
nați de Imaginea unui 
gazon de bună calita
te (ca vara !), al că
rui verde proaspăt 
contrasta frumos cu 
gulerul alb de o ju
mătate de metru de 
zăpadă, care îl Încin
gea.

...si gazan

Exact peste o săptămină, 
echipa de fotbal a României 
va juca importanta și mult 
așteptata — și discutata de 
luni de zile — partidă cu 
reprezentativa Angliei.

Fără a ne amesteca in 
treburile colectivului tehnic 
care pregătește acest meci
— și care răspunde pentru 
el ! — vrem să punem pro
blema acestei partide în fa
ta cititorilor noștri și a ju
cătorilor care vor apăra cu
lorile patriei noastre pe 
Wembley, vrem să punem 
problema in termenii ei re
ali, adevărați, convinși fiind 
că nu poți construi nimic, 

nici în sport, fără să pleci 
de la o bază reală și fără 
să pleci de la adevăr.

In acest sens, reale sînt, 
evident, în primul rînd, fap
tele consumate ale echipei 
noastre reprezentative, în 
speță ultimele meciuri-test, 
soldate cu două victorii pe 
teren propriu și cu două 
înfrîngeri pe teren advers. 
Aceste două — ultime — 
înfrîngeri ne interesează mai 
mult și pentru că au fost... 
înfrîngeri, și pentru că s-au 
disputat in condiții de de
plasare, cum va fi și apro
piatul meci cu Anglia.

Ce ne-au arătat
— în mod cert — 
partidele jucate la 
Tel Aviv și Co
penhaga ?

Ne-au arătat fă
ră Îndoială faptul că ju- 
cind la Londra AȘA CUM 
A JUCAT cu echipele Is
raelului și Danemarcei, 
la aceeași cotă valorică a- 
dică (și prezentînd ace
leași minusuri), echipa noas
tră nu are — după o 
logică elementară — prea 
multe șanse să obțină un 
rezultat bun. Nu credem că 
poate exista cineva atit de 
naiv care să-și închipuie că 
evoluînd ca la Copenhaga, 
de pildă, — meci văzut de 
milioane de telespectatori 
români pe micul ecran, — 
am fi obtinut, in aceeași zi, 
dacă s-ar fi jucat partida 
Anglia — România (nu Da
nemarca — România), un re
zultat mai bun decît cel cu 
care s-a soldat amicalul 
disputat în capitala daneză. 
Opinia noastră, întemeiată 
evident pe realități, nu pe 
speculații, este că replice 
echipei Angliei va fi, cu si
guranță, superioară replicii 
primite de fotbaliștii noștri 
din partea echipei daneze, 
pentru simplul și binecunos
cutul motiv că fotbalul bri
tanic și exponenta sa nr. 1, 
reprezentativa Angliei, sînt, 
nu este un secret pentru 
nimeni, superioare fotbalu
lui danez și echipei sale na
ționale. In acest punct al 
raționamentului pe care, 
probabil, îl fac mulți iubi
tori ai fotbalului nostru a- 
par — și trebuie hotărîte 1
— datele problemei care 
privesc exclusiv echipa 
noastră. în acest sens, sîn- 
tem întru totul convinși că...

...1) Fotbaliștii noștri sint 
capabili, au resursele nece
sare (dovedite în alte îm
prejurări) să joace mai bi
ne și mult mai bine ca Ia 
Tel Aviv sau Copenhaga !

...2) Fotbaliștii noștri pot 
și sînt în stare SA LUPTE 
cu o mai mare mobilizare, 
cu un mai mare angaja
ment și cu mai multă dă

ruire ca și in partidele sus- 
amintite. Să joci pe Wem
bley, într-unul din „temple
le fotbalului", cum este nu
mit. după ce ai ascultat 
cu înfiorarea sentimentului 
patriotic care îți inundă fi
ința în acele clipe Imnul 
patriei noastre este fără în
doială un moment cu totul 
deosebit din viața fiecărui 
fotbalist tricolor care va 
păși pe gazonul celebrei a- 
rene londoneze. Avem toa
te motivele să credem că de 
la începutul meciului în 
mintea și inima fiecăruia 
dintre jucătorii noștri nu va 
exista decit o singură — 
supremă — dorință: să lupte 
pînă Ia capătul puterilor 
pentru apărarea cu cinste a 
culorilor României !

... 3) Sîntem de aseme
nea convinși că echipa noas
tră poate să joace mai bine 
— și trebuie să joace mai 
bine, cu o orientare foarte 
clară și precisă ! — decît a 
făcut-o in ultimele partide 
IN PRIMUL RÎND IN A- 
PĂRARE (pentru că este e- 
vîdent că englezii vor ata
ca susținut), apărare care 
trebuie, credem noi, conso
lidată prin măsuri speciale, 
după cum nutrim convinge

rea că ideea nu 
numai de a... 
conta în atac, ci 
și cea de a în
scrie gol trebuie 
să preocupe se

rios colectivul tehnic al e- 
chipei naționale, știut fiind 
că un gol marcat în de
plasare poate influența în 
chip hotărîtor desfășura
rea ulterioară a partidei ca 
și rezultatul ei. Nemai- 
vorbind de faptul că a 
juca exclusiv pc apărare (să 
ne amintim meciul Spania— 
România 2—0, din ultimele 
preliminarii C.M., cînd echi
pa noastră a rezistat 75 de 
minute, dar nu a putut să 
evite pînă la sfîrșit primirea 
golurilor) înseamnă a re
curge la o soluție care în 9 
cazuri din 10 se dovedește 
neinspirată și citeodată chiar 
falimentară.

... Am așternut pe hîrtie 
cîteva gînduri căre frămîn- 
tă, poate, o bună parte din 
iubitorii noștri de fotbal. 
Le-am așternut și ca urma
re a revederii, duminică, pc 
micul ecran, a partidei An
glia — Elveția din prelimi
nariile C.M. O partidă care 
ne-a arătat și ea că peste 
o săptămină pe echipa noas
tră o așteaptă un meci greu, 
DAR NE-A ARĂTAT Șl 
FAPTUL CA ÎN ACEST 
MECI FOTBALIȘTII RO
MÂNI AU — INDISCUTA
BIL — O ȘANSA REALĂ. 
SlNTEM CONVINȘI CA 
JUCĂTORII NOȘTRI POT 
SA JOACE PE WEMBLEY 
CA ȘI ELVEȚIENII ȘI MAI 
BINE DECÎT EI ! Problema 
este ca și tricolorii să aibă 
această convingere (întărită 
și de o eventuală revedere 
a filmului partidei Anglia— 
Elveția), transformînd con
vingerea în fapte — în fap
te de toți așteptate ! — în 
partida pe care o vor juca 
peste șapte zile.

Marius POPESCU

P.S. Atenție și la finalul 
de meci ! La Tel Aviv, e- 
chipa noastră a primit gol 
în minutul 90, Ia Copenhaga, 
în minutul 81...

Sezonul estival pe litoral

IMPORTANTE REDUCERI 
PENTRU LUNILE MAI

I

se

DE
Șl
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TARIFE
IUNIE

;,amfiteatru" al 
îndrăgesc soa-

In curind, litoralul românesc, acest 
vacantelor își deschide porțile pentru 
rele și marea.

Oficiile județene de turism au pus 
pentru cei ce doresc să-și petreacă concediu] de odihnă în 
oricare din „perlele" litoralului : Mamaia. Eforie Nord, 
Eforie Sud, Cap Aurora, Venus, Saturn sau Jupiter.

Important de reținut : efectuîndu-vă concediul pe litoral 
in această perioadă beneficiați de tarife substanțial reduse : 
astfel în luna mai o pensiune completă pe zi/persoanâ costă 
nuimai 57 lei, iar în iunie 65 lei fată de tariful de 110 lei zi? 
persoană în lunile iulie-august.

Gazdele dv. vă oferă cazare și masă în hoteluri și res
taurante de prim rang, precum și numeroase posibilități de 
agrement.

Informații suplimentare precum și obținerea biletelor la 
agențiile și filialele oficiilor județene de turism din întreaga 
tară.

deja în vînzare bilete



e La 7 mai, la București, va avea loc reu
niunea Comisiei tehnice a F.I.S.U., prilej cu 
care va fi trecut in revistă stadiul lucrărilor 
efectuate la bazele sportive pe care se vor 
desfășura antrenamentele și întîlnirile oficiale, 
in vederea omologării lor. Intre 8 și 10 mai 
se vor desfășura, tot în capitala țării noastre, 
lucrările Comitetului executiv al F.I.S.U. Comi
tetul național de organizare a Universiadei va 
prezenta un amplu raport asupra pregătirilor 
efectuate in vederea bunei organizări și des- 
fășmări a Universiadei.

O Centrala industriei pielăriei, cauciucului și

încălțămintei va pune la dispoziția unităților co- 
rneiciale produse de marochinărie (sacoșe, bor- 
sete, port-chei, curele etc.) purtînd însemnele 
Jocurilor Mondiale Studențești.

0 Transportul sportivilor și oficialilor la și de 
la bazele de pregătire și de competiție va fi 
efectuat pe mai multe itinerare speciale pe 
care vor circula autocare. Aceste mijloace de 
transport vor fi dirijate de un dispecerat.

® C.N.O.U. va asigura oaspeților Bucureștiului 
programe cultural-artistice deosebite, la care îșl 
vor da concursul cele mai bune formații stu
dențești din țară. La centrul cui tu ral-sportiv ,,La-

BREVIAR
cui Tei*, cu o suprafață de 170 000 metri pa- 
trați, va funcționa centrul cultural al Universia
dei. Alte puncte de interes: casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa" și Ecran-Club. 
De asemenea, fiecare delegație va putea so
licita, în funcție de orarul antrenamentelor șl 
competițiilor, diferite programe turistice atît în 
București cît și în împrejurimile sale. Au fost 
luate în considerație 6 asemenea trasee.
• Aproape 20 de țări vor avea reprezentanți 

în întrecerile de tenis ale Universiadei : 
U.R.S.S., Canada, Iugoslavia, Cehoslovacia, R.P. 
Chineză, Spania, Marea Britanie, India, Finlan
da, Indonezia, Algeria, Olanda, Zambia, Elve
ția, R.D. Germană, Japonia, Sudan șl R.S. Viet
nam.

Jean Paul Martinet (Franța) 

ÎNTÎLNIREA CO HANDBALUL 
FEMININ ROMÂNESC REPREZINTĂ 
PENTRU NOI UN REAL CÎȘTIG

Reprezentativa feminină de handbal a Franței a efectuat un tur
neu în țara noastră, prilej cu care am solicitat un scurt interviu an
trenorului principal al echipei, JEAN PAUL MARTINET.

— Care este opinia dv. despre valoarea actuală a handbalului 
feminin și perspectivele sale viitoare ?

„INTERNAȚIONALELE" DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1}

naționale s-au desfășurat, cu o mare regularitate, in luna aprilie 
(15 ediții) și numai de opt ori în alte luni ale anului, deobicei 
în preajma unor mari întreceri cu caracter internațional : de .cite 
trei ori in lunile mai și iunie și de două ori in noiembrie.

© La majoritatea edițiilor, campionatele au inclus în program 
atit exerciții impuse, cit și liber alese (de 14 ori) și numai de 9 
ori. gimnastele și gimnaștii au evoluat doar cu exerciții liber 
alese.

O Citcva nume de gimnaste și gimnaști de peste hotare care 
au luat startul sau au ieșit învingători în campionatele noastre 
vorbesc elocvent despre prestanța competiției organizată de 23 de 
ani de federația noastră de specialitate : Sofia Muratova, Tamara 
Ivanova, Liubov 'Burda (U.R.S.S.), Kathy Johnson (S.U.A.), Hana 
Liskova și Zdena Dorneakova (Cehoslovacia), Ingrid Fost (R.D. 
Germană), Marta Kelemen și Marta Egervări (Ungaria), respectiv 
Viktor Lisițki, Viktor Leontiev, Bogdan Makuț, Valeri Kerdeme- 
lidi (U.R.S.S.), Kurt Thomas (S.U.A.), Giovanni Carminucci (Ita
lia), Age Storhaug (Norvegia), Klaus Koste (R.D. Germană), 
Andrzej Szaina (Polonia), Jiri Tabak (Cehoslovacia).

• Cum este și firesc, gimnastele și gimnaștii români s-au aflat, 
de cele mai multe ori, prin valoarea exercițiilor prezentate, în 
fruntea participanților. Astfel, sportivele românce s-au situat de 
16 ori pe primul loc la individual compus, de 4 ori victoria a re
venit gimnastelor sovietice, iar cite o dată unor gimnaste din
R. D. Germană, Franța și Ungaria. Gimnaștii români au ciștigat 
de 12 ori, cei din U.R.S.S. de 6 ori, cei din R.D. Germană de trei 
ori, iar de două ori a ciștigat un reprezentant al gimnasticii din
S. U.A.

© Vorbind de cîștigători, să menționăm că Nadia Comăneci și Ele-- 
na Ceampelea au la activ cite patru victorii la individual compus, 
iar Dan Grecu deține un record greu de egalat al victoriilor : el 
a ciștigat de șase ori, Frederic Orendi — de trei ori, iar Viktor 
Lisițki (U.R.S.S.) și Kurt Thomas (S.U.A.) — de cite două ori.
• în două situații, două gimnaste au dominat cu mare auto

ritate concursul, cîștigînd atit în clasamentul individual compus 
cit și toate cele patru aparate. Aceasta s-a întîmplat în 1958 
(Elena Leuștean) și în 1973 (Nadia Comăneci), ultima făcîndu-și 
atunci un debut senzațional într-o mare competiție internațio
nală.

® Intr-un singur an (1976) gimnastele și gimnaștii români au 
obținut toate locurile intii !

«3 Ultimele trei ediții au reunit și cel mai mare număr de țări 
participante : 1980 — 18, 1979 — 15, 1978 — 14.

O Iată cîștigătorii edițiilor anterioare, în succesiunea anilor : 
feminin — Elena Leuștean (1958), Sofia Muratova (1959), Ingrid 
Fost, Sonia Iovan, Tamara Ivanova, Sonia Iovan, Maria Tressel, 
Evelyne Letourneur, Elena Ceampelea (1966, 1967 și 1968), Rodica 
Apăteanu, Liubov Burda, Elisabeta Turcu, Elena Ceampelea, Na
dia Comaneci, Raisa Biciukina, Alina Goreac, Anca Grigoraș, Na
dia Comaneci, Marilena Neacșu, Nadia Comaneci (1979 și 1980) ; 
masculin — Frederic Orendi (1958), Viktor Lisițki (1959), Fre
deric Orendi, Viktor Leontiev, Valeri Kerdemelidi, Vladimir Kuț, 
Frederic Orendi, Gheorghe Tohăneanu, Mihail Bogus, Lothar 
Forster, Klaus Koste, Mathias Brehme, Viktor Lisițki, Gheorghe 
Păunescu, Dan Grecu (1972—1976), Kurt Thomas (1977—1978), 
Kurt Szilier, Dan Grecu.

DINAMO BUCUREȘTI:
(Urmare din pag. 1)

pentru câ clubul Dinamo dispu
ne de o bază materială excelen
tă, practic de cețe mai bune 
condiții pentru formarea și de- 
săvîrșirea măiestriei gimnastelor. 
In același timp, clubul dispune 
și de antrenori capabili, cu mare 
experiență, în frunte cu multi
pla campioană națională și me
daliată olimpică Emilia Liță, 
maestră emerită a sportului. Ea 
lucrează în colaborare cu antre
norul Florin Ștefănescu și, de 
puțină vreme, cu Vaier Florca, 
promovat ca antrenor din rîndu- 
rile gimnaștilor dinamoviști. 
Pentru sezonul actual clubul 
contează pe Luminița B aice a, 
componentă a lotului de junioa
re al țării, precum și pe alte 
sportive de perspectivă ca Laura 
rutina, Mihaela Popovici, Aure
lia Dobrc, Georgeta Andrei, 
Alice Nicolae, Violeta Uieș.

C. S. Ș. SIBIU:
(Urmare din pag. 1)

pregătește pentru Jocurile Mon
diale Universitare de la Bucu
rești — iată nume de sportive 
care au fost deseori solicitate 
să apere culorile patriei în în
tâlniri de mare răspundere. Și 
ceea ce ni se pare cel mal im
portant de subliniat este amă
nuntul că la Sibiu nu există, 
deocamdată, ca în multe alte 
orașe ale țării, o sală corespun
zătoare de pregătire, cu dotările 
de care dispun numeroase secții 
de gimnastică. Acest . fapt sub
liniază parcă cu . si mai multă

ATLETISM 0 Cel de al 85-lea 
maraton de la Boston (6845 par
ticipant!) a revenit, în mod sur
prinzător. japonezului Toshihiko 
Seko (24 ani) 2.09:26,0 — record 
al traseului A fost urmat de : 
Craig Virgin (S.U.A.) 2.10:26,0
Bill Rodgers (S.U.A.) 2.10:34,0 și 
John Lodvvick (S.U.A.) 2.11433,0. 
întrecerea feminină a revenit 
neozeelandezei Allison Roe cu 
2.26 45,0 (!) — record al trase
ului.

AUTO 0 „Raliul Safari" a 
fost ciștigat de* pilotul ugandez 
Shekhar Mehta („Datsun"), care 

pregnanță competența, dăruirea, 
pasiunea, dragostea pentru pro
fesia aleasă a colectivului de 
antrenori din Sibiu : f Ana Cri- 
han, Rodica Filip, Cristl Voiciu- 
lescu. Adrian Goreac și Nico
lae Buzoianu, specialiști cărora 
li s-au alăturat în ultimul timp, 
cu activitate parțială, tinerele 
Tatiana Jipa, Marioara Tila și 
Carmen Savu. In colaborare cu 
Aneta Boru, maestră coregrafă, 
și Ladislau Hunyadi, pianist, La 
Sibiu se lucrează fără răgaz 
sau odihnă, iar rezultatele sînt 
și ele pe măsură. Din viitorul 
eșalon pe care se pregătesc 
să-1 lanseze antrenorii sibieni 
fac parte, printre altele, Simona 
și Camelia Renciu, Magdalena 
Ranca, Raluca Bugner, Gabriela 
Ciorgodi și Dana Săvulescu, u- 
nele dintre ele avînd de pe a- 
cum în cartea de vizită perfor
mant0 rem^r^nh”?

SPORT CLUB BACĂU:
(Urmare din pag. 1)

a României care în 1976, la Jocu
rile Olimpice de la Montreal, a 
cucerit medalia de argint.

Din noua generație de spor
tive care se află în pregătire la 
Sport Club Bacău, cele mai va
loroase, de la care se așteaptă 
viitoarele succese, sînt Violeta 
Gîțu, cîștigătoare în 1980 a ,.Cu
pei României" la categoria ma
estre, Luminița Luca, Daniela 
Țibițî, Cristina Pușcalău, Mona 
Tica, Mihaela Hudici. Din colec
tivul de antrenori al secției mal 
fac parte Gabriela Trușcă, Con
stantin Luca, fosta gimnastă 
Eugenia Prisecaru șl Cornel 
Agop. *

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
termină învingător pentru a pa
tra oară în această dificilă 
cursă. (1973, 1979, 1980 și 1981).
Pe locurile următoare : finlan
dezul RaunoAaltonen și kenyanuJ 
Mike Kirkland (ambii pe mașini 
,,Datsun"). Dintre cele 70 de 
echipaje prezente La start, nu
mai 22 au terminat întrecerea.

CICLISM • Cehoslovacul Mi
chael Klasa a terminat învingă
tor în competiția pentru trofeul 
„Sealink", fiind urmat de co

— Handbalul feminin, mai tînăr 
decît cel masculin, se află în 
permanentă ascensiune. In mo
mentul de față, preluînd de la 
cel masculin cîteva trăsături e- 
sențiale — angajamentul fizic, ga
baritul jucătoarelor, forța ș-a. — 
asistăm în handbalul feminin la 
o continuă creștere valorică pe 
plan internațional. Desigur, căile 
de dezvoltare îi sînt proprii.

— Pe această linie se Înscrie, 
de fapt, și turneul dv...

— Desigur. In plus, In toamnă 
vor avea loc campionatele mon
diale. Or, pentru a te putea pre
zenta cît mai bine la o competiție 
de asemenea nivel trebuie să 
dispui de o pregătire serioasă. 
Un turneu în România, o con
fruntare cu handbalul dumnea
voastră, cunoscut pentru valoarea 
sa, constituie pentru noi un real 
cîștlg. Avînd în vedere obiecti
vele noastre pentru C.M., tur
neul întreprins în România a 
fost deosebit d€ util, întîlnirile

ASTĂZI VOR FI CUNOSCUTE FINALISTELE
ÎN CUPELE

Ce echipe vor ajunge in fina
lele cupelor europene la fotbal? 
La această întrebare se va pu
tea răspunde abia astă noapte, 
cînd sînt programate meciurile 
retur din semifinale. Prin pris
ma rezultatelor din prima man
șă, pronosticurile ar putea in
dica următoarele jocuri decisiva 
pentru cucerirea trofeelor : în 
C.C.E. Real Madrid — Bayern 
Miinchen ; în Cupa cupelor Di
namo Tbilisi — F.C. Carl Zeiss 
Jena ; iar în Cupa U.E.F.A. 
A.Z. ’67 Alkmaar — F.C. K&ln 
(sau Ipswich Town).

TURNEUL ECHIPEI BRAZILIEI
Selecționata Braziliei, califi

cată pentru C.M. din Spania, 
se află în plină pregătire pen
tru un turneu în Europa și ță
rile din Golful Persic. Iată pro
gramul european: 12 mai, cu 
Anglia, Ia Londra; 15 mai, cu 
Franța, la Paris; 19 mai, cu 
R.F. Germania, la Stuttgart, 
după care va urma probabilul 
turneu din Orientul Mijlociu. 
La 9 iulie, selecționata pregă
tită de Tele Santana va juca 
pe teren propriu, în orașul Sal
vador, cu naționala Spaniei.

• După 40 de etape în cam
pionatul englez în clasament 
conduce Aston Villa cu 53 p, 
urmată de Ipswich 54 p (un joc 
mal puțin), Norwich a dispus de 
Ipswich cu 1—0.
• Turneul de juniori de la 

Cannes a fost ciștigat de O- 
landa, care a întrecut, tn fina
lă. cu 4—3 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) formația 
Italiei.

echipierul său Vlastibor Konecny 
La 23 s șl Falk Boden (R.D. Ger
mană) la 1:04,0.

HALTERE 0 La Ulianovsk, tl- 
nărul halterofil sovietic Ajmad 
Acicirev a stabilit trei recor
duri mondiale pentru juniori La 
categoria 100 kg : 176 kg la
„smuls" ; 220,500 kg la „arun
cat" și 395 kg la total.

HANDBAL • La Budapesta, In 
meci tur pentru finala feminină 
a „Cupei cupelor" echipa locală 

susținute cu cîteva dintre cele 
mai bune echipe românești de 
club permițîndu-ne realizarea 
scopului propus pentru acest mo
ment. .

— Ați fost la București, Brașov, 
Bacău. Cu ce impresii plecați din 
țara noastră ?

— Pretutindeni am fost încon
jurați cu deosebită ospitalitate — 
recunoscuta ospitalitate româneas
că I —, pentru care nu găsesc cu
vinte potrivite să mulțumesc. De 
asemenea, trebuie să mulțumesc 
federației dv. pentru că ne-a o- 
ferit posibilitatea să jucăm în 
compania unor formații valoroa
se, ceea ce ne-a întărit convin
gerea că aveți un handbal femi
nin puternic, care poate atinge 
cote și mai Înalte. Totodată, am 
rămas plăcut Impresionați de 
realizările dv., pentru care avem 
toată stima șl admirația. Intr-un 
cuvînt, numai impresii deosebit 
de frumoase.

EUROPENE
Iată programul- de astăzi (în

tre paranteze rezultatele din 
tur) : Inter — Real Madrid 
(0—2), Bayern Munchen — F.C. 
Liverpool (0—0) în C.C.E. ; Fe- 
yenoord Rotterdam — Dinamo 
Tbilisi (0—3), Benfica Lisabona 
F.C. -Carl Zeiss Jena (0—2) in 
Cupa cupelor ; F.C. Kola — 
Ipswich Town (0—1) și A.Z. ’67 
Alkmaar — F.C. Sochaux (1—1) 
in Cupa U.E.F.A.

în fotografia alăturată, o ima
gine din primul meci Real Ma
drid — Inter (2—0). Santillana 
cu o splendidă săritură, înscrie 
cu capul primul gol în poartfl. 
lui Bordon.

ÎNCEPUTUL S-A FĂCUT ÎN 1953...
A făcut senzație in lumea 

fotbalului victoria repurtată în 
fața echipei Angliei, Ia Lon
dra, chiar pe Wembley, de re
prezentativa Spaniei. Mai ales 
că aceasta din urmă nu stră
lucise prin rezultate internațio
nale, în ultimul timp. Acest 
1—2 de la 25 martie este cea 
de a șaptea înfrîngere suferită 
de formația Albionului pe teren 
propriu, în fața unui „11“ de 
pe continent.

Prima a fost realizată de 
marea echipă a Ungariei care, 
la 25 noiembrie 1953, exact în 
anul cînd se aniversau 90 de 
ani de la înființarea primei fe-‘ 
derații de fotbal din lume, cea 
engleză, cîștiga pe Wembley cu 
6—3 (anul următor, în meci re
vanșă, la Budapesta, Ungaria 
învingea cu 7—1!). Au urmat

Spartakus a învins cu 18—17 
(8—7) formația Iugoslavă Banla 
Sekulic Sombor.

SCRIMA • Titlul de campioa
nă mondială de tineret la flo
retă a revenit sovieticei Marina 
Sobolieva, în finală, 8—4, ou 
Christine Weber (R.D.G.). Pen
tru locul 3, Dorina Vaecaroni 
(Italia) 8-5 cu Birgit Besser 
(R.F.G.).

VOI.EI ‘ • Competiția ferrfnină 
„Cupa Primăverii" s-a înche’at 
la Viena cu victoria ech pei O- 
landei, urmată de formațiile R.F 
Germania, Turciei, Suediei,

ECHIPEIE R.P. CHINEZE 
CAMPIOANE MONDIALE 
EA TENIS OE MASĂ

La Novi Sad s-au încheiat 
luni, la o oră tirzie, partidele 
finale pentru locurile 1—2 din 
cadrul întrecerii pe echipe a 
campionatelor mondiale de te
nis de masă.

în competiția feminină, titlul 
a revenit reprezentativei R. P- 
Chineze (Xi Bao-xiang, Chiao 
Yau-hua, Yang Deying) care, 
învingind în finală cu 3—0 e- 
chipa Coreei de Sud, a cucerit 
pentru a patra oară consecutiv 
titlul mondial.

La masculin s-a reeditat fi
nala de la ediția precedentă, 
It. P. Chineză — Ungaria, de 
această dată sportivii chinezi 
(Shi Zhiao, Cai Zhen-hua, Xie 
Haike) obținînd victoria cu 
5—2, reintrînd, astfel, în pose
sia titlului.

Astăzi, după o zi de odihnă, 
întrecerile continuă cu probele 
individuale (simplu și dublu — 
masculin și feminin, mixt), la 
startul cărora vor fi prezenți și 
sportivii noștri Eva Ferenczi, 
Olga Nemeș, Ștefan Doboși și 
Simion Crișan.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 
Cu două runde înainte de ter
minarea turneului internațional 
de șah de la Moscova în cla
sament conduce campionul mon
dial Anatoli Karpov cu 8 p, 
urmat de Polugaevski și Kaspa
rov 6,5 p, Gheorghiu, Smîslov, 
Portisch 5*/, p (1), Petrosian 5’A 
p etc. în runda a 11-a. parti
dele Petrosian — Karpov, Kas
parov — Balașov, Torre — Ghe- 
ller și Smejkal — Polugaevski 
s-au încheiat remiză. Florin 
Gheorghiu a întrerupt în pozi
ție aproximativ egală cu sue
dezul Andersson.

alte înfrîngeri ale Angliei in 
fața echipelor de pe continent: 
2—3 cu Suedia (la 28 octombrie 
1959), 2—3 cu Austria (28 
octombrie 1965), 1—3 cu R.F.
Germania (29 aprilie 1972), 0—1 
cu Italia (14 noiembrie 1973), 
0—2 cu Olanda (9 februarie 
1977) și, ultima, 1—2 cu Spania 
(25 martie 1981).

Așadar, de 7 ori — din 1863, 
anul creării federației engleze 
(„Football Association") — e- 
chipa națională a Angliei a pă
răsit învinsă propriul teren, 
demonstrîndu-se încă o dată ca 
nici o echipă nu este invincibi
lă. Asta spre frumusețea fot
balului...

C.M. DE HOCHEI
STOCKHOLM, 21 (Agerpres).'

— în campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa A) se
lecționata U.R.S.S. a întrecut, cu 
8—3 (5—1, 0—1, 3—1), echipa
Cehoslovaciei. Suedia a învins 
cu 3—1 (0—1, 2—0, 1—0) forma
ția Canadei.

în clasamentul turneului fi
nal (locurile 1—4), conduce, ne
învinsă, U.R.S.S., cu 6 p, ur
mată de Suedia 3 p. Cehoslova
cia 3 p și Canada 0 p.
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