
Campionatele europene de box

MARIN OUATU, ÎNVINGĂTOR
ÎNAINTE DE LIMITĂ ÎN FAȚA 

MEDALIATULUI OLIMPIC J. FRANEK! 
M. Ciubotarii realizează un spectaculos

K.O. in compania lui Z. Ganușev
TAMPERE, 5 (prin telefon). 

Maratonul pugilistic prilejuit 
de întrecerile celei de a 
XXIV-a ediții a Campionatelor 
europene de box, găzduit in 
„Palatul de gheată" din locali
tate. continuă în mijlocul unui 
viu interes din partea iubitori
lor sportului cu mănuși finlan
dezi. Si la cele două reuniuni 
programate marți, numeroși 
spectatori au înconjurat ringul 
de box. aplaudîndu-i cu gene
rozitate Pe combatanți. Fără a 
se ridica la un nivel tehnic 
deosebit, meciurile desfășurate 
pînă acum au scos totuși în 
evidentă, așa cum era de aș
teptat. în primul rînd. dirzenia 
boxerilor, dornici de a promova 
în etapele superioare ale com
petiției.

Printre cei care au urcat 
marți treptele ringului s-au nu
mărat și pugiliștii români Mi-

M. OUATU

hai Ciubotaru (semimijlocie) și 
Marin Ouată (mijlocie mică). 
Ouatu l-a întîlnit în gala de 
prînz Pe campionul cehoslovac 
J. Franek, iar Ciubotaru, în re
uniunea de seară, pe bulgarul 
Z. Ganușev. Partida Ouatu —

Gimnastele noastre s-au înapoiat in patrie

BUCHETULUI DE MEDALII-BUCHETE DE FLORI I 
PREȚUIREA ȘI MÎNDRIA NOASTRĂ!

. A intrat in obișnuință ca la 
fiecare înapoiere a gimnaste
lor noastre de la marile com
petiții — de la Skien sau Mos
cova, de la Fort Worth sau 
Copenhaga, din atîtea alte 
locuri unde au înscris pagini 
de aur in cartea sportului ro
mânesc — ele să intre pe ma
rea poartă aeriană a țării cu 
„buchete"1 de medalii, iar noi 
să le așteptăm cu buchete de 
'flori, cu dragoste și mîndrie. 
Așa a fost și aseară, după ce 
avionul companiei TAROM a 
aterizat la Otopeni, purtin- 
du-le, de la Madrid, via Zu
rich,- pe Cristina Grigoraș, Ro- 
dica Dunca, Emilia Eberle, Du- 
mitrița Turner, Mihaela Stă- 
nuleț, alături de care s-au 
aflat, ca fi în timpul pregătiri
lor și a concursului, antrenori 
și conducători ai federației de 
specialitate. Au venit să le fe
licite reprezentanți ai condu
cerii mișcării sportive, colege
le, familiilet numeroși iubitori 
ai gimnasticii, ziariști și marea 
noastră campioană, . Nadia Co
maneci. Iată un frumos gest de 
Colegialitate și prietenie.

ATANAS1A ALBU, ontrenoare : „Am folosit intens timpul scurt pe 
care l-am avut pentru pregătirea participării la campionatele euro
pene. punind accentul pe perfecționarea exercițiilor liber alese, pe ob- 
ținerea unei deosebite siguranțe in execuție și realizarea unei ținute 
exemplare. Acestea au ți fost atuurile fetelor noastre, care s-au bu
curat de frumoase aprecieri din partea spectatorilor ți specialițtilor*.

OCTAVIAN BELU, antrenor : „Prezența pentru prima oară la condu
cerea tehnică a unul lot reprezentativ mi-a creat sentimentul unei 
mari responsabilități. Am găsit la Școala generală numărul 7 din 
Deva, . pe lingă care lucrează lotul național, condiții excelente de 
pregătire, fiind primit cu brațele deschise. Colaborînd perfect cu an- 
trenoarea Atanasia Albu, am stabilit o serie de măsuri atit pentru 
campionatele europene, cit ți pentru perspectivă, acest prim pas 
reuțit. constituind imboldul spre o muncă ți mai susținută, capabilă 
să asigure alte ți alto succese, in care cred cu convingere*.

_NICOLAE VIERU, secretar responsabil al F.R.G. : „Sintem bucuroți 
că Școala românească de gimnastică se menține in centrul atenției 
specialițtilor din întreaga lume. Campionatele continentale de la 
Madrid au . însemnat mai mult decît confirmarea strălucită a talen
tului acestei mari sportiva care este Cristina Grigoraț ; ele au ară
tat tuturor că gimnastica noastră dispune de un potențial deosebit, 
fiind capabilă să lanseze mereu talente' în arena internațională*.

Franek a oferit celor prezentl 
un spectacol de mare tensiune, 
schimburile de lovituri dure 
declanșîndurse încă din pri
mele secunde ale luptei. După 
o primă repriză echilibrată, 
sportivul român se impune clar 
în fata adversarului său. care 
acuză tot mai des loviturile 
primite îndeosebi la figură. 
Rundul 3 se desfășoară în în
tregime în avantajul categorie 
al Iul Ouatu. El reușește Să-și 
expedieze adversarul la podea. 
Franek reia lupta, dar nu mai 
poate face fată atacurilor deo
sebit de eficace ale românu
lui și cedează prin abandon. 
Victoria lui Ouatu o putem a- 
precia ca prețioasă dacă ținem 
seama de faptul că cehoslova
cul Franek a fost medaliat cu 
bronz la J.O. de la Moscova. 
In turul următor. M. Ouatu îl 
va întîlni joi pe M. Takov 
(Bulgaria).

La prima Sa evoluție intr-o 
mare competiție internațională 
oficială, „semimijlociul" Mihai 
Ciubotaru a întîlnit un adversar 
dificil, deosebit de agresiv. Z. 
Ganușev (Bulgaria). Dar toc
mai această agresivitate exage
rată a constituit punotul său 
slab în fata unui ,.puncher" ca 
Mihai Ciubotaru. Boxerul ro
mân, bine pregătit fizic și pose
sor al unor lovituri năprasnice, 
a acceptat tactica de luptă a 
adversarului, răspunzlnd, la 
rîndul său, cu rafale de lovi
turi și contre de dreapta de
osebit de periculoase. După cum 
a decurs lupta în primul rund 
nu era greu de prevăzut că me
ciul celor doi rivali se va ter
mina înainte de limită. Și lovi
tura decisivă a reușit-o Ciubo
taru în cea de a doua repriză, 
făcîndu-și adversarul K.O. In 
turul următor. Ciubotaru va 
boxa joi cu suedezul V. Kos- 
kela.

în programul galelor de azi : 
C. Tițoiu — W. Prosch (R.D.G.). 
G. Donici — P. Skrzecz (Polo
nia). D. Șchiopu — I. Musta- 
fov (Bulgaria), V. Silaghl — 
T. Uusivirta (Finlanda).

Emoțiile din Palacio de De
portez au trecut in amintire. 
Cristina Grigoraș e acum des
tinsă, un zimbet cald luminîn- 
du-i chipul. Nu-și poate ascun
de bucuria, și e firesc să fie 
așa: această fată frumoasă de 
15 ani a învins-o, la sărituri, 
pe campioana absolută Maxi 
Gnauck, fiind singura dintre 
sportivele prezente la Madrid, 
care se poate lăuda cu o ase
menea performanță ! Succesul 
capătă proporții deosebite cină 
este obținut chiar la debutul 
în competiția continentală și 
este întărit de un f oarte prețios 
titlu de vicecampioană a Eu
ropei la individual compus și 
de medalii la alte două apara
te. Rodica Dunca are, la rîn- 
du-i, cu ce se minări, ea adu- 
cînd cu sine prima medalie 
cucerită la un mare concurs.

„Bucuria obținerii primului 
meu succes la o asemenea com
petiție este cu atît mai mare 
cu cît îl pot dedica aniversării 
celor 60 de ani de la înființa
rea Partidului Comunist Ro
mân, căruia mă simt datoare 
să-i exprim sentimentele de
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LARGĂ CONTRIBUȚIE
A SPORTULUI ROMÂNESC LA COOPERAREA 

ÎN ARENA INTERNAȚIOHALĂ
Unul din atributele deosebite 

ale sportului este si acela de a 
uni. de a strânge laolaltă oa
menii, de a-i face să se apro
pie. să se împrietenească. în
trecerea sportivă de unul sin
gur nici nu e de conceput. 
Competiția implică în mod ne
cesar cel puțin doi oameni, ceea 
ce duce la un plural plin de 
semnificații umanitare și so
ciale.

Mișcarea sportivă românească 
condusă de Partidul Comunist 
Român a dat. din primele sale 
zile, un conținut atotcuprinză
tor si aprofundat acestei mi
siuni eficace a sportului în do
meniul înțelegerii reciproce și 
al relațiilor prietenești. în toa
te sferele și in primul rînd în 
arena internațională.

Subliniem acest lucru de la 
înceout. pentru că trebuie să 
arătăm că în sportul din România 
lucrurile nu au fost întotdeau
na concepute sub această lumi
nă. In perioada interbelică, dar 
mai ales în anii dinaintea de
clanșării celui de al doilea răz
boi mondial, sub influenta gru
părilor de dreapta, naționalis
te. de tip fascist, si în sportul 
românesc și-au făcut loc atitu
dini de șovinism, au apărut ma
nifestări ale urei de rasă etc. 
Era epoca în care a putut fi 
legiferat absurdul principiu nu
mit „numerus clausus". potrivit 
căruia. în echipele naționale de 

recunoștință pentru minunatele 
condiții de pregătire și de a- 
firmare asigurate. Sînt convin
să că noi, gimnastele, vom fi 
și în continuare la înălțime!" 
Cuvintele campioanei europene 
Cristina Grigoraș demonstrea
ză, și ele, maturitatea tinere
lor noastre gimnaste, maturita
te manifestată in orice împre
jurare, constituind o garanție 
a viitoarelor izbînzi.

Geo RAEJCH1

Dupâ campionatele Balcanice de la Plovdlr

START DE BUN AUGUR
AL „FLOTILEI" CAIACULUI Șl CANOEI 

In sezonul international
Pe apele lacului din comple

xul sportiv al frumosului oraș 
bulgar Plovdiv s-a desfășurat 
cea de a 6-a ediție a Campio
natelor balcanice de caiac-ca- 
noe. După cum se știe, la în
trecere au fost prezenți spor
tivi și sportive din Bulgaria, 
Iugoslavia și România, țări în 
care caiacul și canpea au o 
mare răspîndire si ai căror re
prezentanți sînt laureat! obiș
nuit! ai marilor competiții ca 
J.O., C.M. ș.a. Este suficient să 
amintim doar de cîțiva dintre 
ei pentru a ne face o imagine 
asupra valorii ridicate a bal
caniadei. Matya Ljubek, Milan 
Ianici și Iovan Djolici (Iugosla
via), Liuben Ljubenov și Vania 
Geșeva (Bulgaria), Ivan Pat- 
zalchin, Toma Simionov și Ion 

Bîrlădeanu (România). De aceea. 

fotbal nu puteau figura decît 
un număr limitat de sportivi 
asa-numitî ..minoritari". după 
formula 8+3...

Asemenea vremuri au apuș 
In clipa în care Partidul Co
munist Român a statuat uni
tatea si frăția dintre toti fiii 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate. Solutionarea justă 
a problemei naționale a fost 
una din cuceririle importante 
ale regjjnului nostru. Iar o a- 
Semenea concepție, care con
damnă învrăjbirea națională si 
militează pentru omenie în toa
te împrejurările si peste 'tot, a 
dat bogate roade și în politica 
internațională a partidului nos
tru. Enuntind cu hotărîre sl 
consecventă principiile sale 1- 
muabile de politică externă, 
privind egalitatea în drepturi.

An înflorii cclăfilc industriei - cctâțilc sportului

Ca să cunoaștem ceva despre 
Galatiul sportiv de astăzi vă 
propunem să plecăm de la a- 
ceastă cifră : 11 200. Ea repre-
zintă totalul sportivilor legiti
mați în cluburile și asociațiile 
marelui centru industrial de la 
Dunăre, port impresionant al 
„fluviului-amiral" european. Ră- 
mînînd încă puțin în lumea ci- 
frelor-bilanț. să vă mai spunem 
că Galatiul are actualmente 51 
de secții de nivel republican, 
că peste 250 de profesori de e- 
ducație fizică predau în școlile 
și facultățile gălătene. că peste 
50 000 de copii sînt testați anual 
în vederea selecționării în sec
țiile de performanță. Bazele 
sportive sînt și ele la înălțimea 
orașului, tin pasul cu rapida 
dezvoltare a lui. Mîndria Ga- 
latiului este patinoarul artificial, 
dar și Sala sporturilor repre
zintă o frumoasă realizare a 

.genului, ca si moderna popică- 
rle Voința. Un model de bază 
sportivă complexă este cea a 
S.N.G.. cu terenuri de fotbal, 
volei, baschet, sală de antrena- 

succesul reprezentanților noștri 
— învingători în 9 dintre cele 
13 curse — este cu atît mai va
loros și dacă nu ar fi fost co
mise cîteva inexactități în 
cursele individuale de caiac și 
canoe simplu victoria „flotilei" 
noastre ar fi fost și mai răsu
nătoare.

Iată cîteva aprecieri despre 
ceea ce am văzut în cele două 
zile de concurs de la Plovdiv. 
Deși la primul lor start oficial 
din actualul sezon, trebuie spus 
că toți sportivii români prezenți 
în cele 13 probe au arătat că 
sînt bine pregătiți, că acumulă
rile ulterioare vor face ca fie
care dintre ei să înregistreze 
noi salturi pe scara valorii re
zultatelor ce pot fi obținute. 
Desigur, 9 victorii în compa
niile de care am amintit ax

respectul independentei și su
veranității naționale, neameste
cul în treburile interne, avan
tajul reciproc, rezolvarea di
ferendelor pe calea tratative
lor — partidul si statul nostru 
au acționat cu răspundere fată 
de interesele poporului și fată 
de cauza generală a păcii în 
lume-

Victor BĂNCIULESCU

(Conținuare in pag. 2-3) 

ment. bac pentru canotaj etc. 
N-am uitat grupul bazelor mari, 
al stadioanelor. Conduce în cla
samentul caDacitătilor Dunărea.
cu peste 20 000 de locuri, dar șl 
stadioanele Portului roșu șL 
mai cu seamă. Otelul contează 
ca yțntre vitale ale sportului de 
performantă. Ce poate face pa
siunea. unită cu spiritul gospo
dăresc. ne-a relevat veritabilul 
..plămîn al tenisului". baza 
I.C.M.S.G.. cu cele opt terenuri 
realizate prin munca si efortul 
pasionatilor acestui sport. SI. 
fără dorința enumerării exclu
sive a bogatei palete de baze 
și instalații sportive gălătene. 
să amintim (doar ne aflăm pe 
malul Dunării !) de numeroa
sele baze nautice, multe ame
najate și pe malurile lacurilor 
din preajma orașului.

Să deschidem mica noastră 
călătorie, prin unele cluburi șl 
asociații, cu popasul făcut la

Effimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

Agafla Buhaev, secondată de 
medaliata olimpică cu argint 

Vania Geșeva
avea darul să creeze o stare da 
mulțumire, dar antrenorul fe
deral și coordonator al lotului

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2-3)
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LARGĂ CONTRIBUȚIE A SPORTULUI 
ROMÂNESC LA COOPERAREA 
ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ

(Urmare din pag. 1)

Cu un atare model de con
duită in arena internațională, 
mișcarea sportivă românească 
avea toti sortii izbîndel în crea
rea unui prestigiu mondial, da
torat fără îndoială înaltelor 
performante ale splendizilor 
noștri sportivi, dar in aceeași 
măsură si atitudinii noastre 
ferme morale. în toate proble
mele principiale ale sportului 
international.
Cuvintele tovarășului NICOLAE 

CEAUSESCU ne-au fost ghid 
și în acest domeniu : „Noi ve
dem în participarea Ia com
petițiile internaționale un mij
loc important de dezvoltare a 
prieteniei si colaborării tinere
tului nostru cu tineretul din 
celelalte țări, de adîncire a cu
noașterii si înțelegerii recipro
ce între popoare".

Nu .e de mirare că an de an 
consemnăm prezenta sportivilor 
români la sute si sute de în- 
tîlniri internaționale, acasă sau 
pesto hotare. Renumele sportu
lui nostru — cu ..scoli" de an
vergură universală, cum sînt 
cele de gimnastică, de handbal, 
de lupte de caiac-canoe etc. —

a făcut înconjurul lumii. Capa
citatea noastră organizatorică 
în manifestări internaționale a 
dat o nouă aură reputației de 
ospitalitate a poporului român. 
Sportul nostru întreține relații 
cu organizații sportive din toa
te continentele si are reprezen
tanți în majoritatea covirșitoa- 
re a organismelor internaționa
le. dovedind înalte aptitudini în 
rezolvarea problemelor de con
solidare a prieteniei st înțele
gerii între tinerii sportivi de 
pretutindeni. Organizarea „U- 
nlvcrsiadei" la București este 
o nouă dovadă.

Oglindă firească a politicii 
internaționale a partidului nos
tru. mișcarea sportivă româ
nească a militat consecvent 
pentru înțelegerea activității 
sportive, ca un element de com
prehensiune. de prietenie si 
de pace, ca modalitate de pro
movare a unor relații noi. de 
colaborare multilaterală.

De multă vreme se știe că 
sportul în sine este un limbaj 
universal. Cu atît mai mult 
este necesar ca acest limbaj 
să fie utilizat în spiritul co
operării. Urmînd principiile

de politică externă ale statului 
nostru, mișcarea sportivă ro
mânească a susținut ideea că 
sub flamura întrecerilor pașni
ce se pot reuni oameni de pre
tutindeni. înscriindu-se printre 
militantele active pentru întă
rirea colaborării si în acest 
domeniu.

O amintire personală va în
tregi, nădăjduim cu folos, a- 
cest tablou. In 1975 se tinea la 
Dresda cea de a doua ediție a 
Conferinței sportive europene 
bienale. în cursul căreia dele
gația română a propus ca do
cumentele forumului sportiv 
continental să fie înaintate 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, 
pentru integrarea realizărilor 
ne plan sportiv în ansamblul 
operei de asigurare a spiritu
lui colaborării pașnice pe con
tinentul nostru. Aceasta era — 
printre alte acțiuni, pe plan o- 
limpic sau pur sportiv — o 
nouă contribuție a sportului ro
mânesc la cooperare în arena 
internațională.

GALAȚIUL Șl AVÎNTUL SĂU IN ACTIVITATEA DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ
(Urmare din pag. 1)

Otelul, asociația marelui combi
nat gălătean. Otelul Galați va 
fi. cu siguranță, un nucleu de 
renume si forță al performan
tei. El este astăzi mai cu seamă 
un harnic aniihator al sportu
lui de masă, ceea ce ni se pare 
garanția avansării în aria ma
rilor rezultate. La Otelul am 
găsit o solidă așezare a între
gului sistem de competiții popu
lare Pe însuși sistemul de func
ționare a uriașului combinat. 
Primind un sprijin important 
din partea Comitetului de 
partid, al celui sindical, găsind 
la conducerea combinatului o 
mare si efectivă înțelegere a 
necesității susținerii activității 
sportive. Otelul oferă miilor de 
oameni ai muncii ore de des
tindere si de sănătate prin ne
număratele întreceri de fotbal, 
atletism, handbal, șah. tenis de 
masă. La o complexă competi
ție de exemplu. ..Cupa pe ra
muri de producție", s-au înre
gistrat peste 10 000 de partici
pant!. Se bucură de un mare 
aucces campionatul de fotbal al 
combinatului ; sînt înscrise 109 
echipe și entuziasmul celor de 
Pe gazon se unește cu cel al 
miilor de spectatori, pasionați 
susținători ai formațiilor în 
care evoluează tovarășii lor de 
muncă.

Complexul „Sport și sănătate" 
a angrenat aici peste 3 000 de 
concurent!, iar gimnastica la 
locul de producție peste 1 000. 
Spuneam că aceste acumulări 
de cantitate nu sînt decît pre
ludiul unei masive apariții a 
Otelului și în aria marii per
formante. El și-a făcut deja 
intrarea prin cîteva ramuri. O 
să așezăm în fruntea enume
rării pe cea de aero și navo- 
.modelism. o colecționară de tit

luri naționale și promitînd o 
ascensiune și mai viguroasă. 
Consecință logică, am adăuga 
noi, a pasiunii celor din secție, 
dar și a condițiilor favorabile 
de activitate. Fotbalul anunță 
promovarea în ..B“ și ambițiile 
si dorințele nu s-ar opri (se 
pare) doar la secunda literă a 
alfabetului... Atletismul, cu Gh. 
Zaharia ca principal performer, 
boxul, parașutismul, moto, auto 
si șahul sînt celelalte secții de 
performantă pe care le consi
derăm muguri ai unei viitoare 
activități încununată cu recor
duri și campioni de prima mînă 
Si în cit mai multe discipline.

O altă inimă, mereu tînără 
și vie. a sportului gălătean. 
bate la C.S.U. Din 1952, cînd 
lua ființă, și pînă astăzi, clu
bul studenților gălăteni a ținut 
și tine sus steagul performan
tei prin echipele sale de volei, 
baschet, fotbal, handbal, prin 
secțiile de atletism, aero și 
navomodelism. Sigur, au exis
tat momente de vîrf sau de că
dere ale formațiilor sale : dar 
linia generală a prezentei spor
tivilor de la C.S.U. poate fi 
considerată ca ascendentă, re- 
prezentind contribuția principa
lă în zona performantei spor
tului gălătean. Conferențiarul 
universitar D. Sîrbu — vice
președintele clubului —. a că
rui activitate se confundă cu 
viata clubului, un gălătean le
gat cu trainice rădăcini de ora
șul natal, ne-a vorbit si despre 
o interesantă inițiativă a ca
tedrei de educație fizică și sport 
din cadru] învătămîntului uni
versitar local, al cărei șef este. 
Anume, s-a luat hotărîrea ca 
ramurile de sport incluse în 
programă să fie în concordantă 
cu viitoarea specialitate a stu
denților. De pildă, natatia pen
tru cei de la piscicultura, at
letica grea pentru cei de la

metalurgie ș.ajn.d. Notăm re
marcabila idee, ca o pildă de 
adaptare a activității sportive 
Ia cerințele pregătirii complexe 
a studenților. O bază cochetă 
si perfect întreținută reprezintă 
un punct de mică mîndrie (jus
tificată) a celor de la C.S.U. 
(secretar : R. Șerban). Terenuri 
de baschet, volei, tenis, hand
bal. sectoare pentru atletism, o 
sală (o vreme, principala din 
Galați) — iată ce cuprinde a- 
ceastă bază, utilă si sportului 
de performantă (vezi echipele 
C.S.U.) și celui de masă (vezi 
Întrecerile ..Daciadei". competi
țiile pe facultăți). C.S.U. pre
gătește o „Regată a Universi
tății Galati" și dorește să fie 
cît mai bine reprezentat la 
Universiadă în echipele Româ
niei.

Doar două popasuri în 
centre vitale ale sportului gă
lătean. Dar mai sînt destule 
asemenea centre 1 Ancora, 
C.S.M. Dunărea, Voința, clubu
rile sportive școlare ale orașu
lui aduc și ele contribuții pre
țioase în ascensiunea Galațiu- 
lui. odinioară prezentînd în pei
sajul sportiv doar meciurile de 
fotbal ale Gloriei C.F.R. și ga
lele de box. „Ne străduim să 
realizăm creșteri de calitate în 
ramurile de sport cu principală 
pondere, ne spunea Florin Ba- 
laiș. prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S.. unul si același cu 
reputatul antrenor de volei. 
Forța economică a orașului nos
tru ne obligă la pași mai multi 
și mai mari în domeniul spor
tului. Deosebitele realizări de 
pînă acum, rod al grijii parti
dului fată de sport, sint baza 
ofensivei noastre. Marea ceta
te industrială care este astăzi 
Galatlul, importantul port la 
Dunăre care este orașul nostru, 
trebuie să devină o și mai pu
ternică cetate sportivă".

DUMINICĂ
tragere

I

CU

Luna aprilie, capricioasă în 
acest an parcă mai mult ca 
orieînd. a adus și în scrima 
noastră dese schimbări „baro- 
metrice" : cînd ..timp frumos", 
cu speranțe certe de primă
vară. cînd „vreme închisă", ca
re te. întorcea (la propriu și 
la figurat) Ia temperaturile și 
precipitațiile iernii. ..Barome
trul" scrimei a fost în luna 
care a trecut Cupa Europei, la 
spadă Și sabie, precum și edi
ția 1981 a Campionatelor mon
diale de tineret.

Să încercăm să deslușim a- 
cum semnele prognozei (cu a- 
proximatiile meteorologilor 1) 
pentru anotimpul verii, mai 
bine zis al lunii lui Cuptor, 
atunci cînd la Clermont 
Ferrand și Bucuroști se vor 
desfășura cele mai importante 
competiții internaționale ale 
anului. Campionatele mondiale 
de seniori și. respectiv. Univer
siada.

Spadasinii au dovedit din

trebuie să înțeleagă acest lucru.
Sabia, certitudinea de ieri, 

semnul de întrebare de azi. a 
programat la Budapesta. cu 
ocazia Cupei Europei si a Tro
feului Hungaria, un test impor
tant. în vederea marilor com
petiții din vară. Și iată că sa- 
brerii de la Steaua, multiplii 
campioni naționali, cei care con
stituie osatura echipei reprezen
tative. au fost Pe punctul de 
a reveni pe podiumul european, 
chiar si în condițiile speciale 
in care dintr-un cvintet (Ioan 
Fop. Cornel Marin, Marîn Mus
tață. Ion Pântelinionescu 'și 
Emil (lancea) a rămas, practic, 
un terțet, căci Pantelimonescu 
s-a accidentat în preliminarii, 
devenind indisponibil, iar Oan- 
cea a făcut doar act de pre
zentă, ncînregistrînd nici o vic
torie în turneul final ! Faptul 
că si în asemenea condiții re
prezentanții noștri au pierdut 
la limită toate partidele din 
turneul final. în compania re-

dutabileloi 
și Ungari, 
bune din 
găm preze 
tre finaliș 
ria și con 
toare a lu 
la ..mondi. 
torie asur 
lului. sovi 
mit să of 
depășit p< 
acum obli 
deosebite 1 
unde nu 
pe podium 
Și încă o 
REA TEH 
DE SĂBII 
ATENȚIE 
L URILOR 
tunci cînd 
zentanții i 
din mînă 
Chiculită 
tineret, ce 
exemplul <

nou că atunci cînd se iau în 
serios (adică nu fac rabat pre
gătirii și sînt cu gîndul la 
obiectivul major al performan
tei și nu la alte probleme, a- 
diacente sau personale) pot să 
se afle în lupta pentru supre
mație. La Cupa Europei, spa
dasinii de la Steaua s-au aflat 
și în acest an. la Heidenheim, 
în finală, alături de rivalii lor 
de la ultimele ediții, vest-ger- 
manii de la Tauberischofsheim, 
cucerind medaliile de argint. 
Iar faptul că în finala turneu
lui individual s-a calificat me
zinul echipei. Rudolf Szabo, iar' 
la ..mondialele" de tineret, spa
dasinul Nicolae Bodoczi s-a 
clasat ne locul 4 (deși la în
ceputul 
tat de 
dentat) 
nească
Universiadă o echipă tînără, dar 
redutabilă, cu condiția ca an
trenorii să-i țină pe sportivi în 
„priză", ceea ce presupune în 
primul rînd ASUMAREA CON
ȘTIENTĂ A RESPONSABILI
TĂȚII DE CĂTRE FIECARE 
SELECȚIONABIL. Ion si Mi
hai Popa, Octavian Zidaru, 
Rudolf Szabo, Nicolae Bodoczi

acestui sezon a absen- 
la pregătiri, fiind acci- 
rezultă că spada româ- 
poate alinia Ia C.M. și

DUPĂ BALCANIADA
(Urmare din pag. 1)

nostru, Corneliu Bîrsănescu, 
privește lucrurile in profunzi
me, nu se mulțumește cu rea
lizările de moment și un exem
plu este edificator. Luni seara, 
la întoarcerea delegației de la 

aeroportul 
caiaciștii 
drumul...
spunea 
este mai 
reștiul...

Port-drapelul „flotilei", mul
tiplul campion olimpic, mondial 
și european Ivan Patzaichin, și 
coechipierul său de ambarcați
une. Tom» Simionov, au făcut 
dovada marilor lor calități, cîș- 
tigînd detașat ambele curse, de 
canoe dublu, întrebuințîndu-se 
doar atît cît a fost nevoie. Ei 
vor fi greu de învins în orice 
mare concurs. Alături de ei 
s-au aflat și caiacistele noastre, 

Buhaev 
1) în- 
meda- 
Vania 
Maria 
Elisa-

international Otopeni, 
și canoiștii au luat 

Snagovului! Care, 
apreciatul tehnician, 
aproape decît Bucu-

în frunte cu Agafia 
(care a cucerit 3 locuri 
vingătoare clară asupra 
liatei cu argint la J.O. 
Geșeva. împreună cu 
Ștefan, Nastasia Buri și 
beta Băbeanu formează un mă
nunchi redutabil de sportive, 
capabil de succese și mai pres
tigioase

Echipajele calaciștilor au fost

După meciul de rugby Fa

CINE NU ARE TRANSFOi ’1
La Constanța s-a consumat 

duminică unul din meciurile 
„tari" ale campionatului de 
rugby. Pentru că ori cînd — 
indiferent de poziția de mo
ment din clasament — un meci 
Farul — Dinamo se poate con
stitui într-un derby. Liderul, 
Dinamo, se prezenta handica
pat de absența unei piese gre
le, acest rugbyst de excepție 
care este Mircea Paraschiv (ac
cidentat la un ochi), în timp 
ce Farul, locul III, nu-i avea 
în formație pe doi dintre cei 
mai cunoscut! rugbyști ai Li
toralului, i-am numit pe Mihai 
Bucos și Petre Motrescu, lipsiți 
de formă.

Dinamo echipă matură șl 
deci pe deplin capabilă de a 
cuceri titlul cu numărul 64, a 
surmontat absența conducăto-

DE CAIAC-CANOE
la înălțime, fie că au fost de 
2 sau de 4. Alexandru Giura 
și Vasile Dîba nu au lăsat 
o speranță adversarilor lor 
cursa pe 500 m, dovedind 
omogenitate remarcabilă; 
distanța de 1000 m, cuplul Giu
ra — Nicolae Țicu a înregistrat 
același frumos succes, iar 
caiacul de patru, lui Dîba 
fost repartizați coechipierii 
Geantă, Petre Dimofte și 
rian Ciobanu, care ni s-au 
rut un mecanism 
pus la punct.

Ion Birlădcanu, 
belor de simplu, 
mai greu cu apa _ ... ___
me de 80 cm). In cursa de 500 
m el l-a supravegheat pe Ia- 
nici, iar colegul acestuia a scă
pat în cîștigător. La 1000 
Bîrlădeanu a condus pînă la 
800 m, dar a-cedat 
fața unor adversari 
ceastă oră, au mai 
metri pe apă.

Canoiștii de simplu ____
Timofte și Dobre Nenciu i-au 
depășit pe Liuben Liubenov și 
Matija Ljubek, dar au pierdut 

. în fața unor outsider!...
Oricum, comportarea sporti

vilor noștri la campionatele 
balcanice, competiția de debut 
a sezonului internațional, este 
o promisiune pentru viitoarele 
regate, precum și pentru prin
cipala competiție a anului, 
Campionatele mondiale din An
glia.
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Dii
CLAS

1. DINAMO
2. Steaua
3. Farul C-
4. Șt. B. Mi
5. Gr. Roșii 
(. Rul. Brrl 
7. C.S.M. Sil 
». Șt. Petre 
9. Poli. Iași

10. Sp. stud.
11. Univ. Til
12. P.T.T. Ai
13. Rapid
14. Constr. C
• în primi 

al campioni 
care se des 
s-au tnrei 
C.S.Ș. Viltc 
Carpați Mir. 
Locomotiva 
Șc. C.F. laș 
au loc part 
(I. FETEAN1

• Sîmbătă și- duminică, la 
Amsterdam se va desfășura 
tradiționala regată „Bosbaan". 
la care vor lua parte și sporti
vii români Ion Bîrlădeanu, Va
sile Dîba, Petrică Dimofte, Ma
rian Ciobanu, Alexandru Giura, 
Ion Geantă, Nicolae Țicu (ca
iac), Ivan Patzaichin, Toma Si
mionov, Petre Capusta, Gheor- 
ghe Ti tu, Mihail Timofte (ca
noe), Agafia Buhaev și Maria 
Ștefan (caiac-fete).

• Un grup de sportivi din 
lotul de perspectivă a partici
pat la puternica regată Meche
len (Belgia). Cel mai bun re
zultat a fost obținut de canoiștii 
Mihai Marcov — Gheorghe Si- 
miocenco, clasați pe locul doi 
la 500 m în urma vicecampio- 
nilor olimpici Heuser — Heu- 
krodt (R.D. Germană): 1:47,37
— 1:48,11. La C 2 — 1 000 m 
Marcov și Simiocenco s-au cla
sat pe locul 4 cu 3:49,49 (aceiași 
învingători, 3:44,23), ca și echi
pajul de caiac 4 — 1 000 m 
(Lupou — Alexe — Marinescu
— Dineu) cu 3:14,49 (1. R. D. 
Germană 3:09,0).

LA BUȘ 
INTERNAJIW 

Miercuri. 
„Caraiman" 
vea loc întî: 
de lupte lib 
dintre echir 
Si Selection

I LITORALUL—din nou cu fața spre soare
Oiiciilc Județene de turism nu pus in vînzarc bilete

pentru lunile MAI $1 IUNIE in condițiile
unor tarile avantajoase

V-afi mai efectuat concediul de odihnă, vacanțele sau 
cura balneară în această perioadă pe litoral 7 Dacă nu, 
atunci adresați-vă agențiilor și filialelor Oficiilor județene 
de turism care aii pus in vînzare bilete cu importante re
duceri de prețuri.

In luna mai o pensiune completă pe zi/persoană costă 57 
lei iar în iunie doar 65 lei față de lunile iulie șl august 
cînd tariful practicat este de oca. 110 lei.

Renumitele stațiuni' Eforie Nord, Eforie Sud, Mamaia, 
Venus, Cap Aurora, Jupiter, Saturn sau Mangalia, răsfirate 
în imensul arc de cerc al litoralului românesc al Mării Ne
gre, vă oferă în această perioadă condiții optime pentru e- 
fectuarea concediului de odihnă sau a unor vacanțe mai 
scurte precum și a curei balneare.

Plajele largi, nisipurile fine, apa înspumată a mării, aerul 
pur și soarele strălucitor, feeria coloristică vă invită : nu 
lipsiți la intilnirea cu „Litoral ’81“.

Autoturismele „Dacia 1300" 
șl marile clștiguri In bani 
răsplătesc cn regularitate 

perseverența șl Inspirația 
a tot mal mulți participant!

Jucafi 
din vreme 
numerele 
preferate !

VA PUTEȚI NUMĂRA Șl DV. 
„LOTO 2".

UN BILEI DE NUMAI 10 LEI
PRINTRE MARII ClȘTIGÂTORI LA

1’LTiriA ZI. DE PARTICIPARE — SJMDATA 9 !*IAI 1981.I
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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LOTURILE „A“ ȘI DE TINERET
S-AU REUNIT, IERI, ÎN CAPITALĂ

De ieri, de Ia prînz, „tricolo
rii" sînt din nou împreună. 
S-nu reunit pentru al doilea 
examen oficial din această pri
măvară, meciul cu Ungaria din 
preliminariile C.M., care se va 
desfășura, Ia 13 mai, la Buda
pesta.

Primul antrenament al selec- 
ționabililor a avut loc ieri du- 
pă-amiază. A fost o „lecție" 
complexă la care au participat 
19 din cei 20 de jucători convo- 
cați: Iordache, Cristian — por
tari; Negrilă, M. Zamfir, Ștefă- 
nescu, Sameș, Dinu, Al. Nicolae, 
Munteanu II, Ungureanul — 
fundași; Bălăci, Beldeanu, Stoi
ca, Țicleanu — mijlocași; Cri- 
șan. Cămătarii, M. Sandu, M. 
Răducanu, Țălnar — înaintași.

Dintre „tricolori", doar Ior- 
dănescu nu a participat la an
trenamentul de ieri, el acuzînd 
o ruptură de fibre musculare. 
Doctorul Dumitru Tomescu spe
ră că Iordănescu va putea fi 
recuperat în cel mai scurt 
timp. Astăzi, antrenorii Valen
tin Stănescu și Victor Stăncu- 
lescu au planificate alte două 
antrenamente: dimineața —fi
zic, după-amiază — tehnico-tac- 
tic.

Tot ieri la prînz s-au reunit 
în Capitală și componenții lo
tului de tineret, aflați și ei în

fața partidei oficiale cu selec
ționata similară a Ungariei, 
din Campionatul european, meci

Pop, C. Solomon, Iovan, Red- 
nic, Matei și Bumbeseu —■ fun
dași; L. Moldovan, Suciu,

5 1 • <

' „ -

■

7n imagine,. componența lotului 
lor, in fața sediului F.R.F,

care va avea loc, marți 12 mai, 
Ia Bekescsâba. Antrenorii Cornel 
Drăgușin și Mircca Lucescu au 
la dispoziție următorii jucători : 
Alexa și Nițu — portari; FI.

• a a

„AH Iu puțin timp după reunirea 
Foto : Dragoș NEAGU

Klein — 
Cîmpeanu 
Terheș, D. 
înaintași.

mi jlocași; Șoiman,
II, Geolgău, Gabor, 
Zamfir și Fîșic —

După partida - retur cu echipa Angliei

ECHIPA DE TINERET VREA SA DEMONSTREZE
CA „SWINDONUL' A FOST UN SIMPLU ACCIDENT

IMACHI
I ZI
1 621- 97
1 976-141
$ 459-208
5 253-123
8 293-231 

12 193-307 
10 149-173 
10 153-280
3 
J2
14
12 
a
19

I

104-307 
170-268 
149-334 
136-414 
162)-392

jtsntori
Pitești 

ezultatele : 
Napoca — 
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-0). Astăzi 
>1 a doua.
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16, în sala 
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jrnațională 
;co-romane 

București 
iței turce.

I
I

Echipa noastră de tineret a 
pierdut cu 3—0 meciul-retur cu 
reprezentativa similară a An
gliei, după ce în partida de la 
Ploiești o învinsese cu 4—0. De
oarece ora tîrzie la care s-a 
disputat jocul de la Swindon n-a 
permis o comentare mai largă 
a întâlnirii-retur, este cazul să 
vedem ce a determinat înfrânge
rea (la trei goluri diferență) 
„speranțelor" fotbalului nostru, © 
formație în care, în mod justifi
cat, avem încredere, ea atrăgîn- 
dw-și multe și bune aprecieri 
după o serie de întîlnirl.

Sigur că federația engleză a 
pregătit cu mare atenție parii da- 
revanșă. Ea a mers pînă la ale
gerea unui teren care să convină 
tacticii sale (acele nenumărate 
centrări înalte în careul advers) 
oprindu-se, în acest scop, la 
County Ground, stadionul clubu
lui de liga a treia Swindon 
Town Football Club cu o lățime 
de numai 65 de metri. Pregătirea 
lotului și convocarea celor mai 
în formă tineri fotbaliști, crearea 
unei atmosfere de ridicată com
bativitate, toate au făcut parte 
din planul general al organiză
rii meciului. Și, în adevăr, fot
baliștii conduși de un director 
tehnic foarte cunoscut, Dave 
Sexton (Manchester United), a- 
sistat de un. alt celebru fost in
ternațional, Terry Venables (Que
ens Park Rangers), au angajat 
partida cu o mare dorință de 
victorie, au jucat rapid, cu un 
marcaj asfixiant (efectuând pre
ssing și în jumătatea adversă de 
teren, ceea ce nu prea stă In 
obiceiul echipelor engleze), în- 
tr-un cuvânt au avut e compor
tare bună.

Dar tot așa de adevărat este 
că prestația adversarilor a fost 
facilitată și de randamentul sub 
așteptări al tinerilor noștri fot
baliști. Trebuie să vă spunem 
că am petrecut multe ore 
compania lor după 
la Swindon. Fiecare 
marcat de nereușită, 
partidei s-a făcut nu 
tr-un mod organizat, __ __
care împrejurare. Aici este cazul 
să menționăm luciditatea condu
cerii tehnice (C. Drăgușin — M. 
Lucescu), care nu a mers pe li
nia unor explicații facile, secun
dare, ci a prezentat toate defec
țiunile jocului nostru. Dealtfel, 
marea majoritate a acestor scă
deri, pe care le vom prezenta in 
cele ce urmează, sînt consemnate 
de tehnicienii noștri.

in
partida de 
era vizibil 
iar analiza 
numai In
el In fie-

Cauza esențială a coborîrll ran
damentului formației noastre a re
prezentat-o abandonarea (sub pre
siunea din start a adversarilor) ele
mentelor tehnico-tactice care i-au 
adus de atîtea ori succesul, ad> 
că mișcarea permanentă a ju
cătorilor fără balon, circulația 
rapidă a mingii, jocul de pase. 
S-a cedat prea ușor presiunii, 
aștfel că ieșirea din apărare, cînd 
s-a intrat în posesia balonului, 
s-a făcut cu mingi lungi, Înalte, 
ușor acroșabile, de masiva apă
rare adversă. S-a încercat, mai 
departe, de a se rezolva duelu
rile directe prin forță, capitol 
la care tinerii fotbaliști englezi 
erau mai buni, în loc să se ape
leze la fente și driblinguri, la 
pase în care — în mod evident
— formația noastră deținea su
perioritatea. Au intervenit și ra
tările (Klein, Geolgău, Terheș) 
care — transformate — ar fi dus 
cu siguranță la alt scor final. Șl 
pentru că vorbim despre ratările 
noastre, este aici momentul să 
precizăm că golurile englezilor 
nu s-au marcat din rapide acțiuni 
colective, ’ ”
nale (C. 
prompt speculate 
tacant de culoare 
tor sau coautor 
trei goluri ale 
Antrenorii noștri _ 
general, momentul apărării a fost 
jucat sub nivelul celorlalte par
tide, cu mult sub randamentul 
din alte întâlniri. In fine, s-a 
observat o lipsă de combativi
tate, de angajare la unii fotba
liști (Geolgău a constituit o mare 
și neplăcută surpriză, el care 
reprezenta un jucător de mare 
speranță pentru echipă), sau de 
demobilizare după comiterea de 
greșeli (C. Solomon și Alexa). 
Vlad — care — alături de Mol
dovan și Klein — a făcut parte 
din firavul grup al remarcațiflor
— a fost eliminat cu ușurință 
(faulturi de joc) de arbitrul nor
vegian Rolf Haugen.

Cele de mai sus, și alte nenu
mărate scăderi, sînt bine cunos
cute tinerilor noștri jucători. 
„Vom analiza, din nou cu toa
tă responsabilitatea, defecțiunile. 
Vom face toate eforturile pentru 
restabilirea stării psihice și vrem 
să arătăm, în partida de la' Bo 
kesesaba, că rezultatul de Ia 
Swindon constituie doar un ac
cident*, ne spunea antrenorul 
principal al selecționatei, C. Dră- 
gușin. Așa cum îl cunoaștem, și

avem pretenția că îi cunoaștem 
bine pe fotbaliștii-speranță, sin
tern convinși că ei nu vor socoti 
nimic prea greu de 
se prezenta in jocul 
așa cum i-am văzut 
pitilnirile ; inimoși, 
nă unitate de joc __ ___  ,
luptînd neîncetat pentru un fot
bal bun și un rezultat care să 
reinnoade șirul apreciatelor apari
ții atît in C.E. cit și în întjlni- 
rile amicale pe care le-au susți
nut.

Așa cum vă informăm chiar în 
această rubrică, cemponenții lo
tului de tineret s-au reunit de 
ieri la București, declanșând cam
pania de pregătiri a partidei cu 
formația de tineret a Ungariei.

făcut spre a 
de la 12 mal 
în mai toate 
într-o deplin 
și de suflet,

Eftimie IONESCU

DMINISIRAJIA Ot S1AI 1010 PBONOSPOBI
UE LA O

24 aprilie 
■ti elocventă 
lor acestui 
joc : ȘASE 
a 1300M au 
*oria I, pe 
de pârtie 1- 

(Craiova), 
d), Damian 
lalațl), Ma- 
Y^chi, jud. 

Slave© (Ti- 
G. (Bucu-

ci din greșeli perso- 
Solomon sau Alexa), 

de masivul a- 
Thompson, au
la toate cele 

formației sale, 
precizau că, in

i
3

INiORMUZA
rești). în acest fel, la cele patru 
trageri din luna aprilie s-au a- 
tribuit în total 12 AUTOTURIS
ME „Dacia 1300", fără a mai 
vorbi de mult mai numeroasele 
cîș.’ttiguri consistente în bani J 
Desigur, este un buchet de suc
cese pe cî-t de edificator, pe atât 
de promițător pentru cei mai per- 
severenți participant!. Un prim 
prilej de satisfacții asemănătoare 
îl constituie tragerea de vineri 
8 mai 1981, pentru care se mai 
pot procura bilete NUMAI AS- 
TAZI ȘI MÎTNE. Incercați-vă sl 
dv. șansele !

obișnuită Pronoexpres
6 mai 1981, se televi- 
direct lncepind de la

Tragerea 
de astăzi, 
zează în 
©ra 17,15.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 3 
MAI 1981

(13
9.809

(12

Categoria 1 :
18,50 variante a

Categoria 2 : 
356,75 variante a 610

Categoria 3 : (11
3.604,25 variante a 91 lei.

rezultate) 
lei ;
rezultate) 
lei ;
rezultate)

...vrem să ne oprim, înțîi 
și intii, la MARELE CIȘ- 
TIG, remarcat, desigur, de 
mulți în evoluția echipei 
noastre Ia Londra, pe sta
dionul Wembley, meci în 
care fotbaliștii români S-AU 
AJUTAT ca niciodată pînă 
acum, DUBLÎNDU-SE PER
FECT. într-o „scară" care 
parcă se strîngea mereu. 
Abia scăpa cite un atacant 
englez de adversarul său di
rect și aproape matematic, 
cu o promptitudine exem
plară și cu un SPIRIT DE 
ECHIPA minunat, în fața 
lui apărea, ca din pămînt. 

atacacare-1 
cel 
pe 

brita-

alt apărător, 
la momentul 
mai potrivit 
fotbalistul 
nic. Acest joc de 
apărare în ca
re „ochiurile plasei 
strîngeau mereu — 
timp — a fost, credem, 
cisiv în obținerea egalului 
de la Londra.

■ După cum scriam și în 
noaptea meciului, a contat 
mult, fiind hotărîtoare, du
pă opinia noastră, menține
rea formulei de echipă cu 
care s-a lucrat luni de zile, 
hotărîtoare prin coeziunea 
creată între cei 11 jucători, 

în joc, coeziune 
determinante

din cazuri la angajări late
rale urmate de < 
înalte. La Budapesta, 
greu de anticipat 
oricine care cunoaște 
cît fotbalul din țara 
^tacurile 
alterna, 
repetate încercări de pătrun
dere individuală (și în a- 
ceastă situație dublajul va 
trebui să funcționeze di» 
nou fără greșeală !>, ipote
ză Ia care nu ne îndoim că 
antrenorii noștri se gîndesc 
și caută cele mai bune și 
mai sigure rezolvări.

Am mai vrea să ne refe- 
un aspect care, so

cotim noi. merită 
o atenție deose
bită. Dacă meciul 
de la Londra a 
fost pregătit mai 

IDEEA DE A 
PRIMI GOL, cel de Ia 

Budapesta trebuie pregătit — 
neaoărat — și pe IDEEA DE 
A ÎNSCRIE GOL ! Faptul 
că a înscrie gol la Buda
pesta nu este în nici un caz 
ceva imposibil de realizat 
a dovedit-o echipa noastră 
toi intr-un meci oficial, cel 
de la- 29 aprilie 1972. din 
preliminariile campionatu
lui european, cînd jucătorii 
noștri au fost conduși cu 
1—0 Sătmăreanu I a egalat, 
iar Dembrovschi a fost la 
un pas de a aduce victoria 
formației României. Realiști. - 
fiind, credem că 
meciului 
itoare 
cartea 
du-ne 
tie 
Pe 
ale 
bili 
un meci in deplasare, ci să-l 
și ciștige ; să ne reamin
tim tot un exemplu grăitor, 
cel al partidei de la Zagreb, 
tot din preliminariile C.M.. 
Încheiată cu scorul de 2—0 
pentru România. în ziua de 
8 mai 1977.

Marius POPESCU

centrări 
nu este 
pentru 

j cit de 
vecină, 

combinative vor 
foarte probabil, cu

Coeziune 
sufletească, 
a ceea ce s-a văzut în evo
luția echipei noastre pe 
Wembley, a jocului de spri
jin permanent, de ajutor • 
coechipierului angajat într-o 
fază grea, uneori chiar 
tică.

Gîndindu-ne tot la 
ce se poate întîmpla 
Budapesta, vrem să atragem 
atenția asupra faptului că 
datele problemei meciului 
de pe Nepstadion voir fi, ri
nele dintre ele. cu totul al
tele. Echipa Ungariei va a- 
taca și ea, desigur, cu toată 
energia, evoluînd 
priul teren, dar 
sale vor fi, credem, mai va
riate decit cele engleze, 
reduse în peste 90 la sută

cri-

ceea
la

pe pro- 
atacurile

rezultatul 
de miercurea vi- 

poate fi hotărîț și pe 
contraatacului, bazîn- 
în această considera- 

nu pe simple dorințe, ci 
însușiri bine cunoscute 
jucătorilor noștri, capa- 
nu numai să nu piardă

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
• MECI AMICAL. Azi, la ora 

17,30, pe stadionul din Drobeta 
Tr. Severin, divizionara J3“ Ra
pid București va întîlni în meci 
amical echipa C.S.M. din loca
litate.

• SELECȚIONATA DIVIZIEI „B" 
A EVOLUAT ÎN’ ITALIA. Săptă- 
mîna trecută, la Ferrara, s-elec-

• Foarte talentat,, fun
dașul central bunedo- 
rean Andone. Dar și 
foarte dur, dumjnlcă, 
la Bacău, unde arbi
trul M, Salomir trebuia 
să-l arate cartonașul 
galben, lui ta primul 
rind și nicidecum lui 
Cărpuci. e De aproa
pe doi ani, contabilul 
șef al lui S.C. Bacău, 
Vasile Boștioc, este 
prezent în fiecare du
minică, de dimineață 
pînă seara, la stadion, 
dar refuză să privească 
un minut meciul de fot
bal. Se închide într-o 
cabină și așteaptă... 
finalul. „Nu mai re
zist la atîtea ratări", 
mărturisea el, dumini
că. • Deși a avut un 
meci încheiat cu o vic
torie la scor,
Fl. Cenea a 
unele greșeli — 
dim la faptul 
două cartonașe 
te Jucătorilor 
sului ar fi trebuit să

arbitrul 
comis 

ne gln- 
că cele 
înmîna- 
Progre-I_______

aibă cel puțin un co- 
g; respondent în tabăra 

adversă ~’
Iorgulescu. De aseme- 
nea, el a lăsat jocul 
să curgă . ’
unor iregularități care 
nu pot fi omise în fa-. — e 

din

în tabăra 
în special

cu prețul

• ••

ționata Diviziei „B“ a întâlnit 
echipa similară a Italiei (alcătui
tă din jucători pînă la 23 de 
ani). Meciul a fost urmărit de 
8000 de spectatori și a luat sfâr
șit cu scorul de
în favoarea gazdelor. Unicul gol 
al jocului a fost înscris de Ber- 
gossi în min. 58.

1—0 (0—0)

8

8

i

curenul, fiind înlocuit 
L Nicolae, orice urmă 
de organizare în jocul 
Progresului a dispărut 
• „Galeria sportistă" 
condusă de neobositul 
Die, student „tip Hei
delberg", și-a făcut din 
plin datoria. Din păca
te, în final, au început 
scandările jignitoare, 
care urau Progresului 
să joace cu Rapid în 
ediția următoare a 
campionatului. ® Ploa
ie șl... ploaie de go
luri, duminică, la Cluj- 
Napoca. 4—0 la echipe
le de „A**, 6—2 la for
mațiile de speranțe. 10 
goluri în contul „șep
cilor roșii", care au 
mai înseninat puțin 
chipurile suporterilor 
echipei de pe Someș. 
Era și timpul, după a- 
cele eșecuri usturătoa
re de la 
București, 
duminică 
mișoreană 
printr-un 
de „B‘ '•
C.F.R.

cursivității 
l acuză 

lui Ma- 
jucător 

travaliu, 
prețios 

mij-

voarea 
Progresul 
plin absențele 
rian Ionescu, 
de mare 
deosebit de 
în linia de 
loc. Eforturile lui Ne»- 
culce și Tică n-au pu
tut compensa 
absență 
absența 
flat pe 
lor. El 
mul în _______ __
ie“ elanul gazdelor. în 
momentul în care și 
Apostol a părăsit te

această
© De neînțeles 
lui Marica, a- 
banca rezerve- 
ar fi fost pri- 
măsură să „ta-

Craiova și 
• Ultima 
sportivă ti- 
a debutat 

atractiv meci 
dintre localnica 
și F.C.M. Reși

ța. Numeroșii specta
tori au fost impresio
nați de dîrzenia gazde
lor, de marea lor capa
citate fizică, care le-a 
permis un final în 
trombă, de asemenea, 
de Jocul combinatlv, 
cu certe valențe tehni
ce ale formației oaspe- 

Protagoniștii întll- 
niril : O. Roșea, R. 
Petrescu (care a re
nunțat la o funcție ad
ministrativă „sub culo
rile" lui «Poli») și An- 
drovici Jr. (fiul cu
noscutului fost interna
țional) , de 
Florea, 
bel, de la F.C.M. — 
șița. La reușita tatîini- 
rii a contribuit și pre
stația brigăzii de arbi-

te.

la C.F.R. ;
Platagă, Ga- 

-------- Re-

trl : FI. Tăbîrcă — A. 
Mițaru, I. Dinu • Ca 
întotdeauna, reușit in 
formă și ta conținut, 
programul de meci e- 
ditat de „Poli" Timi
șoara, sub semnătura 
fraților George șl Flo
rin Boleru. • Emoțio
nant moment, dumini
ca, la Bacău. La în
ceputul 
două ___ ,
club șl Corvinul Hune
doara, au ținut un mi
nut de reculegere în a- 
mlntirea cunoscutului 
crainic reporter Ion 
Mureșanu, cel care, 
pînă mai ieri, trans
mitea șl de la Bacău 
partide din campiona
tul nostru
• Publicul vllcean 
dovedit pe ctt de 
noscător, pe atît 
sportiv — corelare 
dultoare ! — în 
cursul partidei echipei 
favorite cu F. <3. Olt, 
manifestându-se cu o- 
biectivitate față de am
bele echipe șl față de 
arbitru, chiar dacă re-

partidei, cele 
echipe, Sport

de fotbal, 
s-a 
cu- 
dc 

pil
de-

claritatea acțiunilor o- 
fensive. Simionaș a 
fost indisponibil dato
rită unei infecții la pi
ciorul drept șl a su
portat o intervenție 
chirurgicală. El și-a re
luat pregătirile și spe
ră ca în etapa viitoare 
să-și reia locul în for
mație. ® Un nou de
but pe prima scenă a 
fotbalului nostru : Va- 
sile Ștefan, în echipa 
F.C.M. Brașov. El are 
24 de ani, a jucat fun
daș stingă, este „pro
dus" al clubului brașo
vean. în vara trecută 
el a fost împrumutat 
la Tractorul Brașov și 
săptăjnîna trecută a 
revenit „acasă", cu 
speranța că va figura 
etapă de etapă în for
mația de bază. • Ex
celent 
Craiova, 
tuns „a 
& Din 
veană au 
donezi" : 
cauza a..
nașe galbene, Bălăci și

terenul de la 
cu gazonul 
la Wembley" 
echipa craio- 
lipsit „3 lon- 
Negrilă, din 

.. două car te

» 9
zultatul 
mulțumit.

final l-a ne-
___ ,_____ • Luni 4 
mai, Iordănescu a Îm
plinit 31 de ani. Rude-

‘ ’* prietenii
din toată

MULȚI

le, colegii, 
l-au urat, 
lndnia, JLA. 
ANI" și... mult succes, 
la 13 mai, pe Nepsta
dion • Inimosul admi
nistrator al stadionului 
Steaua, Rudi Conrad, 
se fălea Înaintea der- 
byului, cu imensa ste
mă a clubului, desena
tă, In mal multe cu
lori, pe o mare porțiu
ne a gazonului, în fa
ța tribunei I. @ Din 
linia mediană a Poli
tehnicii Iași a lipsit 
Simionaș, absență ce a 
redus mult din randa
mentul mijlocașilor, din

Beldeanu. „N»-am vru» 
să schimbăm echipa 
care a învins pe „Poli" 
Timișoara, cu 4—1". 
spus Oblcmenco • A- 
plauze multe, felici
tări pentru Zoltan Cri- 
șan care, în ziua 
ciulul, împlinea 26 
ani. fl» Duminică 
mineață, la Lupeni, 
tîlnire de Divizia 
dintre Minerul din 
calitate și U.T.A. 
colo de rezultat 
pentru gazde) însă, un 
jucător a lăsat o fru
moasă impresie : Octa
vian Burgher, juniorul 
formației Minerul Lu
peni, care, la cei 13 
ani ai săi, se anunță a 
fi o mare speranță a fot
balului din Valea Jiului,

me
de 
di- 
în- 

„B* 
lo- 

Din- 
(1-0



Campionatele internaționale de tenis ale . României fl CUPA EUROPEI" LA ȘAH-JUNIOARE

ANDREI DÎRZU A DEBUTAT CU O VICTORIE
Campionatele internaționale 

de tenis ale României — ajun
se la ediția a 34-a — au în
ceput marii dimineață Pe te
renurile din parcul sportiv Pro
gresul din Capitala, fiind pre- 
zenti jucători din 4 tari : Bul
garia. R. P. Chineză. Polonia 
și România. Spre ora prînzului. 
însă, jocurile au trebuit să fie 
întrerupte din cauza ploii.

Puși în fata unei pauze ne
dorite. mici grupuri de tenis- 
mani s-au adunat în jurul tî- 
nărului nostru campion Florin 
Segărceanu — abia reîntors din 
Circuitul italian, unde. după 
cum se știe, a evoluat cu suc
ces. cîștigîndu-1 — fie pentru 
a-1 felicita fie pentru a schim
ba doar impresii despre tenis, 
firește.

De pe tabloul principal de 
32 de jucători s-au încheiat nu
mai 5 partide. Două dintre a- 
cestea și le-au disputat tenis- 
mani experimentați, care au a-

-C-

vut ca adversari sportivi mai 
tineri, dar care au rezistat cite 
4 seturi, chiar dacă au cedat, 
în cele din urmă. Ne gîndim. 
astfel la confruntarea dintre 
Jean Bîrcu Si Emii Hnat (încă 
junior), ne de o parte, si Ia 
cea în care au evoluat Octa
vian Vîlcioiu cu Mihai Șovar, 
pe de altă parte. Au fost me
ciuri de luptă, si dacă ploaia 
nu ar fi continuat să cadă 
chiar în timpul desfășurării lot 
cu siguranță că fazele 
nis Ia care am asistat 
fost și mai frumoase.

Din cauza numărului 
mic de jucători acceptați 
tabloul principal (32). organi
zatorii au fost nevoiti să acorde 
un tur preliminar. Si aici au 
fost partide interesante, pre
cum si rezultate nescontate, 
dar care au scos în evidență 
realul progres 
cîtiva tineri, 
i-am situa. în

de te
ar fi

relativ 
pe

înregistrat de 
Printre aceștia 

primul rînd. pe
*

Ion Șcsu. în turul al doilea de 
-calificări 
Tăbăraș.
prețioasă pentru jucătorul dina- 
movist.

Rezultate tehnice. Calificări : 
Sovar a învins cu 5—7. 6—2, 
6—2 pe Stănescu și cu 6—4. 6—4 
pe FI. Niță ; M. Năstase — 
Ursuleanu 6—2. 6—4 : I. Flo
rin : 6—1. 6—4. cu ZacopCeanu și 
6—1. 6—1 cu M. Năstase; Toma
— Dobrescu 6—2. 6—4 ; Hnat
— Badiu 6—0. 6—1 : Constan-' 
tihescu — Antonescu 7—5, 5—7, 
6—2 ; Ciucă — Chiru 6—0. 6—4; 
Popa — Pop 6—4. 4—6, 7—6 ; 
Sesu — Tăbăraș 6—3. 7—6. Pe 
tabloul principal : tur I : Vîl- 
cîoiu — Șovar 3—6. 6—3. 7—5, 
6—0 ; Bîrcu — .Hnat 6—3. 4—6,
6— 2. 6—1 ; Ma Ke Qin (R. P. 
Chineză) — Ciucă 6—2. 6—4,
7— 5 ; A. Gheorghiev (Bulgaria)
— Popovici 6—2. 6—2. 6—2 : 
Dîrzu — Constantinescu 6—3. 
6—0, 6—1.

el a învins pe Mihai 
victorie de palmares

BELGRAD, 5 (Agerpres). — 
în competiția de șah pentru 
junioare „Cupa Europei" ce se 
dispută la Panonia (Iugoslavia), 
înaintea ultimei runde conduce 
în clasament Elena Stupina 
(U.R.S.S.) cu 10 p (1). urmată de 
Wize (Polonia) 91/, p. Hajkova 
(Cehoslovacia) 9 p, Jeruslanova 
(U.R.S.S.) 8 p. Smaranda Boicu

(România) 7 p (i). Ba/.aj (Iu
goslavia), Polgar (Ungaria) 7 p, 
Rojek (Polonia) 61/, p, Mariana 
Bădici (România) 6 p (1), Vu- 
jici (Iugoslavia) 6 p, Grows 
(Anglia) 5'/2 p. etc. In penulti
ma rundă, a 14-a, Boicu a în
trerupt în poziție complicată cu 
Birkestrand, iar Bădici a pier
dut la Wize.

ANCHETA ZIARULUI „SPORT“
ziarului 

pen- 
mai 
tă- 

sta- 
i pe 

_ _ „ de
hochef pe gheață a U.R.S.S., 2. 
Ute Geweniger (R.D.G.) —înot, 
3. Andreas Letz (R.D.G.) —

Ancheta lunară a 
„Sport* din Bratislava. 1 
tru desemnarea celor 
merituoși performeri din 
rile socialiste europene a 
bilit pentru luna aprilie 
următorii : 1. Echipa

BRATISLAVA
haltere.
(România) 
ne și echipa de handbal 
Magdeburg (R.D.G.), 6—8.
chal Klasa (Cehoslovacia) 
ciclism, echipa masculină 
tenis de masă a Ungariei și e- 
chipa feminină de handbal 
Spartacus Budapesta «te.

4—5. Ștefan Rusu 
i — lupte greco-roma-

S.C.
Mi

de

CALIFICĂRILE PENTRU C.E. DE BASCHET MASCULIN
Ion GAVRILE5CU

lo ziua a doua a turneului 
de calificare pentru campiona
tul european de baschet mascu
lin au fost înregistrate rezul
tatele : seria A — Izmir : Sue
dia — România 90—85; R. F. 
Germania — Bulgaria 78—71 ; 
Olanda — Portugalia 79—65. 
Clasament : 1. Olanda 4 p (co- 
șaveraj 165—130), 2. Suedia 4p 
(160—141), 3. România 3 p
(180—174). 4. R.F.G. 3 p (162— 
166), 5. Bulgaria 2 p (136—164), 
6. Portugalia 2 p (121—149) ; 
seria B — Istanbul : Anglia —

Turcia 79—75 (!), Grecia — Un
garia 87—84, Finlanda —- Bel
gia 88—76. Clasament : 1. Gre
cia 4 p (188—169). 2. Anglia 3p 
(162—159), 3. Ungaria 3 p (168— 
170), 4. Turcia 3 p (146—149), 
5. Finlanda 3 p (173—177), 6.
Belgia 2 p (146—159).

Primele 3 echipe di<n fiecare 
serie vor forma o grupă finală 
din care primele patru clasate 
se vor califica pentru C.E. din 
Cehoslovacia (26 mai — 5 iu
nie).

Programul începe azi de la 
ora 9 și de la ora 15. încep 
iocurile si ne tabloul feminin.

0 In etapa a 29-a a campionatu
lui Ungariei, ultima înaintea meciu
lui din 13 mai, Ungaria — România : 
Gyâr — Videoton 3-0, Ujpești Dozsa
— Kaposvâr 3-3, Diosgyâr — Du
na uj va roi 2—1, Debrecen — Be 
ke sc sa ba 1-1, Honvăd — Ferencvâros 
0—1, Tatabanya — Pecs 1-0, Csepel
— Va sas 1—1, Nyiregyhaza — Vo-lân 
1—1, Zalaegerszeg — M.T.K. 0-2. In 
clasament : Ferencvâros 42 p ; Va- 
sas 40 p, Tatabanya 38 p.

0 U.E.FA. a desemnat arbitrii care

'VwMatae. 'Mst'M.

POPICARI ROMANI
ÎN CONCURSURI INTERNAȚIONALE

Ferenc Kocsis (Ungaria)

ROMANII VOR AVEA, CORIND,
ALJI LUPTĂTORI Of VALOARE

vor conduce finalele competițiilor ew- 
ropen» intercluburi. C.C.E. 
drid — F.C. Liverpool la 
Paris) : Karoly Palotoi 
a „Cupei Cupelor" (Cari 
— Dinamo Tbilisi la 13 
Dusseldorf) : Ricardo Lattanzi 
lia). Prima manșa a finalei ,,Cupei 
U.E.F.A." (Ipswich Town — A.Z. '67 
Alkmaar) : Adolf Prokop (R.D. Ger
mana), iar returul Walter Deschweilar 
(R.F.G.).
0 La Nandi (Insulele Fiji), in pre-ll- 

minariile C.M (Zona Asia-Oceania), 
Noua Zeelandâ a învins cu 4—0 (3—0) 
formația țărîi-gazdâ.

0 La Leeuwarden (Olanda), 
meci amical între selecționatele 
tineret : Olanda - U.R.S.S.
(1-1).
0 In vederea turneului pe care 

prezeotativa Braziliei îl va intreprindo 
în Europa, antrenorul Tele Santana 
a alcătuit un lot de 18 jucători, 
printre care, portarul Peres, fundașM 
Edinho, Luisinho, Oscar : mijlocașii 
Cerezo, Socrates, Zico și atacanțH 
Paulo, Isidoro, Reinaldo, Ze Sergio. 
In primul meci brazilienii vor intîlnt, 
la 12 mai, la Londra, selecționata 
Angliei.

(Real Mo 
27 mai la 
(Ungaria). 
Zeiss Jena 
mai la 

(Ita»

In 
de 

2-1

re-

• Reprezentativele naționa
le de juniori, care se pregă
tesc pentru apropiatele Cam
pionate europene de popice, de 
la Viena (23—30 mai), susțin, 
sîmbătă și duminică, la Berlin, 
ultima verificare internațională, 
jucînd în compania valoroase
lor selecționate similare ale 
R.D. Germane. Echipele româ
nești vor fi formate din jucă
toarele și jucătorii care, 
două săptămini in urmă,
evoluat la Budapesta, unde au 
cîștigat toate jocurile.

® La turneul internațional 
din- Polonia. „Cupa Poznania", 
desfășurată zilele trecute, Ilie 
Hosu s-a clasat al treilea în

cu 
au

clasamentul individual cu 1720 
pd, iar la perechi mixte, 
preună cu Vasilica Pintea. s-a 
situat pe locul secund cu 1269 
pd. Probele au fost cîștigate de 
P. Petzel (Austria) — 1753 pd, 
Maria Szyminska (Polonia) — 
811 și J. Meszaros — Maria A- 
braham (Ungaria) — 1273 pd.

• C.S. Olimpia București or
ganizează, la sfîrșitul acestei 
săptămini. turneul internațional 
dotat cu „Cupa Olimpia". La 
întrecerile care încep vineri (in
dividual și perechi) participă 
formațiile masculine Kristal 
Zrenianin (Iugoslavia), Trabant 
Zwickau (R.D. Germană) și, 
evident, Olimpia București.

îm-

Printre proaspeții .
află și sportivul ungur Ferenc Kocsis. I-am solicitat ua scurt Inter
viu, la care ne-a răspuns i

— Aveți o frumoasă 
sportivă. Ce ne puteți 
despre ea ?

— Am început să practic 
la vlrsta de 12 ani. După 
narea școlii am devenit 
cian la Uzinele de vagoane Ganz 
din Budapesta, unde, sub îndru
marea antrenorului Frenc Kiss — 
și e! luptător pe vremea aceea — 
m-am - lansat in sportul de per
formanță.., Dar satisfacțiile au 
venit destul de tirziu : 1977 locul 
3 la C.M.. 1978 locul 2 la C.M. și 
campion european, 1979 campion 
mondial, 1980 campion olimpic șl, 
recent, la Gdteborg, din nou lo
cul 1 la „europene".

— Ce planuri de viitor aveți 7
— La S iulie voi impltni 28 de 

ani, vlrstă la care mai sper si 
obțin rezultate bune, tot la ca-

campioni continentali la lupte greco-romane «e

cu amabilitate, 
carieră 
spune

luptele 
termi- 

electri-

este 
nou 
An-

lup-

tegoria de 74 kg. Ținta finală 
să-mi închei cariera cu un 
titlu olimpic, tn 1984, la Los 
getes.

— Ce părere aveți despre 
tățoril români ?

— Mulți dintre sportivii români 
au fost adevărate exemple pen
tru mine, iar întrecerile cu ro
mânii au fost, totdeauna, dificile, 
ca și cea de acum, la GGteborg, 
unde Gheorghe Ciobotaru, alături 
de sovieticul Galklrj mi-au fost 
adversarii cei mai tndirjlțt.

In prezent, din cîte-mi dau sea
ma, unii dintre ei trec printr-o 
criză de formă, care cred că este 
insă trecătoare. Sint convins că 
românii vor avea, curînd, alți 
luptători de valoarea actuală a 
lui Ștefan Rusu.
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CALEIUOSCOP secu&de, centimetri, puncte!
i La 6 mal 1963, tn cadrul unui concurs 

de tir, la Tunari, regretatul Gheorghe Ena- 
§ che a prefăcut în țăndări toate cele 300 

de talere aruncate din șanț, lnțrectnd cu 
2 p cea i 
ungurului 
patriotului 

g 1962. De 
formanțe 
Da, da!... .... __ _

g talere, la ultima serie de 25 bucăți, la co- 
g man da ,,foc“, di.ntr-o defecțiune tehnică au 

fost lansate simultan, din unghiuri dLferite, 
2 talore. Enache le-a spart pe amîndouă șl 

g apoi și pe celălalt, cel „oficial", deoarece 
g aruncarea fusese repetată !...
g -ft în finala olimpică din 1972 a cursei 
g de 400 m mixt, spectatorii de la Schwimm- 
g halle din Miinchen au urmărit un specta- 
g col de neuitat, în finalul căruia suedezul 

Gunnar Larsson, destul de „șters" pe prl- 
g mele 3 sute, la liber, a avut e revenire 
g extraordinară, a refăcut un handicap ce pă- 
g rea decisiv și a atins peretele bazinului 
g exact în aceeași secundă cu americanul Tim 
g McKee. Timpul ‘ *
g record olimpic. Imediat Insă 
g puter" a 

campion
g de fapt, 
g .4:31,983.g

mai bună prestație mondială a 
Lumnitzer — 1933 și a com-
nostru Ion Dumitrescu — 
fapt, valoarea acestei per- 
a fost de... 302 talere !

După ce spărsese 275 de

4:31,98 însemna un nou 
„Herr Corn- 

rectificat rezultatul, desemn în du-1 
olimpic pe suedez, care realizase, 
timpul de 4:31,931 față de McKee

pe „Tunari*, de data aceasta în* Tot 
aprilie 1976, un concurs de pușcă liberă.

In proba de 60 f culcat, Nicolae Rotaru 
obține punctajul maxim de 600 puncte. A 
doua zi el participă și la proba celor 3 po
ziții. La culcat, trimite în centrul țintei 
toate cele 40 de focuri, realizînd astfel 400 
p. In decurs de 1 zile, Rotaru a reușit 
ceea ce încă nimeni n-a făcut pînă acum : 
1000 de puncte din 1000“ posibile !

★ In perioada -8—21 martie 1978 parașu- 
tistul american Dwight Raynolds a efec
tuat, pe aeroportul Yuma din Arizona, 105 
salturi de la 1000 m. toate aterizate la 0 me
tri (!) anunțate în prealabil, așa cum cerea 
regulamentul de omologare a recordurilor 
mondiale.

-A- O recordmană a recordurilor a fost 
marea noastră campioană Io lan da Balaș- 
Soter care în intervalul de la 31 mai 1951 
și pînă la 16 iulie 1961 a corectat de 36 de 
ori recordul național la săritura în înălțime. 
ducîndu-1 de- la 1,49 m la 1,91 m. Ultimele 
14 dintre acestea au însemnat ?i recorduri 
mondiale !

-it Fosta noastră sportivă Edith Trey bal 
a făcut parte din 3 echipe reprezentative : 
atletism, înot și schi. în fiecare dintre 
ele a evoluat cu mult succes.

■A- A stîmit senzație finalul recentului 
maraton de la Londra la care — vă amintiți, 
desigur — norvegianul Simonsen și ameri
canul Beardseey 
timp cursa celor 
„egalitate" 
terie... Tn

au terminat tn același 
42,195 km. Dar această 

nu reprezintă un unicat In ma- 
pentatlonul feminin la J.O. din

14/WA MAI-IN TRECUT
• 3 - 1 

dat'e olimpică
J.O. de la Paris, 1924 (au luat sfîrșlt

’-J a sportivilor_ români, bronz la rugby 0 3—4
fa 27 iulie). Prima me- 

___ _ _____ __________ ____  _ - C.E. de
gimnastica de ia Skien, 1975. Nadia Comaneci obțino 4 titluri, <a indi
vidual compus, sărituri, paralele șl bîmâ 0 6 - J.O. de Io Londra, 1908 
(au luat sfîrșit la 29 oct.) 0 10 — Primii noștri antrenori emeriți s Radu 
Huțan - caioc-canoe, Șt Petrescu — haltere, Emeric Vogi - fotbal, 1957 
0 12—13 - C.E. de gimnastica de la Copenhaga, 1979. Nadia Comănecî 
obține 3 titluri, la individual compus, sărituri și sol 0 13-15 - C.E. de 
gimnastică de la Praga, 1977. Nadia Comaneci, campioană la individual 
compus și paralele 0 14 - J.O. de la Paris, 1900 (au luat sfîrșit la
28 oct.). Pentru prima oarâ concurează femele, Ia tenis șl golf 0 15
- C.E. de lupte grece-romane la Helsingborg, 1966. Nicolae Martinescu 
cîștigător Io cat. grea 015—22 — C.M. de popice ia Viena, 1976. Iosif
Tismânar șî Ilie Bâiaș — campioni la „perech “ 0 17 - Ic ființă la
București ,.Societatea de dane la semnu", 1862 0 18-25 C.M. de popice 
•o Eppelheim, 1974. Devin campioni Ana Petrescu — Cornelia Petrușcâ 
la „perechi" și ech po masqulinâ a României (I. Bâiaș. I. Tismânar, P. 
Purge, I. Bice, Al. Câtineanu, Gh. Silvestru) 0 18 - C.E. de judo la
Viena, 1980. Nicolae Vlad campion la cat ușooiâ 0 21 - Charles Llnd- 
berg traversează Atlanticul cu un avion monoplace, 1921 ; C.E. de lupte

„Sini foarte emoționați 1 tn con
curs, emoția nu m-a învins nicio
dată, N-am fost emoționată nici a- 
tunci etnd am primit notele maxime 
,i medaliile de aur. Atunci am 
simțit doar bucuirla ;i mtndria vic
toriei. Dar acum simt ți o mare 
emoție. Pentru cd nici o medalie ji 
nici 
cit 
țara

un titlu din 
distincția pe 
taM.

lume nu valorează 
care fi-o acordă

COMANECINADIA
(din cuvintul rostit la 19 au
gust 1976, la festivitatea con
sacrată cinstirii succeselor 
sportivilor noștri obținute La 
J.O. de la Montreal)

1976, atletele din R.D. Germană, Siegrun 
Slegl șl Christine Laser, au realizat flecare 
cîte 4745 puncte I Medalia de aur * 
decernată celei dlntîl, pentru că la 
dintre victoriile directe fusese mal 
3 probe 1... în întrecerea olimpică 
rilor de 2 persoane din 1968, de la Alpe 
d/Huez, după 4 manșe, bobul italian (Monti, 
De Paolis) șl cel vest-ger man (Floth, Bader) 
totalizaseră
Nici măcar • sutime de secundă diferen
ță ! Pentru departajare s-a ținut seama de 
rezultatul ultimei coborîrf (Italia — 1:10,05, 
R.F.G. — 1:10,15)...

l-a fost 
raportul 
bună la 
a bobu- 
la Alpe

exact același timp : 4:41,54 !

greco-romane la Minsk, 1967. Simian Popescu medal*• de a-ur la cat. 57 
kg 0 21—25 - C.M. de popice la Lucerna, 1978. Devin campioni losif 
Tismânar ■ - individual și echipa Român ei (1. Tismânar, I. Bâiaș, Gh. Sil
vestru, I. Bice, Gr Marin, Al. Tudor) 0 25 — Primul rezultat peste 8 m 
:a lungime (Jesse Owens, 8,13 m la Ann Arbor), 1935. 0 26 — Prima 
curii de canotaj pe Tamisa, Oxford - Cambridge, 1815 0 C.M. de 
popice la Bolzano, 1970. Cornei'a Petrușcâ — El. Trandafir cîștigâtoare 
l« „perechi" ; C.M. de popice la Mangalia-Nord, 1980. Obțin victorii 
echipele României la femei (Vasilica Pințea, Ana Petrescu, Ei'sab. Badea, 
Marg. Câtineanu, El. Andreescu, El. Panâ șl Elisab. Albert) și la bărbați 
(Gh. Silvestru, I. Hosu, Al. Câtineanu, I. Tismânar, I. Bâiaș, I. Bice, Al. 
Tudor) 0 26-29 - C.E. de lupte greco-romane la Bursa, 1977. Obțin 
decizia finala : C-tin Alexandru (48 kg), Ion Pâ-un (62 kg), Ion Draloa 
(62 kg) 0 27-2 - C.M. de popice la Split, 1972. Medaliate cu aur :
Elena Trandafir.- ndividual și echipa feminini a României (El. Tranda
fir, Cor. Petrușcâ, El. Neguțolu, Ana Petrescu, lldico Grozâvescu, Crista 
Szâcs) 0 29 - Everestul este cucerit de Hilary șl Tensing, 1953 0 30 - 
La C.M. de popice de la Bohano, Cornelia Petrușcâ, medalie de aur la 
Individual, performanța realizată șl de Margareta Câtineanu în 1980 0 

“I. Cloud, lingă Paris, prima cursa ciclistâ din lume,berg traversează Atlanticul cu un avion monoplace, 1921 j C.E. de lupte 31 — La St. Cloud, lingă Paris, prima cursa ciclistâ din lume, 1868.
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• TELEX •
ATLETISM 0 Desfășurat pe 

ploaie, maratonul de la Vancou
ver a fost cîștigat de australia
nul Brian Morgan, cu timpul de 
2 h 16:30,0. Pe locurile următoa
re s-au clasat coechipierul său 
Laurrie White la 14 s, neozeelan
dezul Roger Robinson la 2:14,0 
și canadianul John Hill la 2:45,0.

CĂLĂRIE 0 „Cupa Mondială* 
— obstacole s-a incheiat cu vic
toria americanului Michael Matx 
(„Jet Run“) 39 p, urmat de com
patriotul său Donald Cheska 37 
p șl austriacul Hugo Simon 35,5 
p. Ultimul concurs, desfășurat 
la Birmingham, a revenit con
curentului englez Malcon Pyrah’"’'' 
0 Cea de-a 49-a ediție a coi» 
cursului de la. Roma a debutax 
cu o probă de obstacole. în care 
victoria ........................ *
Graziano 
urmat de 
no Solari 
Frederich

CICLISM 0 Etapa a 13-a a 
Turului Spaniei (Esparraguera — 
Berga, 187 km) a revenit spanio
lului Vicente Belda, cu timpul da 

‘6.05:26,0. Sosit pe locul doi, la 
36 s de cîștigător, italianul Gio
vanni Battaglin sp menține Lider 
în clasamentul general. Este ur
mat de Pedro Munoz (Spania), 
la 1:49,0. Vicente Belda la 2:10,0 
șl Jorgen Marcussen 
ia 3:11,0.

HANDBAL 0 La 
feminină a Austriei 
15—14 (6—8) selecționata Elveției. 
Jocul s-a disputat în cadrul pre
liminariilor campionatului mon
dial (grupa B).

MOTO 0 La Salzburg s-au des-’ 
fășurat întrecerile „Marelui Pre
miu" al Austriei la motoclclism,' 
cea de-a doua probă a campio
natului mondial. în cea mai 
disputată cursă, la clasa 500 cmc,' 
pe primul loc s-a situat ameri
canul Randy Mamola („Suzuki"),’ 
cu e medie orară de 185,040 km. 
La clasa 125 cmc, a terminat În
vingător- spaniolul Angel Niete 
(„Mlnarelli4*), iar la clasa 350 
cmc a cîștigat francezul Patrick 
Fernandez („Yamaha").

SCRIMA 0 Concursul măscuită 
de floretă de la Bonn a revenit, 
în mod surprinzător, belgianului 
Thierry Soumagne, care l-a în
trecut în finală cu 10—8 pe cu
noscutul campion sovietic Alek
sandr Romankov. în întîlniraa 
pentru locurile 3—4, Mathias Gey 
(R. F. Germania) l-a învins cu 
10—6 pe Italianul Carlo Montano.

ȘAH 0 După disputarea a opt 
runde, în turneul de la Bad KL- 
sslngen (R. F. Germania) condu
ce marele maestru Viktor Korci- 
nol, cu 7% p, urmat de Hort 5 
p șl Selrawan 4 p. 0 în turneul 
de la Ulima (Iugoslavia), în gru
pa I conduce Aurel Urzică (Ro
mânia) cu 4 puncte din 4 posi
bile, urmat de bulgarul Gheor
ghiev — 3,5 puncte și iugoslavul 
Damlanevicl — 2,5 puncte etc. în 
grupa a i-a, pp locul întîi se 
află tot un șahist român, Parik 
Ștefanov —3 puncte (TȚ, urmat 
de iugoslavul Galonja — 3 punc
te, polonezul Bielczik — 2 puncte 
(1). în runda a 4-a, Urzică l-a 
înVins pe maestrul ungur SzatU 
iar Ștefanov a cîștigat la iugo
slavul Orlov.

a revenit italianului 
Mancinelll („Othello"), 
compatriotul său Bru- 
(„Eole II") și francezul 
Cottier (,,Eusebe“).

(Danemarca)

Basel echipa 
a învins cu

II


