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CONTINUĂ A MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE 
totuși, prin larga mobilizare a 
iubitorilor de sport, grupările 
sportive muncitorești au reușit 
să depășească multe obstacole, 
amenajîndu-și terenuri cu mij
loace proprii sau prin contri
buții voluntare. Este relevant 
apelul publicat în 1923, în unele

Crearea Partidului Comunist 
Român la 8 mai 1921 a repre
zentat un moment de mare im
portanță și pentru dezvoltarea 
mișcării sportive muncitorești 
din țara noastră. Este cunoscu
tă, de exemplu, laborioasa ac
tivitate a asociației „Prietenii 
naturii". Trecînd peste mari 
opreliști materiale, create de o- 
ficialitatea burgheză și de per
secuțiile la care au fost supuși 
cu regularitate membrii săi, ex- 
ponenții acestei asociații au 
reușit, totuși, să fie prezenți în 
diferite acțiuni sportive, la tu
rism, atletism, box, gimnastică, 
fotbal, lupte ș.a. Alături de 
„Prietenii naturii" au existat 
multe alte grupări sportive 
muncitorești, in primul rînd în 
unitățile ceferiste. După aceea, 
la București — Mctaloglobns, 
S.E.T., Stăruința etc., la Brașov
— Asociațiile muncitorești de 
educație fizică și sport, la Arad
— A.M.E.F.A., la Timișoara — 
C.A.M.T. și clubul sportiv „In
dustria linii". De asemenea, si 
cluburi din Valea Jiului, la 
Ploiești, Galați, Oradea ș.a.m.d.

Eforturile pentru propășirea 
mișcării sportive muncitorești 
erau uriașe, în condițiile in 
care baza materială a activită
ții sportive aparținea burghe
ziei, fiind apanajul acesteia. 
Folosind diferite pretexte, ofi
cialitatea crea piedici vizibile 
grupărilor sportive cu caracter 
muncitoresc de a participa la 
concursuri și competiții, iar ac
cesul pe terenurile de sport nu 
se putea face decît cu prețul 
unor mari eforturi bănești. Și,

Gheorghe Berceanu:
„PARTIDULUI ÎI DATOREZ 
TOATE ÎMPLINIRILE MELE

i partidul în 
ce înseamnă el 

Gheorghe
„Ce loc ocupă 

viața mea și c 
pentru mine ?“ 
Berceanu, fostul luptător, mul
tiplul nostru campion, stă doar 
o clipă pe ginduri și apoi în
cepe să ne spună, cu vorba lui 
așezată, așa cum îl cunoaștem 
de multă vreme :

„Partidul, pentru mine ? Ca 
pentru milioanele- de alți oa
meni ai acestei țări, e... TO
TUL ! Viața mea, cu tot ce-am 
realizat de cind mă știu și pînă 
astăzi, și cu ce-oi realiza de-aci 
înainte, sînt cea mai bună 
vadă.

Sint un pui de .oltean 
Dunărenii Doljului, comurtă 
cîmpia Băileștilor, spre Dună
rea cea mare, sat cu oameni 
harnici. Părinții mei erau ceea 
ce sînt și astăzi, țărani, oameni 
simpli, care m-au crescut cu 
dragoste și cu grijă, m-au în
vățat să disting binele de rău,

do-
din 
din

„Cupa României" la atletism, din nou la start

Repetatelor critici de inefi
cientă în desfășurarea, de ani 
și ani, a campionatului repu
blican pe echipe — „Cupa Ro
mâniei", țâre ar fi trebuit să 
însemne și în mod practic, nu 
numai teoretic, cea mai impor
tantă compeîlție a atletismului 
nostru, F.R.A. le răspunde a- 
cum cu o modificare de fond 
in organizarea acesteia în 1981. 
Modificarea vizează în special 
conținutul competiției și efici
ența în perspectivă a întrece
rilor : adică, prin regulament, 
se stabilește că ediția din a- 
cest an a „Cupei României" 
este deschisă doar tinerilor »t- 
leți și cu precădere juniorilor.

Vor avea loc 3 etape de con-

ziare din Timișoara, în spriji
nul acțiunii de construire a 
unui stadion pentru gruparea 
R.G.M.T.:

„Presupunem că marca ma
să a muncitorimii timișorene 
Înțelege și iși însușește impor
tanța scopului urmărit, în in
teresul clasei muncitoare de azi 
și din viitor. A plăti 200 lei 
timp de 3 luni este un sacrifi
ciu, dar nu este în nici un caz 
o povară".

Istoricul act al Eliberării și 
instaurarea puterii populare au 
creat premise noi, neimaginabi
le altădată, pentru dezvoltarea 
mișcării sportive muncitorești, 
în România democratică SPOR
TUL A DEVENIT UN BUN AL 
MASELOR. Paralel cu inițierea 

ca bobul de grîu de cel de ne
ghină, să fiu cinstit și să iu
besc pămîntul acestei țări, cu 
toate cîte sînt ale ei. M-au 
dat la școală în sat, apoi — 
cu lucrurile într-o bocceluță — 
am pornit-o, într-o bună zi, 
la altă școală, la Craiova. M-am 
inscris la Școala profesională 
de construcții, pentru că-mi 
plăcea meseria asta și voiam 
să muncesc. Mic de stat cum 
eram, aveam ambiții mari și 
voiam să fac ceva deosebit, ceva 
frumos. Și cred că am făcut 
ceva frumos în viața mea ! 
Dar nu în construcții, cum cre
deam atunci, ci în sport ! în
tr-o zi, pe care n-am s-o uit 
cît oi trăi, un coleg de clasă 
m-a dus în sala de lupte a 
maestrului Hie Marinescu, la 
„Electroputere". M-a dus și... 
am rămas, căci „nea Ilie". om 

(Continuare în pag. 2-3)

curs, după cum urmează : 9—10 
mai la Constanța, 15—16 au
gust la Sibiu și 12—13 septem
brie la Timișoara, la care vor 
lua parte echipe de juniori — 
tineret din cluburi și asociații 
sportive. La încheierea compe
tiției vor fi stabilite clasamen
te generale nu numai pe clu
buri — asociații, ci și pe ju
dețe. Este deci un bun prilej 
— în orice caz mai bun decît 
cele de pină acum ! — de a 
se constata, la nivelul cluburi
lor, cit și la cel al județelor, 
interesul și preocuparea pentru 
a face din atletism ceea ce tre
buie, pentru a-1 impune și 
practic, nu numai în teorie, ca 
sport prioritar ! 

I

unor concursuri și competiții cu 
o sferă largă de participare, s-a 
trecut la reconstruirea terenu
rilor de sport distruse de urgia 
războiului, s-au înălțat stadioa
ne, săli de sport, poligoane, ba
zine de înot ș.a.

Sub impulsul preocupărilor 
permanente ale partidului și 
statului pentru continua dezvol
tare a mișcării sportive din 
România, baza materială a 
sportului a cunoscut o creștere 
continuă în anii luminoși ai so
cialismului. De unde pînă în 
anul 1944 nu exista nici o sală 
cu profil exclusiv sportiv, nu
mărul acestora a sporit an de 
an. Sălii Floreasca din Capita
lă, construită in anul 1951, i 
s-au alăturat multe altele, atît

Tiberiu STAMA
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După Campionatele europene

ELOGIOASE APRECIERI LA ADRESA
EVOLUȚIEI GIMNASTELOR NOASTRE

Gimnastele românce participante ta Campionatele europene au fost 
primite ieri la conducerea C.N.E.F.S., prilej cu care sportivelor ce ap 
evoluat la J.o. din 1980 le-au fost inmtnate distincțiile acordate prin 
Decret prezidențial. In foto : Emilia Eberle, antrenoarea Atanasia Albu, 
Rodica Dunca, Cristina Grigoraș, Mihaela Stănuleț și Dumitrița Turner 
(de la stingă la dreapta), precum ---------  — ’ ~ '
planul secund.

Cum era și firesc, evoluția 
gimnastelor românce la cea 
de-a 13-a ediție a Campiona
telor europene de la Madrid, 
succesele repurtate, nivelul 
atins de școala de gimnastică 
românească și reconfirmarea 
strălucită a valorii ci ridicate 
au avut un puternic ecou in 
rîndurile opiniei publice, ale spe
cialiștilor prezenți in capitala

în etapa I și a IlI-a parti
cipă juniorii de cat. I, juniori 
de cat. a Il-a (băieți născuți 
în 1965, fetele născute în 1964) 
și tineret (băieți născuti în 
1959—61, fetele născute în 1960 
—62), dar în etapa a Il-a vor 
concura, la probele specifice, 
numai juniori de cat. a III-a 
(B. 1966—67, F. 1967—68). Parti
ciparea în competiție a orică
rui atlet este condiționată de 
îndeplinirea — prealabilă — a 
anumitor performanțe standard, 
eeea ce, din capul locului, vrea 
să excludă improvizația și lip-

Romeo VILARA
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Daciada“-ln plină desfășurare

BOGAT PROGRAM

D4CI/1m|

COMPETIȚIONAL LA SFÎRSIT DE SĂPTĂMÎNA•>

De Ziua tineretului, „Dacia- 
da“ și-a inaugurat, oficial, sui
ta finalelor etapei de vară, și, 
nu încape îndoială, iubitorii 
sportului așteaptă cu interes 
desfășurarea acestora. La nive
lul asociațiilor și 
sportive, pe orașe și 
competițiile „Daciadei" 
nuă, pentru a desemna 
liștii, iar sfîrșitul acestei 
tămîni ne oferă cîteva 
petiții și acțiuni dintre 
mai interesante.

Astfel, duminică, la Tîrgoviș- 
te și Craiova, vor avea toc pri
mele două „zonale" ale „Seri- 
!oț Daciadei", la care vor par
ticipa reprezentative a cîte 
10 județe. în cadrul acestor 
atractive întreceri, menite să 
dezvolte sportul feminin din 
țara noastră, un punct de ma
xim interes îl vor constitui e- 
voluțiile ansamblurilor de gim
nastică, în care tinerele fete 
vor etala virtuozitatea, grația 
și frumusețea exercițiului fizic, 
în program vor figura tematici 
diverse, atractive, tablouri de 
muncă și învățătură — toate 
prezentate cu optimismul și vi
goarea specifice tinerei genera
ții. „Serile Daciadei" vor stirni, 
desigur, un larg interes. La 
Tîrgoviște vor evolua ansam
blurile județelor Argeș, Brașov, 
Constanța, Covasna, Harghita, 
Teleorman. Ialomița, Călărași, 
Tulcca și Dîmbovița în vre
me ce la Craiova vor fi pre
zente reprezentativele județe
lor Brăila, GorJ, Caraș-Severin. 
Dolj, Mehedinți, Olt, Timiș, 
Vîlcea, Giurgiu și Prahova. A 
doua etapă a „Serilor Daciadei" 
se va desfășura la 17 mai, in 
orașele Cluj-Napoca și Vaslui.

cluburilor 
Județe, 
conti- 
fina- 
săp- 

com- 
cele

și antrenorul Octavian Belu — tn 
Foto: Ion MIHAICA

Spaniei. I-am rugat pe cițiva 
dintre tehnicienii care au ur
mărit întrecerea celor mai bune 
gimnaste ale continentului să 
ne împărtășească opinia lor in

Campionatele internaționale de tenis ale României

SEGĂRCEANU PIERDE IN PRIMUL TUR!
Foarte scurtele răgazuri în 

care ploaia s-a oprit de marți 
la ora prînzului nu au permis, 
totuși, reluarea, pe terenurile 
de zgură din parcul sportiv 
Progresul, a partidelor din cea 
de a 34-a ediție a campiona
telor internaționale de tenis ale 
României. Aflați în această 
situație nedorită, organizatorii 
au hotărît ca întrecerile să con
tinue în săli, băieților fiindu-le 
repartizată cea a clubului Stea
ua (suprafață de zgură), iar fe
telor — terenul acoperit 
mateflex) din complexul 
August". Totodată, s-a 
scurtarea duratei unei întîlniri, 
jucîndu-se acum după sistemul 
„cel mai bun din trei seturi".

Partea „indoor" a competiției 
a fost reluată, deci, miercuri 
dimineață — pe tabloul mascu
lin — cu meciul în care favo
ritul nr. 1 al „internaționale- ■ 

(cu
„23 

decis

Finala va avea loc la Bucu
rești, între 19 și 21 iunie.

Sfîrșitul săptămînii acesteia 
va cuprinde și patru întreceri 
zonale — avanpremiere ale fi
nalelor „Daciadei" de vară : la 
tetratlon (cat. 11—14 ani), la 
gimnastică (7—14 ani), la bas
chet (băieți) și handbal (fete), 
categoria 14—19 ani. „Capitale
le" zonalelor de atletism vor fl 
Baia Mare, Satu Mare, Tg. Mu
reș, Reșița, Tîrgoviște, Alexan
dria, Constanța, Roman, Buzău 
și București. La gimnastică — 
Baia Mare, Cluj-Napoca, Timi
șoara, Rm. Vilcca, Sibiu. Ba
cău, Vaslui, Pitești, Galați 
și București. Celelalte două în
treceri pe zone vor fi în ace
leași orașe : Botoșani, M. Ciuc, 
Brasov. Slobozia. Baia Mare, 
Alba Iulia, Cluj-Napoca și Rm. 
Vîlcea.

Sportul de performanță va 
avea, la sfîrșitul acestei săptă- 
mini, o finală pe țară a „Da
ciadei" de vară la judo-juni- 
ori (la Sibiu), iar începînd de 
vineri 8 mai și pînă la 10 mai, 
la Tîrgoviște, se vor desfășura 
finalele de lupte libere — ju
niori, In timp ce seniorii de la 
greco-romane se vor întrece 
simbătă și duminică in „zona
lele" de la București, Galați, 
Brașov. Slatina și Suceava.

Bogatul program al „Dacia
dei", de la sfîrșitul acestei 
săptămîni, atestă larga popu
laritate a marii competiții 
sportive naționale cît și conti
nuitatea ei. condiție fundamen
tală pentru atragerea în activi
tatea sportivă a maselor de 
oameni ai muncii.

legătură cu evoluția sportivelor 
românce la recentele campiona
te europene.

MARGOT DIETZ, colabora
toare tehnică principală a Fe
derației internaționale de gim
nastică (R.D. Germană): „Feli
cit în modul cel mai sincer de
legația României pentru rezul
tatele obținute aici, la Madrid. 
Mi-a făcut realmente plăcere 
să constat că absența Nadiet 
s-a resimțit doar în mică mă
sură și că Cristina Grigoraf fi 
Rodica Dunca au dovedit ca
lități de mari gimnaste. Și nu 
mă îndoiesc că ele vor avea 
un cuvînt de spus și în viitoa
rele competiții internaționale. 
Dacă îmi permiteți un punct 
de vedere strict personal, apre
ciez că mai ales Rodica Dun
ca a manifestat aici un vizibil 
progres și a avut exerciții de 
excelentă valoare tehnică. Cris
tina Grigoraf a fost pentru 
foarte mulți o revelație și va 
fi probabil marea campioană 
de mîine a României".

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. 2-3)

lor“. campionul român Florin 
Segărceanu, l-a avut ca adver
sar pe colegul său de la clu
bul Dinamo, Sorin Popa. Sigur, 
aflat iarăși într-o competiție
desfășurată în Capitală, unii 
iubitori ai tenisului ar fi dorit 
sări revadă jucînd pe Florin, 
mai ales că acesta a obținut 
rezultate foarte bune în circui
tul italian, recent încheiat. Dar 
condițiile climaterice au făcut 

meciul său să fie urmărit de 
număr extrem de restrîna 
spectatori. In această partl- 
Fiorin Segărceanu ave* o-

ca 
un 
de 
dă,
bligația să evolueze la înălțimea 
valorii pe care o are. Ore. 
dcm. însă, că o oarecare ten
dință de a-și subestima advw-

lon GAVRILESCU
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După Balcaniada de tir de la Sofi;

DOUĂ PROBE-FANiON: PiSTOL VITEZĂ SI PISTO
O PUTERNICĂ BAZĂ MATERIALĂ

(Urmare din pag 1)

în București (culminînd cu Pa
latul Sporturilor și Culturii din 
parcul Tineretului), cît și în ța
ră, într-o serie de orașe reșe
dință de județ — Cluj-Napoca, 
Iași, Oradea, Constanța, Timi
șoara. Bacău, Ploiești, Craiova, 
Zalău. Pitești, Focșani, Rîmni- 
cu Vîlcea, Tirgoviște etc., săli 
capabile să găzduiască specta
tori de ordinul miilor. Numă
rul acestor săli de sport, cele 
mai multe dintre ele polivalen
te, este astăzi de aproape 30. 
In același timp, au fost con
struite noi stadioane, pentru 
fotbal și diferite jocuri sporti
ve: peste 200 dispun de tribu
ne pînă la 5 000 de locuri, alte 
zeci și zeci au o capacitate de 
pînă la 30 000 de locuri, la 
București stadionul .,23 August", 
cel mai mare din țară, poate 
găzdui astăzi peste 70 000 de 
spectatori. A crescut, de aseme
nea, numărul arenelor de po
pice: de la citeva amenajate 
rudimentar, adesea pardosite cu 
pămînt sau lemn, la peste 300, 
dispunînd de două, patru și 
chiar șase piste. Pentru dez
voltarea unor ramuri de sport 
din categoria atleticii grele au 
fost amenajate săli speciale 
pentru box, lupte, judo. Atletis
mului, sportul olimpic numărul 
1, i s-au asigurat posibilități 
multiple de dezvoltare, prin a- 
menajarea unor stadioane și 
săli care găzduiesc cu priorita-

te pe tinerii specializați în a- 
ceastă disciplină. De o situație 
similară s-au bucurat înotăto
rii și săritorii de la trambulină, 
sportivii specializați în tir (e- 
xistă azi poligoane pe speciali
tăți de probe), patinatorii și 
hocheiștii.

Practic, in prezent nu există 
localitate din cuprinsul țării 
care să nu dispună de un mi
nim de amenajări sportive sim
ple, un sector atletic pentru să
rituri sau un teren pentru 
jocuri. Prin inițiativa organiza
țiilor de pionieri și a U.T.C., cu 
sprjinul nemijlocit al organelor 
și organizațiilor de partid, al 
consiliilor populare comunale, 
orășenești, municipale și jude
țene. peste tot. chiar și acolo 
unde nu se poate vorbi de o 
tradiție, sportul de masă și de 
performanță și-a îmbogățit și 
diversificat continuu zestrea. 
Ultimele date statistice consem
nează aproape 13 000 de amena
jări pentru sport. Să semnalăm 
totodată că, prin grija U.G.S.R., 
in întreprinderi și instituții au 
fost amenajate aproape 4 500 
de bazg sportive sau de agre
ment.

Iată realizări și cifre care 
exprimă în chip grăitor puter
nica dezvoltare a bazei materi
ale, cadru determinant pentru 
o afirmare impetuoasă a miș
cării sportive din țara noastră.

Fără îndoială, această conti
nuă creștere și consolidare a 
bazei materiale a determinat în

mare măsură larga dezvoltare 
a activității de masă, ca și stră
lucitele performante obținute 
de sportivii români în arena 
internațională. întrecerile cel se 
desfășoară cu atita însuflețire 
sub genericul mobilizator al 
marii competiții sportive națio
nale „Daciada" atestă cu priso
sință acest adevăr și la fel pre
zența reprezentanților țării 
noastre în mari întreceri spor
tive, la Jocurile Olimpice, în 
Campionate mondiale sau eu
ropene. Recentul succes realizat 
de luptătorul de greco-romane 
Ștefan Rusu, campion al conti
nentului la Goteborg, reușitele 
rugbyștilor în toata meciurile 
din actuala ediție a Campiona
tului european F.I.R.A., exce
lenta comportare a fotbaliștilor 
în partidele cu reprezentanții 
uneia dintre cele mai reputate 
școli din lume, cum este cea 
engleză, precum și pozițiile de 
frunte pe care s-au situat foar
te tinerele noastre gimnaste, în 
frunte cu Cristina Grigoraș, la 
Madrid, iată atîtea mărturii ale 
vitalității sportului românesc.

Profund recunoscători parti
dului pentru minunatele condi
ții create în vederea unei de
pline împliniri și pe acest tă- 
rîm, sportivii patriei se anga
jează ferm să folosească la ma
ximum posibilitățile care li se 
oferă pentru a contribui tot 
mai mult la dezvoltarea miș
cării sportive -din România so
cialistă.

Balcaniada de tir pentru ar
me cu glonț a prilejuit o nouă 
confirmare a valorii trăgători
lor noștri în proba de pistol 
viteză. Rezultatul lui Corneliu 
Ion (599 p), reușit pentru a 
doua oară de campionul român 
în concursuri peste hotare, un 
total superior recordului mon
dial oficial, precum și clasarea 
pe locul 2 a lui Marin Stan 
întăre poziția fruntașă a țin- 
tașilor noștri în ierarhia inter
națională. Pierderea titlului pe 
echipe poate fi considerată mai 
degrabă un accident decît un 
semn de regres, dat fiind faptul 
că doi dintre componenții ei, 
T. Tașcă și C. Țirloiu, sîntîncă 
tineri, lipsiți de o autentică ex
periență competițională. Talen
tul lor, munca intensă în an
trenamente și starturi în con
diții variate — iată tot atîtea 
pedale pe care antrenorii tre
buie să apese pentru ca acești 
sportivi tineri să devină demni 
urmași ai atîtor precedenți spe
cialiști români ai probei, care 
le-au cedat, nu cu mult timp 
în urmă, locul și responsabili
tățile.

Un al doilea fapt - 
fel de îmbucurător —
oferit de trăgătoarele în proba 
(de curînd olimpică) de pistol 
standard. Locurile 1 și 3 în 
clasamentul Individual, locul 1 
în cel pe echipe, două recor-

■ poate la 
ne-a fost

9 
duri balcanice de mare valoare 
(589 p și 1747 p), victorie în 
confruntarea directă cu valo
roasele trăgătoare albaneze (E- 
lisabeta Karaboli fiind campi
oana Europei) înseamnă tot 
atîtea argumente pentru a sus
ține că această echipă este nu 
numai valoroasă ci și omogenă 
la înalt nivel: Elena Gheoroaie, 
omul numărul 3, deși n-a urcat 
pe podium, a participat la ba
rajul pentru locul 3 și și-a 
depășit vechiul record perso
nal. Buna comportare de la 
Balcaniadă, precum și alte re
zultate superioare obținute de 
Anișoara Matei și Ana Ciobanu 
în primul rînd, ridică proba de 
pistol standard la un rang va
loric apropiat de cel al probei- 
fanion a tirului nostru, cea de 
pistol viteză. Se poate deci 
afirma în momentul de- față că 
proba olimpică de pistol stan
dard oferă suficiente garanții 
de competitivitate pe plan in
ternațional la cel mai înalt ni
vel. Să mai aducem un argu
ment în sprijinul acestei afir
mații : rezultatul Anișoarei Ma
tei se află la doar două puncte 
de recordul mondial, iar cel al 
echipei, la numai 8 puncte.

Unele aprecieri favorabile se 
cuvin și concurenților noștri, la 
proba de pușcă liberă 3x40 f. 
Ii revine lui Mihai Dumitrescu 
meritul de a fi urcat pe po-

Campionatele de handbal

„PARTIDULUI îl DATOREZ TOATE ÎMPLINIRILE MELE“
(Urmare din pag. 1)

cu „ochi bun", m-a luat în pri
mire și a început să mă înve
țe cite toate. Nu mi-a* fost de
loc ușor, ba, aș zice, dimpotri
vă. Și nu o dată gîndeam că 
am 
nu-s 
Dar 
„nea 
vîre 
Incit 
avut 
dau și astăzi I

Nu mi-a fost 
repet, dar am făcut 
plăcere, cu sîrguință, cu dorin
ța de a face ceva frumos, de 
să meargă vestea... In 1966 e- 
ram, s-a spus, un junior talen
tat, plin de ambiție ; și pus pe 
fapte mari (asta o spun eu !). 
După numai un an, am cîștigat 
concursul „Speranțelor olimpi
ce" și am ieșit primul la „In
ternaționalele României", pen
tru ca, după încă un an, să

să las baltă luptele, că 
eu de ele și ele de mine, 
nu le-am lăsat, pentru că 

ILie“ a știut să mi le 
în suflet și așa le-a vîrît, 
lor le-am 
mai bun în

dat tot ce am 
mine și le mai

ușor deloc, o 
totul cu

cîștig primul meu titlu de 
campion național și să fiu se
lecționat pentru Olimpiada de 
la Mexico. Dar nu eram sufi
cient de copt pentru o aseme
nea întrecere, astfel că n-am 
„sosit" decît pe locurile VII-X ! 
Am învățat însă foarte multe, 
așa că, după aceasta, am a- 
juns printre cei mai buni din 
lume la categoria mea, la 48 
de kilograme. In 1969, la Mar 
del Plata, am devenit campion 
al lumii, ca și în 1970, la Ed
monton (in 1975, la Minsk, am 
fost al 2-lea). La „europene" 
am concurat de 3 ori... 3 titluri: 
în 1970 la Berlin, 1972 la Kato
wice și 1973 la Helsinki, iar la 
Olimpiadă am mai fost de încă 
două ori. după cea de la Me
xico, în 1972, la Miinchen. unde 
am cîștigat medalia de aur, 
iar în 1976. la Montreal, unde 
am obținut-o pe cea de ar
gint. Am fost și campion la 
Universiadă. în 1973 la Moscova 
și (în total) de 7 ori campion 
al țării.

tn viața mea am avut însă și 
alte bucurii : în 1974 mi s-a 
împlinit o mai veche și fierbin
te dorință : am devenit mem
bru al marii și puternicii fa
milii a comuniștilor ; în 
mi-am încheiat, cu bine, 
diile la I.E.F.S..

1977 
stu- 

fiind acum 
profesor, cu specializarea — s-ar 
fi putut altfel! — în lupte; sînt 
maestru emerit al sportului ; 
am un băiețel, pe Dănuț, de 4 
ani și 3 luni, o mîndrețe de 
flăcău. în sfirșit, sînt ofițer în 
cadrul forțelor noastre armate 
și la dubul Steaua, unde acti
vez, din 1969, am 
trenor.

Ce mi-aș mai fi 
împlinirile mele 

partidului nostru, care m-a a- 
jutat să fac cite am făcut, și 
cîte încă voi mai face In anii 
ce vin. Am acum o mare am
biție : să găsesc și să pregă
tesc un alt luptător, care să 
devină mai bun decît am fost 
eu !“.

devenit an-

putut dori 1 
le datorez

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

sarul (trebuie să precizăm că 
Sorin Popa a jucat miercuri 
una dintre cele mai bune par
tide ale sale), l-a pus pe cam
pionul român în situația 
licată ca, după dștigarea 
multă ușurință a primului 
să se vadă condus. în setul 
cisiv, chiar cu 5—0. cînd toate 
eforturile sale de a reface din 
handicap au fost aproape za
darnice. el reușind să recupe
reze doar două ghemuri. Re
zultatul meciului : Sorin Popa 
— Florin Segărceanu 1—6 7—6, 
6—2. într-o altă partidă, Andrei 
Leonte a reușit, la capătul a 5 
seturi, în care i-am aplaudat 
puterea de luptă, dar și o foar
te bună gîndire tactică, să-l în
vingă cu 6—7, 4—6, 6—3, 6—3,

de- 
cu 

set, 
de-

6—4 pe Marian Mirza; L. Man- 
caș — I. Șesu 7—5, 6—1.

Rezultate din turul I (femi
nin) : Alice Dănilă — Simona 
Nunweiller 6—0, 6—3; Mariana 
Hadgiu " —
6—3, Daniela Moise 
Radu 6—0, 6—1; Camelia 
riac — Daniela Orban 
6—0; Luminița Sălăjan — 
na Trifu 4—6, 6—4, 6—1.

După amiază s-au disputat și 
cîteva meciuri în care evoluea
ză oaspeți de peste hotare, par- 
ticipanți la competiție. Cîteva 
rezultate: Diana Moskova (Bul
garia) — Dana Beleuță 7—5, 
6—2; Chen Juan (R.P. Chineză)
— Elena Jecu 6—1, 6—1; Yu Li 
Qiao (R.P. Chineză) — George- 
ta Onel 6—1, 6—0; Tr. Marcu
— Liu Shu Hua (R.P. Chineză) 
6—4, 6—3; You Wei (R.P. Chi
neză) — I. Florin 6—4, 2—6, 
6—2.

Mihaeia Testiban 6—3, 
Monica 

Chi- 
6-1, 
Elc-

w
(Urmare din pag. 1) Să vedem cine

STEAUA ESTE (practic) CAMPIOANA, 
DAR CINE VA CÎSTIGA 

TITLUL LA FEMININ?
Cea de a XlV-a etapă a 

campionatelor republicane de 
handbal, consumată la sfîrșitul 
săptămînii trecute, a produs t> 
singură, dar importantă, modi
ficare în cele două clasamente. 
In campionatul feminin, prin 
victoria de la Cluj-Napoca, 
Știința Bacău a luat un avans 
de 2 puncte în fruntea clasa
mentului, față de cealaltă pre
tendentă la titlu, Rulmentul 
Brașov, care a pierdut la Bucu
rești. în această întrecere lupta 
pentru titlu este, deci, foarte 
animată, spre deosebire de si
tuația din 
masculine, 
tașat clar, 
8 puncte.

Ce se întîmplă 
pionatul feminin? 
vinge: Știința Bacău sau Rul
mentul Brașov? în orice caz, 
decisiv în această privință va 

aceste 
ale

: va

disputa formațiilor 
unde Steaua s-a de- 
avînd un avans de

însă In cam- 
Cine va în-

fi jocul direct dintre i 
două puternice echipe 
handbalului nostru care

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICA

avea loc pe terenul 
liderei actuale, Ști
ința Bacău, în ziua 
de 17 mai. Intere
sant ni se pare 
faptul că pînă a- 
tunci Știința Bacău 
va tre’sui să trea
că în etapa din 10 
mai de... „hopul" 
de la Iași unde va 
juca cu TEROM, 
echipă aflată pe 
locul 4. S-ar putea 
ca după acest joc 
cele două rivale să 
fie din nou la ega
litate de puncte... 
Pentru edificare 
interesant să 
va mai juca 
tre ___________ , _ .
ȚA BACAU cu TEROM 
(d), cu Rulmentul Brașov 
cu Constructorul Baia Mare 
cu Mureșul Tg. Mureș 
RULMENTUL BRAȘOV 
Constructorul Timișoara (a), cu 
Știința Bacău (d), cu TEROM 
Iași (a), cu Universitatea Cluj- 
Napoca (d).

Cum spuneam, în campiona
tul masculin lupta pentru titlu

(Urmare din pag. 1)

AGABIO RICARDO, antre
nor federal al gimnasticii femi
nine din Italia: „Le-am văzut 
de mai multe ori, in ultimii 
ani, pe gimnastele românce și 
știam că vor lupta pentru me
dalii la campionatele europene. 
Firește, acordam prima șansă 
Emiliei Eberle, o sportivă de 
mare clasă internațională. Mi-a 
făcut insă plăcere să constat 
că in momentul în care ea a 
ieșit din lupta pentru titlu, ce
lelalte două colege ale ei au 
atacat cu aceleași mari șanse 
pozițiile fruntașe. Cristina Gri
goraș a fost in permanență o 
adversară de temut pentru 
Maxi Gnauck. Pentru mine, o 
mare surpriză a fost Rodica 
Dunca, gimnastă a cărei matu
ritate sportivă crește cu fieca
re nouă întrecere".

sa de calitate în această com
petiție care rămîne, prin am
ploare, semnificație și răspun- 
deri, „nr. 1“ a atletismului nos
tru, o școală a performanței 
autentice.

In septembrie, la bilanțul 
general al echipelor cîștigătoa- 
re le vor fi oferite, în afara 
premiilor — de acum obișnuite 
— (titlul de campioană, cupe, 
jetoane, tricouri) și altele, cel 
puțin, pînă acum, neobișnuite.- 
Este vorba de întîlniri inter
naționale, tur-retur, pentru e- 
chipa campioană de club (15 
persoane) și pentru cea cam
pioană de județ (20 persoane) 
și de o tabără de pregătire, de

3 săptămîni ! 
le va cîștiga !

Noua ediție 
niei“ trebuie 
dent, un salt .... 
fășurarea acestei 
competiții și să-și dovedească 
viabilitatea. înainte de orice prin 
eficientă prin rezultate de valoa
re pe care trebuie să le realizeze 
atleții din cluburi-asociatii Și din 
județe. Mai mult ca oricînd, 
se va vedea acum cine, cît și 
cum muncește pentru dezvolta
rea atletismului, pentru depis
tarea de noi elemente talenta
te, pentru formarea lor ca per
formeri, dar nu orice fel de 
performeri, ci unii... autentici, a 
căror lipsă este de mai multă 
vreme resimțită !

a „Cupei Româ- 
să însemne, evi- 
calitativ în des- 

tradiționale

A. ȘANIAZOV, antrenor co
ordonator al echipei feminine 
a Uniunii Sovietice: „Le-am 
urmărit pe cele trei gimnaste 
românce fi la Jocurile Olim
pice de la Moscova șt apre
ciez că toate se află intr-un 
vizibil progres. Din cite știu, 
Emilia Eberle a avut neșansa 
unei recente accidentări, dar

Cristina Grigoraș și Rodica 
Dunca au avut comportări care 
merită toate laudele. Cred că 
in toamnă, la Campionatele 
mondiale de la Moscova, dispu
ta pentru primele locuri dintre 
gimnastele sovietice, românce 
și cele din R.D. Germană va 
fi de un ridicat nivel tehnic"

BORIS BAI, antrenor coor
donator al federației de gim
nastică din Canada: „In puține 
cuvinte, vă spun că, pentru 
mine, Cristina Grigoraș a fost 
o confirmare, iar Rodica Dun
ca o foarte plăcută surpriză 
Rodica Dunca are mari capaci
tăți de concurs și încă rezerve 
care pot fi valorificate 
noi, atractive și dificile 
ciții, in concordanță cu 
tățile ei deosebite".

NIKOLA HADJIEV, . 
ședințele federației de gimnas
tică din Bulgaria: „Aveți in 
Cristina Grigoraș o gimnastă 
care o va putea inlocui in cu- 
rind pe marea dv. sportivă 
Nadia Comăneci. Aici, la Ma
drid, tinăra Cristina a evoluai 
cu mare personalitate și stil șt 
eu ii întrevăd o frumoasă pers
pectivă. Felicit Federația româ
nă de gimnastică pentru activi
tatea sa și pentru rezultatele 
obținute".

prin 
exer- 
cali-

pre

1, X. 2...
Cunoscutul actor Horia Căeiu- 

lescu este și un mare iubitor de 
fotbal. Iată pronosticurile sale 
favorite pentru concursul Prono
sport de duminică 10 mai 1901 :

I. Ascoli — Torino X. 2
II. Avellino — In er X
ni. Catanzaro — Bologna 1
IV. Como — Napoli 2
V. Juventus — Roma I, X, 2

VI. Perugia -- Brescia . X, 2
VII. Pistoiese •— Fiorentina X

diurnul u 
ridicat r 
venit, m; 
ani, Bale 
loc 2, în 
bulgari ( 
aflat pîn; 
mondial 
și iugosl; 
lui Petre 
începutul 
care poat 
toria de 
greu dec: 
Mihai E 
mult în 
eforturi < 
sește prin 
întrecere, 
urit un n 
era, cu s 
performer: 
Este acea 
sară, dar 
tru a dev 
mare can 
pînă acur 
cință, cc 
uitat nici 
a doua ji 
trăgătorii 
un exame 
și mult m; 
natele eu> 
prismă, ei 
mințeam • 
rale, ale i 
antrenorilc

Moment final in meciul 
mentul (15—14), in cart 
(Rulmentul) încearcă et 
te trece de 
ta, ambele

blocajul lui I 
Progresul. Fi

ni se pare 
arătăm cu cine 

mai juca fiecare din- 
aceste echipej ȘTIIN- 

Iași 
(a), 
(d), 
(a); 

cu

este, practi 
mîn citeva 
care se ar 
spectaculoas 
în etapa di 
București s< 
două clasat 
Minaur Bai 
tidă de ma 
mată in sa 
ora 10.

Iată acurr 
sanr e înc 
tru e.„pe:

CLASAMENTELE DIVIZIEI ,
FMASCULIN

1. STEAUA 14 13 1 0 348-254 27 1. ȘTIINȚA
2. H.C, Minaur 14 9 1 4 289-253 19 2. RuJ. BV.
3. Dinamo 14 9 1 4 283-254 19 3. Mur. Tg. I
4. Poli. Tim. 14 8 1 5 257-238 17 4. TEROM la
5. Constr. Ar. 14 6 1 7 244-239 13 5. Progr. Ba
6. Știința Bac. 14 5 1 8 296-297 11 6. „U“ Cluj-T
7. Relon Săv. 14 5 1 8 265-273 11 7. Con. B.M.
8. Unv. Cr. 14 5 0 9 259-309 10 8. Univ. Tim
9. Dinamo Bv. 14 4 2 8 251-278 10 9. Tex. Buh.

10. C.S.M. Cor. 14 1 1 12 219-316 3 10. Con. Tim.
REZULTATE Șl

MASCULIN, Seria I : A.S.A. 
Tg. Mureș — Petrolul Teleajen 
16—23, Comerțul Constanta — 
Independenta Sibiu 22—17, Uni
versitatea București — Tractorul 
Brașov 19—21, Universitatea Iași 
— Nitramcnia Făgăraș 20—17, 
Celuloza Brăila — Metalul Vaslui 
27—14. In clasament ; 1. Petrolul 
Teleajen 19 p, 2. Nitramonia Fă
găraș 18 p, 3. Celuloza Brăila 
15 p........9. Universitatea Bucu
rești 10 p, 10. A.S.A. Tg. Mureș 
10 p ; seiia a Il-a : Metalul Hu
nedoara — Constructorul C.S.U. 
Oradea 24—16, C.S.M. Reșița — 
Timișul Lugoj 23—4, Utilaj Știin
ța Petroșani — Minerul Cavnic 
19—20, Minerul Moldova Nouă —
H. C. Minaur n Baia Mare 7—16. 
Unio Satu Mare — Universitatea 
Cluj-Napoca 13—19. în clasament:
I. Universitatea Cluj-Napoca 23 
p, 2. Minerul Cavnic 20 (golave
raj 284—236). 3. Constructorul 
C.S.U. Oradea 20 p (242—200), ...9.

CLASAMENTE DIN I 
(ETAPA A XIV-a)

Utilaj Știința 
Minerul Mold< 
MININ. Seria 
— Textila PI 
Sâvinești — 
11—12, C.S.M. 
Voința Galați 
tea București 
Constanța 13— 
— Rapid Buci 
sament : 1. H: 
Confecția fiuc: 
turul Ploiești 
Ploiești 6 p, 
3 p. Seria a 
— Voința Sigh 
monia Făgăraș 
13—12, Voința 
Bistrița 22—12, 
Textila Zalău: 
Vîlcea — Cons 
ra 15—14. In cl 
Sibiu 27 p, 
17 p. 3. Textil 
Chimia Arad S 
ghlșoara 4 p.

ADMINISTRAȚIA III STAT LOTO PRDNOSPRRI
VIII. Udinese — Cagliari 1, X

IX. Oltul — F.C. Constanța 2
X. Mec. fină —C.S. T-viște 1

XI. Min. Lu.peni—Ol mpia X, 2 
xn. Met. Ai udF.C. Bihor ' 

XIII. înfrățirea

coliti prilejul 
mîine printre 
autoturisme și

ir

U.T.A.
1
2

NUMERELE 
TRAGEREA

INHIIIMlVi
de a vă număra 
marii cîștlgători de 
bani !

EXTRASE LA 
PRONOEYPRES 

PTN 6 MAI 1981

ASTAZI — ULTIMA 
tieipare la tragerea 
Loto de vineri 8 mal

par-zi de 
obișnuită 

1981. Nu- ci-

■ ia ierea I: 5 33 37 40 15 30
Extragerea a Il-a: 26 4 16 7 

41 10

FOND TO'
GURI: 1.303.7
324.608 lei rep

1..^
iN PLI
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Considerații după jocul de pe Wembley
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1RD!
rele, de 

a de- 
ultimii 
Cu un 

îătorilor 
ora s-a 
recordul 
1172 p) 
renoru- 
află la 
icendent 
cm da- 

mai 
i acum, 
îuncește 
ie mari 
:, pără- 
ndul de 
și-a fa

le a lu- 
spiritul 

mondial, 
e nece- 
îtă pen- 
rat un 
urile de 
i conse- 

trebuie 
ui că în 
istui an, 
vea încă 
lai greu 
campio- 
această 

care a- 
ie gene- 
orilor și
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1
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I
I
I
I
I
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I

MOFTE

Marcov 
nu poa- 
și Man- 
NEAGU

Citeva considerații despre jo
cul în sine, despre unele as
pecte de ordin tactic după par
tida de pe Wembley. Am înce
pe prin a remarca puterea de 
refacere, ca randament, ca o- 
mogeniiate a formulei actuale, 
sinonimă in măsură de 90% cu 
aceea a toamnei trecute, utili
zată de echipa națională. Va
rianta Universitatea Craiova + 
Steaua+Munteanu II a căpătat, 
și în greul meci de la Londră, 
confirmarea potențialului ei, o- 
ferind antrenorilor, prin vala
bilele candidaturi de pe banca 
rezervelor, posibilitatea de a 
utiliza formule multiple, por
nind de la „unsprezecele" de 
pe Wembley.

Pregătirea tactică a întîlnirii 
cu Anglia a prezentat, în afara 
obiectivei dificultăți determina
te de valoarea și experiența 
adversarului, și alte impedi
mente de „ordin local", ca să 
le numim asa. Primul, și cel 
mai important, l-a constituit 
necunoașterea formației defini
tive aleasă de Greenwood decît 
cu puține ore înaintea fluieru
lui de începere. Motivată și de 
unele accidentări (Thompson, 
Mariner, Keegan), dar mai cu 
seamă de nehotărîrile selecțio
nerului, această mereu amînată 
decizie definitivă a creat, se 
înțelege, unele dificultăți și în 
prepararea modului de a acțio
na al echipei noastre. Totuși 
s-a reușit, așa cum lupta din 
teren a demonstrat-o, să sc gă
sească cele mai potrivite idei șl 
mijloace tactice față de parti
cularitățile adversarului și de 
posibilitățile fotbaliștilor noștri.

Observația generală cea mai 
importantă după partida de Ia 
29 aprilie credem că este ex
celenta rezolvare a fazei defen
sive. începind cu intervențiile 
admirabilului Iordache, care a 
știut să anihileze multe din ac
țiunile periculoase printr-o ac
tivitate mult mai intensă în ca
reul de 6 metri și în afara lui, 
și terminînd cu modul în care 
fiecare dintre jucătorii de cîmp 
și-a marcat adversarul. în a- 
ceastă din urmă privință, e- 
xemplul cel mai elocvent îl re
prezintă Cămătaru, care a 
nit cu ..omul" 
reul nostru.

ciștigat astfel și timp, și teren, 
și calm", observă mai departe 
un expert în materie, pentru 
că J. Charlton — se știe — a 
jucat fundaș central. Alături de 
acest element, esențial i-am zi
ce, pentru că a apărat formația 
noastră de cădere în momente 
de panică, s-ar mai cuveni re
marcată potrivita " _ 
la marcaj: Negrilă — Woodcock, 
Sames — Trevor .. Z 
„libero", l-a avut în grijă 
vizaviul său, Watson), Muntea- 
nu II — Coppel, Stoica — Broo
king (duel foarte important,
ciștigat de combativul nostru
mijlocaș, deoarece viza blocarea 
„minții tactice" engleze), Bel- 
dcanu — Wilkins, Iordăncscu —

împcrechero
(Ștefănsscu, 

pe

• Mică „disecție" tacti
că a partidei cu fotbaliștii 
englezi • Ce crede Jackie 
Charlton despre jocul de 
apărare al „tricolorilor" • 
Să nu 
ment)

uităm (nici un mo- 
slăbiciunile, scă

derile

Crișan — Sansom (aici

)
Ș i

IDEE TACTICA, ABSTRACȚIUNE SAU... NIMIC!

. Mai ră- 
atracție, 

roase și 
este cazul 
â, cînd la 
ni primele 

și II. C. 
ntr-o par- 
e, progra- 
sca de la

I
I
I

ve- 
său pînă în ca- 

___ _____ el avînd. la un 
moment dat, o intervenție sal
vatoare. „Eforturi mari de a co
respunde și pe acest plan, al 
defensivei, — trăsătură obliga
torie a fotbalistului modern —, 
au făcut jucători care nu au în 
această direcție punctul lor for
te (vezi cazul Iordăncscu). „E- 
chipa României a ieșit din apă
rare foarte organizat, cfectuînd 
parcă anumite scheme de pără
sire, cu mingea, a zonei pro
priului careu", remarcă, în co
mentariul său din „Daily Tele
graph", fostul celebru interna
țional Jackie Charlton. „Ea a

Robson,
avem datoria să semnalăm mai 
mult decît combativitatea fun
dașului englez, care l-a contrat 
adeseori pe abilul nostru ex
trem; el promisese, dealtfel, în 
presă, „răzbunare" pentru due
lul pierdut la București), Că- 
mătaru — Osman, Bălăci — 
Anderson. Selecționerul Green
wood a mărturisit după joc că 
nu a introdus în formația de 
începere pe nici un jucător de 
la Liverpool (erau pe tușă 
Neal și McDermott) spre a u- 
tiliza oameni cît mai proaspeți 
(Liverpool avusese un program 
încărcat) și, alt considerent, 
spre a constitui un flanc drept 
de mare forță de atac: Ander
son—Robson—Coppel (acesta din 
urmă socotit cel mai incisiv ju
cător englez al momentului). 
De aceea s-a apelat Ia Bălăci, 
ca aripă falsă, considerindu-se 
că el poate acționa mai bine în 
fața activului fundaș Anderson, 
mereu lansat în curse spre 
poarta noastră, cum s-a văzut. 
Considerente de ordin tactic, 
deci, au făcut ca M. Răducanu 
să nu evolueze în acest joc. 
Meritele și valoarea lui însă ră- 
mîn și, ca unul care am avut 
dintotdeauna o admirație pen
tru virtuozitatea și, în același 
timp, pentru felul lui de a fi, 
sînt sigur că, foarte curînd, voi 
avea ocazia să vorbesc despre 
aportul și spectaculoasa pre
zență în națională a lui Rădu
canu.

Egalitate pe Wembley... un 
punct foarte important cucerit

in fața marii favorite a grupei. 
Realizarea naționalei se plasea
ză pe momentele de vîrf ale 
întregului ei palmares. Dar să 
nu uităm — subliniind la juste
le proporții reușita de la 29 a- 
prilie — că mai sînt destule 
lucruri de corijat, de perfecțio
nat în jocul unsprezccelui re
prezentativ. în primul rînd, 
fortificarea jocului ofensiv, în 
condițiile meciurilor în depla
sare. Contraatacurile n-au avut 
consistența si insistența nece
sare ; multe mingi, cucerite cu 
greu în apărare, s-au pierdut 
cu marc ușurință (în prima re
priză, mai cu seamă, din prici
na unor imprecizii in pase) în 
zonele mediane ale terenului; 
nu s-a încercat suficient și cu
rajos șutul de Ia distantă. Să 
nu uităm că partidele care vin 
vor pretinde o construcție ofenj 
sivă puternică, să nu uităm că 
jocurile de acasă au devenit 
mai dificile tocmai prin condi
țiile mult mai complexe pe 
care Ic pune fotbalul pozițional, 
de atac, prin combinații prelun
gite, determinat dc dispunerea 
(preconcepută) în defensivă a 
adversarilor, de lupta cu timpul 
care curge etc. etc. Toate lu
crurile acestea le-am auzit de
ja discutate, le-am văzut nota
te în carnetele antrenorilor 
chiar în avionul cu care echipa 
revenea la București. Semn că 
fiecare a analizat cu seriozitate 
toate fețele jocului naționalei. 
Semn că, încă de marți, de cînd 
„membrii expediției Wembley" 
s-au revăzut la București, pre
gătirile partidei de Ia Buda
pesta vor avea drept capitol 
principal eforturile pentru 
PERFECȚIONAREA ÎNTREGU
LUI MOD DE A ACȚIONA al 
echipei. Cu un moral bun, in
tr-o atmosferă propice lucrului, 
sintem siguri că jucătorii și 
conducerea tehnică a lotului 
nostru vor reuși să realizeze, in 
partidele care vin, mai mult și 
mai bine decit au făcut-o in 
partida de referință din „tem
plul fotbalului britanic". Le-a 
dorim din inimă!

Eftimie IONESCU

Juniorii români,

două cla
melor pa-

I
I
I

261-191 
214-229 
246-220 
204-192 
240-248
239-257

24
16
16
14
13
10

I

AZI DUP A-AMIAZA, ÎN SE
RIA A V-a, „BUCUREȘTEANA", 
a Diviziei „C“, se dispută etapa 
Intermediară, a 25-a. In București 
stat programate clteva jocuri In
teresante, dintrâ! care se detașea
ză cel dintre lidera seriei, Auto
matica, echipă care conduce de
tașat șl, practic, nu mal are cum

să piardă promovarea în „B“ 
(are un avans de 10 p față de a 
doua clasată), și Viitorul Chlrnogi 
(locul 4). în celelalte partide din 
Capitală se întilnesc : Voința cu 
Danubiana, Abatorul eu Petrolul 
Videle, Electronica cu I.C.S.I.M. 
șl T.M.B. cu Cetatea Tr. Măgu
rele. Ora de începere a Jocuri
lor — 18.

I
I

li 9 p. 10. 
1 6 p. FE- 
icția Vaslui 
—19, Relon 

București 
tieorghe — 
Universlta- 

tidrotehnica 
irul Ploiești 
-15. In cla
ca 27 p, 2.

p, S. Vul-
...9. Textila 
>inta Galați 
hlmia Arad 
'.6—8. Nitra- 
.R. Craiova
I — Gloria 
i. Sibiu — 
himistul Rm.
II Hunedoa- 
t : 1. C.S.M. 
.R. Craiova 
a 16 p, ...9.

Voința Sl-

I
I
I
I
I
I
I

DE CÎȘTI- 
din care 

categoria 1.

I
I
I
I
I

„Declarațiile laudative Jile unor antrenori cu privire la pre
gătirea jucătorilor prin crosuri și zeci de kilometri alergări at
letice prezintă o falsă concepție ta materie, ta jocul cu ba
lonul rotund. Este adevărat că a asista cu cronometrai în 
mină la alergările jucătorilor cere un efort minim. Este mult 
mai lesne decît să arăți, să corectezi, să dai sfaturi practice, 
să instruiești un lot de jucători, mulți dintre ei cu diferite de
formări tehnice și orientări greșite în joc. Faptul că partide 
de fotbal — vorbind de Divizia „A" — prezintă mai mult o 
luptă, la inlimplare, ta dauna spectacolului, se ‘ 
practici de pregătire și instruire".
Fără a absolutiza în sens 

negativ — cum o face cititorul 
nostru Paul Sava, din Cluj- 
Napoca, din a cărui scrisoare 
am citat rândurile de mai sus 
— subscriem la critica adusă 
tendinței de a supralicita u- 
nul din factorii antrenamen
tului (de această dată, pregă
tirea fizică) în dauna celor
lalți, și mai ales, la conse
cința imediată și „palpabilă" 
a acestei carențe, meciurile 
de slabă calitate. Și nu tre
buie să alergăm prea mult 
după exemple, pentru că fle
care etapă a returului 
unele partide dispu
tate sub semnul în- 
tîmplării, al luptei 
haotice, în care nu 
poți întrezări vreo 
idee tactică. Prea 
puține sînt echipele din 
divizie a fotbalului 
care pot fi recunoscute acum 
printr-o amprentă personală, 
prtatr-o exprimare tactică, 
care să vădească IDEEA și 
REPETAREA, între care se 
află, după părerea noastră, 
Universitatea Craiova (cel mai 
valoros lot), Dinamo, F.C. Ar
geș (ultimele două realizînd, 
concomitent, și cristalizarea 
unor noi formații), Cor vinul 
Hunedoara, S.C. Bacău (tinere 
și deschise ideilor), F.C.M. 
Brașov (disciplinată tactic).

Nu de puține ori antrenorii 
aruncă anatema asupra jucă
torilor, iar jucătorii dau vina 
slabului lor randament pe an
trenori. Antrenorul clujean 
Gheorghe Staicu declara, între 
tur și retur, că preferă in a- 
cea perioadă antrenamentul 
fără minge, mizînd pe creș
terea capacității f-' ’ 
că dorește pentru 
sa, Universitatea 
poca. „o tragere 
la Zurich" (deci, 
tatr-o competiție 
nă). El lega atunci

datorește acestor

a echipei de 
la ambele faze

relevă

prima 
nostru

fizice, și 
echipa 

CIuj-Na- 
la sorți 
un loc 
europea- 
ascensiu-

nea din tur 
„participarea 
ale jocului, care este obliga
torie, miztad mult pe partici
parea ofensivă ta anumite mo
mente a liniei de fundași", 
pentru ca, recent, după 6—7 cu 
,,U“ Craiova și 0—6 cu Spor
tul studențesc, să acuze... lip. 
portarilor. Dar ce se poate 
spune despre organizarea de
fectuoasă a compartimentului 
defensiv, ta care pivot este 
un fundaș central experimen
tat (Dobrău), iar adiacenți doi 
selecționabili din lotul de ti
neret (FI. Pop și Suciu)7CINE 

ESTE DE VINA 7 
NUMAI JUCĂTO
RUL 7 La • rândul 
său, antrenorul ti
mișorean Ion V.Io- 
ncscu afirma înain- 

returului
slab 

golurile",
__ a remedierii 

finalizări, exprlmîndu-se 
secundul său de la „1 
mișoara, potrivit căruia 
iarnă „s-a exersat ore In șir 
numai trasul la poartă". Iată 
Insă că și la această oră cele 
mai puține goluri înscrise 
printre divizionarele ,,A“ le 
are tot ,,Poli“ Timișoara : 26 1 
Ca să nu mai vorbim de F.C. 
Bala Mare, fosta echipă a lui 
Mateianu, care se exprima ta 
campionatul trecut printr-un 
joc ofensiv și fluent și care 
acum pare o umbră a ceea 
ce a fost. ' _ _
numai de idee, ci și de posi
bilitățile concrete de a o 
transpune ta teren 1

Ștefan Covaci este de pă
rere că „antrenamentele noas
tre nu învață destul de la 
joc", ceea ce este absolut 
real' Fără reciprocă însă, adică 
fără ca jocul să învețe de la 
antrenamente, totul rămîne o 
idee abstractă sau... nime.

Paul SLAVESCU

foarte 
cu 
idee,

că „stăm 
cu eficiența, 

în aceeași 
slabei 

Și ,Poli“ Tl- 
In

Deci nu e vorba

cu gîndul la turneul final ,al C. E.

VICTORII STIMULATOARE, DAR JOCUL MAI TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚIT
Au rămas aproape trei săptă- 

mjnl ptaă cînd cele mai bune 
echipe de juniori de pe continent 
își vor începe întrecerile din ca
drul turneului final al Campiona
tului european pentru juniori I, 
care va avea loc în R.F. Ger
mania, ta perioada 25 mal — 5 
iunl.e. Pregătirile echipei noastre 
se află deci ta faza finală.

Dealtfel, o primă etapă — sau 
primul ciclu, cum l-au stabilit 
antrenorii Mlrcea Rădulescu și 
Costică Toma — s-a șl consumat, 
odată cu cele două partide pe 
care juniorii noștri le-au susți
nut miercuri 29 aprilie și vineri 
1 mal ta compania echipei de 
juniori a R. D. Germane. După 
cum se știe, ta ambele jocuri 
victoria a revenit echipei noas
tre, cu 2—0 șl 2—1. Cum am mai 
spus, succese meritate, primul mai 
clar, al doilea, însă, conturat 
destul de greu. Două victorii fru
moase, de palmares, dătătoare de 
speranțe, dar în această perioa-

Pot deveni cluburile școlare pepiniere de mare productivitate ?

MINUTUL LUI CLAUDIU VAIȘCOVICI-UN ÎNCEPUT PENTRU C.S.S. PAJURA..
• Echipa de copii a lui Fi. șuștreanu, spre al treilea titlu dc campioană municipală

C.S.S. Pajura este unul dintre 
cele 12 cluburi școlare de •per
formanță. Adică una din acele 
unități sportive puse pe baze 
temeinice, de la care se așteaptă 
nu atât obținerea unor victorii 
clare și convingătoare taitr-o 
competiție sau alta pe plan in
tern, cit FORMAREA UNOR JU
CĂTORI apți să facă față spor
tului de performantă la parame
tri cît mai ridicați. Pajura, deși 
ființează de zece ani, nu a reușit 
să aducă încă ta prim-planul 
fotbalului nostru astfel de Jucă
tori. Cauza este cunoscută, clu
bul fiind mutat dtatr-o școală 
ta alta în căutarea unui sediu 
adecvat, al unui loc unde să se 
stabilească definitiv. L-a găsit, 
ta sfîrșit, In B-dul 1 Mai nr. 162. 
Are aici un internat pentru 200 
de elevi, are și un teren al său 
bine amenajat (fostul ICSIM), 
unii dintre Jucători sînt elevi ai 
școlii generale (178 — directoare 
Elena Comănescu), iar cel mal 
mari — ai unul liceu („Dumitru 
Petrescu" — director, Constantin 
Dociu) de la care primesc tot 
sprijinul de care au nevoie în 
procesul de tavățămînt.

Clubul întreține relații 
colaborare cu Sportul 
dențesc, Victoria C.F.R., 
Grlvița și Spartac, spre 
a început să-și îndrume 
dusele". In „A", la 
din Regie, a uri 
latu, plecat la Autobuzul, iar de

acolo la C.S. Tirgovlște, ca ur
mare a unul scbiimb cu Flarm 
Grlgore. Intr-o recentă șl foarte 
grea partidă, cea cu Universita
tea Craiova, un alt Jucător, 
Claudiu Vaișcovici, a pășit pe 
prima scenă a fotbalului nostru. 
A Jucat numai UN MINUT, dar 
Mihai Șuștreanu, directorul clu
bului Pajura (adjunct : Tamara 
Gațu), ne spunea deunăzi că 
mijlocașul in cauză este un Jucă
tor de certă perspectivă, că el 
va fi succedat in marea tenta
tivă a promovării de alte talente. 
Și l-a numit pe Eduard Wagner, 
Constantin Anton, Teodor Be- 
șchea, Constantin Dogaru, Ion Chl-

de 
stu- 

I.R.A. 
care 

..pro- 
.“, la echipa 
:t doar Margz-

profesoril-antrenori ai 
clubului (Nlc. Apostol, Gh. Ojoc, 
M. Nicolae, M. Țițeica, șt. Bra- 
tu și V. Gugiu) investesc mari 
speranțe șl ta Sorta Arsene, Va- 
slle Stan, Sorin Pantazi, Călin 
Sărmășan, Nicușor Trlcă, Octa
vian Mihai, George Radu. Ei for
mează grupul celor cu însușiri 
de excepție, jucători care — bine 
îndrumați și bine pregătiți — 
vor putea ajunge să evolueze țn 
echipe de primă categorie. Așa 
spun ei. cei șapte profesori care 
au ajuns să-l cunoască foarte 
bine, ca pe copiii lor. Șl nu avem 
motive să nu-i credem, cu atît 
mai mult cu cît există st cțteva 
argumente... concrete. Iotă, spre 
exemplificare, să amintim doar 
că echipa iul Șuștreanu (copil

născuți ta 1966) ta alcătuirea L 
Tomeclu — C. Ionescu, L Ne- 
delciu, D. Lambrache, I. Gu- 
reanu — R. Dlma, Șt. Epuran, 
D. Chirea — Gh. Vlad, D. Ră- 
duțonl, G. Dăbuleanu (rezerve : 
L Pop, N. Anason) este dublă 
campioană municipală (1978 — 
1979 și 1979—1980), Iar ta cam
pionatul actual luptă din nou 
pentru titlu. O frumoasă perfor
manță la început de drum... Ca
re poate fi dublată și de altele, 
mult mai mari și mai convingă
toare, dacă acest club va fl spri
jinit mai eficient sub toate as
pectele. Sprijin ta obținerea 
unor CONDIȚII MAI APROPIATE 
CERINȚELOR. Pentru că oricite 
strădanii vor depune profesorii- 
antrenori și oricîte calități ar a- 
vea copiii e greu să-1 pregătești 
pe toți 360 doar pe un singur 
teren (ta timp ce un altul, alătu
rat. C.P.B., stă mult timp nefo
losit). Și e greu să formezi fot
baliști de performanță, dtspuntad 
doar de opt mingi la 60 de ju
cători ' Sigur, eforturi se fac. 
Dar C.S.S. Pajura trebuie să de
vină o unitate cu adevăarat pro
ductivă. Șt pentru aceasta tre
buie ajutat eficient de toți cei 
care pot să-l ajute : F.R.F., Mi
nisterul Educației și Invățămîn- 
tului, cluburile și asociațiile cu 
care colaborc-.ză...

dă, și în perspectiva turneului 
final al C.E., interesează mai 
mult evoluția, jocul ta sine pres
tat de echipa noastră.

Pentru etapa actuală, apreciem 
ea bună pregătirea fizică, capaci
tatea de efort, mai ales ta con
dițiile unor jocuri cu o echipă 
robustă, bine pregătită șl clădită 
fizic (pe alocuri, însă, extrem de 
dură), al cărei marcaj poate fl 
luat ca exemplu de către jucă
torii noștri. Ne referim, îndeo
sebi, la apărători, surprinși de 
multe ori greșit plasați, cum s-a 
tatîmplat la primirea golului, ca 
și ta alte situații în care oaspeții 
au ratat. Jocul echipei noastre, 
in ansamblu, place, dar are încă 
slăbiciuni (excesiva conducere a 
balonului, de pildă). Aprecierea 
cea mai realistă trebuie, însă, fă
cută pe compartimente. Apărarea 
apare ca o problemă rezolvată, 
cu îmbunătățirile de rigoare la 
marcaj și cu „liniștirea" lui Ba- 
lint, care, e adevărat, a jucat 
bine, dar prea vrea să le facă 
el pe toate, uneori în mod ris
cant : mijlocașii, utili în defen
sivă și la „construcție", mai pu
țin eficienți la finalizare. Han- 
ghiuc șl Cioroianu, ' ■ - •
mă repriză, au avut 
pauză, ceea ce ne-a 
mult să apreciem 
fost mai constant ; 
partimentul cel mai ..
cele două jocuri, ta special la 
finalizare. Se exagerează cu dri
blingul și cu pasele, lăsîndu-se 
Impresia că se joacă de dragul 
de a juca, ultîndu-se obiecti
vul principal, GOLUL. Udrică s-a 
„zbătut" dar fără folos ; Lasconl 
a ratat 3—4 ocazii „cît roata

buni in pri- 
scăderl după 
făcut și mai 
că Stoica a 
atacul, cam- 
deficitar din

carului", Czika a arătat o mare 
ambiție, dar constituția fizică U 
împiedică să treacă de apărătorii 
masivi. Singurul înaintaș care a 
lăsat totuși o bună impresie a 
fost Sertov (care a și marcat 
două goluri), prin forță de șut, 
jec de cap, pătrunderi frontale, 
dar el trebuie bine susținut de 
ceilalți, pentru că altfel, a aș
tepta doar de la Sertov rezolva
rea situațiilor în atac, înseamnă 
a reduce potențialul ofensiv la 
jumătate. Șutul la poartă a cam 
fost ta , suferință. Iată bilanțul : 
12 șuturi, din care 6 pe spațiul 
porții, în primul meci ; 10—5,
ta al doilea. In cele două partide 
s-a șutat din acțiune doar de 9 
ori pe spațiul porții. Prea puțin! 

ir
Acum urmează o nouă etapă de 

pregătire, cu trei meciuri de ve
rificare, printre care două echi
pe de Divizia „B“, tatr-o ritmi
citate identică cu cea din grupa 
de la C.E. : 10 mai — cu Steaua- 
speranțe ; 12 mai — cu C.S.M. 
Suceava; 14 mai — -cu C.S. Bo
toșani, ambele ta deplasare. Ră- 
mtae de văzut cum vor trece ju
niorii noștri aceste teste, care 
nu stat deloc ușoare.

Constantin ALEXE

• ieri A AVUT Ioc, la Bucu
rești, reuniunea 
federațiilor de fotbal 
balcanice la care au 
delegați din Bulgaria, 
Turcia și România.

reprezentanților 
din țările 
participat 

Iugoslavia,

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „B"

Loureniiu OUMi'lRtSCU

SERIA I : Gloria Bistrița — 
Viitorul Gheorghenl : G. Dragor 
mir (București), Delta Tulcea — 
Chimia Brăila ; R. Pândele 
(București), C.S.U. Galați — Vi
itorul Mecanica Vaslui : S. Pan- 
telimonescu (Ploiești), Ceahlăul 
P. Neamț — Gloria Buzău : M. 
Dobrin (Brașov), F.C.M. Progre
sul Brăila — C.S.M. Borzești : 
C. Teodorescu (Tirgovlște), C.S. 
Botoșani — C.S.M. Suceava : N. 
Bițin (Salonta), Cimentul Medgi
dia — Unirea Dinamo Focșani : 
Al. Ionlță (București), Minerul 
Gura Humorului — I.M.U. Med
gidia : V. Topan (Cluj-Napoca), 
Oltul Sf. Gheorghe — F.C. Cons
tanța : O. ștreng (Oradea).

SERIA A n-a : Flacăra Morenl 
— Șoimii IP A Sibiu: N. Hainea 
(Bîrlad), Petrolul Ploiești — Si
rena București : A. Forwirth 
(Timișoara), Rapid București — 
Chimica Tîmăvenl : T. Balano- 
vici (Iași), Mecanică fină Bucu
rești — C.S. Tîrgovlște : V. Ciot- 
cîlteu (Craiova), Tractorul! Bra-

șov — Gaz metan Mediaș : V. 
Tătar (Hunedoara), Metalul Plo- 
peni — Pandurii Tg. Jiu : L. 
Vescan (Aiud), ROVA Roșiori — 
Luceafărul București : amtaat, 
Nltramonia Făgăraș — Autobu
zul București. : D. Ologeanu (A- 
rad), Rulmentul Alexandria — 
Poiana cîmpina : M. Fediuc (Su
ceava).

SERIA A III-a ; Minerul Lu- 
penl — Olimpia Satu Mare : S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin),
U. M. Timișoara — C.F.R. Cluj- 
Napoca : I. Dima (Sighișoara), 
Minerul Cavniic — F.C.M. Reșița :
V. Ciocan (Bistrița). Metalul A- 
iud — F.C. Bihor Oradea : M. 
Buzea (București), Aurul Brad — 
Metalurgistul Cuglr : Fl. Cenea 
(Caracal), înfrățirea Oradea — 
U.T. Arad : Gh. Jucan (Mediaș), 
Dacia Orăștie — Minerul Moldova 
Nouă : C. Jurja (București), Ra
pid Arad — Minerul Anina : L 
Biră (Agnita), C.I.L. Slghet — 
C.F.R. Timișoara ; Al. Comănes
cu (Bacău).



Campionatele europene de box

BREVIAR
0 Pe adresa Comitetului național de organizare a Universiadei 

a sosit acordul de principiu privind participarea la întreceri a 
unei delegații de studențl sportivi din Statele Unite. Numărul 
total ai performerilor, precum șl repartizarea lor pe cele 10 
discipline din program vor fi definitivate după 15 mai, dată la 
care va avea loc o reuniune a N.C.A.A., consacrată special 
rezolvării acestor probleme.

0 Ultima țară care a confir
mat participarea numerică la 
Universiadă este Niger. Dele
gația acestui stat african va 
fi alcătuită din 37 de spor
tivi. arbitri, antrenori și ofi
ciali. Cu aceasta, numărul to
tal al particlpanților la în-

0 A fost tipărit un număr de 25 000 de afișe pe ramuri de 
sport, reprezentînd cele 10 discipline ale Universiadei. Ele sînt 
concepute de graficienii bucureșteni Alexandru Dan Ionescu și 
Itadu Leu. Un număr apreciabil dintre aceste afișe vor fi tri
mise țărilor care vor lua parte la întrecerile din capitala 
României.

treceri se ridică, in momentul 
de față, la 4150, reprezentînd 
45 de țări din 8 continente. 
Alte 20 de țări au confirmat 
participarea, fără a specifica 
însă numărul sportivilor pe 
care-i vor trimite la Bucu
rești.

PRIMELE 3 MEDALII PENTRU PUGILIȘTII ROMÂNI
Gcorgicd Donici-o frumoasă rcvanșd în fa(a vicccampionului olimpic SKrzccz
TAMPERE, 6 (prin telefon). 

La „Palatul de gheață" din lo
calitate continuă întrecerile ce
lei de a XXIV-a ediții a cam
pionatelor europene de 
Disputele sînt din ce in ce 
aprige, cu atît mai mult 
cît, începînd de miercuri. 
S-au desfășurat primele 
din cadrul sferturilor de 
orice victorie asigura un 
podiumul de premiere, 
cel puțin o medalie de 
în lupta pentru această perfor
manță au fost angajați miercuri 
și 4 boxeri români : Constantin

box. 
mai 

cu 
cînd 
gale 

finală, 
loc pe 
adică 

bronz.

Tițoiu (muscă). Gcorgică Do- 
nici (semigrea), care au evo
luat în gala de prînz. Dumitru 
Șchiopu (semimuscă) și Valen
tin Silaghi (mijlocie), progra
mați în gala de seară.

Primele meciuri ne-au adus 
și primele bucurii, atît Tițoiu, 
cît și Donici obținînd victorii 
prețioase, ei fiind de 
posesori de medalii, 
tin Tițoiu l-a avut ca 
pe Wolfgang Prosche 
un boxer rapid și

pe acum 
Constan- 
adversar 
(R.D.G.), 
agresiv.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
• LA LVOV s-au desfășurat 

campionatele internaționale de 
tenis de masă ale U.R.S.S., la 
care au luat parte formații din 
Cehoslovacia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. (3 echipe) și 
R.S.S. Ucraineană (3 echipe). 
Sportivii noștri au avut o com
portare bună: tinăra Maria Al- 
boiu a cîștigat proba de simplu, 
în timp ce V. Nicorescu s-a si
tuat in întrecerea masculină pe 
locul 3.

• COMPETIȚIA DE ȘAH 
pcr.tru junioare „Cupa Europei" 
s-a încheiat la Panonja (Iu
goslavia). Pc primele locuri: 1. 
Elena Stupina (U.R.S.S.) ll’/a P, 
2. Malgorzata Vtize (Polonia) 
10 p, 3. Jana Hajkova (Ceho
slovacia) 9'A p. La acest con
curs rezervat jucătoarelor pînă 
la 20 de ani, o comportare me
rituoasă a avut foarte tinăra 
șahistă româncă Smaranda 
Boicu, în vîrstă de numai 14 
ani (elevă la Liceul 
Creangă" din București), 
a încheiat turneul pe 
cinci, cu 8 p, iar Mariana 
dici s-a clasat a 10-a, din 
concu rente.

• IN ZIUA A TREIA a 
neului de calificare pentru 
de baschet, în seria de la Iz-

„Ion 
care 

locul 
Bă- 

18
lur- 
C.E.

mir, reprezentativa României a 
învins Portugalia cu 91—75 
(47—32). Coșgeterii formației 
noastre: Niculescu 15, Căpușan 
și Uglai cite 14. Alte rezultate: 
Bulgaria — Suedia 80—70, R.F. 
Germania — Olanda 81—79. 
Clasament: 1. Olanda 5 p (244— 
211), 2. România 5 p (271—249), 
3. Suedia 5 p (230—221), 4. R.F. 
Germania 5 p (243—245), 5.
Bulgaria 4 p (216—234), 6. Por
tugalia 3 p (196—240). în seria 
de la Istanbul: Turcia — Fin
landa 90—81, Belgia — Unga
ria 95—92, Grecia — Anglia 
80—74. Clasament: 1. Grecia 6 
p (268—243), 2. Turcia 5 p (236— 
230), 3. Anglia 4 p (236—239), 4. 
Ungaria 4 p (260—265), 5. Belgia 
4 p (241—251), 6. Finlanda 4 p 
(254—267). în ziua a patra, echi
pa României întîlnește Olanda.

0 LA ZAGREB a început 
competiția de volei (masculin) 
dotată cu „Trofeul Iugoslavia", 
în prima zi echipa României a 
întilnit formația Italiei, de care 
a fost învinsă cu 2—3 (—7, 10, 
—14, 12, —11). Au fost folosiți 
11 jucători: Oros, Dumănoiu, 
Pop, Gârleanu, Enescu, Stoian, 
Vrincuț, Căta-Chițiga, Mina, P. 
Ionescu și Grădinaru. Alte re
zultate: U.R.S.S. — Bulgaria

3—2, Iugoslavia — Franța 3—2. 
In continuare, echipa țării noas
tre va întîlni Franța, U.R.S.S., 
Iugoslavia și Bulgaria.

• IERI A PLECAT în. Un
garia lotul de canotaj feminin 
care, vineri și sîmbătă, va par
ticipa la „Regata Tata“, la cele 
8 probe olimpice cuprinse în 
program. Printre schifistele ro
mânce se află Sanda 
Olga Bularda,

Mariana Zaharia, Sofia Banovici, 
Valeria Roșea, Maria Ciobanu 
Florica Bucur, Rodica 
Din lotul de junioare 
deplasarea Adriana

Toma, 
Aneia Mihaly, 
~ - ’I,

b 
Pușcatu. 
au făcut 

_ „_____  ______ Chelariu, 
Anișoara Sorohan, Camelia Dia- 
conescu, Aurora Darko, Eîisa- 
beta Oleniuc, Năstaca Iurcca 
ș.a.

• CROSUL REVISTEI „Ke- 
pes Sport", desfășurat la Buda
pesta pe un traseu de 11 200 m 
(în loc de 4 500 m cît se anun
țase) a fost dominat de 
torii unguri: 1. Istvan 
jarto 33:29,6. 2. Attila 33:32,6 - - ■ -
33:54,4 
34:59,9 
35:30,0

7 DIN 7, DAR NU NUMAI ATÎT...

Atunci cind tenisul de masă 
se afla in primăvara existenței 
sale, adică prin anii 1927—1933, 
cînd abia se desfășuraseră pri
mele ediții ale campionatelor 
mondiale, sportivii din Unga
ria — R. Jacobi, Z. Mechlowits, 
G.V. Barna, M. Szabados, A. 
Sipoș ș.a. — se impuneau fără 
dificultate în toate probele (lip
seau in acea epocă întrecerile 
feminine pe echipe și Ia sim
plu). Au reușit această perfor
manță în 1927, 1928, 1930, 1931 
și 1933. Numărul participantelor 
era însă- redus, aria de cuprin
dere limitîndu-se la cîteva țări 
europene — Ungaria, Austria, 
Anglia. Țara Galilor, Ceho
slovacia, Iugoslavia, România 
ș.a. —, celelalte zone ale glo
bului fiind reprezentate doar 
de India, ceea ce explică în 
mare măsură faptul că tenisul 
de masă din Ungaria, dispunind 
de jucători de mare clasă, reu
șea să se impună, cucerind lau
rii unor victorii absolute.

Din 1933, acest fenomen nu 
s-a mai repetat. Au intrat în 
competiția supremă noi forțe, 
din Europa, dar și din alte 
continente. Au fost admise în 
întreceri și fetele (1934), numă
rul jucătorilor crescînd, de a- 
semenea, vertiginos. Aceste 
schimbări au. dus la ivirea unui 
pregnant echilibru de forțe, ast
fel că din nectarul victoriei au 
inceput să guste și alți sportivi 
— din Cehoslovacia, Austria,

S.U.A., Anglia, Japonia, Româ
nia, Suedia, U.R.S.S., Iugosla
via, R.P.D. Coreeană, R.P. Chi
neză —, fără însă ca vreo țară 
să-și mai impună concomitent 
superioritatea în toate probele, 
așa cum a făcut-o Ungaria în 
urmă cu decenii.

Au trecut 48 de ani, pînă la 
această recentă ediție, de la 
Novi Sad. Se credea, ca și pînă 
acum, că cele 7 titluri vor fi 
distribuite între mal mulți can
didați, ținînd seama de numă
rul mare de participant!, de 
valoarea unor jucători și jucă
toare.

Nu a fost așa! Toate pronos
ticurile au fost infirmate. După 
aproape o jumătate de secol, 
istoria s-a repetat: toate titlu
rile au revenit reprezentanților 
unei singure țări — R.P. Chi
neză. 7 din 7! Dar, nu numai 
atît. Pentru prima oară în lun
ga istorie a C.M. (care au de
butat în 1927, la Londra), fi
nalele tuturor probelor indivi
duale au adus fată în 
sportivi din aceeași țară, 
mai fost cazuri cînd într-o 
bă sau alta titlul s-a jucat 
familie, dar niciodată în toate 
cele 5 finale „individuale" ale 
aceleiași ediții!

Prestînd un joc de înaltă 
clasă (să adăugăm maniera ca
tegorică în care au învins și la 
echipe), Guo Yuehua, Cai 
Zhenhua, Tong Ling, Cao Yan- 
hua, Zhang Deying, Xie Saike 
ș.a. au demonstrat pregnant va
loarea atinsă în acest moment 
de jucătorii chinezi, realizind 
astfel o premieră mondială în 
tenisul de masă.

fată 
Au 

pro- 
in...

Emanuel FÂNTÂNEANU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Steve Ovett (An

glia) :: -
cursa de 3 km desfășurată la 
Oslo, fiind cronometrat in 25:42,5. 
In proba feminină de 4 km vic
toria a revenit norvegienei Grete 
Waitz cu timpul de 13:40,5 • At
leta kenyană Justina Chcpchirchir 
(in vîrstă dc 12 ani) a cîștigat 
proba de 1500 m disputată la Hi- 
roșima cu timpul de 4:34,2. In 
cursa masculină de 5 OOO m vic
toria a revenit lui Klp Rono (Ke
nya) în 13:57,1.

CICLISM • După 14 etape. în 
Turul Spaniei continuă să con
ducă italănul Giovanni Battaglin.

FOTBAL • „Cupa Bulgariei" a 
fost cucerită de Trakia Plovdiv, 
care în finala disputată la Sofia 
a învins cu 1—0 (1—0) formația 
Plrin BlagoOvgrad. Unicul gol a

a terminat învingător în
fost înscris în min. 43 de Kosta- 
dinov • Intr-un meci amical, la 
Dortmund, echipa locală Borussia 
a întrecut cu 2—0 (1—0) pe F.C. 
Liverpool © Selecționata clubu
rilor din U.R.S.S. a susținut un 
joc amical la Hamburg cu for
mația locală pe care a învins-o 
cu 3—2 (1—1) prin golurile mar
cate de Blohin (2) și Andreev. 
© în vederea meciului amical 
Anglia — Brazilia (12 mai, Lon
dra) federația engleză a selecțio
nat printre alții pe Keegan, Mor
timer, Rix © Pentru prima dată, 
echipa Crem io din Porto Alegre 
a cîștigat campionatul Braziliei, 
în dubla partidă a finalei Gre- 
mio -a dispus de Sao Paulo cu 
2—1 și 1—0.. Finalistele vor repre
zenta Brazilia în ediția viitoare 
a Cupei ,,Liberțadores“,

alergă- 
Kerek- 
Bauer Ariciu 
Milaș

7. Constantin 
. 12. Cornel

18. Eug. Enăchioiu 
26. Gh. Sandu 36:02,0.

• CONCURSUL DE MARȘ 
de la Naumburg (R.D. Germa
nă) s-a încheiat cu următoarele 
rezultate: 20 km: 1. Jozef Pri- 
bilinec (Cehoslovacia) lh 21:56,0 
... 12. Liodor Pescaru lh30:09,0; 
50 km : 1. Uwe Diinkel (R. D. 
Germană) 3h 45:56,0 ... 9. Ștefan 
Ioniță 4h 22:13,0.

GEORGICĂ DONICI 
în primele două reprize, dispu
ta este deosebit de echilibrată, 
sportivul român impunîndu-se 
totuși, prin claritatea lovituri
lor. In ultima parte a meciului, 
cei doi boxeri au aruncat în 
luptă toate resursele fizice. 
Am asistat la o partidă epui
zantă, în care Tițoiu și-a va
lorificat cu inteligență directele 
de stînga. foarte precise, lovi
turi care au contat foarte mult 
în balanța deciziei : Constantin 
Tițoiu învinge la puncte, cu o 
decizie dc 3—2, pe Wolfgang 
Prosche (R.D.G.). Vineri, în 
semifinale, Tițoiu îl va înfrun
ta pe Jarmo Eskelinen (Finlan
da).

„Semigreul" Gcorgică Donici 
a avut ca adversar o mai ve
che cunoștință, pugilistul polo
nez Paveî Skrzecz. După cum 
se știe. Skrzecz avea în palma
res o victorie asupra lui Donici,

victorie obținută anul trecut la 
J.O., unde polonezul, a obținut 
medalia de argint. Miercuri, 
Georgică Donici a reușit să-și 
ia o strălucită revanșă. învin- 
gîndu-1 de o manieră categori
că pe Pavel Skrzecz. A- 
vantajul categorie obținut 
de Donici de-a lungul ce
lor trei reprize i-a determinat 
pe judecători să-i acorde vie-, 
toria Ia puncte cu o decizie de 
5—0. în semifinale, vineri,' 
Georgică Donici îl va întîlni 
pe Kurt Seiler (R.F.G.).

în cea de a doua gală a zilei 
au urcat treptele ringului Du
mitru Șchiopu (semimuscă), a- 
vîndu-1 ca adversar pe bulga
rul Ismail Mustafov. medaliat 
cu bronz la J.O., și Valentin 
Silaghi (mijlocie) care l-a .în
fruntat pe campionul european 
„en titre" Tarmo Uusivirta 
(Finlanda).

Dumitru Șchiopu a ratat ca
lificarea în semifinale. Cu a- 
tacuri stereotipe. el nu s-a pu
tut impune în fața lui Musta
fov. Acesta, avantajat de alon- 
jă, a punctat precis, cu direc
te. obținînd victoria cu 5—0.

„Mijlociul" Valentin Silaghi a 
întrecut toate așteptările, re- 
purtînd o victorie de mare pres
tigiu în fata învingătorului său 
de la trecuta ediție a „europe
nelor". 
Tarmo 
proape fără greșeală, 
atacurile adversarului. Silaghi 
a punctat clar si repetat cu 
directe, acumulînd un avantaj 
considerabil în primele două 
reprize. încercînd să refacă te
renul pierdut. în rundul trei. 
Uusivirta se aruncă imprudent 
în atac si la un „corp la coip" 
își sparge arcada, după care 
este oprit de medic. Astfel Si
laghi ciștigă prin abandon. In 
semifinală Silaghi va boxa cu 
Pedro Van Raamsdonk (Olanda).

în cele două gale de joi e- 
voluează următorii boxeri ro
mâni : cat. cocoș : D. Cipere — 
A. ~ -
cat.
taru 
cat.

campionul finlandez
Uusivirta. Boxînd a- 

evitînd

FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER © FIȘIER

Benmaghenia (Franța) ; 
semimijlocie : M. Ciubo- 
— V. Koskela (Suedia) ; 
mijlocie mică : M. Ouatu 

M. Takov (Bulgaria) ; cat. 
grea : I. Cernut — G. Alvich 
(Ungaria) și cat suipergrea 

T. Pîrjol — Iakovlev (U.R.S.S.)

oc 
UJ

52*

ce
jș-

„CURSA PĂCII
între 8 și 21 mai se desfă

șoară pe ruta Berlin — Praga 
— Varșovia cea de a 34-a edi
ție a „Cursei Păcii", veritabil 
campionat mondial de lung 
kilometraj al cicliștilor ama
tori. De-a lungul unui traseu 
de aproape 1 900 km se vor 
întrece 102 alergători din 17 
țări, reprezentând trei conti
nente.

Intre performerii competiției 
se numără polonezul Ryszard 
Szurkowski cu 4 victorii (1970, 
1971, 1973 și 1975), precum și 
reprezentativa Uniunii Sovie
tice, de 15 ori clasată pe pri
mul loc în întrecerea pe e- 
chipe.

Cele mai bune rezultate rea
lizate de selecționata Româ-

Iată palmaresele
INDIVIDUAL ; 1948 — A. Prosinek (Iugoslavia) și A. Zoricl 

(Iugosla-ia) © 1949 — J. Vesely (Cehoslovacia) © 1950 — V. Emborg 
(Danemarca) © 1951 — K.A. Olsen (Danemarca) © 1952 — Jan 
Steel (Anglia) © 1953 — Ch. Pedersen (Danemarca) © 1954 — 
E. Dalgaard (Danemarca) • 1955 — G.A. Schur (R.D. Germană) 

~ —....................... (Bulgaria)
(R.D. Ger- 
I. Melihov 
K. Amplei 
• 1965 — 

. . © 1967 —
A. Peschel (R.D. Germană) © 1969

LA A 34-a EDIȚIE
T

niei sînt locul II, în 1964, și 
locul III, în 1961. Intre ulti
mele performanțe individuale 
ale rutierilor noștri se numă
ră și locul III cucerit de 
Mircea Romașcanu în 1978. Ci
cliștii români au obținut 8 
victorii de etapă în „Cursa 
Păcii" printre performeri a- 
flîndu-se Gabriel Moiceanu (3 
locuri I), Teodor Vasile, Ma
rin Niculescu și Ion Stoica.

Echipa României, participan
tă la cea de a 34-a ediție a 
„Cursei Păcii", a plecat ieri 
la Berlin în următoarea com
ponență : Mircea Bomașcanu, 
Gh. Lăutaru, Cornel Nicolae, 
Andrei Antal, Traian Sârbu și 
Constantin Căruțașu (antre
nor : Nicolae Voicu),

„Cursei Păcii" :

Z!-in

xn 
m
X)
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McENROE ÎNVINS

DE KIRMAYR!
Prima mare surpriză a turneu

lui de tenis de la New York : 
brazilianul Carlos Kirmayr (îl ant, 
locul 42 în clasamentul ATP) l-a 
eliminat cu 5—7, 7—6, 6—2 pe 
John McEnroe • La DUsseldorf 
în „Cupa Națiunilor" (m): Argen
tina — Suedia 3—0, Cehoslovacia 
— Spania 3—0, S.U.A. — Italia 
3—0, Australia — R.F. Germania 
2—1.

R.F.

• 1956 — S. Krolak (Polonia) 0 1957 — N. Hristov
• 1958 — P. Damen (Olanda) 0 1959 — G.A. Schur 
mană) ; 1960 — E. Hagen (R.D. Germană) • 1961 — 
(U.R.S.S.) • 1962 — G. Saidhujtn (U.R.S.S.) • 1963 
(R.D. Germană) • 1964 — J. Smolik (Cehoslovacia)

G. Lebedev (U.R.S.S.) • 1966 — B. Guyot (Franța)
M. Maes (Belgia) 0 1968 * --------- (---- ----------
— J.P. Danguillaume (Franța) • 1970 — R. Szurkowski (Polo- 
nia) • 1971 — R. Szurkowski (Polonia) • 1972 — VI. Moravec 
(Cehoslovacia) 0 1973 — R. Szurkowski (Polonia) • 1974 — S. 
Szozda (Polonia) 0 1975 — Szurkowski (Polonia) • 1978 —
H. J. Hartnick (R.D. Germană) • 1977 — A. Pikkuus (U.R.S.S.)
• 1978 — A. Averin (U.R.S.S.) • 1979 ~ '
(U.R.S.S.) 0 1980 — I. Barinov (U.R.S.S.) ;

ECHIPE : 1948 — Polonia, în ambele întreceri 0 
0 1950 — Cehoslovacia 0 1951 — Cehoslovacia 0 
0 1953 — R.D. Germană 0 1954 — Cehoslovacia _ 
hoslovacia 0 1956 — U.R.S.S. 0 1957 — R.D. Germană 0 1958 — 
U.R.S.S. 0 1959 — U.R.S.S. 0 1960 — R.D. Germană 0 1961 — 
U.R.S.S. 0 1962 — U.R.S.S. 0 1963 — R.D. Germană 0 1964 — 
R.D. Germană 0 1965 — U.R.S.S. 0 1966 — U.R.S.S. 0 1967 — 
Polonia 0 1968 — Polonia 0 1969 — R.D. Germană 0 1970 — 
Polonia 0 1971 — U.R.S.S. 0 1972 — U.R.S.S. 0 1973 — Polonia 
0 1974 — Polonia 0 1975 — U.R.S.S. 0 1976 — U.R.S.S. 0 1977

— U.R.S.S. 0 1978 — U.R.S.S 0 1979 — U.R.S.S. 0 1980 —
U.R.S.S.

Cea de a 34 ediție a „Cursei 
Păcii" se dispută pe traseul 
Berlin — Praga — Varșovia. 
Itinerarul este următorul : 8
mai. prolog la Berlin, 7 km ; 
9 mai, etapa I. Berlin — Mag
deburg. 169 km ; 10 mai, eta
pa a Il-a, Magdeburg — Er
furt, 208 km ; 11 mai, etapa 
a III-a, 35 km contratimp In
dividual la Erfurt și etapa a 
IV-a, Erfurt — Gera, 89 km ; 
12 mai — zi de odihnă ; 13 
mai. etapa a V-a, Gera — 
Karlovy Vary, 161 km ; 14
mai, etapa a Vl-â, Karlovy 
Vary —. Praga, 171 km ; 15

A. S. Suhurucenko
1949 — Franța 
1952 — Anglia 
• 1955 — Ce-

mai, etapa a VII-a, 19 km 
contratimp individual la Fra
ga și etapa a VIH-a, 120 km 
pe circuit la Fraga ; 16 mai, 
elapa a IX-a, Fraga — Mlada 
Boleslav. 170 km ; 17 mai — 
zi de odihnă ; 18 mai, etapa a 
X-a, Mlada Boleslav — Wal- 
brzych, 189 km ; 19 mai, eta
pa a Xl-a, Walbrzych — O- 
pole, 192 km ; 20 mai, etapa 
a xn-a, Opole — Lodz, IM
puie, iun ,
a xn-a, Opole 
km ; 21 mai. etapa a xm-a, 
20 km contratimp 
la

președin lele 
cu alți de-

</»
g

g

3

3

•
KLU
in-
E __ __________________ ______ _____________________________________________
• FIȘIER 9 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER

individual 
Lodz și etapa a XlV-a, 

Lodz — Varșovia, 136 km. g

Joao Havelange, 
F.I.F.A., împreună 
legați ai Comitetului executiv 
al acestui for sportiv au vizi
tat stadionul „Nou Camp" din 
Barcelona, care va găzdui me
ciuri din turneul final al C.M. 
din 1982. Pe acest stadion, a 
cărui capacitate a fost mărită 
de la 93 000 la 126 000 de locuri, 
se instalează în prezent un 
ecran gigantic, cel mai mare 
de acest gen din lume (20 m 
lungime și 8 m înălțime), pe 
care spectatorii vor putea ur
mări „au ralenti" principalele 
faze ale meciurilor cupei mon
diale. De asemenea, oficialități
le F.I.F.A., au vizitat stadioa
nele „Santiago Bernabeu" și 
„Vicente Calderon" din Ma
drid, sediul Comitetului de or
ganizare a campionatului mon
dial și noul local al radiotele- 
viziunii spaniole.

€. 1*1. DE NATATIE, MUTATE
DIN S. II. A. IN ECUADOR

A patra ediție a C.M. de na- 
tație (august 1982) vor avea 
loc, după cum anunță agenți
ile de presă, la Guayaquil (E- 
cuador), întrucît orașele Con
cord și Santa Clara, din S.U.A., 
nu au oferit garanțiile cerute 
de F.I.N.A.
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