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Moment din ultima întilnire dintre rugbyștii români ji cei spanioli 
desfășurată la București (76—3) : cu balonul, Paraschiv, flancat de 
Blanco, în spatele căruia se află Dumitru, gata să intervină— 

Foto : Dragoș NEAGU
colorii" trebuie să obțină victoria 
atît mîine, în partida cu Spania, 
cît și după aceea, în ultimul 
med din acest campionat, la 17 
maL cu U.R.S.S.. care se va ju
ca tot ta deplasare.

Iată de ce partida cu 
Spaniei ....................
atenția, 
nită. Ea

stadionul „La Fuxar- 
Barcelona va fi gazda 
a 9-a întîlniri dintre 

reprezentative de rug- 
Spaniei și RomânieL 
care se desfășoară ta

Miine, 
da“ din 
celei de 
echipele 
by ale 
Partida, 
cadrul Campionatului european 
F.I.R.A., ediția 1980/1981, pre
zintă o importanță deosebită 
pentru sportivii țării noastre. 
Neînvinși în actuala ediție a 
competiției, ei păstrează pri
ma șansă pentru a o cîștiga, 
dar, condiție obligatorie, „tri-

_ .. „15“-le
este ’privită cu toată 
cu seriozitatea cuve- 
va fi abordată cu ma-

Tiberiu ST AM A

(Continuare în pag. 2-3)
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Cine urmărește firul evoluției 
mișcării sportive românești de 
la începuturile ei pînă astăzi 
nu poate să nu distingă, în 
cele două capitole ale existen
ței acesteia — cel meschin și 
anemiat de atitudinea strategie 
indiferentă sau direct opozantă, 
a regimului burghezo-moșie- 
resc și cel atît de semnifica
tiv ta plinătatea sa și generos 
în conținutul nou căpătat în 
anii înfloririi socialiste a țării 
— una dintre trăsăturile defi
nitorii ale concepției comuniș-

Campionatele internaționale de gimnastică ale României

FU IU MING (R. P. Chine») Pt PRIMUL LOC LA INDIVIDUAL COMPUS
Emiliun Nitula și Octavian Ionașiu, cca mai bunâ comportare dintre gimnazii noștri

CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te
lefon). Dacă pînă acum cea de 
a XXIV-a ediție a Campiona
telor internaționale de gimnas
tică ale României consemna 
doar o participare ta premieră 
— cea a sportivilor din Vene
zuela —, iată că prima zi a 
competiției ne aduce și un alt 
eveniment — inedit : pentru 
prima oară titlul de campion 
absolut al tradiționalei noastre 
competiții este cucerit de un 
sportiv din R. P.

Dintre toți cei 26 
prezenți, vineri, în 
general cu exerciții 
cea mai ridicată valoare a do
vedit-o Fu Lu Ming, sportiv

Chineză, 
de gimnast! 

concursul 
liber alese.

tinăr dar extrem de dotai și de 
mare perspectivă. El a impre
sionat printr-o tehnică impeca
bilă, prin compoziții și exe
cuții de înaltă valoare care i-au 
adus, firesc, notări excelente. 
La bară fixă, de exemplu, el a 
prezentat cu exțremă ușurință, 
un exercițiu deosebit de greu 
care a cuprins, printre altele, 
mal multe gigantice executate 
cu o singură mină.

Deși țara noastră a aliniat 
cel mal numeros lot — 8 gim- 
naști — nici unul dintre com
ponența săi nu a dovedit vir- 
ful de formă sportivă necesar 
pentru acest important eveni
ment Singurul care s-a apro-

plat valoric de gimnaștii chi
nezi a fost Emilian Nicula și 
meritul său este cu atît mai 
mare, cu cit d a evoluat ușor 
accidentat. Mai puțin la para
lele, unde brigada de arbitri s-a 
dovedit mal zgîrcită (8,95). Ni
cula a obținut note peste 9, 
iar la bară fixă am consemnat 
cu satisfacție că nota sa (9,65) 
este a doua din concurs. O ve
ritabilă revelație poate fi con
siderat tânărul Octavian lona- 
șta, la primul său 
curs, dar care a

tilor despre rolul și rostul aces
tei activități sociale. O trăsă
tură ce se contura din ce in 
ce mai clar, încă dinainte de 
Eliberare, și se reflecta în po
fida asprelor adversități întîm- 
pinate de partidul comuniștilor, 
în atitudini și acțiuni concrete. 
O trăsătură care astăzi, pe dru
mul dezvoltării, în deplin de
mocratism, creat mișcării spor
tive, a devenit proeminentă, 
roditoare și larg stimulativă î 
SPIRITUL UMANITARIST.

Era firesc ca într-o socie
tate bazată pe relații de ex
ploatare, în care o mînă do 
înavuțiți se înfruptau din tru
da celor mulți, această noțiune 
să nu șe bucure de considera
ție. Pentru omul de rind, privit 
mai mult ca o marfă, sportul, 
ca și alte activități sociale de 
elită, era — cum sublinia se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — un lux pe care 
nu și-l putea îngăduL Liberul 
acces al oamenilor muncii spre

(■liifc1..........

o

activitățile sportiv-recreative, 
spre practicarea exercițiului fi
zic în scopul întăririi sănătății 
a constituit una dintre preocu
pările constante ale comuniști
lor care au militat cu perse
verență pentru înființarea de 
cercuri, grupări, asociații spor
tive muncitorești în rîndul că
rora au desfășurat o vie și rod
nică activitate politico-educatt- 
vă. Și din rîndul cărora s-au 
ridicat cadrele viitoarei miș
cări sportive a României so
cialiste.

Cel care au trăit acele vre
muri își aduc aminte cu cită

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Azi și mîine, la București

TURNEUL INTERNATIONAL DE TIR CU ARCUL
ta startul întrecerilor - arcași din 7 țâri

Constantin

mare con- 
impresionat

MACOVH

(Continuare in pag 2-3)

27 DE CONCURENTE IN ÎNTRECEREA FEMININĂ
Interesul publicului clujean 

pentru concursul feminin, de 
simbătă după-amiază, l-am vă
zut încă de vineri dimineață. 
Antrenamentele gimnastelor din 
U.R.S.S., R.P. Chineză, R.D. 
Germană, Elveția, Cehoslova
cia, Cuba și Venezuela au fost 
urmărite de numeroși iubitori 
de sport, dornici să le vadă cu 
câteva ore mai devreme pe 
sportivele care vor evolua sîm- 
bătă în concursul propriu-zis. 
Chiar și pentru specialiști, cele

două reprize de antrenament 
de vineri dimineața s-au dove
dit interesante, de vreme ce 
unii dintre antrenori își notau 
cu interes elemente sau com
binații inedite 
concurentelor.

Lotul nostru 
feminin a sosit
cursul după-amiezii de vineri, 
spre a putea fi prezent la 
festivitatea de deschidere, Iar 
primul antrenament în sala da 
concurs va avea loc simbătă

din exercițiile

reprezentativ 
de la Deva In

DOUĂ TINERE TALENTE, DOUĂ SPERANJE 
ALE GIMNASTICII NOASTRE FEMININE

Dacă Emilia Eberle. Dumitrița Turner, Rodica Dunca sau celelalte 
componente cu mal vechi stagii in echipa reprezentativă feminini 
sînt bine cunoscute publicului nostru larg, despre două dintre ti
nerele gimnaste românce care s-au afirmat viguros tn ultima vre
me șl care s-au bucurat de frumoase aprecieri in arena internațio
nală iubitorii de sport știu mal pi " ' ■ — ■ - - •-
tina Grigoraș și Lavinia Agache, 
cern în rindurile de mal Jos.

>uțto« lucruri. Este vorba de Cris
sie căror scurte prezentări le fa-

Cristina Grigoraș Lavinia Ăgache

dimincața. Antrenorii A ta nas ia 
Albu șl Octavian Beîu au reți
nut pentru întrecerea oficială 
pe următoarele gimnaste : E- 
caterina Szabo, Dorina Ungu- 
reanu, Mihaela Stănuleț (care 
încep concursul la sărituri), 
Dumilrița Turner și Emilia E- 
berle (bîrnă), Marilena Vlădă- 
rău, Rodica Dunca și Cristina 
Grigoraș (în primul schimb la 
soi). Deai opt dintre cele mai 
bune gimnaste ale țării noas
tre (pregătindu-se pentru Uni
versiadă. Nadia Comănecî nu 
participă la „internaționale") 
din care vor fi selecționate cele 
patru sportive care vor pleca 
marți dimineața la campiona
tele europene de la Madrid.

Frumoase impresii- au lăsat 
la antrenamentele urmărite 
gimnastele din U.R.S.S., R.P. 
Chineză, Cuba, Cehoslovacia, 
Ungaria, R.D. Germană. Avem 
deci suficiente motive să anti
cipăm că simbătă după-amiază 
vom fi martorii unui spectacol 
sportiv de bună valoare teh
nică.

Aurora Chin, multiplă campioană a țării la tirul cu arcul 
Foto : N. DRAGOȘ

Zlua de ieri a marcat prelu
diul întrecerilor Turneului inter
național de tir cu arcul al Ro
mâniei, care se desfășoară pe 
baza sportivă Olimpia, situată 
tntr-un loc deosebit de pitoresc, 
pe malul lacului Herăstrău din 
Capitală, cu participarea arcași
lor din Bulgaria, R.P. Chineză, 
K.D. Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică șl România. 
Perechi, perechi de panouri cu 
ținte multicolore au fost plasa
te la 30, 50, 60, 70 și 90 de me
tri, distanța la care concurențll 
își „acordau" prețioasele arcuri, 
cu prilejul antrenamentului ofi
cial de acomodare cu poligonul. 
Apoi, la ora prînzulul, a avut 
loc festivitatea de deschidere a 
Turneului Internațional.

- Pe listele de participant! flgu-

rează nume de sportivi valorezi, 
unii dintre ei participant la 
Jocurile Olimpice ’80. Printre ar
cașii care se vor întrece azi sl 
mîine se numără : Țvetanfcă 
Stoiceva (Bulgaria) Song Suxle 
— ■ câștigătoarea a trei probe a- 
nul trecut, la ediția inaugurali 
a Turneului și Ha Yolov (R.P. 
Cliineză), Brigitte Bruhl și Pe
ter Schak (R.D.G.), Beata Ivanei 
și Wieslaw Koziol (Polonia), 
Agnes Ham vas și Joszef Szaoe 
(Ungaria), Zamfira Guseinova șl 
Ernest Ciakmazov (U.R.S.S.), 
Aurora Chin, Terezia Preda, Ste
la Felderean, Mihal Bîrzu, . Aure] 
Robu, Victor Stăn eseu, Vasfle 
Tămaș (România).
, întrecerile tncep, azi și mttna, 

de la ora 9. (T.R.).
S-a născut la 

11 februarie 1966, 
la Satu Mare, , 
avînd deci doar 
trei ani atunci 
ctod lua ființă 
Liceul de specia
litate din OneștL 
Dorința de a 
practica gimnas
tica șl calitățile el excepționale 
• atrag de la fragedă vîrstă spre 
școala din onești, unde găsește 
un mediu propice pentru valori
ficarea înaltelor sale Însușiri. An
trenorii Maria Florescu-Cosm* șl 
Mihal Agoșton cizelează cu mi
gală aptitudinile șl însușirile 
Cristinei, astfel înclt ea se deta
șează prin performanțe deoeetan 
te de colegele sale de ge
nerație. In 1976 ctștigă. ea 
exerciții care rețin atenția, cam
pionatele republicane șerfare, la 
categoria a IV-a, în 1979 este se
lecționată to echipa țării noastre 
participantă la Balcaniada de Ju
nioare (clastodu-se pe primul lee 
la două finale pe aparate — p»-

eu remarcabilă 
lături de Nadia 
preele excelent: 
flecare dată, tto 
cho, despre car 
că la Detroit a

Telegramele 
transmise de a- 
gențiile interna
ționale de presă 
despre concursu
rile demonstrati
ve ale gimnaste
lor noastre tn 
S.U.A. șl Vene
zuela subliniau, 
constanță, că. a- 
Comănecl. • lm- 

l producea, de 
ăra Lavinia Aga- 
a s-a spus chiar 

ridicai tribunale
ta picioare. Lavinia Agache, ta 
virată de 14 ani, născută la Că
luți, nu departe de Onești — șl 
formată ca gimnastă de același 
cuplu Maria Florescu-Cosma șl 
Mihal Agoșton — Întrunește, ta- 
tra-adevăr. calitățile unei posi
bile mari campioane: tehnică ri
dicată, forță, receptivitate ta în
sușirea elementelor de mare difi
cultate. curaj, finețe- Practic. L*- 
vtnla a-a lansat ta arena compe- 
tlțteaaU ta VN: s-a situat prtn-

In vederea meciului de pe Wembley

PREGĂTIRILE INTRĂ 
ÎN FAZĂ FINALĂ

Cei 20 de jucători reținuți 
în vederea meciului de fotbal 
de miercuri, de pe Wembley, 
dintre echipele Angliei șl 
României, continuă pregătirile. 
Tricolorii au efectuat, ieri, noi 
antrenamente, iar astăzi vor 
susține un meci La două porți, 
un meci de antrenament. cu 
lotul de tineret, aflat și el în 
pregătire pentru întîlnirea de 
marți cu echipa de tineret en
gleză.

v (Continuare tn pag. 2-3) (Confiiriutra Es pag. 2-3)
Fotografie de grup : lotul reprezentativ și antrenorii lui după 
terminarea ședinței de pregătire de ieri. Foto : Vasile BAGEAO

(Amănunte despre pre
gătirile celor două loturi 
in pag. 2—3).



O CONCEPȚIE DESPRE SPORT
tUrmare din pag. I)

greutate se întemeiau ici-colo 
cîte o măruntă bază sportivă în 
folosul grupurilor de munci
tori dornici de destindere, de 
recreare — chiar suportînd ei 
înșiși cheltuielile de amenaja
re și dotare, la cîte tribulații 
erau supuse primele asociații 
sportive, suspectate de „activi
tate subversivă", ce mari pie
dici materiale și morale în- 
tîmpinau cei care ar fi dorit 
să se afirme în performanță 
și cu mari decepții era presă
rat chiar drumul izbînzii. Aceia 
dintre noi care ne-am trăit co
pilăria sau ne-am născut în 
anii socialismului am aflat des
pre toate acestea din spusele 
părinților noștri, din mărturiile 
„generației sportive de cum
pănă".

Destăinuîndu-se cronicarului 
în 1945, un campion spunea, că 
atunci, la 35 de ani, era decis 
să-și reînceapă cariera sportivă 
pentru ca în sfîrșit, în noile 
condiții, să-și poată valorifica 
talentul si calitățile cu care era 
Înzestrat, irosite pînă atunci. 
Regretatul șahist care a fost 
prof. univ. dr. Octav Troia- 
nescu povestea generațiilor ti
nere cum studenții mediciniști 
Ieșeni, între care se număra, 
trebuiau să-și împartă puținii 
bani de buzunar între cumpă
rarea de șahuri și plata între
ținerii și chiriei unei sălițe- 
club. Paralela pe care o făcea 
Intre „condițiile" de practicare 
a sportului atunci și cele asi
gurate și mereu îmbunătățite 
de partidul comunist după pre
luarea puterii politice în „ stat, 
In strădania 
a făuri un

sa generoasă de
OM NOU într-o

societate guvernată de principii 
noi, un om multilateral pregă
tit („Un asemenea om com
plet poate fi făurit, și pentru 
aceasta nici un efort nu 1 s-a 
părut prea mare partidului") ex
prima în mod cit se poate de 
deslușit două atitudini diame
tral opuse față de activitatea 
sportivă in general, punînd in 
evidență spiritul umanitar care 
stătea la baza concepției co
muniștilor despre sport. Și pri
mele roade ale acestei concep
ții au fost puternica și devo
tata atașare a tineretului din 
grupările sportive muncitorești, 
apărute între cele două răz
boaie mondiale, de partidul co
muniștilor, de idealurile pentru 
care lupta. Și mulți dintre ti
nerii sportivi de atunci s-au 
aflat în primele rînduri ale 
luptei împotriva regimului 
nedrept, împotriva fascizării ță
rii și a cotropitorilor ei, în pri
mele rînduri ale operei de edi
ficare a noii societăți și, In 
acest context, a unei noi miș
cări sportive. „Am simțit grija 
partidului pentru toți oamenii 
muncii și m-am străduit, cu 
modestele mele puteri, să-mi 
aduc contribuția Ia înflorirea 
unei activități căreia 1 se acor
dă acum toată prețuirea", măr
turisea unul dintre aceștia, an-, 
trenorul emerit de box Cons
tantin Nour, astăzi pensionar. 
Dar cîți alți veterani ai miș
cării sportive nu privesc cu 
admirație condițiile minunate 
care sînt oferite astăzi tuturor 
tinerilor de a practica exerci
țiul fizic și sportul, condiții 
ideale pentru cei ce se dove
desc talentați și dornici să ur
meze marea performanță, con
comitent cu realizarea pe plan

ss

Campionatul de polo

RAPID
ÎN

Șl DINAMO
DRUMUL

„CAP LA CAP“
SPRE TITLU

profesional. Și Pe cîți nu-i în
cearcă regretul că in tinerețea 
lor nu au putut, simți gustul 
împlinirii...

Pentru acest spirit de înalt 
umanitarism, cunoscînd valențe 
noi pe treptele dezvoltării so
cietății socialiste și maniiestîn- 
du-se plenar și pe tărîmul 
sportului, tînâra generație, toți 
oamenii muncii — care sînt 
chemați, nu împiedicați ca în 
trecut, să-și călească trupul 'șî 
mintea, să-și întărească sănă
tatea și să se destindă, să se 
recreeze pe terenurile de sport, 
sau să se manifeste plenar în 
perimetrul performanței — nu 
pregetă să-și demonstreze sen
timentele de dragoste și grati
tudine, de recunoștința profun
dă față de partid, prin fapte 
de muncă pentru îndeplinirea 
obiectivelor mărețe ce stau in 
fața poporului nostru, călăuzit 
de partid cu clarviziune pe 
drumul bunăstării. Prin fapte 
și în arenele 
care fac fală 
socialiste.

Grija pentru 
rit comunist a . 
tri de performanță, a cadrelor 
de specialitate, în cadrul orga
nizațiilor de partid și al celor 
de tineret, a avut ca rezultat 
în ultimii 10—15 ani o impe
tuoasă creștere a bilanțurilor 
mișcării sportive românești în 
marile competiții internaționa
le, ceea ce a contribuit — și 
pe această cale —' la sporirea 
prestigiului României socialiste 
în lume, la creșterea admirației 
față de virtuțile unui popor din 
care ies gimnaști ca Nadia Co- 
măneci, Emilia Eberle, Dan 
Grecu, tenismani ca Die Năs- 
tase, canoiști ca Ivan Pat- 
zaichin, canotoare ca Sanda 
Toma, luptători că Ștefan Ru- 
su. handbaliști ca Cristian Ga- 
țu, Cornel Penu, Radu Voina, 
trăgători ca Ion Corneliu, rug- 
byști ca Mircca Paraschiv, Ion 
Constantin, Gheorghe Dinu etc., 
voleibaliști ca Gabriel Udiș- 
teanu, Wiliam Schreiber, Cor
neliu Oros, Laurențiu Dumă- 
noiu, Mircca Tutovan, Dan Gîr- 
Ieanu și mulți alți bravi pur
tători ai culorilor sportive ale 
țării.

sportive, fapte 
patriei noastre

educarea în spi- 
sportivilor noș-

FIECARE ECHIPĂ ARE OBLIGAȚIA SĂ CO
LA RIDICAREA NIVELULUI CALITATIV AL HI

dc vorbă cu nemus Drăgăncscu, antrenorul iormafici 1

CLUJ-N’APOCA. 24 (prin te
lefon). Rapid și Dinamo își 
continuă nestingherite cursa în 
doi pentru titlul de campioană.

Campionii au făcut un galop 
de sănătate In meciul cu Pro
gresul cîștigînd cu 14—6. Antre
norul dinamovist Iuliu Capșa a 
rulat întregul lot căutînd de 
pe acum formula ideală pentru 
ultimul derby cu Rapid. In re
plică, feroviarii s-au impus în 
fața formației oirădene Crișul 
cu 10—7. dar duipă ce au trecut 
prin multe emoții. întrecerea a 
fost perfect echilibrată timp de 
trei reprize. Rapid a condus cu 
S—1. apoi Crișiul cu 4—3, Rapid 
a avut din nou avans cu 5—4 
*1 7—6, dar înaintea ultimului 
„sfert" tabela de marcaj indica 
egalitate 7—7. Mai viguroși și 
mal calmi. în fazele de finali
zare. bucureștenil și-au adjude
cat ultima repriză la un scor 
net (3—0) victoria lor fiind pe

deplin meritată. „7“-le Crișului, 
aflat la a treia înfrîngere, con
secutivă, a ieșit din cursa pen
tru titlu și se va mulțumi, pro
babil, cu poziția a treia în cla
sament.

Rezultate tehnice : Dinamo — 
Progresul 14—6 (3—1, 2—1, 7—2, 
2—2). Arbitri : R. Timoc și R. 
Nichita. Au înscris : Răducanu
3. Munteanu 3, Dan Cristian 2, 
D. Popescu 2, Moiceanu, 2, Io- 
nescu. Hagiu (Dinamo), respec
tiv Teodorescu 3. Tătaru 2, Ma
nea.

Rapid — Crișul 10—7 (3—2, 
2—4, 2—1, 3—0). Arbitri : Șt. Mi
hai și D. Paraschivescu. Au 
maireat : Slăvei 5, Schervan 

2. Ilie Gheorghe, Gaiță, Parfe- 
ne (Rapid) respectiv Ungureanu
4, Garofeanu, Costrăs. Racz.

In ultimul meci Voința Cluj- 
Napoca — C.N. ASE 17—9 (5—1, 
4—2, 5—1, 3—5).

Adrian VASILIU

CAMPIONATE - COM PE TITII

ATLETISM Pe pădurii Băneasa din
Capitală a avut loc joi un con

curs de maraton redus — 30 km care s-a 
bucurat de & largă participare. Clasamentul : 
L Gh. Motorca (Blănuri Oradea) 1.34:30,0 2.
Al. Chiran și FI. Șandru (ambii Steaua) 
1.36:24,0, 4. C. Bebereche (Rapid) 1.36:46,0, 5. 
Gh. Chirilă (St. roșu Bv.) 1.38:07,0, 6. Gh. 
Buruiană (C.S.U. Galați) 1.38:37,0. întrecerea 
feminină a consemnat rezultatele: 1. Doina 
Pop (Rapid Oradea) 2.01:11,0, 2. Mia Gologan 
(C.S. Brăila) 2.04:25,0, 3. Agneta Nagy (Rapid 
Ord.) 2.07:00,0. 4. Crăciuna Ispas (Rapid Buc.) 
2.11:00,0, 5. Maria Radu (C.S.M. Pitești) 2.16:34. 
(NJD. NICOLAE — coresp.).

BASCHET Clasamentele finale ale Diviziei 
feminine ,JB* de tineret :

SERIA I : 1. Sănătatea LP.G. Ploiești
40 p, 2. PoUtehniea C.S.Ș. 2 n Bucu
rești 33 p, 3. CJS.Ș. Rm. VTloea 32 p. 
4. P.T.T. București 31 p, 5. C.F.R. Craiova 29 p, 
6. C.S.Ș. Lumina Botoșani 29 p, 7. C.S.Ș. Plo
iești 29 p, 8. Tehnoton Iași 28 p; SERIA A 
n-a: 1. Carpați Sf. Gheorghe 34 p, 2. C.S.Ș. 1 
Oradea 33 p, 3. Metalul Salon ta 29 p, 4. C.S.Ș. 
Gheorgheni 26 p, 5. C.S.Ș. Măteasa Deva 25 p, 
6. Voința Reghin 23 p, 7. C.Ș.B. ICEMENERG 
București 19 p. Sănătatea șl Carpați au pro- 

x Dvjzia „A“ • Clasamentele Diviziei 
„B“ de tineret, după, 24 de etape:

1.

movat In 
masculine _________ ,
SERIA 1: 1. IMUAJS Bala Mare 45 p, 2. Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București 44 p, 3. Știința Jiul 

;0 p, 4. „U" n Ctaj-Napoca 38 p, 
Academia mlHtară $4 p, (. Comerțul Ldc.

Mureș S3 p, 7. Volanul Satu 
8. Chimia Cradova 29 p, 9. Ștl-

P,Petroșani 40
5. /
„Bolyai* Tg.
Mare 32 p, ______________ rt __
in ța Mediaș 29 p, 10. Voința Timișoara 25^p; 
SERIA A n-a: 1. Carpați gr. 8 București 47 p, 
2. C.S.U. Galați 46 p, 3. Automatica București 
37 p, 4. Marina Constanța 33 p, 5. A.S.A. Ba
cău 34 p, 6. Electrica Fient 34 p, 7. Automa
tica Alexandria 33 p, 8. Știința Ploiești 32 p, 
8. C.S.Ș. Lumina Botoșani 31 p, 10. Politehni
ca C.S.Ș. Unirea TI Iași 24 p.

CANOTAJ Vineri, la Timișoara, pe Bega, 
cei mai buni rameri și vis la șl

din țară au luat startul tn întrecerile din ca
drul campionatelor republicane de canotaj fond 
pentru seniori. Tradiționalul concurs de pri
măvară, care reunește 81 de echipaje (250 de 
schlfiști din 22 de secții nautice din țară) 
programează probe pe distanțele de 5 000 m 
(fetele) și 8 000 m (băieții).

Fără îndoială, cursa „cap la 
cap“ dintre echipele feminine 
Știința Bacău și Rulmentul 
Brașov pentru cîștigarea cam- ' 
pionatului pasionează nu numai 
pe suporterii celor două for
mații, ci pe toți iubitorii hand
balului. O recentă vizită tn ta
băra brașoveană ne-a permis 
o discuție cu antrenorul Re
mus Drăgănescu.

— După cîștigarea „Cupei 
României", sperați să realizați 
și performanța de a cuceri tit
lul. național ?

— Să fiu stncer ? Pe noi nu 
ne preocupă tn momentul de 
față neapărat cîștigarea cam
pionatului, ci — mai ales — 
realizarea unei echipe puter
nice, care să poată juca cit 
mai bine.

— Prin ce se caracterizează, 
acum, formația pe care o con
duceți ?

— In primul rînd printr-o 
mare dorință de a se pregăti 
la nivelul celor mai înalți pa
rametri, toate fetele dînd do
vadă de o mare seriozitate la 
antrenamente. Dealtfel, fără 
această sirguință, nici nu cred 
că s-ar putea realiza mare lu
cru în sportul de performanță.

— Credeți că această dispu
tă strînsă pentru titlu a sti
mulat și celelalte echipe, tră- 
gîndu-le, să zicem, spre o pre
zență mai angajată în ridica
rea nivelului handbalului nos
tru feminin ?

— Este posibil ca lupta a- 
ceasta să stimuleze, dar nu 
sînt convins. Indiferent de si
tuația aceasta, cred că fiecare 
club are obligația să se ma
nifeste cit mai activ, să încer
ce a contribui din toate pu- 

. terile la ridicarea nivelului ac
tual al handbalului feminin. 
Echipe cum sînt Mureșul Tg. 
Mureș, TEROM Iași, Progresul 
București, ca să nu mai vor
bim de Știința Bacău, dispun 
de loturi valoroase, care pot 
avea un cuvînt de spus. In

momeritul de față, in Divizia 
„A" se joacă mai angajat, mai 
în forță, formațiile, în ansam
blu, fiind mai bine pregătite 
ca în anii precedenți, ceea ce 
este foarte bine. Cred însă, că 
numai o modificare a actua
lului regulament de transferări

Derbyul etapei a Xlll-a a

Mi ine se dispută cea de a 
xm-a etapă a campionatelor na
ționale de handbal, Divizia „A“. 
In fruntea afișului se află parti
da Știința Bacău — II.C. Minaur 
Baia Mare. în care cele două 
formații au un singur țel — vic-

București :

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICA
)

(Urmare dtn pag. 1)

prin omogenitate, prezentînd 
exerciții bune, notate ca atare.

Speranțe mai mari se pu
neau în cei doi „olimpici" : 
Romulus Bucuroiu și Kurț Szi- 
Iier. Din păcate, ei au dovedit 
multă inconstanță, pe lingă 
prestări bune avind si ratări, si
tuație care a Influențat desigur 
poziția lor în clasamentul ge
neral. Remarcabilă, în schimb, 
evoluția lui Ion Checicheș, la 
primul lui concurs după o lun
gă perioadă de întrerupere a 
activității competiționale, care 
mai ales la inele a avut un 
exercițiu de ridicată valoare 
tehnică (9,50).

Conform noului regulament 
internațional, arbitrajul a fost 
deschis, în sensul că fiecare ar
bitru a prezentat spectatorilor 
hota acordată. Un element ilie- 
dit : multiplul nostru campion 
Dan Grecu a apărut pentru 
prima oară în postura de ar
bitru internațional.

CLASAMENT — 
compus : 1. Fu Lu 
Chineză) 56,60 p, 
Xian Yao (R.P. Chineză) 56,10 
p, 3. Emilian Nicula (România) 
55,50 p, 4. Octavian Ionașiu 
(România) 55,40 p, 5. Ion Checi
cheș (România) 55,20 p, 6. Kurt 
Szilier (România) 55,00 p.

individual
Ming (R.P.
2. Kuang

Cristina Grigoraș
(Urmare din pag. 1)

— în sens 
centrarea 
unor jucă 
neînțeles 
o anumită 
ța favorab 
calitativ <

Ei

Diviziei

torta I — ș 
studenții bă 
prindă de 
timp ce băi 
mtaă pe P< 
men tulul. Ii

MASCULIN
STEAUA — UNIV. I

(Sala Floreasca, de la ora 10)
DINAMO BUC. — CONST
(Sala Floreasca de la ora 11,1 

Piatra Neamț : RELON SAVINEȘTI — c.S.M. j 
------ : POLITEHNICA ' — DINAM,

ȘTIINȚA — 1I.C..M1
Timișoara : 
Bacău :

FEMININ
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA — MUREȘ UJ
Baia Mare : CONSTRUCTORUL — TEXTILA
Brașov : RULMENTUL — UNIV. TI
Iași : TEROM — PROGRES
Bacău : ȘTIINȚA — CONSTR.

MASCULIN I
L STEAUA 12 11 1 0 297-223 23 1. ȘTIINTAB
2. H.C. Minaur 12 8 0 4 245-213 16 2. Rulmentul
3. Poll. Tim. 12 8 0 4 218-195 16 3. TEROM lai4. Dinamo Buc. 12 7 1 4 236-210 15 4. Mureșul5. Constr. Arad 12 6 0 6 208-201 12 5. U. Cj.-NapC. Ști.nța Bc. 12 5 0 7 248-248 10 6. Progresul
7. Relon Săv. 12 4 1 7 220-240 9 7. Constr. B.1M
8. Dinamo Bv. 12 4 1 7 215-239 9 8. U. Tim.9. ,.U“ Craiova 12 4 0 8 226-261 8 9. Text. Buh.10. C.S.M. Borz. 12 1 0 11 185-268 2 10. Constr. Tino

învingătoare in der!

STEAUA, VIRTUALĂ CiȘTIGĂTOARE
CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 

Partida derby din cadrul campio
natului nostru de baschet mas
culin dintre Steauâ și Dinamo 
s-a reeditat și cu prilejul turneu
lui final al „Cupei României" ce 
se desfășoară în Sala sporturilor 
din localitate. Așteptat cu deo
sebit interes, meciul a oferit o 
Întrecere palpitantă, în care am
bele ’ formații au demonstrat vir
tuțile deosebite ale acestui joc 
sportiv. Din desfășurarea meciu
lui s-a văzut că absența din e- 
chipa Stelei a lui Cemat și Op- 
șitaru a cintărit mai puțin în 
balanță decît cea a dinamoviști-

lor Niculescu 
(aceștia, șl a 
in lotul națl 
priză dlnamo 
permanență, 
nute de joc 
rabil cu 43— 

In partea a 
tr-o. apărare 
presing) au r 
ai egalat și 
du e. Brăn 
joc foarte bu: 
tr-o partidă 
său deosebit, 
cîștigat cu 76 
virtuală ciști

SPANIA -ROMANIA IN CAMP
(Urmare din pag. 1)

Prima reuniune, desfășurată vineri diminea
ța, a fost rezervată întrecerilor masculine, ur- 
mlnd ca Sanda Toma, campioana olimpică de 
la Moscova, medaliatele cu bronz la J.O. Olga 
Homeghl-Bularda și Valeria Răcilă-Roșca și 
celelalte canotoare fruntașe să evolueze in fața 
publicului timișorean după întrecerile băie
ților.

La schif 8+1, echipajul lotului de perspectivă 
a înregistrat cel mai bun timp, depășind, a- 
tunci cînd puțini ,se așteptau, puternicul team 
ai clubului Dinamo București. Clasament: 1. 
Lotul de perspectivă — Sever Mondoc, ionel 
Mtnea, Ion Anghel (Steaua), Toader Chiriac, 
Ionel Vulpe, Teodor Macovei (Marina Manga
lia), Ionel Nicolae, Lili Dumitrache, Gheorghe 
Urse (C.S.Ș. 2 Constanța) 30:57,9; 2. Dinamo 
București 31 :14,5. 3. A.S.A. Marina Mangalia 
31:18,5

lin proba de 4 visle, canotorii de la Steaua 
au făcut o cursă frumoasă, dovedind că sînt 
cei mal în fermă la ora actuală. Clasament: 
1. Steaua (Gabriel Tuțu, Ilie Crăciun, George 
Dragomir, Karoly Vere?) 32:16,5, 2. Dlnamo
33:14,5. 3. Politehnica Timișoara 36:13,7.

Tot un echipaj al clubului Steaua a învins 
și la 4 rame: Marius și Dumitru Batariaga, 
Coman Toma și Constantin Airoaiei au reali
zat exact 33 de minute, fiind urmați do: 2. 
Dinamo 33:113,3, 3. Politehnica Timișoara 35:30,5.

La simplu s-a impus clar timișoreanul Ni- 
cușor Jisa (Voința) în 38:21,5, urmat de Diml- 
trle Popescu (Steaua) 39:21,0 și Ottmar Kluber 
0C.FJL Timișoara) 39:22,5, iar la 2+1 a cîști
gat fără probleme echipajul favorit, al clubu
lui Dinamo (Gabriel Bularda, Daniel Voicu- 
lescu + Ladislau Lovren schi) hi 38:49,1. pe 
locurile următoare sosind ambarcațiunea lotu
lui de perspectivă — 39:36,0 și Mureșul Tg. 
Mureș — 41:32,6. (Vasllc TOFAN).

TENIS DE MASA Campionatul Diviziei 
„A" pe eehipe (me

dieri duble) continuă astăzi și miine cu par
tidele etapei a H-a a turului, ta prim-plan se 
Bituează meciul feminin C.S. Arad I — Poli
tehnica București, .ambele formații aflindu-se 
ta prima grupă valorică. în program mai fi
gurează: Trlcodava București — C.S.Ș. Odor- 
helu Secuiesc, C.S. Bistrița — Voința Satu 
Mare, Tractorul Brașov — Universitatea îl Cra
iova (masculin) șl C.S.M. Iași — înfrățirea Tg. 
Mureș (feminin), partide din grupa a n-a.

talele și sol). Anul 1930 li aduce 
prestigioase succese internațio
nale: cîștlgă medalia de argint la 
Jocurile Olimpice de la Moscova, 
cu echipa României, Iar In toam
nă participă la „Cupa Mondială" 
de la Toronto, unde se clasează 
pe locul IV la individual compus 
șl obține medalia de bronz la să
rituri. Recent, la Londra, se Im
pune cu autoritate ta Turneul 
campionilor, ocuptad locul I la 
Individual compus. Acum, Cris
tina Grigoraș se pregătește să la 
startul la Campionatele europene 
de la Madrid.

ximă angajare. Acesta este 
cuvîntul de ordine al antreno
rilor și pe care întregul lot în
țelege să-1 respecte cu strictețe. 
Sigur, rugbyștii români vor in
tra pe teren avind un puternic 
ascendent 
faptul că 
precedente

Trebuie 
aliniem o 
dornică să 
prestație superioară celei / de la 
12 aprilie—din meciul cu Italia,

moral, prilejuit de 
în toate partidele 
victoria le-a suris. 
subliniat faptul că 
formație puternică, 
se impună printr-o

Lavinia Agache
(Urmare din pag. 1)

tre fruntașele celei de-a H-a edi
ții a Campionatelor europene de 
junioare, de la Lyon, ocuptad lo
cul HI la individual cotmpus, reu
șită completată apoi de titlul de 
campioană absolută de junioare 
a țării, la egalitate cu Ecaterina 
Szabo. Anul acesta a cîștigat, 
mai lntîl, turneul de junioare de 
la Los ' '
cui H
„Cupa _ __ _ ____
Worth șl a Înregistrat un remar
cabil succes in amintitul turneu 
Întreprins In S.U.A. șl Venezuela.

CLASAMENTUL LA ZI
1. Franța 4301 80-53 10
2. ROMANI I 3 3 0 0 83- 9 9
3. Italia 5203 71-78 9
4. Polonia 3102 37-90 5
5. U.R.S.S. 2101 14-26 4
6. Spania 3003 49-78 3

valoarea reală

SPANIA 
Moriche ( 
Pardo, C. 
Machuca. 

ROMANI 
Marghescu, 
Dumitru, l

Partida v
PALMA

1956, Liăge I 
Oonstai 
Timișo: 
Madrid 
Bucure; 
Barcelo 
Bucure; 
Madrid

1973, 
1074, 
1073, 
1976, 
1ST?, 
1973, 
1979,

Angeles, s-a clasat pe Io
ta individual compus în 
Americil" de la Fort

să demonstreze 
a rugbyului nostru, exprimată 
atît de convingător mai ales în 
toamna trecută, în turneul de 
peste canalul Minecii și în me
ciul cu Franța (15—0). Ulti
mele antrenamente au scos în 
relief ambiția, hotărîrea spor
tivilor noștri de a cîștiga. Echi
pa României nu a suferit mo
dificări esențiale, în raport cu 
aceea aliniată în meciul cu Ita-

lia. Singura p< 
zența lui 
Paraschiv, 
va reface

Gazdele, 
rezultat onorat 
antrenorul X < 
posibil, mai a 
foarte tineriloi 
duși în echipă 
curiozitate, am 

mația aliniată

Suc

fire

DE LA I.D.M.S
Magaziuele auto IDMS livrează autoturisme DACIA 1300, 

după 
Mag. 
Mag. 
Mag. 
Mag. 
Mag. 
Mag. 
Mag. 
Mag.
Mag. __  ______

Vinzărite zilnice se efectuează în funcție de stocul de auto
turisme și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

cum urmează :
București — celor înscriși pînă la nr. 14.500/1981 
Pitești — celor Înscriși pînă la nr. 11.000/1981 
Bacău —1 celor înscriși pînă la nr. 3.000/1981 
Brașov — celor înscriși pînă Ia nr. 4.000/1981 
Cluj — celor inscriși pînă la nr. 1.890/1982 
Iași — celor înscriși pînă la nr. 200/1982
Timișoara — celor înscriși pînă la nr. 3.200/1981 

Reșița — celor inscriși pînă la nr. 2.200/1982
Baia Mare — celor înscriși pînă la nr. 3.000/1982

TENTS DE 
codava, ora 
C.S.Ș. Odor! 
vizla „A“,

TIR CU A. 
tivă Olimpia 
trău), de Ia 
internațional 
probele lung' 
mei, 90 șl 1

DL
HANDBAL, 

ora 10 : Ste
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LUI
I X X

Jrașov
ite con-
„A“ a 

are, bi- 
depășită 
influen- 
livelului 
ilui.
(NEANU

andbal

AARE
diferite : 

l se des- 
ite“, în 
sc să ră- 
a clasa- 

l:

i.

242-178 22
220-162 22
213-185 15
181-197 14
205-209 13
178-167 11
200-222 8
179-198 8
182-230 6
171-223 1
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I
I
I
I
I
I
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îii vederea meciului de pe Wembleij

PREGĂTIRILE INTRĂ ÎN FĂZĂ FINALĂ
Componenții lotului reprezen

tativ au avut, ieri dimineață, 
programe diferite: jucătorii 

de 
(cu 

juniori) au efectuat o- 
șetlință de recuperare ; 
n-au jucat au fost pre- 
un antrenament cu ca- 

După-amiază.

care au evoluat în meciul 
antrenament de joi seara 
lotul de 
bișnuita 
cei care 
zenți la 
racter complex.
pe terenul de la Snagov. a avut 
Ioc o ședință de pregătire teh
nică individualizată. Au parti
cipat toți cei 20 de selecționați, 
adică : Iordache, Cristian, 
grilă, M. — 
fănescu, 
tcanu II, 
Beldeanu, 
Țicleanu, 
mătaru,0 M. Sandu, M.
canu.

„Un fapt important, favora
bil pregătirii noastre, ne spu
nea antrenorul V. Stănculescu, 
este acela că avem
Iot într-o bună stare de sănă
tate. N-au intervenit 
țări, așa că s-a putut lucra in 
liniște. Etapele pregătirii s-ar 
putea împărți in trei : analiza
rea deficiențelor partidei de Ia 
Copenhaga ; studierea jocului 
echipei engleze ; stabilirea pla
nului nostru pentru partida de 
miercuri. Vreau să remarc și 
buna stare de spirit a lotului. 
O atmosferă propice de lucru, 
o excelentă dispoziție a sporti
vilor ne ajută in îndeplinirea 
programului de pregătire pe 
care ni l-am propus", a în-

Nc-
Zamfir, Sameș, Șlc- 
Dinu, Nicolae,
Ungurcanu,
Iordănescu,

Crișan, Țălnar,

Mun- 
Stoîca, 
Bălăci, 

Că- 
Rădu-

întregul

acciden-

u Dinamo (76-62)

’El ROMÂNIEI" LA BASCHET (m)
u Flutura? 
selecționați 
prima re
con dus în 

20 de mi- 
era favo-

liștii, prin- 
i (zonă — 

handicap, 
it Ia con-

făcut
a-și — in-
— talentul

Steaua a 
devenit 

i „Cupei

României",t realizînd prin aceasta, 
așa cum spun turfistii, .,eventul“, 
deoarece, după cum se știe, ele
vii lui Mihai Nedef și Alexandru 
Fodor sînt și posesorii titlului de 
campioni. Au marcat : Cîmpeanu 
8, Pîrșu 6, Zdrenghea 8, Brăniș- 
teanu 14, Netolitschi 4, Oczeiak 
24, Scariat 12 pentru Steaua, Ivas- 
cencu 12, Braboveanu 8, Popa 16, 
Caraion 8, David 18. Au arbitrat 
C. Negulescu și L David. Alte 
rezultate : Farul — LC.E.D. 90—88 
(52—42), Universitatea Cluj-Napoca 

— C.S.U. Brașov 93—51 (45—33).

Paul IOVAN

TUL EUROPEAN DE RUGBY
ORMAȚIJLE PROBABILE ■---------------------------
a — Monleon, Garcia, Ortega, Tormo — 

Lobo — Blanco, Neira, Ileguerro — 
:z — Camina (Guerrero), Alonso (Santos), 

stantin — Fuicu, Vărzaru, Lungu, A Idea — 
(Paraschiv) — Stoica, Borș, Rădulescu — 
— Bucan, Munteanu, Dinu.

ndusă de Gilbert Chevrier (Franța)
INTÎLNIRILOR ROMANO - SPANIOLE

România — Spania 14—12
România — Spania 16— 3
România — Spania 20— 9
Spania — România 12—16
România — Spania 16— 7
Spania — România 12—22
România — Spania 76— 3
Spania — România G—22

ar fi pre- 
locul lui 

nul nu se 
til.
șteaptă un 
ru pe care 

ii crede 
in ' aportul 
tori intro- 
ltfel, -ca o 
că din for- 
tima intil-

nire cu tricolorii, in 1979, doar 
6 (Garcia, Moriche. Neira, Blan
co, Pardo, Camina) joacă și 
acum și tot atîția în echipa 
țării noastre (Dinu, Munteanu, 
Dumitru, Stoica, Paraschiv și 
Constantin).

Partida va începe la ora lo
cală 12 (ora 13 la București).

Tot mîine, în aceeași com
petiție : Franța — Polonia, la 
Bully-les-Mines.

rA
>A. Sala Tri-
Tricodava —

CDi-
in).
j. Baza spor- 
rcul Herăs-

9 î Turneul
României —
șl 60 m fe- 
bărbațl).

Floreasca,
Universi

tatea Craiova (Divizia ,,A“, 
masculin) ; ora 11,15 : Dina
mo — Constructorul Arad 
(Divizia „A", masculin), Sta
dionul tineretului, ora 10 : 
Confecția — Oltul Sf. Gheor- 
ghe (Divizia „B", feminin).

FOTBAL. Teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — Pandu
rii Tg. Jiu (Div. ,,B“) ; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — Ni
tramonia Făgăraș (Div. ,,B“); 
teren „23 August" IV, ora 
11 : Luceafărul — Chimia Tg. 
Măgurele (Div. „C") ; teren

cheiat antrenorul secund al lo
tului.

Unul dintre jucătorii cu o 
bună prestație în partida-tur 
cu reprezentativa engleză, Cri- 
șan, ne mărturisea : „Știm că 
ne așteaptă o partidă grea. 
Dar un meci in ambianța 
Wembieyului, cu zecile de mii 
dc spectatori, te și stimulează. 
Am jucat 
asemenea 
descurcat, 
cum. Și

într-o 
m-am 
și a- 
mei".

,, ____ dintre
constanți titulari ai 
un fotbanst cu o 

.Meciul 
fie o 

din 
cu

multe partide 
atmosferă și 
Sper s-a fac 
toți colegii 

întâlnire cu Sameș, unul 
cei mai 
naționalei, 
mare putere de luptă : „1 
de la Londra vrem să 
confirmare a rezultatului 
prima manșă a întrecerii 
redutabila echipă a Angliei. 
Ne-am regăsit unitatea sufle
tească și asta nd dă încredere 
tuturor". Iar Cristian, revenit 
în rîndul tricolorilor, adaugă : 
„Da, atmosfera 
ce. Sîntem o 
lie".

Astăzi, după 
tuat. în cursul 
nou antrenament, lotul 
va participa la un joc de an
trenament în compania lotului 
Se tineret. Va fii reunirea gru
pului de jucători care, luni 
după-amiază, se va deplasa pe 
calea aerului în Anglia. Echipa 
de tineret va juca marți, la 
Swindon, cu formația similară 
a Angliei. Prima echipă se va 
alinia pe celebrul stadion 
Wembley, miercuri seara, pen
tru meciul cu reprezentativa 
Angliei.

din lot îmi pla- 
adevărată famî-

ce va fi efec- 
dimineții, un 

' ,A“

DE DOUĂ ORI „GAIIDEAMUS"...
Nu de puține ori am rămas impresionați 

uirît, cu un gust amar, de comportarea unor 
grupuri de așa ziși suporteri (pătimași, su
biectivi pînă în pînzele albe) ai echipelor 
din prima noastră divizie sau din eșaloanele 
inferioare. Blamarea în cor — prin cuvinte 
și expresii jignitoare — a adversarilor, a 
unuia sau altuia dintre componenții echipei 
oaspete, procedeu incompatibil cu legile 
bunei cuviințe, ale sportivității, a fost, de 
nenumărate ori, criticat cu asprime în co
loanele ziarului. Și, în această privință, s-a 
atras serios atenția conducerilor cluburilor 
și asociațiilor să acționeze în consecință, ra
pid și eficient, pentru a dispersa astfel de 
grupuri, care nu ajută cu nimic echipa. Ba, 
dimpotrivă, 11 fac des
tul de multe și mari 
greutăți. Ceva, ceva 
s-a făcut. Pașii sînt, 
insă, incă timizi,
dar avem întemeiate motive să fim și opti
miști, să credem că lucrurile vor lua o altă 
turnură, cea dorită de toată lumea. Iar cel 
mai recent exemplu, argument în sprijinul 
afirmației de mai sus, ni l-au oferit specta
torii care au înfruntat o vreme neprielnică 
pentru a lua loc în tribunele noului stadion 
bucureștean Politehnica să urmărească me
ciul Sportul studențesc — „U“ Cluj-Napoca.

N-au fost mulți acești spectatori, doar 
vreo 3 000. Au alcătuit însă două galerii care 
Intr-adevăr și-au SUSȚINUT în chip spor
tiv echipa favorită. Tot timpul și numai cu 
mijloacele fanr-playului. Mai concret. Cînd, 
la început, grupul clujenilor (nu întîmplă- 
tor, deci, spectatorii din acest oraș se află 
pe primul loc în clasamentul Trofeului 
Petschovschi) a cîntat „Gaudeamus”, cel de 
la tribuna I. alcătuit din suporterii Sportului 
studențesc, a răspuns cu refrenul ! Și a fost 
o... încîntare. Cînd, după 1—0, la lovituri 
libere, bucureștenil au scandat „E gol, e 
gol, e gol !...“, clujenii le-au replicat prompt 
cu „Egal, egal, egal !...“ Și așa, pînă la 
sfîrșitul partidei, deși scorul a urcat pînă 
la 6—0 în favoarea gazdelor !.„

A fost efectiv un MODEL de comportare 
a spectatorilor pe un stadion de fotbal, pe 
care sperăm să-1 întilnim cît mai des. Și 
ori de cîte ori îl vom întîlni îl vom evidenția. 
Pentru că numai procedînd astfel vom atrage 
mereu atenția cluburilor și asociațiilor asu
pra datoriei de a face EDUCAȚIA SUPOR
TERILOR LOR, capitol la care, and de zile, 
au cam rămas datoare.

Laurențiu DUMITRESCU

RESPECTUL EAJĂ DE SPECTATORI
Publicul este o dimensiune indispensabilă ori

cărui spectacol. Deci și fotbalului, acceptindu-1 ca 
spectacol. Cînd tribunele sint goale, jocul de fot
bal nu mal are viață. Nu mai trăiește. Prezența 
spectatorilor înseamnă atmosferă, pasiuni, clocot 
sentimental, dar și un prim semn de respect față 
de joc și față de jucători. Că nu întotdeauna ei, 
spectatorii, respectă cu toții „legea jocului", pă
țind, unii dintre ei, falr-play-ul este o altă dis
cuție despre care am scris nu o dată. Dar pro
blema trebuie privită și din celălalt unghi de 
vedere.

Al respectului celor din teren față de specta
torii venlți la arenă. Respectul celor din teren 
reclamă comportare civilizată, cu adevărat spor
tivă, fără gesturi grosolane, fără proteste, fără 
cuvinte grele. Dar, nu în ultimă Instanță, și o 
evoluție de calitate. Ei, cei din teren, trebuie să 
joace, dacă nu mai e cazul pentru clasament, 
atunci pentru plăcerea celor care au luat drumul 

stadionului. Să joace 
cu toată ardoarea, chiar 
dacă nu mai au șanse. 
Așa cum s-a întimplat 
duminică (abia dumi
nică !), la Galați, unde

F.C.M.-ul șl-a răsplătit, în sfirșit, publicul cu pri
ma victorie din retur.

Tot duminică, însă, am întâlnit în divizia a 
treia și un caz... opus. Cîteva sute de oameni ve- 
nlți la stadion, pe ninsoare, pe vînt, pentru a 
urmări meciul anunțat prin mai multe afișe în 
orașul Bălan. Au venit copii, maturi, bărbați și 
femei, părinți și oameni neutri să vadă întil- 
nirea de juniori șl meciul de seniori Minerul 
Bălan — C.S.U. Brașov, spectacolul așteptat o 
săptămină întreagă. Și au stat acele cîteva sute 
de oameni de la ora 9 (cînd trebuia să înceapă 
meciul cu juniorii brașoveni, care mal absen
taseră la un joc I) pînă la 11,15 (cînd au apărut 
la centrul terenului_echipa gazdă și arbitrii venlți 
de la 300 km!). Zadarnică așteptare f. Spectatorii 
din Bălan au avut o duminică ratată. Pentru că 
„lanterna" seriei a XH-a a Diviziei „C“. C.S.U. 
Brașov, echipă cu numai 5 puncte și cu nici o 
șansă de salvare (însă cu 'marea șansă a sportivi
tății !) n-a mai venit. Nici nu s-a gîndit la res
pectul datorat spectatorilor. Nu s-a gîndit însă 
nici la obrazul său, din moment ce n-a dat un 
simplu telefon să anunțe că nu se va prezenta. 
C.S.U. Brașov s-a gîndit, probabil, numai la inu
tilitatea drumului- (comoditate, comoditate !), ui
tând că rațiunea luptei sportive nu înseamnă -doar 
punctele. Șl CȘ.U. Brașov nu s-a prezentat du
minică, la Bălan, pentru simplul motiv că... n-a 
plecat din Brașov I Această dublă neprezentare, 
care nu reprezintă « premieră a actualului cam
pionat, readuce In discuție problema respectului 
față de competiție și față de spectatori. Dincolo 
de sancțiunile care se cer cu adevărat educative, 
să amintim acea zicală în virtutea căreia „cine 
vrea să fie respectat, să respecte in primul 
rînd".

Mircea M. IONESCU

PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET
Zile pline ' și pentru lotul 

reprezentativ de tineret. An
trenamente și. iar antrenamen
te, discuții, retușuri. Cu gîndul 
la meciul de marți. de la 
Swindon, cu echipa similară a 
Angliei, elevii lui Cornel Dră- 
gușin se pregătesc cu toată se
riozitatea. Pe teren, unde ieri 
au susținut două antrenamente, 
unul complex, dimineața, altul 
de individualizare, după-amia- 
za.'

Cum Șoiinan și Iovan 
sînt refăcuți complet, astă-sea- 
ră, în ultimul joc de pregătire 
a lotului de tineret, vor fi ru
lați. probabil, toți cei 18 jucă
tori care vor pleca luni în 
Anglia : Alexa, Nițu, Speriatu, 
Vlad, Iovan, C. Solomon, Red- 
nic, FI. Pop, Matei, L. Moldo
van, Klein, Suciu, Șoiman, D. 
Zamfir, Cîmpeanu II, Terheș, 
Geoigău și Gabor.

LIMPEDE CA;.. CRISTALUL, 
GOLAVERAJUL STICLEI TURDA

CÎTEVA DERBYURI
Pauza intervenită în ’campio

natul Diviziei ,,A“ sporește inte
resul pentru Întrecerea din eta
lonul secund. în centrul atenției 
așa cum am mai scris se află 
două meciuri : C.S. Tîrgoviște — 
Petrolul Ploiești șl U.T. Arad - 
Olimpia Satu Mare, ale căror 
rezultate pot simplifica sau (de 
ce nu ?) complica lupta pen
tru promovare in seriile a H-a 
și a in-a.

Iată meciurile etapei de mîine 
•a Diviziei „B“ : SERIA I : Mi
nerul Gura Humorului — F.C.M. 
Progresul Brăila, C.S. Botoșani 
— Viitorul Gheorgheni, Ceahlăul 
P. Neamț — Victorul Mecanica 
Vaslui, Oltul Sf. Gheorghe — 
Gloria Buzău, C.S.M. Borzești — 
Delta Tulcea, F.C. Constanța — 
Cimentul Medgidia, I.M.U. Med
gidia — C.S.U. Galați, Unirea 
Dinamo Focșani — C.S.M. Su
ceava, Chimia Brăila — Gloria 
Bistrița. SERIA A II-a : Poiana 
Cîmpina — Metalul Plopeni — se 
dispută azi, de la ora 17, Rul
mentul Alexandria — Metalul 
București, Autobuzul București — 
Pandurii Tg. Jiu, Gaz metan Me
diaș — Șoimii I.P.A. Sibiu, Trac
torul Brașov — Mecanică fină 
București, Sirena București — 
Nitramonia Făgăraș, C.S. Tîrgo
viște — Petrolul Plodești (de la 
era 10,45, meci televizat). Chimica 
Tîmăveni — ROVA Roșiori, Fla
căra Morenl — Luceafărul Bucu
rești — azi, ,de la ora 17. SE-

ÎN DIVIZIA ,,W'
RIA A IlI-a : Dacia Orăștie — 
U.M. Timișoara, C.F.R. Cluj-Na
poca — Minerul Anina, U.T. A- 
rad — Olimpia Satu Mare, C.I.L. 
Sighet — Minerul Lupeni, Meta
lurgistul Cugir — Minerul Mol
dova Nouă, Aurul Brad — Meta
lul Aiud, înfrățirea Oradea, Mi
nerul Cavnic, C.F.R. Timișoara 
— Rapid Arad, F.C.M. Reșița — 
F.C. Bihor Oradea.

bleme cu celelalte echipe. 
Dar, în momentul în care 
vine rîndul deplasării, pier
dem, de cele mai multe ori 
cu 1—0, deseori în urma u- 
nor lovituri de Ia 11 m sau 
libere, care se înmulțesc spre 
finalul meciului. Vă rog să 
trageți și dumneavoastră con
cluziile".

Concluziile, chiar dacă nu 
pot fi peremptorii, ne în
deamnă să credem că tere
nul propriu are un rol deci
siv în Divizia „C", ceea ce 
face ca acest eșalon al fot
balului să fie grevat de îm

părțirea taberelor în 
învingător și învins 
chiar înainte de flu
ierul de începere. E 
greu să evităm acest 
gînd cînd o echipă

ca Sticla Turda înregistrează 
un golaveraj de -f-32. deși se 
află in zona Iui zero în cla
samentul adevărului.

Divizia ,,C“ beneficiază u- 
neori de observatori ‘federali, 
alte ori — nu. Credem că 
trebuie făcut ceva în acest 
sens, pentru ca acest eșalon 
să contribuie efectiv la pro
gresul fotbalului. Altfel el va 
continua să fie, prin alter
nanță, un prilej de bucurie 
pentru- gazde și unul de tris
tețe pentru oaspeți. Distribui
rea acestor stări ar putea să 
pară, pînă la urmă, echita
bilă, dar ea nu are nimic 
comun cu promovarea valo
rilor...

loan CHIRILA

Abatorul, ora 11 ! Abatorul
— Electronica (Div. „C") ; 
teren I.C.S.I.M., „ora 11 î 
I.C.S.LM. — F.C.M. Giurgiu 
(Div. ,,C“) ; teren Tehnome- 
tal, ora 11 : Tehnometal — 
Petrolul Bolintin (Div. ,,C“); 
teren T.M.B., ora 11 : T.M.B.
— Petrolul Videle (Div. „C"); 
teren Voința, ora 11 : Voința
— S.N. Oltenița (Div. ,,C“).

TENIS DE MASA. Sala Tri- 
codava, ora 9 : Tricodava — 
C.S.S. Odorhelu Secuiesc 
(Div. „A“, 'feminin).

TIR CU ARCUL. Baza spor
tivă Olimpia, de la ora 9 : 
Turneul internațional, probe
le scurte (50 și 30 m, femei 
și bărbați).

SELECȚIONATA DIVIZIEI „B“' 
EVOLUEAZĂ ÎN ITALIA

Joi, 30 aprilie, o altă repre
zentantă a fotbalului românesc 
— este vorba dc Selecționata 
Diviziei „B" (antrenori : Con
stantin Cemăianu . — Ștefan
Coidum) — va evolua peste ho
tare, la Ferrara (Italia), într-un 
joc amical cu selecționata simi
lară a țării gazdă. Iată compo
nența lotului convocat : Duca-
dam (U.T.A.) și Voinea (C.S. 
Tîrgoviște) — PORTARI ; Cojo- 
caru (Petrolul Ploiești), Radu 
(C.S.M. Suceava), Ene și Pitaru 
(C.S. Tîrgoviște), Telescu (F.C.M. 
Reșița) — FUNDAȘI ; Șt. Popa 
(Rapid), Pancu (Petrolul Plo
iești), Coraș (U.T.A.), Petcu (F.C. 
Constanța) — MIJLOCAȘI, Grea
ca (C. S. Tîrgoviște). Gălă- 
țeanu (Petrolul Ploiești), Nem- 
țeanu (Ceahlăul Piatra Neamț), 
State (Olimpia Satu Mare) — 
ATACANTE

In fiecare marți, rubrica 
noastră de fotbal publică re
zultatele și extrase din cla
samentele Diviziei „C“. Și de 
fiecare dată privirile cititori
lor se îndreaptă spre rezulta
tul și poziția echipei Sticla 
din Turda, marea performe
ră a actualei ediții a Cupei 
României.

Care este situația actuală a 
Sticlei ? Ne-o spune clasa
mentul. Echipa de pe malul 
Arieșului a acumulat XL de 
puncte din 21 de jocuri, fiind 
deci în zona lui 50 la sută. 
Pînă aici, nimic extraordinar. 
Ceea ce surprinde, 
însă ©ste golavera
jul echipei, demn 
de Ripensia antebe
lică sau de Real Ma
drid 1981. Intr-ade
văr, Sticla A MARCAT 49 DE 
GOLURI ȘI A PRIMIT DOAR 
17. Cum se explică această 
veritabilă anomalie ?

într-un recent reportaj la 
fața locului, antrenorul Titus 
Fărcaș ne spunea : „La noi, 
în Divizia „C“, trebuie să ai 
două clase peste celelalte e- 
cbipe ca să poți viza promo
varea. Iată, de pildă, după 
ce am eliminat Steaua din 
Cupa României, am jucat 
peste cîteva zile obișnuitul 
meci dc campionat cu o echi
pă clasată mult mai bine de- 
cît noi (Copșa Mică) și am 
dștigat cu 10—0 ! Aș mai 
vrea să spun că acest rezultat 
nu este izolat. Am mai cîști- 
gat și cu 7—0... In general, 
în Jocurile susținute pe teren 
propriu nu prea avem pro

ADMINISTRAȚIA OL STAT lOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:

ȘTIRI...ȘTIRI...ȘTIRI...
• ASTAZI, LA CLUJ-NAPOCA, 

la ora 17, pe stadionul „Munici
pal", echipa locală „U" va întîl
ni, într-un meci amical, formația 
poloneză Stal Mielec.
• ECHIPA DE JUNIORI A 

R.D. GERMANE evoluează în ța
ra noastră, în perioada 29 apri
lie — 3 mai. La 29 aprilie și 1 mai, 
oaspeții vor în dim echipa de ju
niori a țării noastre, care se pre
gătește pentru turneul final al 
C.E.. iar în ultima partidă (3 
mai), vor juca cu România îl (e- 
chipa de perspectivă). Primul 
meci are loc în Capitală, pe sta
dionul Sportul studențesc, de la 
ora 17.

ASTĂZI - ULTIMA ZI ' 
DE PARTICIPARE !

: • Pentru cei ce nu și-au 
procurat încă biletele, precum și 
pentru cei ce doresc să-și spo
rească șansele de cîștig la atrac
tiva tragere Loto 2 de duminică 
26 aprilie 1581, reamintim că as
tăzi este ultima zi de participa
re. (Tragerea va avea loc la 
ora 16,30 în sala Clubului „Fi
nanțe — Bănci" din București, 
str. Doamnei nr. 2 ; numerele 
cîștigătoare urmează a fi trans
mise în cursul serii la radio și 
televiziune).
• Tot astăzi este ultima zi 

pentru depunerea buletinelor de 
participare la concursul Prono
sport de mîine, al cărui program

'cuprinde meciuri deosebit de in
teresante din campionatul italian 
al diviziei A și din campionatul 
divizionar B al țării noastre. în
cercați și dv. .șansa de a vă nu
măra printre marii cîștigători 
la acest tot mai popular sistem 
de joc !

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO DIN 24

APRILIE 1981
EXTRAG ERIC A I : 85 4 13 11

3 69 66 73 74.
EXTRAGEREA a Il-a : 50 10

84 53 47 75 40 24 7.
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1,378.541 LEI, din care 
500.000 le.i, report la catego
ria 1.

Universitatea Cultural Știin
țifică în colaborare cu Cen
trul de Cercetări pentru Edu
cație Fizică și Sport al 
C.N.E.F.S. și Consiliul Muni
cipal București pentru Edu
cație Fizică și Sport anunță 
cursul de reciclare cu tema :

^POTENȚIALUL OLIMPIC AL 
CLUBULUI SPORTIV AL AR
MATEI STEAUA" susținută 
de reprezenta.-ți ai Cabinetu
lui metodic al clubului.» Con
ferința va avea loc la Sala 
Dalles în ziua de luni 27 a- 
prilie 1581 orele 12,30.



Campionatele europene de lupte libere La Balcaniada de tir, de la Sofia

PATRU SPORTIVI ROMÂNI SE MENflN ÎN LUPTA PENTRU MEDALII
sîmbătă seara să lupte cu R.
Gehrke (R.D.G.) pentru meda
lia de bronz.

A. Neagu a realizat cea de a 
treia victorie consecutivă, 
data aceasta întrecîndu-1 
superioritate (14—1) pe 
slovacul J. Schwendtner 
5,45). Pentru locul I In 
ea, reprezentantul nostru ur
mează să-l întîlneaecă pe B. 
Bobrich (R.D.G.).

Dintre concurenții care au 
început întrecerea vineri, Tra
ian Marinescu (62 kg) și 
Gheorghe Broșteanu (90 kg) au 
realizat victorii prețioase, ta 
fața unora dintre principalii 
adversari, fapt care le mărește 
șansele ta lupta pentru locurile 
fruntașe. T. Marinescu a luptat 
foarte bine în campania ungu
rului S. Szalontay, pe care l-a 
condus în permanență la punc
te. încheind victorios cu 7—4. 
Gh. Broșteanu a avut de sus
ținut o partidă extrem de difi
cilă, succesul său fiind cu atit 
mai valoros. în meciul cu 
G. Molnar (Ungaria), tinărul 
nostru reprezentant a început 
furtunos lupta și la sfîrșitul 
primei reprize conducea cu

LODZ, 24 (prin teLfon). Cea 
de a doua zi a campionatelor 
europene de lupte libere care 
se desfășoară la Palatul spor
turilor din localitate a adus 
mai multe satisfacții delegației 
tării noastre. Evoluțiile luptă
torilor noștri au fost pe măsu
ra așteptărilor, patru dintre 
component!! echipei noastre fă- 
cînd pași importanți spre me
dalii.

Din rîndul sportivilor români 
care au început concursul în 
prima zi, Vasile Pușcașu (100 
kg) și Aurel Neagu (57 kg) au 
obținut succese prețioase care 
îi mențin în lupta pentru pri
mele locuri la categoriile lor.’ 
V. Pușcașu l-a întilnit pe bul
garul P. Hristov, în fața căruia 
și-a asigurat punctele necesare 
victoriei încă din prima repri
ză, cind a condus cu 3—0. mă- 
rindu-și apoi avantajul la 4—0. 
Toate eforturile adversarului 
său din ultima parte a medu
lui nu l-au ajutat pe acesta să 
cîștige meciul, victoria revenin- 
du-i campionului român cu 
scorul de 5—3. Cu această reu
șită. V. Pușcașu s-a dasat pe 
locul 2 în seria sa. urmînd ca

de 
prin 

ceho- 
(min. 
seria

7—3. G. Molnar a făcut eforturi 
disperate în următoarele mi
nute de luptă și în ultimele se
cunde a reușit chi-ar să egaleze 
(8—8), dar decizia i-a fost acor
dată —

V. 
dov 
(PP- 
O. Dușa (p. tuș M. Hairaciura 
— U.R.S.S.), aflați la cea de a 
doua înfrîngere, au fost elimi
nați. Șt Goraș (52 kg) p.p. 
(4—7) la L. Szabo (Ungaria) și 
D. Buta p. tuș P. Rauhala 
(Finlanda), continuă concursul 
care se încheie duminică.

lui Broșteanu.
Vișan (p. sup. A. Mehme-
— Bulgaria), Gh. Fodore
L. Ciota — Polonia) șl

Costin CHIRIAC

VIRGINIA RUZICI LA A TREIA
VICTORIE

O La Amelia Island, In S.U.A., 
în turul ni al turneului femi
nin Virginia Ruzici a întrecut-o 
cu 4—6, $~~3 Bonnie Ga-

rezultate : 
6—3, 7—6, 

Evert

C. M. de tenis de masă

1Â DUBLU, SPORTIVII NOȘTRI IN OPTIMILE PROBEI
NOVI SAD, 24 (prin telefon). 

C.M. de tenis de masă conti
nuă cu întrecerile individuale. 
Reprezentanții noștri au rămas 
în cursă doar în probele de 
dublu, calificîndu-se în optimi. 
La feminin, Eva Ferenczi, Olga 
Nemeș, depășind pe Uhlikova, 
Hrachova (Cehoslovacia) cu 
3—2 (—14, 18, —17, 17, 14) și 
pe al doilea cuplu favorit al 
probei, Perkucin, Ba liniei (Iu
goslavia) cu 3—1 (19, —15, 20, 
11), în 30 minute, vor juca du
minică dimineața cu Lee SooJa, 
Kim Kyung Ja (Coreea de 
Sud). La masculin, dublul nos
tru Doboși, Crișan a ajuns tot 
în optimi, întrecînd, pe rînd, 
perechile Kreris, Sevcenko 
(U.R.S.S.) cu 3—2 (15, —17, 19, 
—17. 16) și pe Martin (Franța),

Kreisz (Ungaria) cu 3—2 (—16, 
—22, 15, 16, 22) și vor juca du
minică cu cuplul suedez Bengts
son. Karlsson.

Alte rezultate ale sportivilor 
noștri — dublu mixt : Flores- 
cu. Nemeș — Thorsell, Lind- 
blad (Suedia) 1—2 (19, —10,
—10), Crișan, Ferenczi — Ko- 
sanovici, Ostarek (Iugoslavia) 
0—3 (—18, —15, —18) ; dublu 
feminin: Alboiu (România),
Shimpoo (Japonia) — Ham- 
mersley, Jarvis (Anglia) 0—3 
(—12, —18, —13) ; simplu : Ne
meș — Popova (U.R.S.S.) 2—3 
(—16, 17, —15, 19, —19), Fe
renczi — Kawanighashl (Japo
nia) 0—3 (—8, —13, —18), Al
boiu — Vriesekoop (Olanda) 
0—3 (—6, —12, —8), ieșind din 
cursa pentru medalii. z

ctusek (S.U.A.). Alte 
Shriver — Pinterova 
Jaeger — Hobbs 6—0, 
Lloyd — Marșilcova, 
Navratilova — Rinaldi 
Hanika — Wade 4—6, 
Jausovec — Mandlikova 
6—2.

9 tn ultimul turneu al circui
tului italian („Masters"), la Ro
ma, Florin Segă-rceanu s-a ca
lificat pentru semifinale, învin- 
gtnd pe italianul Roberto Me- 
n-eschincheri cu 6—2, 5—7, 5—1. 
In sferturile de finală ale probei 
ele dublu : Bucur, Sundstroem 
— ZugareUl, Barr 2—6, 1—6.
• In turul H al turneului de 

la Bournemouth (Anglia) Floren
ța Mihai a dispus cu 6—1, 6—1 
de franțuzoaica Vemnes.

Pregătirile baschetbaliștilor 
pentru Universiadă

ROMÂNIA -
CEHOSLOVACIA B 90-76

în turneul de șah de la Moscova

DOAR 3 JUCĂTORI (intre care 
și Fl. Gheorghiu) NEINVINȘI !

MOSCOVA, 24 (Agerpres). — 
Președintele federației internațio
nale de șah (F.I.D.E.), Fridrik 
Olafsson (Islanda), care a venit 
să asiste la turneul internațional 
de la Moscova, a declarat unui 
corespondent al agenției ,,TASS“: 
„Acest turneu, care a ocupat un 
loc important in calendarul șahu
lui internațional, s-a desfășurat 
în condițiuni foarte bune".

Remarcînd înaltul nivel al a- 
cestui concurs comentatorul de 
șah al agenției ,,TASS“ mențio
nează că numai trei participanțl: 
campionul mondial Anatoli Kar
pov, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu și marele maestru 
sovietic Lev Polugaevski au reu
șit să evite în fr îngere a în cursul 
acestui puternic turneu.

In runda a treia a turneului 
„Costa del Sod-, care se des
fășoară la Malaga, marele ma
estru român Victor Ciocâltea l-a 
învina în 41 de mutări pe spa- 
niokil Rlvas. Tal a cîștigat la 
Martin, iar în partidele Ivk»v — 
Vera și Cson — Mar o viei a fost 
consemnată remiză.

BRAȘOV, 24 (prin telefon), ta 
continuarea pregătirilor șl toate
lor In vederea Universiadei, se
lecționata masculină studențească 
de baschet a țării noastre a sus
ținut. vineri în Sala sporturitor 
din localitate, prima dintre cele 
trei tntîlnirl programate să le 
dispute In compania reprezenta
tivei secunde a Cehoslovaciei. 
După un început mal dificil (oas
peții au condus cu 12—6), spor
tivii români au pus treptat stă- 
pînire pe joc și au învins ta fi
nal cu scorul de 90—76 (47—39). 
Au marcat Niculescii 2S, V. Ion 
ÎS. Cerztat 12, Uglal ÎS, Căpușaa 
6, Ermurache 5, Fluturaș 4, Op- 
șitaru 4, Carpen 2, Gh. Dumitra 
2 (a mal jucat Flaundra) pentru 
învingători, respectiv Krivosik 
15, Kristnik 13, Faltyner 13, Kurka 
9. Kullch 10, Voltner 8, Burgr 2, 
Vydral 1. Au arbitrat M. Diman- 
cea (România) și J. Egr (Ceho
slovacia). Sîmbătă (ora 18) și 
duminică (ora 10) au loc urmă
toarele partide România — Ceho
slovacia B.

Dumitru STĂNCULESCU

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAJĂ
STOCKHOLM, 

In campionatul 
chel pe gheață 
Germania sl 
(0—3, 3—1, 3—0).

24 (Agcrpres). — 
mondial de ha- 
(grupa A), R.F.
Finlanda :

S.U.A. a cîștigat cu 7—3 (2—1, 
3—1, 2—1) partida cu Olanda.

In clasamentul turneului pen
tru locurile 5—8 conduce S.tJA. 
• p, urmată de Finlanda 7 p, 
R.F. Germania 5 p și Olanda S p.

• • •0 LAVIȚĂ OLTENEASCĂ ÎN INIMA PARISULUI0 LAVIȚĂ OLTENEASCĂ ÎN INIMA PARISULUI...
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Parisul oferă vizitatorului sumedenia d« locuri 
care trebuie văzute Dar cu c« sâ începi î... Să 
începem, totuși, cu Luvrul. Am vrea sâ vedeai 
totul, dar de la început îți dai seama că este 
o intenție imposibil de realizat : Luvrul are 
225 de sail și numai după cîteva ore petrecute 
„intra muros" ești amețit Așa câ ne fixăm, 
pentru azi, cîteva puncte de reper, lată, mori 
întîi, dominînd cu înălțimea el, „Vidoria de la 
Samothrace". Un meșter anonim a dărui t-o lu
mii cu mai bine de două mii de anf In urmă, 
spre desfătarea tuturor. Bîzîitul de bondar al 
aparatelor de filmat este întretăiat de țăcănitul 
celor de fotografiat, în ciuda faptului câ, de 
la intrare, fuseserăm avertizați câ filmatul și fo
tografiatul sînt... interzise !

Intr-un tîrziu, cu greu ne desprindem de su
perba statuie. înainte de a urca spre „Glo- 
conda" lut Leonardo da Vinci, hal sâ coborlm 
spre sâlîle de antichități orientala șl, mat ales, 
spre cele egiptene loto „Scribul", faimosul scrib a 
cărui imagine o cunoșteam din cârțUe de Isto
rie, este in fața noastră I latâ șl 'uriașa statuie 
a lui Ramses II, care vorbește, tn încremenirea 

.el, de dincolo de secole. Cîteva sâfi mal de
parte „Venus din Milo* etaleazâ suplețe, tre-

museța senină ;l echilibru. 'Apoi zîmbetu! enig
matic al „Glocond.l", păzită de polițiști și de 
un perete de sticlă kicasabllă...

Dar destul pentru azi cu luvrul. Soarele de 
afară ne face bine. Pomhn spre grădinile Tuile
ries, din apropiere. Pe un mic platou, un pilc 
de bărbați tineri, dar șl mal puțin tineri, adu
nați pe două șiruri, ne trezesc interesul. Slnt 
spectatorii, nellpslțll spectatori de la petanque, 
acest Joc cu blie, specific franțuzesc, atit de 
popular pe aceste meleaguri. Incit chiar ți In 
puținele minute de pauză de lucru, parizienii 
1,1 dau intilnlro la petanque, un mod de a 
face mișcare, exercițiu fizic, ceea ce le între
ține buna dispoziție. De fapt, chiar in metroul 
cu oare venisem la Luvru am găsit un pliant 
prin caro eram informați că, ovlnd ca scop 
răspândirea sportului, ziarul „LTquipe", împreună 
cu institutul național ol sporturilor, cu Muzeul 
sportului șl o serie de federații, organizează 60 
de manifestații sportive In principalele stații de 
metrou : demonstrații șl turnee de tenis de 
masă, do „box francez" (un box in care sînt 
admise șl loviturile cu piciorul), do lupte, judo 
șl disciplinele asociate expoziții do trofee spor
tive, proiecții de filme cu subiecte adecvate.

1

ANIȘOARA MATEI Șl ECHIPA RUMAMEI 
MEDALIATE CU AUR LA PISTOL STANDARD

SOFIA, 24 (prin telefon). In 
prima zi a Balcaniadei de tir 
la arme cu glonț, ce se desfă
șoară în capitala Bulgariei, re
prezentanții României au avui 
o comportare frumoasă, el 
fiind printre animatorii compe
tiției. Specialistele românce ale 
noii probe olimpice — pistol 
standard, au evoluat excelent, 
ele situîndu-se, tot timpul pe 
prim-planul luptei pentru locu
rile de Pe podiumul de pre
miere. în final, Anișoara Ma
tei a reușit performanța de a 
deveni campioană balcanică cu 
589 p (record național egalat), 
întrecînd cu 3 p pe albaneza 
Elisabeta Karaboli, campioană 
europeană în 1979. Ana Cioba- 
nu a ,,mers“ și ea bine, ciști- 
gînd barajul pentru locul 3 și 
medalia de bronz, iar echipa 
țării noastre (Anișoara Matei. 
Ana Ciobanu și Elena Ghe- 
roaie) a totalizat 1747 p — nou 
record balcanic și național — 
și a cucerit medalia de aur a 
competiției.

Tot în cursul dimineții s-a 
desfășurat proba de pistol li
ber, în care primele trei locuri 
au revenit sportivilor țării gaz
de. iar pistolarii noștri au pier
dut. la numai trei puncte, locul 
I pe echipe.

REZULTATE TEHNICE — 
pistol standard 60 f senioare: 
1. Anișoara Matei (România) 
589 p, 2. Elisabeta Karaboli 
(Albania) 586 p, 3. Ana Cioba
nu (România) 579 p, ...5. Elena 
Gheroaie 579 p. Pe echipe : 1. 
România 1747 p, 2. Albania 
1739 p, 3. Bulgaria 1723 p. Pis
tol liber — 60 f seniori : L L. 
Popov (Bulgaria) 559 p... 5. 14- 
viu Stan 553 p, 6. Teodor Taș- 
că 553 p, 7. Constantin Țlr- 
loiu 552 p, 8. Marinică Trușcă

ANIȘOARA MATEI
552 p. Pe echipe : 1. Bulgaria 
2213 p, 2. România 2210 p, X 
Grecia 2164 p.

în întrecerile de dugă-amiază 
trăgătorii noștri au avut o e- 
volutie neconcludentă, ocupind 
locuri modeste în clasamentele 
de pușcă standard senioare și 
pistol liber juniori. La această 
întrecere, doar Vasile Popa a 
reușit să se apropie de rezul
tatele primilor clasați.

REZULTATE TEHNICE — 
pușcă standard 60 f.c. senioare: 
L Stefka Zaikova (Bulgaria) 593 
P, ...8 Dumitra Matei 588 p, 9. 
Roxana Lămășanu 588 p. Pe 
echipe : 1. Iugoslavia 1767 p, X 
Bulgaria 1755 p, 3. Grecia 1739 
p. (noi nu am prezentat echi
pă). Pistol liber 60 f juniori: 
1. M. Stoianov (Bulgaria) 542 p. 
...4. Vasile Popa 531 p (la ega
litate de puncte cu locul trei), 
5. Sorin Babii 528 p, ...7 Mihai 
Dragomirescu 523 p.

întrecerile se încheie dumi
nică după-amiază.

Radu TIMOFTE

în „Cupa Europei'4 la scrimă

SPADASINII DE LA STEAUA-PE LOCUL 2
HEIDENHEIM. 24 (prin te

lefon). Start excelent al spada
sinilor de la Steaua în „Cupa 
Europei" ; 13—3 cu “ 
penhaga, campioana 
cei, si 14—1 (dublă 
cu F. K. Innsbruck, 
Austriei.

Apoi, alte victorii___ ______
netezit spadasinilor noștri cam
pioni drumul spre finala com
petiției : 9—6. cu campioana 
Poloniei. F. K. Wroclaw, și 9—5 
cu S. K. Heidenheim. în semi
finalele întrecerii (Zidaru 3 v„ 
L Popa. Bărăgan și R. Szabo 
cîte 2 v„ respectiv Hauck 2 ▼. 
Si Antoniuk 3 v.)

Cu această ultimă victorie. 
Steaua, deținătoarea trofeului.

F. K. Co-
Danemar- 

înfrîngere) 
campioana

care le-au

IAR SABRERil
BUDAPESTA, 24 (prin tele

fon). Un număr de 11 echipe 
(din 10 țări) au fost prezente 
vineri la starul „Cupei Euro
pei" la sabie, competiție găz
duită de „Sportcsarnok". Con
form regulamentului competiției 
țara organizatoare participă cu 
două echipe, Honved. și Vasas, 
ambele din Budapesta.

etc. Cîteva zile mai tîrziu, în stațiagimnastică __  _ ......................... ......... _ ____
de la Châtelet aveam 'să-l vedem pe Secretin, 
anul dintre cel mal renumiți jucători de tenis 
de masă din Franța și din lume, înconjurat de 
o puzderie de tineri, cărora le explica modul 
cum trebuie Xă paleta in mină...

Dar noi, ca români, cea mal mare surpriză 
aveam s-o trăim ziua următoare, cind am 
tat ,,Centrul Georges Pompidou", aflat pe 
toul Beaubourg. Inaugurat relativ recent, 
1977, edificiul — un paralelipiped uriaș, cu 
tură metalică șl pereți din sticlă, incit din 
dă privești la activitățile dinăuntru

vtak 
P la

in
o$a- 
stra- 

_ ______. uimește
de la bun început : pare o construcție în lu
cru, acoperită cu o schelărie metalică, o uzină 
sau, dacă vreți. Judecind după gurile de ae
risire, o imensă navă. Există aici săli de ex
poziții, de conferințe, o bibliotecă vastă, un 
centru de creație industrială, un institut de cer
cetări șl de coordonare acustică și muzicală ca 
șl, Instalat Ir două etaje, Muzetrf națloncrl de 
artă modernă.. Surpriza de-abia acum vine : 
în fața unei aripi a „Centrului" întiinim atelie
rul Iul Constantin Brâncușl, „reconstrucție fi
delă", ne asigură o placă de marmură instalată 
pe unul din pereții exteriori, a atelierului pe 
care sculptorul l-a ocupat timp de 30 de ani 
în Impasse Ronsln. Intram cu sfiala, parcă 
pentru a nu deranja. Ghidul ne asigură că to
tul a fost aranjat la fel ca In *’ '
sculptorului. „începutul lumii", 
Fogany", „Cocoșul", machete ale 
nitului de Ia Tg- Jiu, toate atît 
orice mare muzeu al lumii. sînt 
camerele atelierului său. __  _
presionează cel mai mult este să vedem aid, 
tn mijlocul Parisului, o laviță oltenească șt un 
ceaun pus pe pirostrii, gata pentru fiertură—

Mircea TUDORAN

timpul vieții 
„Domnișoara 

Coloanei tafl- 
d. dorit, la 
răiplndlte In 

Dar ceea ce ne Im-

I

s-a calificat în disputa pentru 
locurile I—II, întîlnind. ca sl 
anul trecut, pe F. K. Tau- 
berbischofsheim, campioana 
R.F.G.. care a dispus în semi
finale de campioana U.R.S.S.. 
TSKA. cu 9—3 (Pusch 2. Fischer 
3. G. Bormann 2. Kerr 2, resp. 
Lukomski. Kondogo și Abuhșa- 
medov ; Dunaev nici o victorie).

In partida finală, spadasinii 
noștri n-au mai evoluat la va
loarea arătată pînă atunci, 
pierzînd cu 9—2. Victoriile e- 
chipei Steaua le-au realizat 
răgan și I. Popa. In acest 
F. K. Tauberbischofsheim 
tigă actuala ediție a ..Cupei 
ropei" la . spadă. în timp 
Steaua se situează pe locul

Bă
lei, 
cls- 
Eu- 

ce 
doL

PE, LOCUL 4
Echipa campioană 

niei. Steaua, a cîștigat 
preliminară. întrecînd pe Slavia 
Sofia, campioana Bulgariei, cu 
9—6. De notat că în componen
ța formației bulgare au intrat 
finaliștii olimpici, frații Etro- 
polski, Ivanov și Dimitrov. O 
formație care practic se con
fundă cu reprezentativa Bulga
riei.

Cu această victorie. Steaua 
și-a cîștigat dreptul de a par- 
tldpa la turneul final. în care 
s-au mai calificat Honved (in 
frunte cu frații Nebald și Var
ga). Vasas (cu Gerevich și Ge- 
ddvari) și ȚSKA Moscova (cu 
Krovopuskov, Burțev și Aliohin 
si mai tinărul sabrer Ismailov) 
In prima partidă a turneului 
final. Steaua a întilnit Pe mul
tipla deținătoare a trofeului 
T-S.K.A.. în fata căreia a pier
dut la limită, cu 8—7. Medul 
s-e desfășurat tot timpul sub 
semnul echilibrului, victoria fi
ind decisă efectiv de ultimul 
asalt ! Âu punctat pentru Stea
ua : E Pop 3 v., C. Marin șl 
M. Mustață cîte 2 v, Oancea, 
ta schimb, n-a realizat nid o 
victorie (a dat doar trei tușe 
In întreaga partidă, ceea ce a 
constituit punctul nevralgic si 
cauza înfrîngerii echipei noas
tre campioane...). Aceeași situa
ție s-a repetat si în partidele 
următoare. Steaua pierzînd la 
Honved și la Vasas cu 
9—7. în celelalte meciuri s
Honved — Vasas 8—8 (64—62
td). Vasas — Ț.S.K.A. 9—5, 
T.S.K.A. — Honved 9—4. Cla
sament final : 1. Vasas Buda
pesta 2 v. 2. Ț.S.K.A. Moscova 
2 v. 3. Honved Budapesta 2 
4. Steaua 0 v.

a Ilomâ- 
grupa
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