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Miine la Moscova, un important meci In Cupa F. I. R. A

CUCERIREA
OBIECTIVUL

TITLULUI EUROPEAN- 
RUGBYȘTILOR NOȘTRI

1 Miine după-amiază la Mos
cova, la ora 17 (16 ora Bucu- 
reștiului), rugbyștii tricolori 
joacă de astă dată „cartea cea 
mare", incheindu-și, de fapt, 
conturile In actuala ediție a „Cu-

meci

alături de ei, noi toți — să în
cheie competiția printr-un riou 
succes, care ar coincide nu nu
mai cu cîștigarea pentru a pa
tra oară a titlului (neoficial 
deocamdată) de campioană con

tinentală. cl și cu 
o performanță ab
solută în sensul 
că ei ar obține 
astfel cinci victorii 
din cinci posibile.

Analizînd in 
chip foarte obiec
tiv lucrurile putem 
afirma că este la 
îndemîna rugbyș- 
tilor noștri să 
realizeze o aseme
nea izbîndă. deși, 
incontestabil, și 
valoarea rugbyului 
sovietic este în 
creștere. Actualul 
nostru „15", care 
va fi aliniat pe 
stadionul moscovil 
„Fiii", este puter
nic, matur, cu 
rezultate pozitive 
la activ în dificile' 
întreceri interna
ționale. Așa. de e- 
xemplu, actuala 
formulă de echipă 
este experimentată 
de trei meciuri În
coace și a dat un 
bun randament, mai

la nivelul înaintării, puter- 
și eficace, înaintare care,

cut, o singură modificare : Ra
dulescu in locul lui Murariu. O 
modificare îndrăzneață, deoare
ce Florică Murariu este un 
înaintaș cum puțini pot fi gă
siți pe continent (este inimos, 
impetuos, eficace, tehnic), dar 
nici mai tînărulul său coleg de 
club, Sandu Rădulescu, nu i se 
pot găsi prea multe cusururi. 
Care din doi va fi în teren du
minică ? Se pare că, 
Rădulescu, în amintirea 
moașei sale evoluții de 
trecut cu aceeași echipă 
Uniunii Sovietice, cînd a înscris 
nu mai puțin de trei eseuri (a 
fost meciul său de debut (dar

totuși, 
fru- 
anul 

a

Dimitrie CALL1MACHI

'Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, pe lacul

Marian Aldea va fi prezent și de această dată 
in 15-le nostru. In imagine, Aldea ataci im
petuos butul echipei italiei, in recentul 

de la Brăila
pei FIRA". Partida U.R.S.S. — 
România s-a constituit în prin
cipala întîlnire a acestei pri
măveri rugbystice pentru spor
tivii români, care speră — și

ales 
nică 
de regulă, „face" jocul și de
termină victoria „tricolorilor". 
S-a operat, față de anul tre-

CRISTALIZAREA NOII FORMAȚII
A FLORETISTELOR Șl PERSPECTIVA

PODIUMULUI MARILOR COMPETIȚII
Pentru tinerele Csila Ruparc- 

sics, Rozalia Oros, Gabriela 
Betuker, Elisabeta Guzganii, e- 
xamenul de bacalaureat și cel 
de admitere în învățămîntul 
superior — care înseamnă, de 
regulă, pentru orice adolescent, 
atingerea unui prag al matu
rității și promovarea într-o e- 
tapă superioară a formării sale 
— au în acest an echivalențe 
speciale pe plan sportiv. Pen
tru că după anii de studiu in
tens — primele trei la Satu 
Mare, avînd ca „diriginți" pe 
profesorii Ștefan Haukler și 
Ștefan Ardeleana, ultima la 
București, la „Steaua", sub în
drumarea profesoarelor Olga 
Szabo și Maria Teodora — în 
1980 ele se află in preajma e- 
xamenului de maturitate în 
scrimă (locurile fruntașe in 
competițiile interne dovedind că 
sînt bine pregătite la materiile 
de bază și că merită o notă 
bună), iar în 1981, anul Uni
versiadei de Ia București și al 
Campionatelor mondiale de la 
Clermont-Ferrand să le găsim 
în fața celui de admitere în 
echipa națională, toate cele pa
tru tinere floretiste făcînd par
te din lotul reprezentativ.

Trebuie să precizăm că lup
ta pentru titularizare este mal 
acerbă ca oricînd în ultimii 
ani, întrucît în procesul de în
tinerire și Invigorare a echipe
lor reprezentative (conceput 
de federația de specialitate

Viorica Țurcan, componentă a 
echipei prezente ji la Univer

siada ’79
după C.M. de la Melbourne ’79 
și vizînd perspectiva J.O. de la 
Los Angeles ’84), regulamentul 
selecției permanente, bazat 
atît pe competițiile din calen
darul intern, cit și pe cele in
ternaționale, a constituit premi
sa unei rivalități menite să 
releve o ierarhie cît mai fide
lă valorii reale și formei spor
tive a fiecărei perioade de pre
gătire. Or, în acest context de

Pau! SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

• Cit poate spera F.C. 
Baia Mare in fața... 
rului ? • Cîmpeanu II — 
Sameș, un „duel" de a- 
tracție • La Petroșani, 
Politehnica lași s-ar mul
țumi acum și cu o 
miză" • Ce-i poate 
găti, 
Viorel 
geio 
tul de 
A.S.A. Tg, Mureș și F.C. 
Olt, cu 8 etape înainte 
de finiș... • Teoretic, în meciul Corvinul — Sportul stu
dențesc, victoria nu poate scăpa hunedorenilor, învingă
tori și in tur, la București... ® „Poli** — F.C.M. Galați și 
Dinamo — Chimia, jocuri de „1** solist ® La Pitești, un 
derby pentru „podium1-

g 
I

lide-

pre- 
zile,doar in citeva

Mateianu lui An- 
Niculescu ? © Des- 

greu de ales între

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 26 17 2 7 50 21 34
2. Dinamo 26 14 5 7 43-23 33
3. F.C. Argeș 26 13 3 10 39-29 29
4. S.C. Bacâu 26 12 5 9 37-32 29
5. F.C.M. Brașov 26 12 5 9 30-28 29
6. Corvinul 26 12 3 11 46-34 27
7. Steaua 26 10 7 9 40-33 27

8-9. „Poli" Tim. 26 12 3 11 26-31 27
„U- Cj.-Nap. 26 12 3 11 35-40 27

10. Chimia Rin. V. 26 12 3 11 37-43 27
11. Jiul 26 12 1 13 34-33 25
12. Sportul stud. 26 11 2 13 34-32 24
13. F.C. Olt 26 9 6 11 28-35 24
14. A.S.A. Tg. M. 26 10 4 12 38-46 24
15. Polit lași 26 9 5 12 35-37 23
14. Prog.-Vulcan 26 9 5 12 33-46 23
17. F.C. Baia Mare 26 8 3 15 26-43 19
18. F.C.M. Galați 26 6 3 17 29-54 11
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PROGRAMUL
------ ------------- i

Baia Mare : 
Cluj-Napoca : 
Petroșani : 
București :

FOTBAL CLUB 
,.U"
JIUL 
PROGRES UL-VULCAN

- UNIV. CRAIOVA
- STEAUA
- POLITEHNICA IAȘI
- S. C. BACAU

(stadion Progresul)

Tg. Mureș : A.S.A. - F. G OLT
(meci televizat, ara. 18)

Hunedoara : 
Timișoara : 
București :

CORVINUL 
POLITEHNICA 
DINAMO

- SPORTUL STUD.
- F.C.M. GALAP
- CHIMIA RM. V1LCEA

Pitești :
(stadion Dlnam-o)

F.C. ARGEȘ - F.C.M. BRAȘOV
g Meciurile tace» la ora 1», cu excepția partidei televizate.

Snagov

ATRĂGĂTOARE ÎNTRECERI 
DE CANOTAJ LA CONCURSUL 

Î>E AMBARCAT1I MICI
însorit, ieri, pe 
s-au desfășurat 

cadrul
Sub un cer 

lacul Snagov. 
finalele masculine din 
concursului republican de cano
taj pe ambarcații mici. Proba 
de schif simplu a fost cîștiga- 
tă, după o cursă de mare a- 
tracție, de un tînăr debutant — 
Dimitrie Popescu — de la clu
bul Steaua. O surpriză la fel 
de mare a produs-o juniorul 
Ion Badea de la Clubul sportiv 
școlar nr. 1 din Capitală. Ele
vul liceului „Dimitrie Bolin- 
tineanu" din Capitală (cl. Xl-a) 
a avut un finiș spectaculos, o- 
cupînd în „finala mare" a a- 
cestei probe locul IL El a fost 
urmat de ttnărul mecanic auto 
Nicușor Jisa (Voința Timi
șoara), campion, în această 
primăvară, la canotaj-fond. 
Rezultate : 1. Dimitrie Popescu 
(Steaua) 7:16,7, 2. Ion Badea

Echipajul Vaier To
ma — Constantin 
Postoiu (Dinamo), 
învingător, ieri, tn 
proba de schif 1 f.c.

Nicușor 
4. Gabriel 

Ioan 
Va-

(C.S.Ș. 1) 7:18.7, 3. 
Jisa (Voința) 7:19J.. 
Tuțu (Steaua) 7:20,2, 5. 
Onu (Dinamo) 7:22,7, 8. 
sile Candet (S.C. Bacău) 7:32,4.

Finala probei de schif 2 rame 
fără cîrmaci a oferit celor 
prezenți in dreptul turnului de 
sosire un spectacol sportiv 
de bună calitate. Cum era de 
așteptat, a învins echipajul al
cătuit din. Vaier Toma și Con
stantin Postoiu (locul 4 la ulti
ma ediție a J.O.). Cei doi 
sportivi de la clubul Dinamo 
București au condus tot timpul 
cursei, nelăsind nici o speranță 
urmăritorilor. Sprintul pe ulti
mele balize s-a dat... între co-

legi, ocuipanții locului secund 
fiind tot un echipaj dinamo- 
vist — Gabriel Bularda, Daniei 
Voiculescu. Rezultate : 1. Di
namo (Vaier Toma, Constantin 
Postoiu) 6:47,3, 2. Dinamo (Ga
briel Bularda, Daniel 
cu) 6:49,9, 3. Steaua 
tin Alroaiei, Toma 
6:56,1, 4. Dinamo
Hieș, Georglcă Arba) 
Steaua (Marius și 
Bataragă) 7:03,4, 6.
(Iulian Ștefan, Petre 
6:57,5 (locul I ‘ 
doua).

Astăzi, de Ia 
așteptatele finale feminine.

Vasile TOFAN

Voicules- 
(Constan- 

Coman) 
(Carolică 
7:00.8, 5. 
Dumitra 
Dinamo 

Iosub) 
în finala •
ora 10 — mult

Etapa a XVI-a a Diviziei ,,A“ va răspunde la întrebarea:

STIINTA BACĂU sau RULMENTUL BRAȘOV — 
CAMPIOANĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI?
Cum este șl firesc, secven

țele finale ale campionatelor 
naționale de handbal. Divizia 
„A", programează meciuri deci
sive atit pentru partea superi
oară a ierarhiei, cît si pentru 
subsolul clasamentului. Runda 
de duminică va fi hotărîtoare 
Pentru desemnarea câmpie anei 
feminine a celei de a 23-a e- 
ditii : Știința Bacău sau Rul
mentul Brașov. Aceste echipe 
se vor intilnl in derbyul cam
pionatului. programat miine la 
ora 10 in Sala sporturilor din 
Bacău. Fără îndoială, pri
ma șansă o are campioana en 
titre. Știința Bacău. Echipa lui 
Eugen Bartha are. acum. înain
tea startului în derby. două 
puncte avans și — în plus — 
avantajul de a susține Pe teren 
propriu această întîlnire decisi
vă. Dar. Rulmentul Brașov — 
cîstigătoare a „Cupei României” 
din acest an. este hotărîtă să 
răstoarne toate calculele hîrtiei. 
Antrenorul Remus Drăgănescu 
ne-a declarat : „Deși Darinca 
Andrei este accidentată si vom 
fi lipsiți, deci, de unui din+.e 
atuurile noastre, sintem pregă
tit! să cîștigăm acest derby. 
Pregătiți fizic și tehnic, așa cum 
am fost Pe parcursul întregului

campionat, pregătiți psihic. În
tregul nostru lot fiind dominat 
de dorința de a dubla perfor
manța din „Cupa României".

Neîndoielnic, vom asista la o 
confruntare acerbă, pe care o 
dorim și de un înalt nivel teh
nic. înaintea derbyului, iată 
situația in clasament:
1. ȘTIINȚA 15 14 0 1 303-225 28
2. RUL. 15 13 0 2 280-204 26

Primul criteriu de departaja
re — în cazul egalității de 
puncte — este cel al numărului 
de victorii, iar al doilea dife
rența de golaveraj, care acum 
este : +78—1-76. Pentru a pre
lua conducerea. Rulmentul are. 
deci, nevoie de un succea la 
cel puțin trei goluri diferent*. 
Greu, foarte greu...

PORGRAMUL ETAPEI
Bacău : ȘTIINȚA
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA 
Timișoara : CONSTRUCTORUL
București : PROGRESUL(Sala Floreasca, de 
Timișoara : UNIVERSITATEA

Campionatul masculin pro
gramează Si el partide de mare 
tensiune. La București, se con
fruntă două dintre pretenden
tele la podium : Dinamo Bucu

— RULMENTUL BRAȘOV
— TEROM IAȘI
— CONSTRUCTORUL B. M.
— MUREȘUL TG. MURES la ora 10.30)
— TEXTILA BUHUȘI

PROGRAMUL RUNDEI

rești și Politehnica Timișoara, 
med „supravegheat" de cealal
tă candidată. H.C. Minaur (e- 
chipă care deține avantaiul do 
a iuca ..acasă").

București : DINAMO — POLITEHNICA TIMIȘOARA(Sala Floreasca, de la ora 11,40)
Bacău : ȘTIINȚA
Baia Mare : H.C. MINAUR
Brașov : DINAMO
Craiova : UNIVERSITATEA
. Evident, partidele de la Bra
șov si Craiova sînt decisive 
pentru configurația ultimei părți

— STEAUA
— RELON SĂVINEȘTI
— CONSTRUCTORUL ARAD
— C.S.M. BORZEȘTI
a clasamentului. Atentie. deci, 
arbitri 1

Hristache NAUM



OAMENI! ARENELOR

BATRINUL „LUP DE MARE"
N-A ARUNCAT ÎNCĂ ANCORA...

De ani de zile îl întâlnim 
printre navomodeliști, printre 
acei sportivi care cu o admi
rabilă pasiune construiesc* mo
dele, fidel reduse la scară, ale 
celor mai felurile ambarca
țiuni care au cutreierat de-a 
lungul vremurilor mările și o- 
ceanele lumii; construiesc 
mini-nave și se întrec cu ele 
în concursuri sportive. Omul 
cu statură atletică, cu păr că
runt, tuns scurt, cu mișcări 
grăbite dar calculate, cu săge
țile privirilor intr-un continuu 
neastâmpăr al căutărilor este 
nelipsit din... arena competi
țiilor de navomodelism — ți nu 
numai a competițiilor, ci din 
viața navomodelismului nostru 
— dar nu ca sportiv. Organi- 

experiență, 
competență

Omul
mișcări

taior cu o vastă 
îndrumător de o .
ireproșabilă, pedagog de o rară 
probitate — acestea sînt citeva 
trăsături ale Cpt. R.I (r) ing. 
Petru Țacu. Cine ar putea 
crede că are 74 de ani ? L-am 
întrebat, cîndva, de unde are 
otita energie fi cum se face 
că ți-o consacră acestei activi
tăți. A tresărit parcă, s-a ară
tat mirat : „Cum de unde ? 
Munca, munca făcută cu fermi
tate, mișcarea și sportul. Da, 
da ! De aici...44. A subliniat cu 
un anume tâlc cuvintul muncă, 
gindindu-se, fără îndoială, la 
drumul său in viață. Un drum 
care numai cu eforturi fi ambi
ție, cu perseverență ți sudoare 
putea fi urcat. Copil de tru
pă, ucenic la Arsenalul marinei 
militare din Constanța, elev la 
țcoala de ofițeri, căpitan țef 
mecanic pe navele de Dunăre 
ți Mare, comandant al bazei 
maritime Constanța, locțiitor al 
comandantului marinei militare 
cu gradul de Cpt. R.I, inspector 
țef al marinei (19G6—1969) — 
sînt doar citeva trepte din ac
tivitatea sa profesională. „Dacă 
am fost un om perseverent în 
viață, să știți că am învățat să 
fiu perseverent de la tata și de 
Ia... sport. Tata — ca părinte, 
sportul — ca școală a voinței44. 
Fără îndoială că iubitorilor 
de sport mai virstnici din Con-

stanfa numele lui Petru Țacu 
le trezește amintiri frumoase 
despre un înotător de excepție, 
un velist și fotbalist, atlet și 
handbalist cu mare dăruire in 
întrecerile sportive, dar și des
pre un organizator neobosit : 
membru fondator al clubului 
sportiv Marina Constanța, ar
bitru de fotbal și 
I), președinte al 
rina, președinte 
Farul Constanța ,
Iar acum : unul dintre activiș
tii de valoare ai Federației ro
mâne de modelism. Bătrinul 
„lup de mare" a ancorat in 
port, dar nu stă acasă. El £și 
petrece timpul de odihnă dind 
„o mină de ajutor" 
spune, la 
sportivă a 1 

, gătirea lui
acest sport 
perseverența 
temelie. O 
că aceasta 
comunist.

handbal (cat. 
clubului Ma- 
al clubului 

(1959—1962).

cum 
educarea tehnico- 
tineretului, la pre- 
pentru viață, prin 
in care munca și 

i tint elemente de 
face cu convingerea 
este datoria sa de

Viorel TONCEANU

NUMAI IN CAUTARE

RĂSPUNDE

DANA «W3TESCU, BUCU
REȘTI. 1. „Țin să le felicit din toată 
tataia Pe gimnastele noastre care 
au participat la „europene* șl In special pe Cristina Grigoraș”. 
Le vom transmite și personal fe
licitările dv. și deși sfiit obișnuite 
cu felicitările, stat sigur că le va 
face plăcere, 2. Nu există nici • 
legătură de rudenie tatre Cristina 
Grigoraș și Anca Grigoraș. Este 
• potrivire de nume șl de... Încli
nații sportive.

NELU QUINTUS. De la dv., ca 
de obicei, felicitările vin in... 
versuri. Deci, un catren adresat 
Cristtaei Grigoraș. care partici-

7:

pînd pentru prima cară la Cam
pionatele europene de gimnasti
că, a cucerit medalia de aur la 
sărituri :
Cu nespusă hărnicie, 
Performanței dînd asalt, 
Ai făcut cu măiestrie, 
La Madrid, un mare... salt !

ION TEODORESCU, BUCU
REȘTI. Aveți o nedumerire cu 
privire la clasamentul propriu- 
xis și la cel al... „adevărului" 
care se publică în pagina noas
tră de fotbal. De fapt, vă referiți 
numai la „clasamentul... adevă
rului". El exprimă posibilitățile 
echipelor de a ajunge pe un loc 
mai bun sau mai puțin dorit în 
funcție de raportul existent — la 
un moment dat — între punctele 
cîștigate sau pierdute pe teren 
propriu sau în deplasare. Cînd 
♦ echipă 6e află din acest punct 
de vedere la 0, ea nu stă rău și 
dacă se menține în această situa
ție pînă la sfîrșitul campionatu
lui, totalizează 34 de puncte și 
nu poate retrograda. Plusurile, 
evident, duc spre locurile din 
față. Pînă la sfîrșit, „clasamen
tul adevărului" coincide cu cla
samentul propri.u-zis. Sper că nu 
mal aveți nici o nedumerire.

Uustratie : N. RODICA

Intre „daciadă"
Șl „CINTAREA ROMÂNIEI"

Plăcută surpriză la recenta 
fază de zonă a „Serilor Da
ciadei". desfășurată în sala Po
livalentă din Tîrgoviste. Elevii 
Scolii 
Runcu. județul Dîmbovița, 
apărut în sală de data aceasta 
nu în postura de concurenti în 
întrecerile „Daciadei" cum 
ne-au obișnuit în ultimii ani, 
ci în aceea de interpreti ai 
celor mai frumoase cîntece si 
dansuri populare de Pe melea
gurile lor. Nu în costumele de 
schi sau cu săniuțele care i-au 
făcut cunoscuti pe pîrtiile „Da
ciadei", ci în frumoase costu
me Strămoșești, fermecînd cu 
vocile lor cristaline, cu fluiere 
Si acordeoane. sau prin acura
tețea dansului, ce le-au adus 
notorietate în festivalul natio
nal „Cîntarea României". Intre 
ei. nume cunoscute chiar prin
tre finalistii actualei ediții de 
iarnă a competiției sportive na
ționale : Liliana Chiornită. Da
niela Topescu, Ion Bunoiu, Le- 
ontin si Florin Poenaru etc. Si 
să mai adăugăm ceea ce ne 
spunea profesoara lor, Maria 
Cojocaru, că cei care îmbină 
așa de frumos cele două preocu
pări sînt si copii silitori la în
vățătură...

generale din comuna 
au

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ, 15 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate 
au fost inaugurate intr-un ca
dru deosebit de festiv Si într-o 
perfectă organizare. finalele 
„Daciadei" la haltere pentru se
niori. în fata juriului s-au ali
niat cei 134 de participanți, re- 
prezentînd 20 de județe, după 
care prof. Gheorghe Poenaru, 
președintele C.S. Onești, a ra
portat că toti concurentii sînt 
gata pentru întrecerile „Dacia
dei". S-au intonat Imnul de stat 
al României și al „Daciadei". 
după aceea s-au înălțat pe cele 
două catarge drapelul țării si 
steagul „Daciadei". Cuvintul de 
deschidere a fost rostit de Mi
hai Grigoraș, prim-vieepreședin- 
te al C.J.E.F.S. Bacău. Multi
plul campion si recordman al 
tării. Gheorghe Maftei a aprins 
torta „Daciadei". după care au 
început disputele Pe categorii de 
greutate. Primilor clasați la 
total si la cele două stiluri se

5 RECORDURI NAȚIONALE
acordă titlul de campioni ai 
..Daciadei" și ai tării. După pri
mele patru categorii s-au înre
gistrat cinci recorduri naționa
le. La categoria cocoș, la sti
lul ..smuls", recordul lui Vasile 
Roșu a fost egalat de Gh. Maf
tei — 112,5 kg, dar apoi depă
șit de către C. Chiru — 115 kg, 
iar la a patra încercare, M. Tuli 
a reușit 115,5 kg — nou re
cord. La total, Gh. Maftei a 
depășit vechiul record cu 5 kg, 
realizînd 257,5 kg.
ria un 
kg 
G. 
noi ..______ _ — _____
cat" (v.r. 152,5 kg) și la total 
272,5 kg (v.r. 270 kg).

REZULTATE — cat. muscă (52 
kg) : 1. Mobin Seic (Steaua) 210 
kg, 2. D. Mateeș (C.S. Onești) 
195 kg, 3. I. Laeș (Electromotor 
Timișoara) 185 kg ; „smuls" : 
V. Cocioran (Steaua) 95 kg. 
Seic 92,5 kg, 3. Mateeș 87 1
„aruncat" : 1. Șeic 117,6 kg,

La catego- 
pană Gh. Bening a reușit 
nou record la „smuls" : 123 
(v.r. 122,5 kg,) iar Ia ușoară 
Radu realizează alte două 
recorduri : 153 kg Ia „arun-

3.

Ne face plăcere să auzim și 
să scriem despre tineri, spor
tivi de performanță, care, 
prin eforturi lăudabile, reu
șesc să se afirme pe măsura 
talentului și capacității lor 

intelectuale atit In disciplina 
sportivă pe care o practică, 
cSt și La lecui lor de muncă, 
în pregătirea generală pentru a deveni oameni utili societă
ții. Ne bucură deopotrivă suc
cesele lor în arene și dinco
lo de acestea, In profesie, în 
viață. Uneori, însă, primim 
și vești care ne întristează, 
despre sportivi care fac ex
cepție prin încercările lor de 
a obține fără eforturile cu
venite, datorită simplului fapt 
că fac sport de mai înaltă 
sau mai scăzută performanță, 
avantaje nemeritate dincolo 
de arenă, nu se pregătesc, nu 
muncesc și duc viață... ne
sportivă.

Zilele trecute am primit de 
la Clubul sportiv „Tractorul" 
din Brașov două materiale 
prin care nl se aduce la cu
noștință că trei sportivi ai 
săi (voleibalistul Cristian 
Strauff și fotbaliștii Ion Cio
banii șl Constantin Popescu) 
se abat flagrant de la nor
mele etice, prop unind federa
țiilor respective ratificarea 
hotărîrii Biroului clubului de 
sancționare a lor cu suspen
darea pe un an, doi ani și 
respectiv șase luni din acti
vitatea sportivă. între moti
vațiile acestor măsuri, în 
ceea ce-1 privește pe Strauff 
se spune că, deși i s-au creai 
condiții optime de muncă, 
învățătură și pregătire sporti
vă, el nu a arătat fireasca 
gratitudine pentru aceste e- 
forturi, ba dimpotrivă, după 
selecționarea sa în lotul de

BASCHET

tineret al țării (unde dealtfel 
n-a corespuns încrederii), a 
început să-și cam ia... cîmpii-, 
mai întîi prin manifestări de 
îngimfare, de vedetism, ma
terializate în absențe nemo- 
tLvate, nesupuneri șl ieșiri 
necontrolate față de coechi
pieri și antrenori, absente de 
la locul de muncă șl dc la 
școală, mai apoi prin diverse 
pretenții privind retribuția, 
locuința, intervenții ale clu
bului pe lingă conducerea Li
ceului industrial (unde acu
mulase un număr mare de 
absențe nemotivate) etc. în 
final, văzînd că „nu este în
țeles" în id ©ea sa că 1 s-ar 
cuveni totul fără nici un e- 
fort din partea sa, și-a' luat 
definitiv... eîmpii, plecînd din 
Brașov. La rîndul lor, fotba
liștii Ciobanu șl Popescu 
(proveniți de la F.C.M. Bra
șov) au considerat că o oare
care valoare sportivă (necon
firmată I) le dă dreptul la 
escamotarea pregătirii, la be
ții și chefuri în lanț cu care 
contaminează șl pe alții. Dar 
nu numai atît, ci mai mult : 
la discreditarea colectivelor 
de oameni ai muncii în care- 
și desfășurau activitatea pro
fesională, colective — se spu
ne in motivații — care „fac 
cinste uzinei", iar vcel doi 
„sînt o pată neagră pe acti
vitatea colectivelor secțiilor 
respective*. Sînt cazuri care 
nu fac cinste nici marelui co
lectiv al sportivilor noștri 
fruntași care, în marea lor 
majoritate, se disting tocmai 
prin munca slrguincioasă, se
rioasă în arene șl în profe
sie, printr-o conduită exem
plară în societate...

Aurelian BREBEANU

IN ZONELE „CRITERIULUI SPERANȚE
LOR” (juniori IU), pe primele locuri s-au 
clasat : băieți : Casa pionierilor 3 — Di
namo București, C.S.Ș. 1 Constanța, C.S.Ș. 2 
Oradea, C.S.Ș. 2 Tg. Mureș ; fete : C.S.Ș. 
Bacău, C.S.Ș. Craiova, C.S.Ș. 1 Constanța, 
C.S.Ș. Arad, C.S.Ș. 1 Oradea și C.S.Ș. 
Satu Mare (ultimele trei au totalizat ace
lași număr de puncte ta turneul disputat 
la Arad). Turneele finale ale competiției 
vor avea loc la Constanța, între 10 și 13 
septembrie • DE LA COMISIA CENTRA
LĂ DE MINIBASCHET din cadrul F.R.B. 
aflăm că ee contează pe un număr re
cord de participanți la „Festivalul națio
nal pionieresc” care va avea loc, la Tg. 
Mureș, Intre 16 și 28 iunie. Pină acum, cel 
mal mare număr de participanți — 1 600 — 
a fost înregistrat anul trecut, la Ttagovlște.

MOTO

PE PISTA STADIONULUI DIN ORAȘUL 
GYULA (Ungaria) s-a desfășurat un con
curs internațional de dirt-track la care au 
participat cei mai buni motocicliști din : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană. 
România și țară gazdă. Printre animatorii 
întrecerilor (formulă clasică de 16 alergă
tori, cu 20 de manșe) s-a numărat și tî- 
nârui sibian Ionel PaveJ, care a urcat pe 
podium : 1, Lâszlo Mâszaros (Ungaria) 15 
p, 2. Ionel Pavel 14 p, 3. Ferenc Farkas (Un
garia) 13 p. • DUPĂ ULTIMUL CONCURS 
DE VERIFICARE, antrenorii Ștefan Chițu și 
Traian Moașa au stabilit următoarele echi
pe care vor evolua la a doua etapă a „Cu
pei Prietenia* la motocros, programată du
minică în orașul cehoslovac Zi lina : E.
Mfilner, L Plugaru, Gh. Oproiu la 250 cmc,

Mateeș 107,5 k 
cat. cocoș (56 
Maftei (C.S. < 
record, 2. P. I 
rești) 252,5 kg 
ria Bistrița) 1 
1. Chiru 115 
kg, 3. M. Tul 
„aruncat* : 1
Maftei 145 kg 
egalate) ,3.1. 
140 kg ; cat. 
Gelu Radu (C 
— record, 2. 
Tg. Mureș) 25’ 
(Clujana) 252,! 
Bening 122,5 k 
3. Antal 112.5 
Radu 152,5 kg 
3. M. Grigoraț 
kg : cat. ușo? 
Vasile Dociu 
E. Chivu (Glo 
3. A. Kiss (' 
Mureș) 277,5 
Dociu 130 kg, 
3. I. Armânei
122.5 kg ; „ai 
165 kg, 2. K1s
152.5 kg. într<

I<

CRISTALIZAREA
(Urmare din pag. 1)

emulație (în care noțiunea de 
„senator de drept" a dispărut 
automat) și pregătirea exigentă 
(cluburile au fost și ele impli
cate mai direct), la startul se
lecției aliniindu-se, practic, la 
începutul sezonului competițio- 
nal 1980—1981, toate floretistele 
din țară, acum, In luna mai, 
cînd în față nu se mai află de- 
cît pregătirea cu responsabili
tate maximă a „mondialelor" 
și a Universiadei (în ordinea 
cronologică a lunii iulie), cla
samentul pe baza selecției este 
grăitor : Marcela Moldovan (C.S. 
Satu Mare), Csila Ruparcsics 
(C.S. Satu Mare), Viorica Țur- 
can (Farul Constanța), Aurora 
Dan (Dinamo București), Eli- 
sabeta Guzganu (Steaua Bucu
rești), Rozalia Oros (C.S. Satu 
Mare), Gabriela Betuker (C. S. 
Satu Mare), Carmen Docan 
(Dinamo București). Aceste 8

P. Titilencu, H. Pascu, T. Dulea și Al. 
Ilieș la 125 cmc. Sportivii menționați vor 
participa în continuare și la cea de-a ,3-a 
etapă a competiției-, care va avea loc la 
24 mai pe traseul de la Kiskunhalas (Un
garia). • MILNE PE UN TRASEU ales In 
centrul orașului Tg. Mureș se va desfășu
ra etapa finală a „Cupei F.R.M.* la mo- 
tociclism viteză.

POPICE

AZI ȘI MIINE, pe moderna arenă Voin
ța Ploiești, se va desfășura tradiționalul 
turneu internațional, „Cupa Voința”, orga
nizat de Oficiul sport din cadul UCECOM. 
La întreceri, participă echipele feminine 
șl masculine Start Bratislava, Spartakus 
Budapesta, Motor Jena, Lokomotiv Sofia și 
formațiile românești Voința Galați, Voința 
Ploiești (I) șl Voința București (m). •
DIN CADRUL ETAPEI A 17-A A CAMPIO
NATULUI DIVIZIEI „A”, care se dispută 
azi șl mîine, au fost devansate meciurile 
feminine : Laromet București — Voința 
Galați 2334 — 2356 p d — rezultat surpriză 
șl Voința București — Voința Ploiești 
2370—2290 p. d.

TENIS

PROGRAMUL DE VINERI AL TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE TENIS de la 
Brașov, dotat cu „Cupa Dinamo", a fost 
dominat de finala probei de simplu femei, 
la capătul căreia, manifestând o formă 
bună, Lucia Romanov și-a impus superio
ritatea cîștigînd cu 6—2, 6—0 în fața tinerei 
jucătoare chineze Du an Li Lan. în opti
mile probei de simplu bărbați s-au în
registrat rezultatele : Tr. Marcu — A. Dâ
ră ban 6-4, 7—5 ; A. Leonte — FI. Niță 1—6,

NOII FORMAȚII A
sportive, alcătuind, dealtfel, în 
acest an, lotul reprezentativ, 
dintre ele formindu-se (tot în 
funcție de punctajul momentu
lui) echipele care au repre
zentat floreta feminină româ
nească în competițiile interna
ționale.

Și pentru că unul din obiec
tivele majore ale acestui sezon 
l-a constituit cristalizarea unei 
noi formații, care să facă față 
cu succes marilor confruntări 
internaționale ale anului (ceea 
ce înseamnă, in fapt, revenirea 
echipei feminine a României 
pe podiumul floretei mondiale, 
acolo unde s-a aflat în anii 
’60 și ’70), locul secund în re
centul patrulater Franța — Ita
lia — România — Ungaria, cu 
înfrîngere doar în fața cam
pioanei olimpice, echipa „coco
șului galic", constituie un punct 
de referință. Iată în acest sens 
aprecierea antrenorului princi
pal al lotului reprezentativ fe-

6— 4, 4—0 dese. ; R Constantin eseu — L. 
Țiței 6-4, 6—2 ; Cr. Ștefănescu — D. Stă- 
nescu .6—3, 6—2. Probele de dublu au in
trat în faza sferturilor de finală. Dublu 
femei : Alice Dănilă, Marilcna Totoran — 
Iva Aleksandrova (Bulgaria), Elena Jecu
7— 5, 6—4 ; Chen Juan, Zhu Xiao Yun 
(R. P. Chineză) — Angela Szor^nyi, Eva 
Szabo (Ungaria) 6—3, 6—4. Dublu bărbați : 
Th. Emm rich (R. D. Germană), Tr. Mar
cu — Râvesz, Haragai 6—3, 3—6, 6—4 ; You 
Wei (R.P. Chineză), FI. Niță — Bânhidi, 
Lâzăr (Ungaria) 6—2, 7—6 ; Liu Shu Hua, 
Ma Ke Qin (R.P. Chineză) — L. Bucur. L. 
Mancaș 6—3, 4—6, 6—3 ; J. Bîreu, M. Mir
za — Cr. Ștefănescu, O. Vîlcioiu 5—3, 6—3. 
(Carol GRUIA, coresp.).

TENIS DE MASĂ

TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A* 
la tenis de masă a ajuns la jumătate. Fa
voritele continuă să se afle în prim-pla
nul întrecerii, celelalte echipe străduindu- 
se, dar reușind încă prea puțin față de 
cerințe, să se ridice la nivelul dorit. în 
cele 3 grupe valorice vor avea loc, sîmbă- 
tă și duminică, 12 întîlniri (partide duble), 
de la care așteptăm evoluții cît mai bune. 
Iată programul : FEMININ — C.S. Arad II— 
Politehnica București, C.S. Arad I — C.S.Ș. 
Slatina (gr. I). C.S.Ș. Rm. Vîlcea — C.S.M. 
Iași, Gloria Buzău — C.S.Ș. Petroșani (gr. 
II), ROLAST C.S.Ș. Pitești — Metalurgistul 
Cugir, Spartac București — C.S.Ș. 1 Bucu
rești (gr. III) ; MASCULIN — Universita
tea I Craiova — Progresul București (gr. 
I), Tractorul Brașov — Tricodava Bucu
rești, Voința Satu Mare — Universitatea II 
Craiova, C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc — C.S.Ș. 
Bistrița (gr. II), Mecanică fină București— 
Locomotiva București, C.F.R. Craiova — 
Constructorul Tg. Mureș (gr. III).

FLOREI
minin de fior 
kler : „Cred c 
într-o ierarhic 
Ia medalii în 
ale lunii iuli 
mondiale și U 
bele foarte ap 
valoric, echipa 
mai bună deci 
și Ungariei, ia 
ței, U.R.S.S. ș 
tuic pentru n< 
cile, dar nu dc 
cătuirea : Mold 
can, Ruparcsicf 
tră a dat satii 
înseamnă, cred 
deschisă lupta p 
echipă, Ia & 
în ordine, Gu 
Betuker. Vom 
după concursul 
21 mai șl fin 
din iunie. Pins 
pregătim cu ri 
exigență, căci 
majore de perl 
fiecare dintre 
antrenori, sînt.

AUTOMOB. 
ma Pipera 
de La ora 1 
miu al oraș

BASCHET, 
la ora 15,3 
C.Ș.B. — Cr 
ința — Mobi 
meciuri fsn 
„Cupei Romi

CANOTAJ, 
dc Ia ora 10

BASCHET, 
la ora 8,3 
C.Ș.B. — M> 
Voința — Cri 
ciuri feminin 
pel României
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sfîrșitul competiției. Ne vom

)R

ale 
eu.ro- 
preo- 
lor !) 
fond,

pregătirii tu- 
arbitrilor, ast- 
fiecărel etape 
cota posibili- 
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pre- 
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reale ; 
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a nu

ANDREI RADULESCU
Președintele Federației 

Române de fotbal

,,A“, „B“, „C“, cam-

TREBUIE SA ÎNVINGĂ!

ULTIMELE VEȘTI DIN CELE 18 TABERE „CLASAMENTUL

5 kg ; 
sorghe 
kg - 
Bucu- 
(Glo- 

nuls“ : 
L 112,5 
0 kg ; 
kg, 2.

■ord uri 
BUC.) 
: 1.

'2,5 kg 
A.S.A.
Antal 

s*‘ : 1. 
20 kg, 
t“ : 1. 
40 kg, 
.) 137.5 
) : 1.
kg, 2. 

280 kg. 
Tg. 

: 1.
7.5 kg. 
Reșița) 

Dociu 
ChLvu

® F.C. BAIA MARE nu-1 
utiliza pe Condruc, care a 
rit o entorsă. In rest, tot 
este . _
CRAIOVA. Jucătorii rămași aca
să și conducerea tehnică au fă
cut joncțiunea, la București, cu 
cei de la lotul național, de unde 
pleacă, azi, la Baia Mare. For
mația va fi alcătuită după ce se 
va cunoaște starea de sănătate 
și disponibilitățile fizice ale „tri
colorilor “ care au jucat la Buda
pesta.

poate 
sufe- 

_____  _ lotul 
valid 0 UNIVERSITATEA

parrți la pregătirile și jocurile re
prezentativei de tineret O SPOR
ITUL STUDENȚESC. Tot lotul 
valid. Va utiliza formula de e- 
chipă standard.
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Fotbalul românesc are o pri
măvară bogată. „Momentele" 
Londra și Budapesta au trecut. 
Urmează meciul cu Norvegia, 
ta București, un alt punct foar
te important în planul de pre
ocupări majore care vizează ca
lificarea la Mundialui spaniol. 
Cu același accent de seriozi
tate sint tratate și programele 
echipelor naționale de tineret 
și juniori, ultimii calificați me
rituos in turneele finale 
campionatului mondial și 
pean. Paralel cu aceste 
cupări fșd nu in umbra 
se află campionatul, în 
laboratorul loturilor reprezenta
tive. Acum, cind întrecerea in
ternă — de pe toate fronturile, 
Diviziile 
pionatul de speranțe și juniori 
— intră în „linia dreaptă" se 
impune o concentrare a tuturor 
factorilor pentru un finiș spor
tiv corect, care să stabilească 
o justă ierarhic a valorilor.

Sigur, în unele serii din Di
viziile „B“ și „C“ se cunosc 
deja cîștigătoarele, promova
tele. în schimb. în prima divi
zie și în alte multe serii din 
eșaloanele inferioare, lupta 
pentru supremație și, mai ales, 
pentru evitarea retrogradării 
este acerbă, anticipîndu-se un 
final fierbinte. Tocmai de 
ceea insistăm, acum, 
necesității acțiunii de 
nire a eventualelor 
dc deformare a 
ierarhii. Aceasta, cu atit 
mult cu cîț campionatele tre
cute ne-au oferit nefericite ca
zuri de trucare a unor rezul
tate, tentative de necinste care 
nentru unii așa-ziși suporteri 
au reprezentat... încercări pozi
tive. „Numai cel mai bun tre
buie să învingă", și acest ade
văr, vechi de cind sportul, se 
referă la conducători, ta antre
nori, la jucători, ta arbitri, la 
spectatori, semn că toți trebuie 
să facă corp comun pentru a- 
părarea fair-play-ului, pentru 
întărirea ordinei și disciplinei, 
pentru respectarea eticii spor
tive. Conducerea federației e 
hotărită să stirpească orice ac
țiune care poate modifica ade
vărata clasificare a echipelor

a- 
asujpra 
preve- 

tentative 
adevăratelor 

mai

la . .
călăuzi în acest sens de prin
cipiile eticii si echității socie
tății noastre, și evident de pre
vederile concrete ale Regula
mentului organizării fotbalistice 
care stipulează, la art. 162, 
„anularea rezultatului jocului 
și penalizarea cu 2—6 puncte a 
echipelor în cauză, cu efect în 
campionatul următor". SANC
ȚIUNEA SE REFERA LA ACE
LE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII 
CARE SE FAC VINOVATE DE 
ATITUDINE ANTIS PORTI VA
(desconsiderarea competiției, a 
adversarului, facilitarea unui 
rezultat nemerita-t prin 
zentarea unor formații 
inferioare valorii lor 
determinarea propriilor 
sau a unor jucători de 
evolua la adevărata valoare),

Acum, cînd începe să se ză
rească linia finișului, atragem 
atenția conducătorilor de echi
pe, antrenorilor, precum și or
ganelor de conducere a institu
țiilor, a unităților care tutelea
ză echipele divizionare, să-și 
întărească vigilența, să militeze 
permanent pentru etica spor
tivă, neacceptînd în nicf un 
caz acțiuni contrare spiritului 
de sportivitate, ele fiind che
mate să raporteze la F.R.F. 
orice acțiune suspectă. Apelul 
la cinste, la ordinea și discipli
na din teren și din afara lui. 
nu exclude (dimpotrivă !) spo
rirea seriozității 
turor jucătorilor, 
fel incit nivelul 
să se situeze ta 
taților reale, ca 
sabHităților majore ale fotbalu
lui românesc în această peri
oadă. Nutrim convingerea că 
antrenorii, jucătorii, conducă
torii de cluburi, arbitrii, obser
vatorii federali vor reprezenta 
o veritabilă unitate de acțiune 
care să apere corectitudinea și 
valoarea. Pentru ca acest final 
de campionat să însemne 
cu adevărat — o sărbătoare a 
fotbalului !

0 „U“ CLUJ-NAPOCA are pe 
toți componențli lotului apțl <ie 
joc. De joi s-au alăturat pregăti
rilor și selecționații din lotul de 
tineret, care a jucat la B-ekescsa- 
ba. 0 STEAUA anunță indispo
nibilitatea lui Minea.

0 POLITEHNICA TIMIȘOARA 
va juca în alcătuirea de miercuri, 
cind a învins cu 2—0 pe Ferenc- 
varos, liderul campionatului ma
ghiar, în prima ediție a „Tro
feului Timișoara" 0 F.C.M. GA
LAȚI a plecat ieri spre Timișoa
ra fără Cr. șl Ov. 
nați. Este posibilă 
Anghelinei.

Rusu, sancțio- 
reintnarea lui

întreg lotul

0 JIUL nu are indisponibilități. 
M. Miculescu a fost suspendat, 
de club, pînă la sfîrșitul campio
natului actual. 0 POLITEHNICA 
IAȘI, eu lotul complet, a jucat, 
miercuri, in drum spre Petroșani, 
la Aiud, cil divizionara ,.B“ Me
talul, în fața căreia a cîștigat cu 
3—0.

0 PROGKESUL-VULCAN a sus
ținut, marți, un amical, la Bu
zău, cu Gloria, In fața căreia a 
pierdut cu 2—1 (0—0). Gh. Ște
fan nu va juca, datorită celor 
două cartonașe galbene 0 S.C. 
BACAu nu-1 va putea utiliza pe 
Cărpuci (două cartonașe galbene) 
și Fișic (accidentat).

® A.S.A. TG. MUREȘ. Tot lo
tul este valid. Both II ispășește a 
doua etapă de suspendare. 0 
F.C. OLT a deplasat la Tg. Mu
reș întregul lot de jucători. Este 
posibilă folosirea lui Leac.

O CORVINUL nu are nici 0 
indisponibilitate în lotul 6ău. Nu 
a susținut nici un meci de veri
ficare, echipa fiind despărțită, 
o perioadă, de jucătorii ATexa, 
Rednic, Klein și Gabor, particl-

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
înaintea etapei a 27-a a Di

viziei „A". ..clasamentul ade
vărului" este următorul (în pa
ranteză — diferența de 
veraj) :
1. Univ. Craiova
2. Dinamo
3. F.C. Argeș
4. Corvinul
5. F.C.M. Brașov
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. Progresul Vulcan
13. F.C. Olt
14. A.S.A.
15. Sportul stud. ,
16. Polit. Iași
17. F.C. Baia Mare
18. F.C.M. Galați

S.C. Bacău 
Poli. Timiș. 
Chimia 
Steaua
Jiul
„U“ Cluj-Napoca

+10 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+
— 1
— 1
— 1
— 1 
— 2 
— 2
— 4
— 5
— 5 
—11

gola-

(+29) 
(+20) 
(+10) 
(+12) 
(+ 2) 
(+ 5) 
(- 5)

9
5
3 
3
1
1
1 (— 6) 

(+ 7) 
(+ 1) 
(- 5) 
(-13) 
(— 7) 
(- 8) 
(+ 2) 
(— 2) 
(—17) 
(—25)

„TROFEUL TIMIȘOARA ’81“ 8 COMPETIȚIE REUȘITA
Bin-c piLsă la punct, suh as

pect organizatoric (toate laude
le pentru sprijinul acordat de 
orga-neăe locale și pentru efor
tul depus de conducerea clu
bului Politehnica și activiștii 
săi — oaspeții relevînd acest 
aspect la terminarea turneu
lui), prima ediție a „Ti-ofeului 
Timișoara 81“ a avut o frumoa
să ținută, performanța echi-pei 
antrenată de I. V. Ionescu și

simbAta

Platfor
mei), 

le pre- 
r-eșli". '

cursului republican feminin 
pe ambarcațiuni ■’mici.

T. Dobîndă fiind cu atit 
meritorie ; o ținută dată de 
loarea echipelor invitate 
turneu, echipe cu stiluri 
joc diferite, dar toate i 
cînd ceva in teren (Real Zara
goza in mai mare măsură) din 
atributele fotbalului 
pe plan 
tactic.

Partida 
rencvaros 
spectaculoasă din cadrul tur
neului, a semănat, lntr-un fel, 
cu o veritabilă finală de cupă 
europeană („A fost — cum a- 
firma și antrenorul federal, C. 
Cernăianu, prezent la joc — o 
lecție pe viu, o pledoarie pen
tru fotbalul spectacol-competi- 
tiv“). Ce vrem să demonstrăm?

mai
> va

ta 
de 

adu-

modem
tehnic și, mai ales.

Faptul că schimbul de expe
riență prilejuit de turneu a 
fost marele ciștâg al întrecerii.

Prin Politehnica Timișoara, 
Banatul a dovedit necesitatea 
și utilitatea organizării unor a- 
semenea turnee cu implicații 
pozitive pentru fotbalul nos
tru : stabilirea unor relații cu 
cluburi valoroase, îmbogățirea 
experienței internaționale a 
tinerilor jucători etc. Dinamo, 
Steaua, Universitatea Craiova, 
ca să le numim numai pe aces
tea, ar putea să urmeze exem
plul Timișoarei.

Pină atunci, să subliniem a- 
ceastă idee și acest efort ti
mișorean.

Stelian TRANDAF1RESCU

îști, de
ENERG 
a, Vo-

Mare, 
,~Wul

TENIS DE MASA. Sala 
Spartac (str. Aurora 1). de 
la ora 17 ; Spartac — C.S.Ș. 1 
(,,A“, I). Mecanică fină — 
Locomotiva („A", m).

ADMINISTRAȚIA DE STAT

Snagov, 
: Con-

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 18 : Argeș — Dîmbovița, 
București — Ialomița, meciuri 
masculine in cadrul fazei de 
zonă a ,,Daciad-ei“.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO“ 

DIN 15 MAI 1981

DOUA ȘANSE INTR-O ZI...

48

iști, de 
ENERG

Mare, 
a, me
ii „Cu-

DUMINICA
roșie — Voința (Div. ,,C") ; 
teren Automatica, ora 11. : 
Automatica — Abatorul (Div. 
_,C“) ; teren Electronica, ora 
11: Electronica — Cetatea Tr. 
Măgurele (Div. ,,C“).

EXTRAGEREA I : 3 28 52
8 79 56 5 19.

EXTRAGEREA A II-a : 73 6 
66 2 75 9 86 90 87.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGU- 
RI : 1.281.244 lei, din care 369.800 
lei, report la categoria 1.

• DINAMO are
apt de joc, cu excepția lui I. 
Marin care, deși a reluat antre
namentele, este încă incert. Po
sibilă reintrarea lui Mulțescu, 
care manifestă o bună formă 
sportivă, el mareînd 4 goluri în 
partida amicală cu Progrcsul-Vul- 
can, de sîmbăta trecută (scor 
6—4 pentru Dinam-o) • CHIMIA 
anunță, pentru meciul de mîine, 
o serie de indisponibilități: Che- 
ran, Lepădatu, Caxabageac, Reș
ca și Constantin. Se pare, totuși, 
că acesta din urmă va apărea în 
poarta echipei sale.

• F.C. ARGEȘ nu are jucători 
accidentați. Joi, piteștenii au 
susținut un joc-școală cu Elec
tronistul Curtea de Argeș. Va fi 
utilizat „11**-le standard $ F.C.M. 
BRAȘOV s-a pregătit intens pen
tru meciul de la Pitești, unde 
speră să obțină — conform tradi
ției — un rezultat bun. Nu va 
juca Papuc, deoarece a acumu
lat două cartonașe galbene.

® Dinu l-a depășit pe Dobrin, 
trecînd pe poziția a doua 0 
Dumitrache a intrat in „grupul 

300"
După ultima etapă a Divi

ziei „A", a 26-a, în „clasamen
tul longevității" — întocmit pe 
baza numărului de meciuri ju
cate în primul eșalon 
survenit 
dificări. 
cerca lui 
treia pe 
rocadă cu Dobrin. A doua mo
dificare este intrarea lui Du
mitrache în „grupul 300", 
cum acest grup avînd 31 
jucători cu cel puțin 300 
partide în Divizia „A“ 1a 
tiv. Iată-i :

VIGU 393, 
Dinu 392. 
Dobrin 391.
Dembrovschi 382, Antonescu 

355, Adam 354, Domide 342, 
Dumitru 337, Lucescu și Ivan 
II 335, Hajnal 332, N. Băduca- 
nu 329, R. Cîmpeanu și O. Io- 
nescu 328, Lereter 327, Deleanu 
325, Simionaș 324, Vișan 322, 
Anca și Birău 319, I. Jenei 315, 
Broșovschi 314, Ispir 312, Pes- 
caru și Ștefănescu 311, M. Con- 
stantinescu 307, L. Sătmărea- 
nu 306, Chcran 303, Bădin 301, 
N. Naghi și Dumitrache 300.

au 
două importante mo- 
în primul rînd, tre- 
Dinu de pe poziția a 
a doua, făcînd astfel

â-
de 
de 

ac-

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE e NOTE • NOTE

MĂSURILE AU RĂMAS, TOTUȘI 
DE ORDIN INTERN

7

Progre-
Vulcan 

;e), ora 
— S.C.
stadio- -

Dinamo 
(spe- 

mo — 
(Div. 
fină, 

— Au- 
teren 

aiul — 
teren 

J.B. — 
eu Fla-
Flacăra

j

HANDBAL. Sala Floreasca. 
de Ia ora 10,30 : Progresul — 
Mureșul Tg. Mureș (I, 
Dinamo — Politehnica 
șoara (m, „A").

CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 10 MAI 1981

0 Pentru cel ce nu și-au pro
curat încă bilete, precum șl pen
tru cel ce doresc să-șl sporeas
că șansele cu succes, reamintim 
că astăzi este ultima zi de par
ticipare la tragerea excepțională 
Pronoexpres de duminică 17 mai 
1981, la care se pot obține: AU
TOTURISME „Dacia 1300“
„Skoda 120 L“, MARI SUME 
BANI (variabile și fixe)
EXCURSH PESTE HOTARE
U.R.S.S. sau R.D. Germană). Tra
gerea va avea Ioc In București, 
la ora 16,30, tn 
Doamnei nr. 2; 
gătoare vor fi
cursul serii la radio și televiziu
ne. 0 Datorită faptului că cele 
mal multe partide din progr mul 
concursului Pronosport de mîi
ne, 17 ma 1981, se anunță a fi 
deosebit de echilibrate ca raport 
de forțe, este de presupus efl se 
vor consemna noi si m--; cîrt'- 
guri tn ATTTOTtmTS”"

si dv 'e la
acest atractiv concurs !

51 
DE

Șl 
(în

MASA.

„A"), 
Timi-

Sala 
Spar- 

1 („A", I), Me- 
— Locomotiva

TENIS DE
Spartac, de la ora 9 : 
tac — C.S.Ș....................
canică fină 
(.,A“, m).

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 11 : București — Dîmbo
vița, Ialomița — Argeș, me
ciuri masculine tn cadrul fa
zei de zonă a „Daciadei".

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
— autoturism „Dacia 1300“ și 3 
variante 25% a 17.500 lei ;

Cat. 2 : 6,75 variante a 12.000 
lei ;

Cat. 3 : 30,75 a 2.634 lei ;
Cat. 4 : 215,50 a 376 lei ;
Cat. 5 : 408,75 a 200 lei ;
Cat. 6 : 3.031,25 a 100 lei ;
REPORT LA CATEGORIA 1 : 

30.918 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ a 

fost cîștigat de participantul 
CONSTANTIN DIMA din Bucu

rești.

sala din str. 
numerele cîșt - 

transmise în

La începutul returului ac
tualului campionat, preșe
dintele Colegiului central al 
arbitrilor, George N. Gher- 
ghe, declara intr-un inter
viu acordat ziarului nostru : 
„Comisia de delegări va (ine 
cont în repartizarea brigăzi
lor de valoarea arbitrilor, 
de recuzările cluburilor și 
de importanța jocului... Sîn- 
tem conștienți că, fiind șo
văielnici în luarea unor mă
suri drastice in i 
unor prestații slabe, 
întreținut slăbiciunile 
cavaleri ai fluierului, 
acum înainte, vom lua 
suri severe, pe care le 
face publice..."

Apoi, înscriindu-se pe a- 
ceeași linie constructivă, Bi
roul F.R.F. — pe baza pro
punerilor făcute în plenara 
Comitetului federal — a ho- 
tărit ca în acest retur de
legările arbitrilor să se facă 
pe baza APLICĂRII CRI
TERIULUI VALORIC și nu 
a principiului 
ticat înainte.

Am subscris 
suri, inclusiv 
ziarului, pentru că ele pro
movau, cu principialitate, o 
adevărată scară a valorilor 
și o apreciere realistă, „Ia 
zi", a arbitrajului, importan
tă latură a fotbalului nos
tru, angajat pe drumul unei 
noi calități. Dar iată că des
fășurarea etapelor acestui 
retur a dovedit că intre 
vorbe și fapte este incă o 
distanță pe care cei în 
drept n-au reușit s-o par
curgă. Iată cîteva exemple 
concrete în acest sens. Rea
litatea unor partide din pri
ma divizie a scos, din ne
fericire, în prim-plan cîte
va arbitraje necorespunză-

PROTESTE...

cazurile 
s-au 
unor 

Dc 
mă- 
rom

rotației, prac-
Ia aceste ma
in coloanele

toare, unele viciind chiar 
rezultatele. Printre arbitrii 
notați ca atare au fost Al. 
Mustățea (la meciul Sportul 
studențesc — Universitatea 
Craiova), N. Raab (Corvi
nul — Dinamo), R. Stîncan 
(Steaua — Dinamo), M. Sa- 
lomir (S.C. Bacău 
nul), ale căror 
mult sub nivelul 
meritau sancțiuni 
tea forului de resort. Aces
tea au și fost date, după 
cum am aflat, dar, spre 
surprinderea noastră, au ră
mas ca și înainte „de or
din intern", nefiind făcute 
publice, așa cum însuși fo
rul de resort o anunțase la 
începutul returului. Iar in 
ceea ce privește respecta
rea criteriului valoric și nu 
a principiului rotației in 
delegări, vrem să ne refe
rim doar la două e- 
xemple : cel al arbitrului 
Cristian Tcodorcscu (care, 
după o suită de arbitraje 
foarte bine cotate in acest 
sezon — ultimul meci Ia 12 
aprilie, etapa a 24-a, Jiul — 
Sportul studențesc —, timp 
de trei etape... nu a mai 
fost desemnat să conducă la 
centru în Divizia „A"), și 
al lui Gh. Retczan, care 
din etapa a 19-a (notat cu 
8) n-a mai arbitrat pînă la 
etapa a 26-a, cînd a fost 
notat tot cu 8.

Sîntem convinși că fotba
lul ar avea dc cîștigat dacă 
intențiile pozitive și con
structive care animă noua 
conducere a Federației Ro
mâne de Fotbal și-ar găsi. 
— așa cum este de așteptat 
—. în toate cazurile, aplica
rea în practică.

Paul SLAVESCU

— Corvi- 
prestații, 
acceptat, 

din par-
*

Nu-i o treabă ușoară șl, 
mai ales, lipsită de importan
ță aceea de observator fede
ral. Am zice chiar, dimpo
trivă. Cel căruia Federația 
română de fotbal îi încredin
țează această importantă mi
siune trebuie să posede mul
tiple calități, lui cerîndu-i-se, 
în primul rînd, să fie o per
soană OBIECTIVA. In măsu
ră să informeze corect forul 
de resort asupra tuturor as
pectelor legate de meciul la 
care a asistat.

De aceea ne-a bucurat fap
tul că, înciieimdu-șl activita
tea de arbitraj, Maximilian 
Popescu s-a gîndit că ar pu
tea să ajute fotbalul și prin- 
tr-o nouă muncă, aceea de 
observator federal. Prezența 
lui, pentru început, la meciul 
Lotru Brezoi — Electr op utere 
Craiova, reprezenta, deci, o 
garanție că federația va avea 
un reprezentant de încredere. 
Dar Maximilian Popescu nu 
a fost la înălțimea așteptări
lor. tn primul rînd, a sur
prins vocabularul folosit în 
raport, în special față de ju
cători. vocabular care nu are 
nimic comun cu 
care trebuie să-l 
un reprezentant al federației. 
Dacă acesta ar fi, 2“ ’ 1 ,
un accident, e mult mai greu 
de explicat motivarea prin 

observatorul federal ce-

„CIVILIZATE44!
rea de fapt Comisiei de dis
ciplină să nu ia în conside
rație cartonașul galben acor
dat jucătorului Bondra (E- 
lectroputere Craiova). întru- 
cît acesta „protestase civili
zat" (?!?). Mărturisim că 
este pentru prima oară cînd 
protestele sînt categorisite în 
„civilizate" șl... „necivilizate"! 
Noi știam, și acest lucru l-a 
știut șl 
cît timp 
protestul 
atit de
PENTRU
TERE JUCĂTORUL 
TIV ESTE SANCȚIONAT CU 
CARTONAȘ GALBEN.

Do unde a apărut atunci 
expresia de „proteste civili
zate" 7 Nu cumva pentru că, 
primind și acest cartonaș gal
ben, jucătorul Bondrea ar fi 
acumulat cel de al patrulea 
cartonaș, ceea 
în situația de 
două etape ?

Maximilian Popescu 
a lost arbitru, că 
e... protest. Și tot 
precis este faptul că 
O ASEMENEA ABA- 

RESPEC-

ce l-ar fi pus 
a sta pe tușă

Jack
Pompiliu

BERARIU 
VINTILĂ

acela pe
folosească

să zicem,

la toate 
observatori 

inform înd 
____________ v_ INEXACT 
F.R.F. asupra celor petrecute 
la meciul la care au fost de
legați.

P.S. Din păcate, 
eșaloanele, unii 
nu-șl Iac datoria, 
INCOMPLET Și



Campionatele europene de judo

MIHALÂCHE TOMA-LOCUL 5
DEBliEȚIN, 15 (prin telefon». 

In Sala sporturilor din localitate 
au continuat vineri Campionate
le europene de judo, cu între
cerile la categoriile semimijlocie 
și mijlocie. Printre competitori 
s-au aflat și sportivii români 
Mircea Frățică și Mihalache To
ma. El au ajuns, cum vom ve
dea, să lupte pentru medalii, 
dar tocmai în confruntările res
pective au fost între cuți. astfel 
că M. Toma s-a situat, în final, 
pe locul 5. iar M. Frâtică pe 
locul 7.

Iată citeva amănunte. Mijloci
ul M. Toma, ta partidele din 
grupa sa, a avut o comportare 
meritorie. El l-a învins prin 
ippon (min. 2) pe Al. Tolstoy 
(Danemarca), după care a dis
pus de M. Buchel (Liechtenstein) 
tot prin ippon (min. 4,28). Apoi, 
în confruntarea cu olandezul V. 
Osten a fost întrecut la puncte, 
dar M. Toma își asigurase cali
ficarea într-una din cele două 
serii. Beneficiind de faptul că 
a fost liber în primul tur. în cel 
de al doilea M. Toma a cîștigat 
prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică) ta fața polonezului K.

CUPA F.I.R.A
(Urmare din pag. 1)

ce debut !). O altă schimbare 
remarcabilă este trecerea con
sacratului centru Ion Constan
tin pe postul dc fundaș, în 
urma retragerilor consecutive 
ale lui Bucos și Simion. Solu
ția nu pare definitivă, ci mai 
mult de conjunctură. La „des
chidere", după un intermezzo— 
Marghescu, reintră consacratul 
Alexandru. în rest, toate_ cum 
le știm, cu sublinierea că aș
teptăm o nouă creștere de va
loare din partea perechii de 
centri Lungu — Vărzaru, avîn- 
du-le în vedere tinerețea (21 
de ani) și mai ales vigurosul 
talent.

„Tricolorii" vor juca 
partida interțări 
138. De subliniat că trei din
tre acestea s-au disputat 
rugbyștii sovietici :

mîine 
cu numărul

cu 
Burgas,

CLASAMENTUL

l. Franța 5 4 0 1 129— 59 13
2. România 4 4 0 0 139— 15 12
3. Italia 5 2 0 3 71— 78 9
4. U.R.SeS. 3 2 0 1 54— 33 7
5. Polonia 4 1 0 3 43—139 fi
6. Spania 5 0 0 5 62—174 5

Notâ. în caz că două sau
trei echipe vor termina în
clasament Ia egalitate, pe le
cui I, atunci departajarea m 
va face, pe baza unui clasa
ment special Intre ele.

1976, 14—3 (amical), Harkov, 
1979, 15—9 și București, 1980, 
23—6 (ultimele două meciuri 
au avut loc în cadrul C.E.).

Iată și formația noastră pen
tru jocul de mîine : Constan
tin — Fuicu, Lungu, Vărzaru, 
Aldca — Alexandru, Taraschiv 
— Radulescu (Murariu), Borș, 
Stoica — Dumitru, Caragea — 
Dinu, Munteanu, Bucan.

In ceea ce privește echipa so
vietică nu cunoaștem exact la 
ora cînd scriem aceste rînduri 
componența el ; știm însă că 
nu vor lipsi din teren cunoscu- 
ții Gonianîi, Mironov, Șevelev, 
Șapovaîov etc.

Partida va fi condusă de ar
bitrul francez Jacques St. Guil- 
hem ; el va fi ajutat la una 
din tușe de compatriotul nos
tru Rene Chiriae.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BADMINTON 0 Disputată la 

Preston (Anglia), întâlnirea An
glia — R.P. Chineză s-a încheiat 
cu scorul ue 5—2 în favoarea 
oaspeților.

BOX 0 Campionul european 
la cat. mijlocie, englezul Tony 
Sibson, și-a apărat cu succes 
centura. La Bilbao, Sibson l-a 
învins la puncte, după 12 repri
ze, pe spaniolul Amana.

CICLISM 0 Turul Italiei, eta
pa I (Trlest—Blbione — 100 km) 
a fost cîștigată de italianul Gui
do Bontempi ta 2h 25:01, urmat 
de conaționalii săi Man lovani la 
24 s și Gavazzl la 35 s. După 
desfășurarea etapei „prolog" șl a 
acestei etape care a cuprins șl • 
cursă contra-cronometrului pe e- 
chipe ta clasamentul general pe 
primul loc se află italianul Fran
cesco Moser urmat la 4 s de 
vest-germanul Gregor Braun și 
la 6 s de elvețianul Daniel Gisi- 
ger. Marele favorit al cursei ita
lianul Saronni se află pe locul 
ÎS la 26 s.

HALTERE 0 In cadrul campio
natelor unionale, la Novosibirsk, 
Viktor Mazin a realizat un nou 
record mondial la smuls : 134 kg 
la categoria 60 kg. Afset Afsetov 
a stabilit șl el un nou record al 
lumii la cat. 67,500 kg, realizind 
la totalul celor două stiluri 325 
kg (140+185 kg).

MOTO 0 La Monza. „Marele 
Premiu" al Italiei, probă con- 

Kurczyna, urmînd să lupte, pen
tru calificarea în finala catego
riei. cu francezul B. Tchoullou- 
yan. Meci foarte greu pentru 
sportivul nostru, deoarece fran
cezul era medaliat cu bronz la 
J.O. șl la C.E. de anul trecut. 
Cu toate acestea, pină în min. 
3,53 rezultatul era egal. A fost 
suficientă Insă, numai o clipă de 
relaxare pentru ca experimenta
tul judoka francez să inițieze 
un atac pe care M. Toma nu l-a 
mai putut evita și a pierdut prin 
Ippon. în recalificări. întîlnindu-1 
pe sportivul țării gazde, J. Gyani, 
pentru medalia de bronz, M. 
Toma a pierdut, primind unul 
după altul trei avertismente...

Semlmijloclul M. Frățică l-a 
învins prin yusei-gachi pe sue
dezul T. Hagman șl a pierdut 
prin ippon (min. 1,47) la spanio
lul I. Sanz, dar s-a calificat pen
tru serii. Din păcate, după un 
tur liber. M. Frățlcă a fost în
trecut la puncte de polonezul 
A. Sadej.

Clasamentele ; semimijlocie : 
1. Georgl Petrov (Bulgaria), 1.
R. Novotny (Cehoslovacia), S-
S. Habareli (U.R.S.S.) și A. Sadej
(Polonia) ; mijlocie : 1. David 
Bodavill (U.R.S.S.), 2. B.
Tchoullouyan (Franța), 3. J. Gya
ni (Ungaria) șl W. Frank (R. V 
Germania).

Sîmbătă și duminică stat pro
gramate întrecerile la celalalt» 
categorii, la care vor evolua șl 
sportivii noștri : A. Szabo (su- 
ocrușoară), C. Nlculae (semlu- 
șoară) șl S. Țoplicean (ușoară'

Nicolae CH1NDEA

„CURSA
PRAGA, 15 (Agerpres). — Com

petiția cicliști internațională 
„Cursa Păcii" a continuat vineri 
dimineața cu etapa a 7-a, dispu
tată la Praga, controcronometru 
individual pe distanța de 19 km, 
primul loc revenind lui Olaf Lud
wig (R.D. Germană), cu timpul 
de 23:07 (medie orară 49,300 km). 
Pe locul doi s-a clasat polonezul 
Jankiewlcz — 23:22. Dintre cicliș
tii români cel mal buni timpi i-au 
realizat Andrei Antal — 25:00,
Mircea Romașcanu — 25:09, Con
stantin Căruțașu — 25:24, Gheor- 
ghe Lăutaru — 25:32.

In după-amiaza aceleiași zile, 
tot la Praga, pe traseul unde se 
va desfășura anul acesta campio
natul mondial de fond, a avut 
loc etapa a 8-a pe un circuit mi
stuind 120 km. învingător a fost 
aedași delist care ciștigase etapa 
de dimineață : Olaf Ludwig, cro
nometrat cu timpul de 3h 13:06. 
Pe locurile următoare s-au cilia-

EMIL JECEV (Bulgaria)

AȘTEAPTĂ INCA ÎMBUNĂTĂȚIRI"
Cu prilejul campionatelor europene de box de la Tampere am 

avut o nouă intîlnlre cu prof. Emil Jecev (Bulgaria), vicepreședinte 
al E.A.B.A., președintele Comisiei de arbitri a forului european, care 
a avut amabilitatea să ne răspundă la citeva Întrebări.

— Cum apreciațl nivelul valo
ric al campionatelor europene t

— După un început mat slab, 
datorat prezenței unor sportivi cu 
o pregătire sub pretențiile unei 
astfel de competiții, odată cu 
avansarea spre etapele finale ale 
campionatelor s-a constatat o 
creștere a calității întrecerilor. 
Oricum, trebuie să spun că se 
remarcă o „criză" a boxului eu
ropean tn comparație eu anii 
I960—1970, etnd sportivii bătrlnts-

Ricardo Toro (,,Bul-

După consumarea a 11 
turneul internațional

ttad pentru C.M. la clasa 125 cmc, 
victoria a revenit francezului 
Guy Bertln („Sanvenero"), cu o 
medie orară de 141,864 km. La 
50 cmc, pe primul Ioc s-a situat 
spaniolul ' ~ - - -
taco").

ȘAH 0 
runde, ta _ _ _____ _______
de la Ultaa (Iugoslavia) conduce 
Gheorghlev (Bulgaria), cu I p, 
urmat de Aurel Urzică (Româ
nia), Velikov (Bulgaria), Tompa 
(Ungaria) cu cita 7,5 p, Parlk 
Ștetanov (România), Damlanovlci 
(Iugoslavia) și Blelczyk (Polonia) 
— cu cîte 7 p. In runda a 11-a, 
maestrul român Parlk ștefanov a 
remizat cu liderul clasamentului, 
Gheorghlev, iar Aurel Urzică a 
pierdut partida cu Tampa.

TENIS 0 Chichester, ta finală: 
R. Uys (Anglia) . - -
hal 6—4, 6-3 0 
dublu femei: 
(S.U.A.), Wendy 
trăita) — Billie____ _____
drea Jaeger (S.U.A.) 6—7, .
6— 4, la simplu: Jaeger — Ivanna 
Madruga (Argentina) 6—0, 6—1. 0 
Florența: Slozil — Zugarelll 7—5,
7— S, Perez — Franulovici ~ ?.
6— 4, Ramirez — Ostoya 1—6, 6—3,
7— 5, Moretton — Panatta 
7—5 0 Hamburg, 
razzuttt — Pecd 
Smid — Gehring 
nors — Eberhard

— Florența Ml- 
Kobe, finala la 
Para Shriver 
Turnbull (Aus- 

Jean King, An- 
I 6—1,

6—3,

7—6, 
ziua a 4-a: Ba-
6— 4, 5—7, 6—0,
7— 6, 6-4, Con- 
6—3, 6—0.

REGULAMENTUL F I L A DIN NOU IN DISCUȚIE!
9 V. Pușcașu — selecționat in echipa lumii • Femeile in
competițiile internaționale de amploare?• o propunere:
luptele sambo in programul Jocurilor Olimpice

La Madrid — o importantă 
ședință de lucru a Biroului Fe
derației Internaționale de Lupte, 
condusă de Milan ERCEGAN, 
președintele F.I.L.A. Partici
pant Ia aceste dezbateri, an
trenorul emerit Ion CORNEA- 
NU, vicepreședinte al F.I.L.A., 
ne-a relatat principalele con
cluzii desprinse din discuțiile 
care au avut loc pe marginea 
numeroaselor teme înscrise la 
ordinea de zi. Ne vom opri, 
desigur, numai asuipra cîtorva 
dintre acestea.

Punctul central, dacă putem 
spune astfel, l-a constituit a- 
naliza (să remarcăm operativi
tatea de care a dat dovadă 
forul internațional de speciali
tate) modului în care s-a tre
cut la aplicarea noilor modifi
cări — unele esențiale — ale 
regulamentului tehnic. Firește, 
etapele de referință au fost 
campionatele europene de gre- 
co-romane de la Goteborg și 
cele de libere, recent încheiate 
la Lodz. S-a apreciat, pe bună

PĂCII"
sat Suhurucenko (U.R.S.S.) —
3h 13:37 șl Thomas Barth (R. D. 
Germană) — 3h 13:39. Dintre 
oancurențll români, primul a so
sit Constantin CAruțașu — pe lo
cul 10, ta 3h 16:34, urmat ta ace
lași timp, pe locul 11, de coechi
pierul său Cornel Nicolae.

In clasamentul general indivi
dual se menține lider Zagretdinov 
(U.R.S.S.), urmat de Suhurucen- 
ko (U.R.S.S.).

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.SA. ; 2. R.D. Germană ; 
3. Cehoslovacia ; 4. Polonia ; Z. 
România ; 6. Portugalia ; 7. Fran
ța : 8. Bulgaria ; 9. ungaria ; 10. 
Olanda : 11. Belgia ; 12. Iugosla
via ; 13. " ‘ ~ "
Finlanda ; 
alergători 
clasament.

Sîmbătă
9-a : Praga 
(170 km).

5.

Cuba ; 14. Italia; 15.
Anglia rămasă în doi 
nu mal contează ta

se desfășoară etapa a 
Mlada Boleslav

lui continent dominau concursu
rile de nivel mondial.

— Vă declarați satisfăcut de 
calitatea arbitrajelor la aceste 
campionate t

— Ediția '81 a întrecerilor con
tinentale este prima mare com
petiție oficială ta care s-a folosit 
aparatul electronic de punctaj. 
Acest aparat a fost discutat, de 
mai multe ori, în reuniunile Co
mitetului Executiv E.A.B.A., după 
ce el a fost prezentat, in citeva 
rinduri, de către producători. în
că de la reuniunea noastră de 
la Madrid (1978) s-a stabilit ca 
aparatul electronic de punctaj 
să fie folosit. Hotărirea de a 
fi introdus la aceste campiona
te a fost luată, Insă, numai a- 
nul trecut, la reuniunea E.A.B.A. 
de la Rimini. Arbitrii fiind încă 
neacomodați cu acest mod de a 
puncta au făcut destule greșeli. 
Una dintre acestea s-a constatat 
chiar in meciul lui Viorel Ioa
na cu Iordan Lesov, tn care 
boxerul romăn ciștigase Intllnl- 
rea, dar a fost declarat învins I 
Firește, se mat pot aduce incă 
destule perfecționări in modul tn 
care slnt apreciate punctele (lo
viturile) de către arbitri. Ne vom 
preocupa de acest aspect chiar 
la primul seminar cu arbitrti din 
Europa.

• Pe „Wembley", în prezența a 
peste 90 000 de spectatori, s-a 
rejucat finala „Cupei Angliei": 
Tottenham Hotspur și Man
chester City. Victoria a revenit, 
cu 3—2 (1—1). echipei Totten
ham. care. în felul acesta, cu
cerește 
trofeul 
acestei 
„Cupa 
1951 și

0 La Malmoe. meci amical 

pentru a cincea oară 
pus în Joc. Fotbaliștii 
echipe au mai cîștigat 
Angliei" în 1901, 1921,
1962.

dreptate, că aceste modificări 
au dus la creșterea spectaculo
zității întrecerilor, la o luptă 
mai ofensivă, mai dinamică. 
Lucrurile nu sînt însă, cum 
s-ar putea crede, definitiv re
zolvate. Iată doar două exem
ple concludente ; numărul vic
toriilor la tuș a scăzut de la 
41 la 31 la sută, iar cel al 
procedeelor de mare tehnici
tate notate cu 4 p a înregistrat, 
de asemenea, o reducere de 6 
la sută. Este, se vede, nece
sar ca în continuare să fie 
studiate și aplicate prevederi 
corespunzătoare. In acest sens 
se pare că se va reveni la eli
minarea din competiție pentru 
luptă pasivă. Dar, comisia teh
nică urmează să facă propuneri 
complete în această direcție. 
Observațiile prilejuite de des
fășurarea celor două campio
nate europene au reliefat și 
faptul că arbitrii nu aplică 
încă, în mod consecvent, și 
uniform, noile modificări. Nu 
surprinde, de aceea, hotărirea 
ca acei arbitri care comit erori 
grave să fie suspendați ime
diat, pe toată durata compe
tiției. Se vrea, într-un cuvînt, 
ca reducerea duratei de luptă 
la două reprize (în loc de trei) 
să aibă o eficiență maximă. 
Căutările specialiștilor vor con
tinua, deci, spre progresul și 
mai larga răspândire a sportu
lui luptelor ta întreaga lume. 
Pină atunci au fost sau sînt 
in curs de rezolvare probleme 
,4a zi", unele care pot sur-

DIFERENTE CIFRICE CARE

Dintre zecile de probe ale at
letismului singura — cel puțin 
pînă la această oră f — in care 
se permite, In mod oficial. o 
participare mixtă este marato
nul, in care, după cum se știe, 
startul este luat in comun de 
femei șl bărbați. Pentru toate 
celelalte insă — șl sint, numai 
la J.O., aproape 40 ! — o ase
menea situație nu este îngădui
tă, considerindu-se, intre altele, 
șl că există o diferență aprecia
bilă intre posibilitățile fizice ale 
unui bărbat șl cele ale unei fe
mei 1 Cifrele rezultatelor stat, ta 
această privință, cea mal bună 
demonstrație. O demonstrație a- 
proape fără replică, chiar dacă 
uneori pe undeva, anume, per
formanțe masculine au avut sau 
chiar mal au tacă e valoare mal 
scăzută decit cele ale recordma
nelor mondiale. Este, ta această

100

400

înălțime

1940 1950 1960 1970 1980
10,2 10, 2 10, 0 9, 9 9,96

11, 6 11, 5 11, 3 11, 0 10.88
+ 1, 4 + 1, 3 + 1. 3 + 1,1 4- 0,93

46, 0 45, 8 44. 9 43, 8 43,86
59, 2 36, 8 S3, 2 31, 7 48,60

+ 13, 2 + M. « + 8. 3 4- 7, 9 4- 4,74
1:46, 6 1:46, 6 1:45, 7 1:44, 3 1:42, 4
2:U6, 8 2:13, 0 2:04, 3 2:00, 5 1:53, 4

+ 30, 2 4- 26, 4 4- 2«, 6 + 16, 2 4- 11, 0
2,09 2,11 2,22 2,28 2,36
1,66 1,71 1,86 1,91 2JH

— 43 — 40 — 36 — 37 — 35

Șl stated convinși, aceste diferențe vor scădea șl mai mult ta 
anii care vin, femeile avtad tacă multe de spus, mai ales ta 
atletism I...

Romeo VILARA

m

m

m

La Lugano (Elveția), au con
tinuat partidele turneului inter
național feminin de tenis. In 
primul tur Virginia Ruzicl a 
învins-o cu 8—2, 7—6 pe olan
deza Nanette Schutte. în turul 
următor Ruzici conduce cu 
6—8, 1—8 ta medul cu Patri
cia Medrado (Argentina), jocul

echl- 
în- 
din

Suedia Danemarca. Oaspeții 
au cîștigat cu scorul de 2—1 
(0—0) prin punctele marcate de 
Bastrup si Elkjar. Pentru gaz
de a înscris Borjeson.

0 La Los Angeles, în cadrul 
„Cupei inter-americane", 
pa mexicană Universidad a 
vins cu 2—1 pe Nacional 
Uruguay.
• Rezultate înregistrate 

campionatul U.R.S.S. : Dinamo 
Moscova — Pahtakor Taskent

în

sportului lupte- 
de țări, printre 
Belgia. Dane-

propunerea ca

Puș-

prinde pe cititorii noștri. Să le 
trecem, pe scurt, în revistă.
• O comisie a F.LL.A. va 

acorda asistență tehnică pen
tru dezvoltarea 
lor înLr-o serie 
care : Austria, 
marca.
• S-a făcut 

luptele sambo să fie introduse 
în programul Jocurilor Olimpi
ce. Desigur, duipă Los Ange
les...
• Michel Dussan (Franța) a 

prezentat o informare și a 
făcut propuneri pentru intro
ducerea luptelor... feminine în 
competițiile din cadrul F.I.L.A.
• La începutul lunii iulie 

(4—5) va avea loc „meciul" 
Turcia — Selecționata lumii, la 
lupte libere. S-a conturat chiar 
și echipa. în care a fost inclue 
și sportivul român Vasile 
cașu (categ. 100 kg).
• Au fost analizate, pe 

unor referate prezentate 
reprezentanți ai țărilor organi
zatoare, pregătirile pentru cam
pionatele mondiale 
romane (Oslo) 
(Skoplje), care vor 
acest an.

S ubliniindu-se 
marilor întreceri ale 
siadei" de la București, s-a ho- 
tărît, printre altele, ca Raphy 
Martinetti (Elveția) să fie dele
gat din partea comisiei de ar
bitri pentru aprecierea și avan
sarea arbitrilor care vor oficia 
în turneele de lupte de la 
București. Tot la București se 
vor întregi, după opinia noas
tră, șl concluziile privind efi
ciența noilor modificări ale re
gulamentului tehnic al F.I.L.A.

baza 
de

de greco- 
și libere 

avea loc în

importanța 
! „Univer-

Don GARLEȘTEANU

privință, chiar și cazul fostului 
record mondial al lolandei Ba- 
laș-Soter (1,91 m) superior, 
ta anii ’60, recordurilor naționa
le masculine din destul, de mul
te țări...

Diferența netă care exista ta 
trecut intre rezultatele masculi
ne și cele feminine a diminuai» 
insă impresionant, odată cu tre
cerea anilor, ajungindu-se astăzi 
la valori, totuși, destul de rezo
nabile. Este ceea ce-șl propune să 
demonstreze și acest comentariu- 
Ș1 pentru că este vorba de atle
tism. sport ta care cifrele sînt 
pe deplin suverane, vom face a- 
pel la ele. In acest sens, am ales 
pentru comparație citeva recor
duri mondiale, masculine și fe
minine, la citeva probe comune 
(ca distanță sau 
fășunare). în anii 
ultimelor 5 decenii

mod de des- 
de început al

fiind întrerupt din cauza ploii. 
Alte rezultate

Lloyd (S.U.A.) ■ 
(Anglia) 6—0, _ 
Strachonova 
Anne Smith
7— 5; Candy 
— Brigitte
8- 1, 8—2.

; Chris Evert
- Jo Durie 
6—0 ; Hanna 

(Cehoslovacia) — 
(S.UA.) 7—6, 4—8,
Reynolds (S.U-A.) 

Simons (Franța)

1—2 ; Ararat Erevan — Dnepn- 
Dnepropetrovsk 3—0 : Zenit Le
ningrad — SKA Rostov pe Don 
1—0 ; Dinamo 
teanik Baku 
Krasnodar — 
0—2 ; Tavria
Cernomoreț Odesa 1—0.
• în competiția pentru „Cupa 

Libertadores", la Montevideo, 
Penarol. campioana Uruguayu- 
lui, a învins cu 3—0 formația 
Portuguesa din Venezuela.
• Peste 8 000 de spectatori 

au urmărit la Praga meciul a- 
mical Slavia Praga — Vasas 
Budapesta : 2—0 (1—0).

Minsk — Nef- 
1—1 ; Kuban 
Dinamo Kiev 
Simferopol —

S.UA

