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CONSECINȚĂ FIREASCĂ A CONDIȚIILOR CREATE DE PARTID.

MILIOANE DE TINERI Șl OAMENI Al MUNCII 
PE STADIOANE Șl ÎN SĂLILE DE SPORT!

In vederea meciului cu Spania

PREGĂTIRILE RUGBYȘTILOR NOȘTRI
AU 0 SINGURĂ IINIĂ: VICTORIA

Ne gindim adesea la acele 
pagini de istorie din care aflăm, 
transmise din mai multe gene
rații, emoționante mărturii des
pre vechile și frumoasele tra
diții sportive românești, evo
cate, dealtfel — sub acest ge
neric — în cîteva din numerele 
anterioare ale ziarului npstru. 
Pornită din firea dreaptă, cu
rajoasă, bărbătească a oameni
lor, dorința de a-și măsura 
forțele și iscusința, dorința 
prieteniei cu exercițiul fizic, cu 
sportul și mișcarea în aer liber 
se oprea Insă, pe-atunci, prea 
adesea în fața atîtor și atîtor 
obstacole care începeau cu cele 
izvorîte dlin viața aspră, grea 
a muncitorilor și țăranilor și 
ajungea la lipsa de înțelegere, 
de sprijin și chiar la fățișa îm
potrivire a autorităților vremii.

Știm, de asemenea, din alte 
pagini de istorie, că, încă de 
la făurirea sa, PARTIDUL CO
MUNIST ROMAN a acordat 
problemei sportului o atenție 
deosebită, pînă în 1944 existînd 
în țara noastră nu numai miș
carea sportivă patronată de 
stat, care-și recruta marea ma
joritate a membrilor și întrea
ga conducere din rîndurile 
burgheziei, ci și o puternică 
mișcare sportivă inițiată și în
drumată de partid, sprijinită de 
organizațiile muncitorești, for
mată din elemente aparținind 
clasei muncitoare și celorlalte 
pături de oameni ai muncii. O 
mișcare sportivă căreia," după 
Eliberare, partidul avea să-i 
încredințeze sarcini de tot mai 
mare răspundere in amplul 
proces revoluționar de construi
re a noii societăți, socialiste, 
pe pămîntul patriei noastre 
dragi, asigurîndu-i, pentru în
deplinirea lor, condițiile cores
punzătoare — orientare perma

CARMEN BUNACIU:

,AM OBLIGAȚIA DE ONOARE DE A-MI APĂRA 
CELE DOUA TITLURI CUCERITE IN MEXIC"

Ca și in concursurile interne, 
unde in lipsă de adversare da 
valoarea ei se rezumă la curse 
solitare contracronometru, și la 
antrenament. Carmen Bunaciu 
pare singură. Pe mal, Ia mar
ginea bazinului, antrenoarea sa, 
Cristina Șoptereanu, doctorița 
Ecaterina Flora și psihologul 
Ovidiu Smădoiu. In apă însă 
campioana și recordmana țării 
'„luptă" de una singură. Și, pu
teți să ne credeți, nu este deloc 
ușor să parcurgi zilnic kilome
tri Întregi, să execuți aceleași 
exerciții care tind la un mo
ment dat să devină monotone. 
Nu-i deci de mirare că „peisa
jul" întîlnit ieri, la bazinul „23 
August", ni s-a părut oarecum 
insolit : un înotător de perfor
manță, care țintește sus, cît mai 
aproape de vîrful piramidei, se 
antrenează de unul singur.. 
Carmen este însă foarte ambi
țioasă. A revenit in piscină du
pă o pauză destul de mare, a 
realizat două performanțe de 
răsunet (61.53 — 190 m și.
2:12,16 — 200 m spate, cel mai' 
bun rezultat mondial al sezonu
lui) și acum se eîndește la con
cursurile din vară. 

nentă, bază materială tot mai 
largă, cadre de specialiști, un 
bogat și diversificat calendar 
competițional etc.

Cei cu părul cărunt astăzi îșl 
amintesc... Secvențele primelor 
întreceri populare de amploare: 
„Cupa Unității Tineretului", 
„Campionatul popular de schi", 
„Cupa tineretului muncitor", 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai",

„Campionatul popular de șah", 
cu toate acele momente de en
tuziasm și sărbătorești con
cursuri desfășurate nu numai în 
marile centre, cl și în micile 
localități, sau la sate, unde al
tădată sportul aproape că nu 
era cunoscut, se pot constitui 
intr-un film adevărat, de refe
rință pentru perioada avîntulul 
pe care avea să-l cunoască spor
tul de masă. Pentru că abia 
din acest timp putem, de fapt, 
să vorbim de o mișcare spor
tivă de masă, de sport ca un 
bun al întregului popor, OBIEC
TIV FUNDAMENTAL stabilit 
de Partidul Comunist Român.

Sportul pentru toți ! Sportul 
— important mijloc de menți
nere și întărire a sănătății, de 
creștere a capacității de muncă, 
de recreare, în mod plăcut și

Campioana inoata zilnic ; de 
trei ori pe săptămînă lucrează 
în sala de atletism (aleargă, 
sare, aruncă mingea de oină) 
și in cea de gimnastică. Pro
gramul ei este foarte încărcat 
și îndeosebi antrenamentul în 
apă ti solicită un efort deose
bit. Dar cînd ai obiective înalte, 
menajamentele nu-și mal au 
rostul...

— La ce te-ai gîndit pentru 
apropiatul sezon. Carmen ?

— In primul rînd am o obli
gație de onoare ca la noi aca
să să-mi apăr cu succes cele 
două titluri de campioană mon
dială universitară dobîndite în 
urmă cu doi ani la Ciudad de 
Mexico. Nu știu încă ce adver
sare voi avea, dar cu mă pre
gătesc să fac față oricărei sur
prize.

— Practic ce înseamnă acest 
lucru ?

— Să înot 100 m spate in mai 
puțin de 63 de secunde, iar 
distanța de 200 m în 2:12,0 — 
2:13,0 Cred că îmi va fi sufi-

Adrior UASIUU

(Continuare in pag. 2-3) 

util, în timpul liber. Sportul, 
educația fizică — activități de 
interes național — parte com
ponentă a procesului de educa
re comunistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni ai 
muncit Iată numai cîteva din 
acele Idei generoase, profund 
umaniste, cuprinse în impor
tante documente de partid, 
elaborate de-a lungul anilor, în 
mobilizatoarele Mesaje și cu- 
vîntări adresate activului miș
cării sportive de către secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, părintele iubit al 
milioanelor de tineri care se în
trec astăzi pe stadioane, pe te
renuri și în sălile de sport.

Toate acestea înseamnă, de
sigur, o profundă schimbare de 
CONȚINUT în întreaga activi
tate sportivă de masă, o înaltă 
apreciere a rolului și locului 
pe care educația fizică și spor
tul sînt chemate să le ocupe 
într-o societate în care omul 
este considerat bunul cel mai 
prețios, lui fiindu-i consacrate 
— pe toate planurile — efortu
rile și grija partidului nostru. 
Un asemenea conținut nou im
plică, firește, și realizarea unor

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag 2-3)

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ - 
TEST DE VERIFICARE Șl SELECȚIE PENTRU „EUROPENE" 

O Premise certe pentru spectacole de înaltă valoare & Drumul
spre Madrid și Roma trece pe la... Cluj-Napoca

EMILIA EBERLE
După cum am mai anunțat, Campionatele in

ternaționale de gimnastică ale României 
„Gheofghe Moceanu", aflate la cea de-a 24-a 
ediție, sînt programate — începind de mîine

Continuăm să prezentăm astăzi alte secții de 
plan național prin selecția și formarea de valori

pină duminică — în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, oraș care a fost încă de două ori gaz
da acestei tradiționale competiții. Derulindu-se 
la exact o săptămînă înaintea unui eveniment 
major al gimnasticii continentale. Campionatele 
europene de la Madrid, și la o lună înaintea 
Campionatelor europene masculine de la Roma, 
campionatele noastre internaționale sint socotite, 
pe bună dreptate, o utilă verificare a loturilor 
noastre de gimnaste Și gimnaști care se pregă
tesc pentru apropiatele examene internaționalei

Acesta este și motivul pentru care vom ur
mări cu maxim interes evoluția multiplelor 
noastre campioane și medaliate olimpice. Nu 
vor lipsi din concursul de sîmbătă seară Emilie 
Eberle, Cristina Grigoraș, Rodiră Duma, Dumi- 
trița Turner, Marilena Vlădărău. Mihaeia Stă- 
nuleț, Lavinia Agache, Ecaterina Szabo,, Dorina 
Ungureanu. Reîntoarse la Deva după turneul de 
pregătire și concursuri demonstrative din Sta
tele Unite șl Venezuela, gimnastele noastre 
fruntașe și-au continuat antrenamentele, și-au 
îmbunătățit in permanență evoluțiile, astfel in
cit, nu ne îndoim, vom fi martorii unui spec
tacol sportiv de ridicată valoare tehnică

La băieți, au fost desemnați, de asemenea, 
sportivii care vor lua startul la „internaționale". 
Este vorba atît de gimnaști consacrați. cît și de 
tineri talentați, aflați în preajma consacrării. 
Iată-i pe cei 8 viitori concurenți : Kurt Szilier, 
Ion Checicheș, Romulus Bucuroiu, Emilian NI- 
cula Octavian (onașiu. Alexandru Nistor. Va
lentin Piniea, Valentin Grecu
gimnastică feminină, care s-au impus viguros pe 

autentice :

C.S.Ș- „TRIUMF- : Cine 
o va înlocui la lot 

pe Marilena Vlădărău ?
Clubul sportiv școlar ,.Triumf" 

din București este socotit, și pe 
bună dreptate, o constantă pepi
nieră pentru loturile noastre re
prezentative. Să consemnăm că 
Marilena Vlădărău este de mai 
mulți ani componentă a lotului 
reprezentativ și olimpic, un om 
de echipă pe care întotdeauna se 
poate conta. Ea a fost selecțio
nată din echipa bucureșteană, 
unde a început gimnastica cu

(Continuare în pag. a 4-a)

Din nou împreună, după eta
pa de duminică a Diviziei „A", 
rugbyștii din lotul României e- 
fectuează ultimele antrena
mente înaintea altul examen 
sportiv dificil, meciul cu Spa
nia, care contează pentru Cam
pionatul european F.I.R.A.

Cel doi tehnicieni care răs
pund de pregătire, prof. V. 
Irîmescu, antrenorul federal, șl 
antrenorul Th. Rădulescu, sînt 
preocupați să men
țină jucătorilor o 
bună dispoziție fi
zică și totodată să 
rezolve una din 
problemele - cheie 

ale victoriei — pe 
care o așteptăm în 
meciul de dumini
că — aceea a 
practicării unui joc 
mai ferm, dar și 
mai elastic în atac 
și în apărare. Este 
o tactică absolut 
justificată, cunos
cut fiind faptul că 
rugbyștii spanioli 
beneficiază de atu
ul unei mari mo
bilități (aproape 
toți jucătorii — 
indiferent de com
partimentul în ca
re figurează — 
sînt alergători de 
sprint !) ceea ce 
obligă echipa noas
tră să-și stabi
lească strategia in 
funcție de adver
sar.

Antrenorul Th. 
Rădulescu remarca, 
după antrenamen
tele de marți și miercuri, am
biția tuturor selecționabililor de 
a folosi cît mai judicios timpul 
care a mai rămas pînă, Ia ple
carea spre Barcelona, pentru a 
atinge maximum de formă. A- 
ceasta în pofida faptului că au 
apărut citeva semne de între
bare. Primul, prin accidentarea 
lui Paraschiv, căpitanul echipei, 
încă nerestabilit după hemato- 
mul suferit la ochiul drept. Cel 
de-al doilea, prin indisponibi
litatea momentană a lui Bucan 
și Dumitru, ambii acuzînd ușoa
re luxații la gleznă. Se fac, în
să, eforturi pentru recuperarea

FĂRUl mSTĂNȚĂ: Ce surprize 
ne mai rezervă Litoralul ?

Pentru mulți dintre cei care au 
urmărit. în decembrie trecut, 
campionatul pe echipe al ma- 
estrelor, disputat la Cluj-Napoca, 
a fost o surpriză să vadă că 
Farul Constanța aliniază una 
dintre cele mai prezentabile for
mații din concurs. Dar nu numai 
atît. Gimnastele de pe Litoral au 
făcut din plin dovada talentului 
lor incontestabil, aflîndu-se în 
permanență în lupta pentru po
diumul întrecerii, oe care Livta 
Dascălu, Teodora Boiangiu, Ga-

(Continuare în pag a 4-a) 

celor trei jucători, toți foarte 
utili In XV-le reprezentativ,

Cît privește formula de echi
pă, în linii mari se pare că ea 
va fi aceeași ca în meciul cu 
Italia, deși prestația echipei a- 
liniate pe Stadionul municipal 
din Brăila n-a satisfăcut inte
gral. „Se încearcă și alte so
luții — ne preciza antrenorul 
Rădulescu — de pildă, cu Po- 
dărescu pe postul de fundaș.

Secvență din pregătirile lotului de rugby 
al României pentru meciul cu Spania. In 
imagine, Constantin (in stingă) jt Aldea 

Foto : Ion MIHAICA

situație in care Constantin ar 
Urma să-și reia locul său da 
centru".

Selecționabilii privesc partida 
cu Spania conștient, responsabil. 
Toți sînt convinși că trebuie să 
aibă o prestație superioară, 
mult mal convingătoare decît în 
meciul cu „squadra azzurra", 
instalîndu-se Ia cîrma jocului 
încă din start, asigurînd parti
dei un ritm vioi, inițiind per
manent acțiuni ofensive. Prac
tic. adversarului să nu 1 se 
ofere în nici un moment ocazia 
de a prelua inițiativa.

Tiberiu ST AM A

C.S.Ș. Nr Z BUCUREȘTI: Sală 
nouă, proiecte promotoare

In folosința sportivilor de ta 
Clubul sportiv școlar nr. 2 lin 
Capitală a fost dată acum doi 
ani 0 sală de gimnastică, coche
tă și funcțională, care a Impul
sionat, într-o măsură considera
bilă. eforturile tehnicienilor aces
tei unități de învăță mint In di-’ 
recțiâ obținerii unor performan
țe superioare. Profesoara Aure
lia Bunea dispune de un colectiv 
inimos,. pasionat, ambLțios șl 
dornic de a da loturilor țării gim
naste bune. Printre specialiști —

(Continuare in pag o 4-a)



MILIOANE DE TINERI Șl OAMENI Al MUNCII Azi, în caniplonatîil masculin de Handbal. Divizia „A

PE STADIOANE Șl IN SĂLILE DE SPORT!
UN DERBY DE MARE ATRACȚIE

(urmare din pag 1)

dimensiuni noi în cuprinderea 
tineretului, a maselor de oa
meni ai muncii, în practicarea 
organizată și permanentă a e- 
xercițiilor fizice, sportului și 
turismului.

De aceea ni se pare necesar 
ca și în acest articol, să înso
țim gîndurile noastre de fier
binte drago^e și recunoștință 
cu cîteva cifre statistice care, 
aproape, nu mai au nevoie de 
alte comentarii. Să spunem doar 
că astăzi, prin grija părinteas
că a partidului, sportul de masă 
a devenit o realitate pe care 
o întilnim pretutindeni, în toa
te județele țării, în marile cen
tre sportive ca și în satele și 
cătunele risipite pe suișuri de 
munte, că el cuprinde milioane 
de practlcanți — de toate 
vîrstele și profesiile — preșco
lari, elevi, studenți, oameni ai 
muncii din întreprinderi șl in
stituții, de la sate, din coopera
ția meșteșugărească, tineri din 
unitățile militare. Este, o spu-

nem cu mîndrie, o valoroasă și 
prețuită experiență româ
nească în acest domeniu, ca- 
re-și exprimă conținutul și di
mensiunile prin numeroase 
puncte de referință. Cîteva din
tre acestea le vom sublinia în 
continuare...

Mai intii, cuvinte de aprecie
re deosebită pentru „DACIA- 
DĂ“, marea competiție naționa
lă, o adevărată olimpiadă a 
sportului românesc, organi
zată din inițiativa directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Ampla întrecere, aflată acum 
in apropierea finalelor de vară 
ale celei de a doua ediții la 
sportul de masă și de perfor
manță, a reunit, de exemplu, 
în anul 1980, în entuziaste con
cursuri desfășurate în Întreaga 
țară, peste 9 milioane de parti
cipanți (3207933 la ediția de 
iarnă și 5830839 la cea de vară), 
dintre care — un alt fapt cu 
semnificații deosebite 
pe 3360000 de tinere 
Peste cîteva zile vom 
finalele tradiționalei
desfășurată sub genericul „Cro
sul tineretului", prilej de a 
consemna, acum, bilanțul-re- 
cord al participărilor de anul 
trecut : circa 5560000 de concu- 
renți. Ne este familiară și ima
ginea grupurilor numeroase de 
tineri pe care le întilnim la 
flecare sfîrșit de săptămină 
pornind In drumeție spre fru
moasele plaiuri românești și 
ne gîndim că cele aproape 
105000 de acțiuni turistice cu 
peste 5600000 de participanți 
înseamnă mult mai mult decit 
două cifre desprinse din statis
tica sportivă a ultimului an. 
Există astăzi în sportul de ma- •

— aproa- 
și femei, 
urmări și 

întreceri

‘'73’1

După Turneul F. I. R. A. al juniorilor

RUGBÎȘT1I FRANCHI AU FOST DE SEINVINS,
BAU ECHIPA ROMÂNIEI MERIIA IOCUE 2

Au revenit in fură speranțele 
rugbyului nostru, juniorii, care 
au participat la anualul turneu 
continental organizat de F.I.R.A. 
Au revenit nu l 
cum am fi dorit 
clasați pe locul 4, loc care în
seamnă totuși un progres față 
de edițiile trecute ale competi
ției. I-am solicitat c...t. 
federal de rugby, Valeriu Iri- 
mescu, care a fost conducăto
rul delegației, citeva amănunte.

— Cum a fost turneul, prin 
prisma organizării și a valorii 
sale 7 '

laureați, ' așa 
t cu tofii, ci

antrenorului

— întrecerea a fost valoroasă, 
vădind creșterea instruirii la ni
velul tuturor echipelor. Forma
ția Franței, de pildă, a produs 
o impresie cu totul deosebită, 
relevind rezerve mari. France
zii au terminat pe primul loc, 
neinvinși, neprimind decit 3 
puncte, din partea „15“-lui nos
tru ! După această, hal să-i 
spunem super-echipă, a doua — 
ca valoare — s-ar situa, socot, 
echipa noastră.

— Deși a fost depășită în 
clasament de Spania și Italia 7

— Da, toți au privit partida 
Franța — România drept finala 
turneului. Dar ai noștri au a- 
bordat-o de pe poziții de infe
rioritate. Mai intii diminuați fi
zic de foarte dificilul meci an
terior cu „15“-le U.R.S.S„ un 
meci de mare uzură fizici. In

partida următoare, cu francezii 
(care in meciul cu R.F.G. — 
124—0 I — au trimis in teren... 
rezervele) am intrat eu doi din 
jucătorii de bază (fundașul Ho- 
dorcă și demiul Coman) 
dentați. In plus, un trac 
ințeles.

— Firește, meciul cu 
nu suportă prea multe 
într-atît de netă a fast 
ța, dar cel cu Italia 7

— Pe italieni, cu un 
corect, s-ar fi cuvenit ... 
fringem. Jucăm mai corect, mai 
tehnic, mai in spiritul rugby- 
ului.

să din tara noastră multe alte 
acțiuni care se cer consemnate 
pentru că ele 
ză convingător 
acestei activități.
părilc pentru a 
gura tuturor cetățenilor condi
țiile de practicare a exerciți- 
ilor fizice și sportului, de men
ținere a sănătății Și creștere a 
capacității de muncă, prin for
me specifice, eficiente, cu lar
gă audiență.

îi vedem nu de puține ori pe 
muncitorii unor întreprinderi 
folosind pauza de lucru pentru 
a se destinde prin efectuarea 
exercițiitor fizice, dar e bine 
să știm că practicarea gimnas
ticii la locul de muncă se rea
lizează astăzi in peste 1515 uni
tăți din industrie si cooperația 
meșteșugărească cu partici
parea a aproape 800 000 de oa
meni ai muncii. După cum, în 
1453 de internate școlare și 
studențești peste 416 000 de ti
neri și tinere practică gimnas
tica de dimineață. Să mai ră- 
mînem însă puțin în domeniu] 
cifrelor pentru a reliefa, de pil
dă, succesul .deosebit al acțiu
nilor organizate pentru Învă
țarea de către preșcolari și 
elevi a înotului, patinajului si 
schiului — circa 725 000 de 
participanți, ca și al centrelor 
de inițiere în diferite ramuri de 
sport — aproape 370 000 de par
ticipanți, sau al celor ’ peste 
24 800 de „duminici cultural- 
sportive" organizate la sate ți 
în orașe. Pentru a încheia — 
deși bilanțul sportului de masă 
este mult mai bogat — să a- 
mintim că la acțiunile din ca
drul complexului polisportiv 
„Sport și sănătate" au fost pre- 
zenți peste 5 600 000 tineri. Este 
ceea ce se realizează astăzi 
printr-o bază materială în con
tinuă creștere, printr-o bază 
organizatorică puternică (15 000 
de asociații sportive), prin 
munca pasionată a unui număr 
mare de activiști sportivi, in 
rîndul cărora se află și peste 
40 000 de instructori sportivi.

O realitate bine știută : MI
LIOANE DE TINERI ȘI 
MENI AI MUNCII, PE 
DIOANE ȘI IN SĂLILE 
SPORT ! Mulțumim, din inimă, 
partidului.

demonstrea- 
amploarea 

preocu- 
se asi-

OA- 
STA- 

DE

acci- 
de ne

Franța 
discuții 

diferen-

arbitraj 
să-i in-

— Care considerați că 
cîștigurile echipei după 
turneu ?

H. C. MINAUR - DINAMO BUCUREȘTI
Runda a 12-a a campionatu

lui masculin de handbal, Divi
zia „A" (împărțită în două... 
semietape : duminică s-au
disputat două meciuri, astăzi 
au loc celelalte trei), progra
mează la Baia Mare unul din
tre cele mai importante me
ciuri ale acestei a 23-a ediții 
a întrecerii pentru titlul na
țional : H.C. MINAUR 
NAMO BUCUREȘTI. _ 
formații ocupă, după 
următoarele 
ment :

2. Din. Buc.
3. H.C. Min.

Așadar, 
reșenilor 
pregătită 
poziția a 
succes al 
consolida 
posibilitatea obținerii medalii
lor de argint. Ambele formații 
trec prin „stări convulsive".

poziții

DI-
Cele două 

11 etape, 
în clasa-

219-188 15
223-196 14

11 7 1 3
11 7 0 4 

o victorie a maramu- 
ar propulsa echipa 
de Lascăr Pană pe 
doua, în timp ce un 
dinamoviștilor le-ar 

acestora încrederea în

PROMOȚIA 1951 DE AB
SOLVENȚI I.C.E.P. anun
ță aniversarea a 30 de ani 
de la absolvirea facultății, 
In ziua de 23 mal 1981, li
rele 10,30 la I.E.F.S. Bucu
rești. Relații la tel: 87.71.00 
(prof. Stratulat Ion).

— Confirmarea a două 
lori sigure furnizate de școala 
birlădeană : 
(fundaș) ji 
(centru) ; din toamnă, 
vor fi promovați tn lotul 
Bine s-a comportat și 
Petre Petrișor („Po!i“ 
Beraru (Baia Mare) e 
minge" dar tehnica sa 
cientă.

— Ce alte noutăți 
ceți 7

— Pentru viitoarea 
campionatului european de ju
niori (Hanovra — R.F.G., 1982) 
s-a adoptat formula unei între
ceri mai echitabile : primele 
țase clasate la Madrid vor juca 
tn două grupe (,^A“ — locurile 
1, 4, t ți „B“ — 2, J, S), fiecare 
cu fiecare, urmtnd apoi me
ciuri de clasament 1 A cu 1 B ; 
2 A cu 2 B etc., ceea ce va 
duce tn final la o Ierarhie mai 
apropiată de adevăr.

Liviu Hodorcă 
Luca Abutoaie 

ambii 
„A“. 

pilierul 
Iași). FI. 
dirz. „pe 
e insufi-

ne adu-

ediție a

DACIĂDA

Minaur a renunțat la servici
ile căpitanului și conducătoru
lui de joc al echipei Iosif Bo- 
roș, acuzîndu-1 de lipsă de ata
șament față de club, iar Dinamo 
are o nouă conducere tehnică, la 
cîrma formației aflindu-se fos
tul internațional Ghiță Licu. 
Oricum, meciul de la Baia 
Mare este de mare atracție și 
de mare interes pentru desfă
șurarea campionatului. Ora în
ceperii : 17.

Tot astăzi se dispută alte 
două partide : Ia Craiova, Uni
versitatea intilnește, intr-un ve
ritabil derby studențesc, pe 
Politehnica Timișoara (ora 15), 
iar la Bacău, C.S.M. Borzești 
joacă in compania campioanei, 
Steaua (ora 16,30). Partida de 
la Craiova este — pentru hand- 
baliștii olteni — de „răscruce", 
ei aflindu-se acum pe penulti
mul loc al clasamentului.

La Rm. Vilcea

0 REUȘITA ACȚIUNE PENTRU IMBUNATAJIREA 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE IN RINDUL FEMEILOR

Săptămîna 
localități din 
cipiul Bucur 
întrecerile d 
fazei de zc 
concurs rezer 
— 17 ani) și 
ani), cîștigăti 
ticipe la fim

rii
BUCUREȘ'J 

la grupa 
M. _ 
C.

M.
A.

V.

Rotar 
Turcu 

R. Obrejo 
I. Păun (1 
Ciobanu 
Crăciun ( 
M. Cocoș 
Lăcătuș ( 
T. Panait 
E. Popa i 
— N. Du

V

La Rm. Vilcea a avut loo, re
cent, o consfătuire de lucru a 
Comisiei centrale pentru educa
ție fizică și sport feminin din 
cadrul C.N.E.F.S. Ja care au par
ticipat responsabilele comisiilor 
Județene respective din întreaga 
tară.

Cu 
tate 
nute 
după _ _ 
din obiectivele pe anul 1931 ale 
comisiei (organizarea în 10 și 17 
mai, pe 4 zone, a „Serilor Dacia- 
dei", serbări cultural-sportive, la 
Vaslui. Craiova, CIuj-Napoca și 
Tîrgovlște; introducerea sportu
lui feminin în programul dumi
nicilor cultural-sportive din me
diul rural; sporirea numărului de 
centre de întreținere pentru fe
mei de toate '-tratele; Introduce
rea sportului șl a practicării e- 
xercițiilor fizice în căminele de 
nefamiliști ș.a.).

Partea cea mai interesantă a 
consfătuirii de lucru a fost 
schimbul de experiență între par
ticipante. Prof. Aurelia Stoicescu, 
de pildă, a prezentat cu ajutorul 
unor copii și tineri un program 
scurt, bine gîndit, de gimnastică

acest prilej au fost prezen- 
clteva din realizările obți- 
în ultima vreme tn județe 
care s-au dezbătut cîteva

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADĂ
(Urmare din pag. 1)

cient pentru victorii în ambele 
probe.

— Ce alte proiecte ai în a- 
ceastă vară ?

— Să urc din nou pe podium 
la campionatele europene. Am 
urmărit atent ce fac adversare
le mele, mai ales cele care 
m-au întrecut Ia Olimpiada de

ar fi 
acest

CARMEN BUNACIU

Moscova. Se pare că

— Cum te simți după pauza 
din iarnă 7

— Fizic — excelent. Și psi
hic — mult mai bine. Psiholo
gul Ovidiu Smădoiu mă ajută 
enorm să înving solitudinea la 
antrenament. Abia acum încep 
să-mi dau seama că și pregă
tirea psihologică joacă un rol 
important in viața înotătorului 
de performanță. Sper ca de a- 
eum înainte să nu mă mai ve
deți tremurînd de emoție îna
intea marilor finale. încep să 
am mai multă încredere în for
țele mele, să-mi dau seama că 
tot ceea ce fac la antrenamente 
este numai pentru a cîștiga !

în. familie cu exerciții indicate 
deopotrivă mamei, tatălui șl co
piilor. Maria Chiriță, responsa
bila comisiei din județul Dîmbo
vița, a demonstrat necesitatea In
troducerii gimnasticii, a exercl- 
țiilor fizice, m căminele de ne- 
familiste pornind de la „studiul- 
cercetare" care se face In pre
zent la căminele de netamiliste 
din Tirgovișie (ale întreprinderii 
Romlux) și Pucioasa (întreprin
derile Bucegl șl Trainica). „Este 
o treabă foarte grea, a spus vor
bitoarea, dar imperios necesară 
pentru sutele de femei care — 
după sondajul făcut — în pro
porție de 65 Ia sută sînt dornice 
să facă ----- ** --------- ~-.—
(Iași) a 
ța celor 
ționează 
precum 
curtad ■ __ . _ ... . _ . .
moderne și aparatură pe măsu
ră — In cadrul I.A.B.S. Din cu
vin tul celorlalte delegate — din 
județele Teleorman, Brăila, Con
stanța, Botoșani — am mal amin
ti de cel al Elenei Anușca, re
prezentanta județului Vaslui — 
optimist, împărtășind realizări — 
în contradicție cu cel al repre
zentantei județului Sibiu — Le- 
nuța Pușcaș — pesimist, acuzînd 
lipsa de sprijin în activitate. In
tr-un județ cum este Sibiul, cu 
tradițională dragoste de sport !

Consfătuirea a fost întregită de 
« vizită la Complexul balnear 
Căllmănești, unde directorul dr. 
Gh. Mămularu și profesorul de 
educație fizică al complexului, 
M. Gălbenuș, au prezentat încă
perile moderne și aparatura cu 
care se face tratamentul diferi
telor afecțiuni gastrice, reumati
ce, renale ș.a. „In complexe, 
spunea directorul, sînt primiți 
circa 4000 de oameni pe seric, 
circa 50 000 pe an, din tratamen
tul majorității acestora nelipsind 
mișcarea, exercițiul fizic. Prin 
mișcare, cu sau fără aparate, 
obținem uneori rezultate specta
culoase".

Pe scurt, o consfătuire de lu
cru pe deplin reușită ale cărei 
roade le așteptăm cu interes.

Modesto FERRARINI

sport". Neguța Dalan 
împărtășit din experien- 
două centre care func- 
tn cadrul Universității 

și a celui Înființat de 
- dispuntad de condiții

CAMPIONATE - COMPETIȚII

Dimitrie CALLIMACHI

la
cam dat la fund sau, cine 
poate iar pregătesc vreo 
priză ca cea din vara trecută. 
Le asigur insă că de data a- 
ceasta voi înota și eu mal bine.

Organizatorii de turism v-au pregătit vacanța pe litoral
ÎN LUNILE MAI —IUNIE, IMPORTANTE REDUCERI DE TARIFE
Toate stațiunile de pe țărmul românesc 

al Mării Negre sînt gata să-și primească — 
cu infinitele lor posibilități de odihnă ți să
nătate — primii turiști ai sezonului estival.

La Oficiile județene de turism continuă 
vinzarea locurilor pentru lunile mai-iunie 
in stațiunile : Mamaia, Eforie Nord, Eforie 
Sud, Jupiter, Cap Aurora, Venus sau Sa
turn.

Rețineți : în această perioadă litoralul 
Mării Negre (cu factorii săi naturali de 
cură) oferă posibilitatea îmbinării, In mod

util și In condiții optime, a concediului de 
odihnă cu o cură heliainarlnă, recomandată 
cu precădere de către medicii specialiști, 
pentru tratarea afecțiunilor reumatismale 
sau respiratorii.

Cei sosiți pe litoral pentru a-și efectua 
concediul de odihnă beneficiază de impor
tante reduceri de tarife : astfel, în lima mai 
costul unei pensiuni complete pentru o zi/ 
persoană este de 57 lei, iar în luna iunie 
de 65 lei față de cca. 110 lei, tarif ce se 
practică In lunile iulie și august.

Litoralul vă așteaptă !

g

g

g

g

R4CCRFT Miercuri a Început In 
sala Sporturilor din Con

stanța turneul final al „Cupei Româ
niei" la baschet masculin, la care par-, 
tlcipă echipele Steaua, Dlnamo și I.C.E.D. 
București, Farul Constanța, C.S.U. Bra
șov șl „U“ Cluj-Napoca. Iată primele 
amănunte, ta partida de debut a Între
cerii: Dlnamo — I.C.E.D. 87—68 (41—44). 
In prima repriză baschetballștii de la 
LC.E.D., cu Chlrcă ta bună dispoziție, 
au condus permanent, uneori chiar la 
10 puncte diferență (min. 15: 16—6). La 
reluare, dtaamoviștii au jucat mai a- 
proape de valoarea lor șl au cîștlgat 
Pe merit. Au marcat: Caraion 30, Popa 
13, Braboveanu 18, David 14, Ivascencu 
2. respectiv Grădișteanu 28, Chlrcă 1B, 
Bercoanu 10, Petrov 8, Rotaru 6.

ta cel de al doilea meci Steaua - 
C.S.U. Brașov 99—62 (38—27). Replică
Slabă a studenților brașoveni, ta spe
cial ta repriza secundă, pe care au 
pierdut-o cu 25—61 I Au înscris: Neto- 
Utschl 18, Rădulescu 17, Zdrenghea 17, 
Brănișteanu 12, Scarlat 12, Cîmpeanu 12, 
Oczelak 8. Pirșu 3, respectiv Hegesy 14, 
C. Dumitru 9, Moraru 8, Krisbay 7, Cu- 
cerzan 7, Teodorescu 7.

ta ultima confruntare a zilei: Farul 
— „U“ Cluj-Napoca 83—87 (46—50) I

G. TAMAȘ — coresp.
PIY'I KM Miercuri a plecat ta Ita- 

un lot de 7 cicliști ro
mâni (M. Romașcanu, Tr. Slrbu, Gh. 
Lăutaxu, A. Antal, I. Gancea, C. Căru
țașii șl c. Nicolae). însoțită de antre
norul N. Votau, echipa se va alinia 
sîmbătă la startul primului concurs : 
„Premiul Eliberării", ta continuare, du
minică, sportivii români vor participa 
la tradiționala competiție internațională 
de fond pe etape, „Turneul regiunilor". 
HAI TFRF După ce cu o săptămină iinLO-ne ta urmă vwin au avut
loc întrecerile de haltere dotate cu

kg 
+81 kg - 
juniori : 45 k 
(Vulcan), 48 
(Rapid), 51 k; 
tobuzul), 54 
(Energia), 57 
ghe (Voința). 
(Dinamo). 63,! 
eseu (Energia 
ciunescu (Ol 
M. Vfttet (! 
kg — Fl. Dr 
81 kg — V.
+81 kg — P 
limpia). (D. 
coresp.).

BACAU. If 
ordinea cate
— C. Axinte 
pu (Focșani), 
R. Manole 
(Iași), G. I 
C. Filip (B; 
(Iași), D. Go 
coară (Foc 
(Bacău) ; jun 
(Iași), E. Bui 
sie (Borzești) 
zești), 
moță 
zești). 
zești), 
Ioniță 
I. Custură G;
— coresp).

C. Art 
(Iași), 

Gh.
M. N 

(Iași),

BRAȘOV.

DINAM

CLUJ-NAPC 
lefon). în ba: 
localitate s-a 
după-amiază 
ei „A“ la pol< 
pei inaugural 
Deși a jucat 
Rusu„ echipa 
impus net, m 
za secundă, I 
lui București, 
(1—1, 3—1, 3 
scris : R. Rus 
Colceriu de 
Szerzo, Mane: 
Tcodorescu d< 
tri : Al. Bădi: 

în cel mai

„Cupa Dunării" pentru Juniori, de ’mîl- 
ne pînă duminică ta ‘ '
triacă Ebensee se va 
competiție rezervată 
lua startul 7 echipe foarte puternice 
Selecționata noastră este alcătuită dlr 
cel mal valoroși sportivi la ora actua
lă : Mobta Șeic, Ion Bălaș, Gh. Maltei 
Nicolae Țuțuianu, Serghei Climov, Dra- 
gomtr Cioroslan, Vasile Groapă, Ill< 
Vasile, Ștefan Tașnadi șl Teodor Popa 
Antrenorul echipei : Ștefan Achlm.
MAMDRAI Rezultatele etapei a XIJ-: nHIWPHL a ,jb“ . masculin
seria I : Comerțul Constanța — A.S.A 
Tg. Mureș 34—14 ; Universitatea Iași - 
Independența Sibiu 11—7 ; Celuloza Bră 
ila — Tractorul Brasov 13—10. Partidei' 
Universitatea București — Petrolul Te- 
leajen șl Metalul Vaslui — Nitramoni; 
Făgăraș au fost ămtaate. In clasament 
L Nitramonia Făgăraș 16 P, 2. Petrolu 
Teleajcn 15 p, 3. Independența Sibit 
14 p ; seria a n-a : C.S.M. Reșița - 
Metalul Hunedoara 14—11; Utilaj Ștlinț 
Petroșani — Constructorul C.S.U. Ora
dea 8—11 ; Minerul Moldova Nouă - 
Timișul Lugoj 20—12 ; Unlo Satu Mar 
— Minerul Cavndc 12—11. Intîlnirea Uni
versitatea Cluj-Napoca — H.C. Minau: 
n Baia Mare a fost amtaată. In cla
sament: 1. Constructorul Oradea 18 p 
2. Universitatea Cluj-Napoca 17 p. 3 
Minerul Cavnic H’ p ; feminin, seria I 
Relon Săvtaeștl — Confecția Vaslu 
16—6 ; C.S.M. Sf. Gheorghe — Textil; 
Dorobanțul Ploiești 6—5 ; Vulturul Plo 
Iești — Voința Galați 10—7 ; Răpit 
București — Hidrotehnica Constant 
6—9. Meciul Universitatea București - 
Confecția București a fost amtaat. Ii 
clasament : L Hidrotehnica 23 p, 3 
Vulturul 17 p, 3. Confecția Bucurai 
16 p ; seria a n-a : Nitramonia Făgă 
raș — Chimia Arad 10—4 ; Voința O

localitatea aus- 
desfășura aceeaș 
seniorilor. Voa



FOST STABIUII FINAIIȘTII I în perspectiva

RECERII OR Dl ROa (juniori) I meciului cu Anglia

DIN CADRUL „DACIADH" I
TERENUL POATE FI

în patru 
n muni- 

disputat 
n cadrul 
laciadei", 
tulul (16 
r (18—19 
d să par
ietalei.

nvingăto- 
t : • '
), 
), 
3), 
57 
60 
63,500
67 kg — 

.1), 71 kg 
l). 75 kg 
nelte), 81

(Voința), 
(Steaua) ;
Mulțescu 

(. Bradoe 
tuse (Au- 
. Crăciun 
1 ‘Gheor-
- I. Stan 
• M. Gru-
— P. Cră- 
71 kg — 
>area), 75
(Metalul), 
(Olimpia), 
beanu (O- 
iESCU —

45
48
51
54 
kg 
kg

kg 
kg 
kg 
kg

kg

îgătorii, in 
tineret *• 

i), M. Lu- 
rnă (Iași), 

I. Velea 
i (Galați),
2. Maxim 
și), T. Ni-
3. Botorog 
■ C. Urian 
(), V. Vla- 
lasie (Bor- 
ișl), M. Sl- 
iton (Bor
nă (Eor- 
Bacău), C. 
fii (Măcin), 
V. NENIȚA

cîștigătorii :

tineret — Gh. Iana (Craiova), 
Fi. Rostaș (Brașov), C. Buicu 
(Craiova), I. Dragomir (Hune
doara). G. Ciupercă (Constan
ța), I. Mihăiță (Brașov), S. A- 
vădanei (Craiova), A. Orbules- 
cu (Reșița). Al. Luparu (Bra
șov), V. Frank (M. Ciuc), E. 
Bota (Brad), V. Cîrstocea (Cra
iova) ; juniori — E. Gefar 
(Constanța), E. Costan (Reșița), 
Fl. Marinaș (Craiova). P. Dro- 
geanu (Medgidia>, Gh. Oprișor 
(Craiova), D. Lăutaru (Craio
va), Fi. Țircomnicu (Craiova), 
I. Safta (Craiova), V. Mihai 
(Constanta). I. Găgăliță (Craio
va), N. Catrina (Brașov), I. Si
mina (Brașov).

ClMPULUNG MUSCEL. Iată 
ciștigătorii : tineret — Gh. Fi- 
ca (Cîmpulung), R. Nistor (Pi
tești), Gh. Stan (Tîrgoviște), T. 
Horneț (Brăila), G. Cîrjan (Că
lărași), I. Rece (Giurgiu), A. 
Sandu (Pitești). C. Gulie (Slati
na), I. Neacșu (Cîmpulung), N. 
Baraș (Rm. Vîlcea). M. Alexan
dru (Pitești). D. Răcaru (Dro- 
beta Tr. Severin) ; juniori — 
C. Bicu (Pitești), N. Ana 
(Cîmpulung), A. Văleanu 
(Cîmpulung), D. Grigore (Brăi
la). C. Vlădescu (Ploiești), M. 
Ioana (Pitești). M. Duret (Brăi
la), N. Mîrțan (Ploiești). Gh. 
Stănescu (Ploiești), M. Jugăna- 
ru (Ploiești), T. Duduruz (Plo
iești), V. Dabija (Brăila). (D. 
RADULESCU — coresp).

SATU MARE. S-au calificat : 
tineret — V. Șandor (Bistrița), 
I. Felie (Sighet), R. Szilaghi 
(Satu Mare), D. Kiss (Timișoa
ra), M. Ardelean (Cluj-Napoca), 
Șt Vâri (Satu Mare), D. Lu- 
gigan (Cluj-Napoca), FL Vasile 
(Cluj-Napoca), G. Tentea (Cluj- 
Napoca), I. Radu (Timișoara), 
S. Galiș (Cluj-Napoca), M. 
Paisz (Cluj-Napoca) ; juniori — 
Z. Tătar (Arad), A. Frăteanu 
(Cluj-Napoca), D. Jianu (Cluj- 
Napoca), M. Gașpar (Satu Ma
re), V. Vancea (Borșâ), Z. Len
gyel (Cluj-Napoca), M. Chilean 
(Zalău), N. Petroșan (Arad), I. 
Ghere (Satu Mare), D. Sencluc 
(Timișoara), I. Szep (Baia Ma
re), E. Schluwizt (Timișoara).

I
I
I
I
I
I
I
I

n TRICOLORII" IȘI DESFĂȘOARĂ PREGĂTIRILE

IN SPIRITUL UNEI DEPLINE RESPONSABILITĂȚI
I-am vizitat pe tricolori la 

Snagov, acolo unde și-au stabi
lit cartierul general al pregăti
rilor in vederea meciului, de 
miercurea viitoare, cu Anglia. 
Pentru ca fiecare antrenament 
să se desfășoare in cele mai 
bune condiții, prima măsură a 
fost aceea a testării potențialu
lui psiho-fizic al fiecărui jucă
tor. In acest sens, marți dimi
neață — după ce ziua de luni 
fusese rezervată odihnei și re
cuperării — specialiștii de la 
centrul de medicină sportivă 
„23 August*4 s-au deplasat la 
Snagov, trecând prin filtrul pro
belor de laborator și analizelor

bucurătoare. Medicul lotului. 
Dumitru Tomescu, satisfăcut de 
rezultate, făcea următoarea re
marcă : „Probele au dovedit o 
bună stare de adaptare a orga
nismului La efort Ia absolut 
toți jucătorii, iar din punct de 
vedere psihologic aceștia pre
zintă posibilități de a atinge un 
optim de eficiență în zilele ur
mătoare. Cu alte cuvinte, ziua 
meciului cu Anglia îi va găsi 
pe componenții lotului într-o 
bună dispoziție de joc. îmbucu
rător este faptul că în afara Lui 
Iordache, încă nerestabilit după 
entorsa la gleznă — pe care 
însă sperăm să-I recuperăm în

vom pregăti fără nici o fisură".
După antrenamentul de marți 

dimineață, Speriatu și Cimpea- 
nu au părăsit Snagovul pentru 
a-și continua pregătirile în ca
drul lotului de tineret. Funda
șul central Ștefănescu ne-a de
clarat : „Avem cu toții dato
ria să nu precupețim nici un 
efort pentru a furniza un joc 
remarcabil împotriva Angliei. 
Ne pregătim cu seriozitate și 
ambiție, cu dorința de a aborda 
partida cu incredere in poten
țialul nostru, cu nimic inferior 
celui din meciul-tur". Iar Mar
cel Răducanu a adăugat : .^in
tern o adevărată familie. Avem 
un moral ridicat și asta în
seamnă foarte mult pentru noi. 
Dacă voi juca la Londra, 
mit să-mi 
sistent la

UN ADVERSAR
Al FOTBALULUI

a-

I
I

aduc un aport 
randamentul

pro- 
con- 
echi-

por 3 
jucă- 
Zam- 
Dinu,

erau prezenți

I
I MIRCEA

Tricolorii efectuează obișnuita 
antrenamente.

încălzire dinaintea unuia dintre 
Foto : Dragoș NEAGU

teren
Iordache și Cristian, 
de câmp Negrilă, M. 

fir, Sameș, Ștefănescu, 
Al. Nicolae, Munteanu, Ungu
reanu, Bălăci, Beldeanu, Țiclea- 
nu, Iordănescu, Stoica, Crișan, 
Căinătaru, M. Sandu, M. Ră
ducanu și Țălnar. S-a lucrat 
cu mingea, antrenorii trecînd In 
revistă toate elementele legate 
de conținutul jocului. S-a mun
cit fără răgaz, Intr-un spirit de 
disciplină și responsabilitate.

Gheorghe NERTEA

Capriciile acestei primă
veri și-au pus mai puter
nic amprenta pe stadionul 
din Slatina. în ziua me
ciului dintre F.C. Olt și 
F.C. Baia Mare, ca să 
dăm un ultim exemplu, 
organizatorii au depus e- 
forturi deosebite pentru a 
diminua din urmările pre
cipitațiilor căzute din
bundență la sfîrșitul săp- 
tămînil trecute. Ore întregi 
s-a lucrat pentru ca să se 
evacueze apa ce acoperea 
aproape toată suprafața 
gaz-onată în careurile de 
6 m așternîndu-sc un strat 
de talaș.

Dar toate acestea s-au 
dovedit zadarnice. Terenul 
mustea de apă și după 
primele minute de joc a 
devenit... patinoar !

De aceea, jucătorii au 
trebuit să facă © mare ri
sipă de energie pentru a 
controla cit de cît balonul, 
pentru a-și menține, une
ori, echilibrul... Cu alte 
cuvinte, terenul din Slati
na — cu denivelări pe 
mari porțiuni — parc im
propriu pentru desfășura
rea unei partide de fotbal, 
ploile accentuînd mai ve
chea stare de degradare a 
cîmpulul de joc. Conside
răm că, printr-o cercetare 
la fața locului, Comisia 
centrală de competiții a 
F.R. Fotbal trebuie să 
decidă dacă respectivul te
ren îndeplinește condițiile 
pentru desfășurarea nor
mală a meciurilor oficiale. 
După cum se prezintă 
acum, noi credem că nu.

P. VINTILA

I

psihologice pe toți cei 22 de ju
cători care alcătuiau lotul lăr
git pentru partida de la Londra. 
A fost un sondaj medical com
plex, care a urmărit stabilirea 
exactă a stării de sănătate și a 
capacității de efort a tuturor ju
cătorilor în etapa actuală. Con
cluziile testului au fost îm-

GRISUL 9-7 IN CAMPIONATUL DE POLO
Kstăzi, un nou derby Rapid - Dinamo
2 (prin te- 
icoperit din 
at miercuri 
irile Divizi- 
irtidele eta- 
1 
ă

turul V.
Claudiu 

Voinfa s-a 
din repri- 
Progresu-

s
a-___
,înd cu 9—4 
-0). Au ln- 
?op, Covaci, 
ivingători și 
n Gheorghc, 
îvinși. Arbi- 
V. Medianu. 
tant meci al

reuniunii s-au întilnit Dinamo 
București și Crișul Oradea. A 
fost un joc dramatic, desfășu
rat la cea mai înaltă tensiune, 
rezultatul final fiind incert 
pînă spre sfîrșitul Întrecerii. 
Crișul a condus cu 1—0, apoi 
Dinamo cu 2—1, 3—2 și 5—3, 
dar în ultima repriză Crișul a 
ajuns la 5—5. Cu Nastasiu în 
excelentă formă, alături de D. 
Popescu, A. Munteanu, Rus și 
tinerii Hagiu și Moiceanu, Di
namo a reușit să se desprindă 
în final (9—6) și să învingă cu 
9—7 (2—2, 1—0, 2—1, 4—4). Au 
înscris, pe rind : Ungureanu
(C) din 4 m, Hagiu (D), Nasta-

siu (D), Garofeanu (C), D. 
Popesen (D) s.n., Garofeanu

., Nastasiu de două ori din 

., Costrăș (C), s.n., Fejer
(C) s.n., Nastasiu s.n., Moicea
nu (D), Costrăș, Rus (D) s.n., 
Rus și Fejer. Arbitri : R. Schil- 
ha și D. Paraschivescu.

In ultimul meci : Rapid 
București — C.N. ASE 8—6 
(2—1. 1—2. 3—1. 2—2).

Jal, de la ora 16, sînt progra
mate meciurile Rapid — Di
namo, C.N. ASE — Progresul 
și Voința — Crișul.

s.n.
s.n.

Mircea RADU

Pop 4O4J.5 p, 2. FI. Avasl- 
p, 3. C. Cherciu 233,50 p ; 
1. C. Pop 420,60 p, 2. C.

Voința Sighișoara 13—9 ; 
.S.M. Sibiu — C.F.R. Craiova 12—2 I ; 
îimistul Rm. Vhcea — Gloria Bistrița 
,—10 ; Constructorul Hunedoara — 
■'xtila Zalău 4—5. tn clasament : L 
S.M. 23 p, 2. CJH. 15 p, 2. Textila 
alfuu 14 p.
ADIOAMATORISM**"^
>an din Bacău, a avut loc finala cam- 
Lonatului republican de radio telegraf ie 
e sală pentru juniorii mici și juniorii 
lari. Au participat 36 de sportivi, re- 

^ittnd 8 județe și municipiul Bucu- 
eștl. Iată clasamentul individual, proba 
e regularitate, juniori mari : 1. Stelică 
ămona (Constanța) 2579 c : 2. Manuela 
villncăi (Bacău) 2561,5 p ; 3. Alexandru 
Icra (București) 2549,8 p ; juniori mici:

2 m î L C. 
leale 823.70 
platformă : _____ F
Cherciu 353,80 p, 3. î£ Avasiloâlie 310,25 
p ; juniori n — trambulină 1 m : L 
A. Cherciu (Triumf) 348,30 p, 2. N. Le- 
păduș (Lie. 2) 320,45 p. 3. C. Hila
(C.S.Ș. Sibiu) 315,90 p ; trambulină 3 m: 
L A. Cherciu 391,20 p, 2. L Petreche 
(Lie. 2) 238,15 p, 3. Or. Iliescu (Triumf) 
332,20 p ; platformă : 1. A. C-----
------  " N. Lepăduș 269,15 p,

.. Marian Tudorică (Constanța) 1631 P î
. Viorica Lungu (Timișoara) 1614 P î
I. Mihail Potera șu (Buzău) 1610,6 P î
decepție viteză, juniori mari : 1. St.
Ldmona 1236 p ; 2. M. Ailincăi 1136 p ;
J. Adrian Udrescu (București) 1096,5 p :
juniori mici : 1. Karl Lux (Timișoara) 
1053 p : 2. Valentina Varlam (Bucu
rești) 816,5 p ; 3. Alexandru Bumbeș
(București) 738,5 p ; transmitere viteză, 
juniori mari : 1. St. Limona 9346,4 p ; 
2. A. Udrescu 8349,94 p ; 3. M. Ailincăi 
7537,53 p ; juniori mici : 1. K. Lux 
7618,14 p ; 2. V. Lungu 6902.7 p ; 3. I^a- 
cla Săcuiu 5799,8 p ; clasamentul pe e- 
chipe : 1. Radioclubul județean Constan
ța 85 p ; 2. Radioclubul județean Pra
hova 80 p ; 3. Radioclubul municipal 
București 74 «București 74 p.
SĂRITURI IN APA Concursul republican de_ j u- 
niocrl, ‘ .................................
gust“ din Capitală : .
trambulină lm: 1. C.
Sbeșul) 383,59 p, 2. 
(C.S.Ș. Triumf) '”390,35
Avasiloaie (Lie. 2) 325,70 P

desfășurat la bazinul ..23 
din Capitală : Juniori

Pop 
C. 
p, 3. FI. 
; trambulină

Au-
1 —

CFTO- 
Cherciu 
3.

următoarele 2—3 zile — toți 
ceilalți jucători s-au prezentai 
in plenitudinea forțelor și sini 
apți de a urma programul de 
pregătire prevăzut de antre
nori".

O dată terminat testul medical, 
antrenorii Valentin Stănescu și 
Victor Stăncuiescu au efectuat 
cu jucătorii antrenamentul inau
gural al „ciclului Anglia". A 
fost un antrenament in care 
accentul a fost pus pe ridicarea 
la cote cît mai Înalte a vitezei 
de reacție și deplasare, a forței 
și mobilității. S-a lucrat cu 
multă tragere de inimă, fără 
timpi morți. Intr-un ritm susți
nut. „Fiecare antrenament — 
spunea Valentin Stănescu — 
va însemna, pentru noi toți, 
un prilej de acumulări absolut 
necesare, căruia îi vom răspun
de prin multă muncă, disciplină 
și dăruire. Trebuie să-i aducem 
pe toți jucătorii la un numitor 
comun, adică la un potențial de 
joc cît mai ridicat, pe toate 
planurile. Sintem conștienți că 
ne așteaptă un meci extrem de 
dificil și tocmai de aceea ne

DE
JDU, „SPARGATOU
IRI“, LA UN PA

DE AL 100-lea GOL

t

• ETAPA DERBYURILOR. A! 
doilea eșalon al fotbalului nostru 
programează duminică două der- 
byuri, partide interesante în 
care se întâlnesc foste divizionare 
„A“. Astfel, în seria a n-a, la 
Urgovlște. echipa locală, C.S. — 
liderul seriei — va primi repli
ca formației de pe locul 2, Pe
trolul Ploiești. Meciul va începe 
la ©ra 10,45, repriza secundă fi
ind televizată, celălalt meci de 
atracție se va disputa la Arad, 
unde U.T.A. va întîlni pe Olim
pia Sa tu Mare, cu începere de la 
ora 11.

Mircea Sandu este unul 
diotre jucătorii oarecum „di
ficili" ai fotbalului nostru, 
atacant veritabil, cu realizări 
de excepție, dar și vulnera
bil în multe încleștări dure, 
când prin cite un gest ne- 

( controlat anulează orice reu
șită. Acest din urmă motiv 
t-a făcut să între deseori in 
conflict cu arbitrii și să-și 
diminueze calificativele acor
date de cronicari pentru com
portarea sa în campionat. 
Primăvara lui ’81 a adus, 
însă, ceva nou In evoluția 
lui : 7, 9, 7, 6, — 7, 8, 9 sînt 
notele primite la meciurile 
returului campionatului. In
tr-o singură partidă., cea cu 
Steaua, din etapa a 22-a, vâr
ful de atac al echipei din 
Regie n-a jucat. Absența hui 
s-a resimțit mult și Sportul 
studențesc a pierdut, randa
mentul „liniei de șoc" fiind 
mult diminuat. Calificativele 
returului — cele mai bune 
obținute de un atacant (a se 
vedea și topul returului, unde 
cu 7,57 se află pe locul 2, 
după Ștefănescu, libero-ul 
craiovean) ■— demonstrează 
că REVENIREA în prim-plan 
a lui Mircea Sandu nu-i o 
afirmație fără acoperire, ci o 
realitate. El a jucat constant 
bine, etapă de etapă, șl a 
fost cu adevărat un „spărgă
tor de fronturi", fapt care i-a 
adus în 
revenirii 
jucat 
meci 
acolo 
chipei 
6—8 
partidă în care a înscris de 
două ori pe parcursul a nu
mai 120 de secunde (o fru
moasă performanță persona- - 
lă), l-am solicitat cîteva cu
vinte, mai întâi despre el și 
despre echipa sa în campio
nat. ^M-am pregătit bine In 
iarnă, dealtfel cu toții ne-am 
pregătit bine, numai cu gîn- 
dul la situația precară a e- 
chipei. S-a creat acum o su
dură sufletească între noi, 
un mare cîștig al echipei, iar 
echipa a știut pînă acum să

se mobilizeze șl să joace e- 
xemplar ..................
fel va 1 
tăm și 
a urca 
ral. Și 
riu să „ 
te bine, mai 
re, pentru a 
necesare în 
clasament al

Trecînd la 
al activității 
în rândurile tricolorilor, virful 
de atac al Sportului studen
țesc a afirmat că „meciurile 
cu Anglia și Ungaria sînt 
foarte grele, constituie marea 
piatră de încercare a echipei 
naționale. Voi juca, nu voi 
juca la Londra sau Budapes
ta, asta nu contează. Dar eu 
am mare încredere în echipă 
și sper ca după aceste două 
partide în dreptul formației 
României să se mențină acel 

pe coloana înfrângeri, 
că va fi așa, sigur vom 
în Spania...“ »

Mircea Sandu, atacantul 
Z,alb-negrilor“, speră, ca de
altfel, toți componenții lotu
lui, să joace și el la Londra. 
Rămâne de văzut care va fi 
decizia antrenorilor. Reven* âd 
Insă la fotbalul nostru, 
bule să spunem că e’ 
părut, duminica 1
a 250-a partidă •
’„A* și a marcat 
sale nr. 91 și 92. 
tinge în curând 
marca multe alte goluri — 
sublinia antrenorul principal 
al Sportului studențesc, Ion 
Votca. Pentru că, în prezent, 
Mireni Sandu joacă altceva, 
li lipseau mișcările tactice, 
fiind doar un vîrf de lance 
care... înțepa doar de pe 
spații mici, de pe o zonă 
restrânsă. Mișcările laterale, 
strategice pe care șl le-a în
sușit la antrenamente, dublate 
și de marea ambiție 
juca un fotbal bun, 11 
aduce, sînt convins, 
alte satisfacții, atât la echipa 
ia de club, cît și la echipa 
națională".

Lourențiu DUMITRESCU

• partidele-cheie. La 
trebui să ne compor
ta continuare, pentru 
în clasamentul gene- 
este absolut obligato- 
jucăm bine sau foar- 

ales în deplasa- 
cîștiga punctele 

acel obsedant 
adevărului".
celălalt capitol 
lui fotbalistice.

tre
ji a- 

trecută. In 
de Divizia 

; golurile 
„El va a- 

suta și va
plus șl satisfacția 
printre tricolori. A 
Tel Aviv al 15-lea 
națională, marctad 
singurul gol al e- 

După acel 
Cluj-Napoca,

la 
ta
Și 
noastre, 
cu „V1. Cherciu 

__ , . ...__ ____ ______ 3. L 
Petrache 362,75 p ; junioare I — tram
bulină 1 m : 1. Cristina' Timar (Tri
umf) 374,80 p, 2. Isabela Bercaru (Tri
umf) 369,30 p, 3. Luiza Nicolaescu (Pro
gresul) 341,55 p ; trambulină 3 m : L 
Timar 438,60 p, ‘____________________ .
Nlcolacscu 369,60 p , .
colaescu 323,15 p, 2. Bercaru 313,40 p, 
3. Timar 300,55 p ; * * ”
bulină 1 m 
pul) 367,30 p, 2.
(Triumf) 352,70 p, 3. 
(Ide. 2) 328,95 p ; L 
Szakăcs 386,80 p, “ 
umf) 373,75 p, J 
platformă : 1. ”
Plrjol 222,70 p,
YACHTING
șurat primul
sezonului dotat cu „Cupa 
Iată rezultatele : finn — 1. 
vărescu (Electrica Buc.) 19 _ , 
Chiliman (Yacht-club universitar) 33,7 p, 
3. Mihai Butucaru (Y.C.B.) 37,7 p ;
clasa 470 — 1. Radu Marian, Vasile 
Soare (Y.C.U.) 8,7 p, 2. Mihai Coșerea- 
nu, Ion Pușpurică (Proiect Buc.) 9 p, 
3. Horia Ispas, Adrian Gheorghiu 
(Y.C.U.) 47,4 p ; clasa F D 1. Mircea 
Carp, Vasile Ungureanu (Y.C.U.) 0 p,
2. Mihăiță Mir ea, Ion Ornocea (Marina) 
31,4 p, 3. Ovidiu Adam, Dumitru Cu- 
culea (Y.C.U.) 38 p.

282,20 p, 3.
1.

2. Bercaru 394,75 p. 3. 
; platformă : 1. Ni-

r , junioare II — tram- 
1." Cristina Szakăcs (Cri- 

Andreea Dragomir 
Adriana Răsloagă 

; trambulină 3 m : 1. 
2. Ileana Pîrjol (Tri- 

3. Dragomir 373,10 p ;
Dragomir 234,50 p, 2. 
3. Răsloagă 208,85 p.
I>a Mamaia, 
Siutghbol, 

concurs de

pe lacul 
s-a desfă- 

yachttag al' 
primăverii". 
Tudor Dăr- 

p, 2. Andrei

• MECIUL DINTRE ECHIPELE 
DE TINERET ALE ANGLIEI ȘI 
ROMÂNIEI, programat marți 23 
aprilie, in cadrul preliminariilor 
C.E., se va dislășura in orașul 
Swindon, situat la 135 km de 
Londra. Jocul va începe la «ra 
21,30 (ora Bucureștiului).

• LA ORADEA s-a disputat 
meciul dintre echipele F.C. Biber 
din localitate și Stal Miriec din 
R.P. Polonă. Victoria a revenit 
formației orădene cu scorul de 
1—0 (0—0), prin golul marcat de 
Zare ta minutul 65.

7

PRONOSTICURI...

In intenția de a oieri partici- 
panților o sursă de inspirație su
plimentară și — sperăm — utilă, 
redăm pronosticurile cunoscutu
lui crainic-comentator sportiv 
Ion Mureșan pentru concursul de 
la sfîrșitul acestei săptămtnl:

VI. Napoli — Perugia 
VH. Torino — Inter 

VUI. Udinese — Juventus

de a 
voi 

multe

I. Asooll — Roma 
n. Brescia — Cagliari

III. Catanzaro — AveMin©
IV. Como — Pistoiese
V. Fiorentina — Bologna

X.2 
l.X

X
1

1,X

1 
vx 

___________ 2
IX. Chimia Br. — Gloria B-ța X 
X. C.S. T-viște — Petrolul 1.X.2

XI. Gaz metan — Șoimii 1
XII. U.T.A. — Olimpia 1

XIII. F.C.M. Reșița — F.C. Bihor 1
NUMAI ASTĂZI se mai pot 

procura bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 24 aprilie 1981. 
Nu ocoliți prilejul de a vă nu
măra miine printre marii cîști- 
gători î

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 

PREȘ DIN 22 APRILIE 1981

EXTRAGEREA I : 19 43 34 
22 3 41.

EXTRAGEREA a Il-a : 45 10 
6 42 17 36.

Fond total de cîștiguri I 
1.275.449 lei, din care 806.160 
lei report la categoria !•-



Campionatele europene de lupte libere înaintea ultimei runde,

SPORTIVI! ROMANI SINT GATA DE START
LOliz. 22 (prin telefon). Lo

tul sportivilor români a ajuns 
cu bine în orașul gazdă a cam
pionatelor europene de lupte li
bere și chiar în ziua sosirii an
trenorul Vasile lorga i-a con
dus pe elevii săi la Palatul 
sporturilor din localitate pentru 
un prim antrenament și pen
tru a se familiariza cu locul de 
desfășurare a întrecerilor conti
nentale. Acest edificiu sportiv, 
care de obicei găzduiește com
petiții și antrenamente de ho
chei (echipa locală L.K.S. se 
situează în rîndul fruntașelor 
din prima ligă), are o capaci
tate de 10.000 de locuri.

Speriați la început de vîntul 
tăios și de ninsoarea cu care 
i-a întimpinat orașul' gazdă a 
cam «onatelor continentale, lup
tătorii români s-au... încălzit re
pede în urma antrenamentului 
efectuat, dar și de emoțiile cu 
care așteaptă tragerile la sorți

și concursul care începe mîine 
(n.r. azi) după-amiază pentru 
Virgil Vișan (48 kg), Aurel 
Neagu (57 kg), Oclavian Dușa 
(68 kg) Gheorghe Foilore (82 
kg) și Vasile Pușcașii (100 kg). 
Acum, băieții noștri sînt pregă
tiți sufletește pentru dificilul 
concurs care îi așteaptă și cu 
toții se află în deplinătatea for
țelor.

La cele două antrenamente, 
sportivii noștri au luat contact 
și cu o serie de luptători stră
ini, în rîndul cărora se află 
mulți concurenți tineri, dar și 
campioni olimpici, mondiali sau 
europeni. între aceștia din ur
mă îi amintim pe sovieticii R- 
Dimitriev (campion olimpic la 
cat. 43 kg), I. Șugaev (dețină
torul centurii continentale la 52 
kg), M. Magomedov (100 kg), I. 
Ibrahimov (62 kg), S. Hașiml- 
kov (4-100 kg) — actuali sau 
foști campioni mondiali. Din

formația Bulgariei se disting 
V. Raicev (campion olimpic la 
74 kg), M. Dukov (68 kg) și S. 
Cervenkov ( + 100 kg). Mai tre
buie menționați U. Neupert și 
R. Cehrke (R.D.G.), J. Balla 
(Ungaria). II. Knops (R.F.G.) 
— toti medaliati ai mai multor 
competiții internaționale.

în ceea ce-i privește, sporti
vii români sînt hotărîți să-și a- 
pere cu strășnicie șansele și 
speră să obțină rezultate cit 
mai bune.

Costin CHIRIAC

GRETE WAITZ

SPADASINII Șl SABRERII CIOBULUI STEAUA
IN „CUPA EUROPEI-

FL. GHEORGHIU PE LOCUL 4, LA MOSCOVA
garia) 51/, p
(U.R.S.S.) S'h p

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — In 
runda a 12-a, penultima, a tur
neului internațional de șah de la 
Moscova, marele maestru român 
Florin Gheorghiu, care continuă 
să fie neînvins, a remizat cu fos
tul campion mondial Vasill Smis- 
lov. Egalitatea a fost consemnată, 
de asemenea, ta partidele Karpov 
— Smejkal și Polugaevski — Kas
parov. Restul partidelor s-au În
trerupt.

înaintea ultimei runde, ta cla
sament conduce campionul mon
dial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) cu 
B1/, p, virtual clștlgător, urmat de 
Polugaevski șl Kasparov (U.R.S.S.) 
7 p. Gheorghiu (România), Sml- 
slov (U.R.S.S.) 6 p (cite o par
tidă întreruptă), L. Portisch (Un-

(2), Petrosian
(1). etc.
runde, ta „Cu-, 
șah pentru ju- 
desfășoară la 

conduce

• După patru 
pa Europei" de 
nioare, care se 
Panonla (Iugoslavia), 
Malgorzata Wize (Polonia) cu 3 
p (1), urmată de Elena Stupina 
(U.R.S.S.) 3 p, Mariana Bărtid 
(România) și Carrje Grous (An
glia) cu cite 21/, p. Smaranda 
Boicu (România) ocupă locul opt, 
cu l'/i p și o partidă întreruptă.

In runda a 4-a, Mariana Bădid 
(cu piesele negre) a învins-o pe 
jucătoarea iugoslavă Snezana 
Bazaj. iar Smaranda Boicu a în
trerupt 
lanova

p-artida cu Irina Jcrus- 
(U.R.S.S.).

Stop-cadru

CAMPIOANA LUNII MARTIE"

• în 
de la _ . _
via), Jansa a remizat cu Rajko- 
vlci, rezultat înregistrat șl în 
partidele Cabrillo — Martinovicl , 
și Sznapik — Karlsson.

în clasament conduce Jansa 
(Cehoslovacia), cu 8V2 puncte.

runda a 11-a a turneului 
Vmjacka Banja (Iugosla-

în această săptămînă, două 
mari competiții continentale de 
scrimă se află pe agenda ac
tualității. Este vorba de între
cerile spadasinilor (23—24 apri
lie), de la Heidenheim (R.F.G.) 
și de cele ale sabrerilor (24 
aprilie), de la Budapesta, am
bele reunind echipele campioa
ne naționale în cadrul „Cupei 
Europei". Aceste întreceri voi 
fi urmate de concursurile In
dividuale dotate cu „Cupa Hei-

denheim" șl, respectiv, „Cupa 
Hungaria", care reunesc anual 
pe cel mai buni spadasini și 
sabreri din lume.

Din echipele clubului campion 
Steaua vor face parte spadasi
nii Ion și Mihai Popa, Rudolf 
Szăbo, Costică Bărăgan, Octa
vian Zidaru, precum și sabrerii 
Ioan Pop, Marin Mustață, Cornel 
Marin, Ion Pantelimonescu, E- 
mil Oancea, Mihai Frunză.

ACTUALITĂȚI u
• ECHIPA ARGENTINEI pen

tru meciul de Cupa Davis cu 
formația României (10—12 iulie) 
are la dispoziție nu mai puțin 
de 10 jucători clasați (in ierar
hia computerizată) printre pri
mii 200 în lume: Guillermo Vi
las (locul 6). Jose-Luis Clerc 
(10), Ricardo Cano (67), Gus
tavo Guerrero (89), Eduardo 
Bengoechea (95), Gustavo Ti- 
berti (127), Carlos Castellan 
(131), Guillermo Aubone (149), 
Fernando Dalia-Fontana (175) 
și Carlos Gattiker (192). • NOI 
CĂPITANI de echipe pentru 
Cupa Davis — aleși tot mai des 
dintre foștii mari jucători : Ma
nuel Santana — pentru echipa 
Spaniei și Arthur Ashe — pen
tru echipa S.U.A. • MECI DE 
JUNIORI și copii, în zilele de 
1 șl 2 " ‘ —
se vor 
niei și 
cători 
vîrstă).

DIN TENIS

Mai, la Tîrgoviște, unde 
întîlni formațiile Româ- 
Bulgariei (cu cite 2 ju- 
la fiecare categorie de
• PENTRU CĂMPIO-

NATELE internaționale de la 
București (4—10 mai) și Bra
șov (11—17 mai), ultimele în
scrieri primite : Thomas Emm- 
rich și Thomas Arnold (R. D. 
Germană), Gabriel Kilanowski, 
Michal Lewandowski, Walde- 
mar Rogowski și Marcln Ma- 
ziarczyk (Polonia). • REZUL
TATE din turneul de Ia Las 
Vegas : Tanner — Vijay Am- 
ritraj 6—4. 6—3 ; Stan Smith — 
Ilie Năstase 7—6. 6—1 ; Geh
ring — Riyk Mayer 7—6, 6—7, 
6—2 ; Gerulaitis — Newcombe 
6—3. 6—2 • IN FINALA
turneului de tenis de la 
Los Angeles, John McEnroe l-a 
învins cu 6—7, 6—3, 6—3 pe 
Sandy Mayer ® DUPĂ 29 DE 
TURNEE în clasamentul gene
ral al „Marelui Premiu-FILT" 
conduce Jimmy Connors cu 805 
p, urmat de Roscoe Tanner 574 
p, Gene Mayer 542 p, Yannick 
Noah 510 D. Guillermo Vilas 
505 n

Academia sporturilor din Paris 
a desemnat „campioană a lunii 
martie" pe atleta norvegiană 
Grefe Waltz, autoare a unei per
formanțe de excepție : a patra 
victorie — consecutivă — ta În
trecerea individuală a campiona
telor mondiale de cros. De fie
care dată, de la Glasgow, din 
1978 (16:19,0—16:49,0) și mal apoi 
la Limerick (16:48,0—17:14,0), Pa
ris (15:05,0—15:49,0) șl, recent, la 
Madrid (14:67,0—14:22,0) Grote 
Waltz și-a adjudecat titlul men- 
dial la capătul unor întreceri 
pe care le-a dominat cu autori
tate suverană, ceea ce și reiese, 
dealtfel, din compararea rezul
tatelor dintre paranteze, cel al 
el șl cel al următoarei clasate. 
Indiscutabil, Waltz a fost șl este 
cea mal valoroasă dintre aler
gătoarele fondlste din întreaga 
lume, în cursele depășind 4 km. 
Dealtfel, ta ultimii ani Grele 
Waltz a pierdut doar foarte pu
ține dintre crosurile la care a 
participat, ta diferite colțuri ale 
lumii șl ta afara acestor succe
se, constituite tatr-un șir im
presionant. ea se mîndrește șl 
cu unele rezultate remarcabile 
obținute ta întreceri pe pistele 
stadioanelor dar, mai ales,* cu 
cifre — aproape incredibile pen
tru a femeie — ta dificila a- 
lergare a maratonului.
^Despre marile succese (cele 4 

ale Gretei, la 
mal înainte ; 
Waltz iată ci- 

editicatoare : 
Roma, locul 3 
(record națlo-

titluri mondiale) 
cros, am arătat 
despre „pistarda** 
leva rezultate 
1974 — C.E. de la 
la 1500 m — 4:05,2 ______ ___
nai) ; 1977 — Cupa mondială la 
Dusseldorf, locul 1 la 3000 m — 
8:43,5 ; 1978 — C.E. de la Praga, 
locul 3 la 3000 m — 8:34,30 (re
cord național) șl 5 la 1500 m — 
4:00,60 (record național) ; 1979 — 
C.M. de la Montreal, locul 2 1a

CAMPIONATELE
„TRIUMF": Cine 

o va înlocui la lot
C. S. $

pe Marilena Vlădărău ?
(Urmare din pag 1)

antrenorii Cristina și Petru loan, 
aceiași tehnicieni care acum pre* 
gătesc cu competență și sîrguin- 
ță, in ambianța sălii de gimnas
tică de la Ștrandul tineretului, 
noi și noi gimnaste de talent. 
Nu mai departe decît anul trecut, 
la campionatul republican pe e- 
chipe al maestrelor, gimnastele 
de la „Triumf" s-au aflat în per
manență în lupta pentru titlul 
de campioane și numai lipsa de 
experiență și o stare emotivă 
excesivă le-au privat de un re
marcabil succes. Oricum. Gabrie
la Vlădău, Mirela Iordoc. Violeta 
Burțescu, Mlhaela Anastase și 
Angela Sandu sînt hotărîte ca la 
viitoarea mare competiție din 
Iunie, finalele „Daciadei*. să-și 
apere cu și mai multă îndîrjire 
șansele. Cel doi antrenori mal 
sus-amintiți au în colectivul Ier 
șl alți tehnicieni a căror compe
tență este binecunoscută: Elena 
Ceampelea-Lixandru. Eliza Stoi
ca, Benone Perețeanu șl Ion Mol- 
davan, tehnicieni tineri, cu mul
tă putere de muncă și cu • ar
zătoare dorință de a se afirma 
pe planul înaltei performanțe.

LI 11 li L CONSTANȚA: Ce surprize 
ne mai rezervă Litoralul ?

(Urmare din pag 1)
briela Dosoftei, Nicoleta 
Daniela Curta și Cristina 
s-a $1 aflat, dealtfel, la 
competiției, echipa Farul __
pînd un onorabil . ioc 3 în cla
samentul celor mai bune forma
ții din întreaga țară. Explicația 
acestei surprinzătoare și specta-

Profir, 
Bonț 

finele 
ocu-

3000 m —- 8:38,6. Cele mai bune 
performanțe ale Gretei Waltz 
(născută Andersen, la 1.10.1953 ; 
172 cm, 53 kg) : 800 m — 2:03,1 
tn 1975, 1000 m — 2:39,8 în 1975, 
1500 m — 4:00,6 în 1978, 1 milă 
— 4:26,9 în 1978, 3000 m — 8:31,8 
în 1S79, 10.000 m — 31:15,4 In 1979, 
20000 m — 1.08:20,5 în 1979 și ma
raton — 2.25:41,6 în 1980. Dintre 
acestea, cel de la maraton are 
• valoare cu totul deosebită. Nu
mai faptul că el este superior 
performanțelor foarte multora 
dintre trecu ții mari campioni ai 
probei șl spune mult !... Grație 
șl rezultatelor alergătoarei nor
vegiene (poate chiar, în special, 
datorită ei) 
va fi, de la 
olimpică !

maratonul feminin 
Los Angeles, probă...

Romeo VILARA

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI PE GHEATĂ

STOCKHOLM, 22 (Agerpres). -
La Gâteborg, în C.M. de hochei 
pe gheață (grupa A), R.F. ’ Ger-

INTERNATIONALE DE GIMNASTICA
O fericită coincidentă face ca în zilele campionatelor 

Internationale de gimnastică de la Cluj-Napoca 
plinească 110 ani de cînd dascălul ardelean 
Moceanu — venit de la Cluj la București — 
pe lingă societatea „Tirul", prima „școală de 
pentru școlari" ! Astfel. Gheorghe Moceanu (1835—1909) de
vine primul pedagog român care a căutat să introducă 
exercițiile fizice în activitatea extrașcola ă a elevilor Iată 
citeva acțiuni pentru care amintirea sa va rămîne perenă : 
la sugestia sa se legiferează introducerea gimnasticii în 
armată ; utilizează dansurile naționale ca mijloace de edu
cație fizică ; introduce (în 1864) gimnastica în licee ca 
obiect facultativ ; scrie • si publică (în 1869) prima „Carte 
de gimnastică"; inițiază gimnastica acrobatică ; scrie o 
lucrare despre gimnastica feminină, ca protest împotriva 
indiferentei oficiale fată de educația fizică a fetelor. Iată 
destule motive pentru a înțelege de ce campionatele inter
naționale de gimnastică ale României poartă. în zilele 
noastre, numele acestui pionier al educației fizice și 
gimnasticii. Gheorghe Moceanu.

să se im-
Gheorglie 
înființase, 

gimnastică

€. FI. dc tenis de masâ
AU ÎNCEPUT probele

INDIVIDUALE
(fe

Sad 
pri- 
cali-

Campionatele mondiale 
tenis de masă de la Novi 
au continuat miercuri cu 
mele meciuri din cadrul 
ficărilor probelor individua
le. La feminin. Olga Nemeș 
(România) a învins-o cu 21—10, 
21—10 pe Maraitou (Grecia), 
în competiția masculină, Ște
fan Moraru l-a eliminat cu 
19—21, 22—20, 21—12 pe ameri
canul Buss, iar Eugen Flores- 
cu a pierdut cu 21—16, 16—21, 
17—21 la Bogan (S.U.A.).

Riflkiltatele celorlalți sportivi 
romftni — Eva Ferenczi, Ștefan 
DoTjoși șl Simion Crișan, care 
evoluează în primul tur al ta
bloului de bază — din cauza 
orei tîrzii de programare nu 
ne-au parvenit pînă la închi
derea ediției.

mania a întrecut cu 6—2 (3—0,
0—1, 3—1) echipa S.U.A. Repre
zentativa Finlandei a dispus cu 
4—2 (2—1, 1—1. 1—0) de fomiația 
Olandei.

în clasamentul turneului locuri
lor 5—8 conduce Finlanda 6 p, 
urmată de S.U.A. 6 p, R.F. Ger
mania 4 p șl Olanda 0 p.

CUPA EUROPEI LA SĂRITURI
O La Londra, în Cupa Euro

pei la sărituri în apă, pe locul 
1 s-a clasat R.D. Germană, ur
mată de U.R.S.S., R.F. Germania 
și Italia. Iată învingătorii în pro
bele individuale: feminin: tram
bulină: I. Țirulnikova (U.R.S.S.), 
platformă: K. Zipperling (R.D. 
Germană); masculin: trambulină: 
N. Stajkovlc (Austria); platfor
mă: V. Alenik (U.R.S.S.).

• TELEX •
BASCHET • Rezultate din pri

ma zi a turneului masculin de 
la Pecs (Ungaria): Canada — 
Polonia 90—89 (41—52) ; Ungaria 
— Grecia 86—84 (52—38).

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului Belgiei (Oreye — Athus; 
195 km) a fost cîștigată de bel
gianul Ronnie Claes, cu timpul 
d« 5h 34:31,0. în clasamentul ge
neral conduce Gerrie Verlinden 
(Belgia), urmat la 18 secunde de 
coechipierul său Jan Bogaert. > 
Start șl in Turul Spaniei. Etapa 
,,prolog", desfășurată la Santan
der pe distanța de 6,300 ’ ~
revenit francezului Regis 
cu timpul de 8:26,0. L-au 
danezul Jorgen Marcussen 
sec.) și olandezul Jos 
mertjnck (la 15 sec.). © 
desfășurată în circuit în Berlinul 
Occidental, a revenit tînărului ru
tier sovietic Madis Ezef, care a 
totalizat 23 p (traseul a măsurat 
63 km). Au mai participat cicliști 
din Olanda, Polonia, Belgia, 
R.F.G. etc.

FOTBAL 0 La Bruxelles, R.S.C. 
Anderlecht, lidera campionatului 
belgian, a învins pe S.V. Ham
burg cu 3—0 (0—0). © în meci a- 
mical la Santiago de Chile. 
Chile — Peru 3—0 (2—0).

HANDBAL © La Kiev. în pri
ma manșă a finalei C.C.E. “ 
echipa locală Spartak a 
cu 22—13 (12—8) pe Radnicki 
grad.

SCHI @ Proba masculină 
slalom special desfășurată 
pîrtia de la Taernbay (Suedia) a 
revenit sovieticului Aleksandr Jl- 
rov în 1:15,47. Pe locul secund. 
Ingemar Stenmark — 1:16.58

SCRIMA • Concursul de flore
tă (m) de la Potsdam a revenit 
primei echipe a R D.G. care a 
întrecut în finală cu 9—1 selec
ționata secundă a R.D.G. Pe lo
curile următoare, 
R.F. Germania, Cuba șl Ungaria.

km a 
Clere, 
urmat
(la 2 
Lam- 
Cursa

(f), 
învins 

Bel-

de

Cehoslovacia,

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
culcase 
asiduele , ______
cu care antrenori tineri și pri- 
cepuți și-au pus toate cunoștin
țele în folosul gimnasticii, al for
mării șl șlefuirii talentului unor 
sportive de reală perspectivă. 
Soții Clemența și Matei Stânei, 
împreună cu Olga Ghițuloscii șt 
Stelian Marinescu au la dispo
ziție aproape 50 de tinere gim
naste, condiții bune de antrena
ment și pregătire se bucură de 
un permanent șl prețios sprijin 
din partea clubului, astfel că la 
Farul sînt întrunite premisele de 
bază pentru o activitate rodnică, 
de perspectivă. Sportivele amin
tite, ca șl Petruța Marcu. aflată 
în vederile antrenorilor de la lo
tul national de junioare, ca și 
viitoarele speranțe ale clubului — 
Camelia Voinea. 
Mihaela Done, 
Carmen 
teiciuc

apariții 
căutări,

constă în 
în pasiunea

NicoJeta Armean, 
Daniela Stancu. 
sau Tatiana Ma- 
tot atîtea dovezi 
lucrează eu nă- 

gi moaștele 
scrie

Marcu
- sînt

că la Farul se
dejde și că despre „ 
constănțence se vor mat 
multe lucruri frumoase.

C.S.S Nr* 2 BUCUREȘTI: Sală 
nouă, proiecte promițătoare

(Urmare din pag li

fostele gimnaste Lucia Chirițâ- 
Marcu, lulia Rotărâscu, precum 
și Victor Cibi. Mihai Demetrescu, 
Petre Dungaciu șl Cornel Bălan.

In momentul de față speranțele 
secției de gimnastică se îndreap
tă cu precădere spre Mariana 
Sllișteanu șl Simona Păuca. pre
zențe constante în loturile 
junioâre ale țării 
care au repurtat în 
suocese notabile, o 
1 se Întrevăd reale 
este Mariana Bratu. 
tigătoare la categoria a tV-a, în 
concursul republican rezervat clu
burilor școlare. In ..schimbul** 
următor. Eugenia Golea, Oana
Gîrleanu și Augustina Badea slut 
considerate ca promisiuni certe, 
iar afirmarea lor este așteptată 
pentru viitoarele competiții.

de
și sportive 
ultimii ani 

tînărâ căreia 
perspective 

recentă cîș-

SE CUNOSC FINALISTELE
CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Aseară s-au desfășurat meciu
rile retur ale semifinalelor cu
pelor europene La fotbal. Pînă la 
închiderea ediției se cunosc 5 din 
cele 6 finaliste în cele trei com-

petiții, meciul din Cupa cupelor, 
dintre Benfica Lisabona și F.C. 
Carl Zeiss Jena 
luînd sfîrșit după
Iată rezultatele:

(în tur 
această

0—2) 
oră.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Internazionale 
Bayern Munchen

— Real Madrid 
. - F. C. Liverpool

1-0 (0-0)
1-1 (0-0)

in tur 0—2 
in tur 0—0

CUPA CUPELOR

Feyenoord - Dinamo Tbilisi 2—0 (1-0) în tur 0—3

CUPA U.E.F.A.

F.C. Koln
A. Z. '67 Alkamaar

- Ipswich Town
— F.C. Sochaux

0-1 (0-0)
3-2 (2-1)

în tur 0—1 
în tur 1—1

Echipele subliniate s-au calificat ta finale. Alte amănunte in
ziarul de mîine.
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