
Dezvoltarea sportului de masă — obiectiv fundamental

LARG ECOU AL CONFERINȚEI 
PE ȚARA A MIȘCĂRII SPORTIVE 

LA TOATE’ EȘALOANELE 
SPORTULUI ROMÂNESC

Primit cu deosebită însuflețire, cu întreaga recunoștință pen
tru înalta grijă arătată mișcării sportive, Mesajul adresat Con
ferinței pe țară de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele țării, a generat un autentic 
suflu creator în toate sectoarele de activitate ale acestui însem
nat domeniu al vieții sociale. Activiști sportivi, reprezentanți ai 
unor organe cu atribuții, oameni ai muncii care înțeleg pe de
plin însemnătatea exercițiului fizic continuă să ne încredințeze 
gindurile lor, proiectele de viitor, cele mai numeroase referin- 
du-se la necesitatea ca „DACIADA" — strălucită inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — să devină o competiție mereu 
mai cuprinzătoare, așa cum se subliniază cu pregnanță în ME
SAJ.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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ATLETISMUL ROMÂNESC ARE 0 NOUĂ PERFORMERA
DE VALOARE MONDIALĂ: ALERGĂTOAREA DOINA MELINTE!

Răspundem prin fapte 
mobilizatoarelor îndemnuri .

„Daciada", această strălucită 
dovadă a atenției pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o a- 
cordă dezvoltării unui tineret 
sănătos și viguros, a creat cel 
mai bun cadru de afirmare a 
dragostei pentru exercițiul fi
zic a ponorului nostru. Sportul 
de masă va deveni, cu sagu- 
anță, o prezență permanentă 

’.In viața societății în măsura 
în care vom acorda o atenție 
soorită organizării plăcute a 
timoului liber, prin înmulțirea 
activităților educative, culturale, 
sportive și turistice. Ne propu
nem astfel să transformăm 
cele zece competiții proprii, de. 
tradițjp în județul nostru. în 
„utențice sărbători ale tinere
tului din toate localitățile Ti
mișului să depistăm noi și noi 
talente în întrecerile organizate 
pe 12 zone. Chiar în cea mai 
recentă zi , de duminică am 
putut vedea în mod concret 
adeziunea totală a uteciștilor 
și pionierilor din școli, între
prinderi, facultăți sau de la 
sate la generoasele idei cu
prinse în Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : mii de

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, to

varășul Emil Drăgănescu se 
eliberează. din funcția de 
ministru al turismului și 
sportului, în . vederea pen
sionării.

Tovarășul Ion Tudor se eli- 
bețează din funcția de prim 

BOTOȘANI-UN JUDEȚ MIC, CARE A DAT TĂRII MARI CAMPIONI!9 9 ’ 9

tinere au luat parte la „Cro
sul fetelor" — competiție de
dicată celei de a 60-a aniver
sări a U.T.C. — și la „Cupa 
îemina".

EUGEN BAZILIUC 
secretar al Comitetului jude

țean Timiș al U.T.C.

Cultura fizică - tot mai 
strins legată de activitatea 

de producție
Am în mod special în ve

dere acel pasaj din Mesaj în 
care se subliniază : „Cultura fi
zică de masă trebuie să fie tot 
mai strîns legată de activita
tea de producție, de procesul 
de învățămînt, de viața și de 
odihna de toate zilele alg ce
tățenilor...". Pentru noi. mun
citoarele din acest important 
sector de producție vasluian, 
cultura fizică de masă repre
zintă o necesitate, înscriindu-se 
atît în sprijinul sănătății an
gajatelor. cît . și a producției,

VALERICA CIOBANU 
maistru la întreprinderea de 

confecții Vaslui

(Continuare in pag. 2-3)

adjunct al ministrului turismu
lui și sportului și se numește 
în funcția de ministru al tu
rismului și sportului.

Tovarășul Marin Dragnea se 
numește în funcția de adjunct 
al ministrului turismului și 
sportului.

Chiar dacă are în urmă cîțiva 
ani buni de activitate competi- 
țională, inclusiv o participare 
olimpică, în 1980, la Jocurile de 
la Moscova, se poate spune to
tuși că Doina Melinte este o... 
atletă nouă. O atletă nouă în 
aria marii performanțe, a valo
rilor atletismului internațional. 
Intrarea în elita semifondului 
mondial și-a făcut-o, în mod 
spectaculos, vă mai amintiți, 
desigur, anul trecut, la Univer
siada de pe Stadionul „23 Au
gust". A cîștigat atunci 800 m, 
într-o manieră entuziasmantă, 
în fața unei autentice vedete, 
italianca Gabriela Dorio, de- 
monstrînd calității nebănuite, 
între care o bună gindire tac
tică și un sprint final aproape 
fără replică. Timpul realizat 
(1:57,81) avea să-i asigure locul 
6 în bilanțul mondial al anului 
1981, un loc onorant în „înal
ta societate" a cursei celor două 
tururi de stadion. Dar chiar 
dacă, ulterior Universiadei, Doi
na Melinte și-a completat pal
maresul cu unele victorii in
ternaționale, la Ziirich (cursă 
mare, în care a întrecut, intre 
altele, pe americana Manning, 
fostă campioană olimpică, și pe 
sovietica Mineeva, „argint" la 
J.O. de la Moscova) și Bruxe
lles, succesul de la Universia
dă aștepta să fie întregit cu al
tul pe aceeași măsură...

Și iată că acest succes a ve
nit, duminică seara, în palatul 
sporturilor de la San Siro, din 
Milano, tot într-o cursă de 800 
m. De data aceasta, înlr-un 
campionat continental, in care 
înfrunta cîteva valori certe ale 
„distanței", printre eare, în pri
mul rind, pe cea mai bună a- 
lergătoare a actualului sezon 
de concursuri în sală, record
mana mondială Martina Steuk 
din R. D. Germană, dar și alte 

concurente reduta
bile. Ei bine, cu 
o adevărată mă
iestrie tactică și 
cu același finiș 
necruțător. Doina 
Melinte și-a de
pășit toate adver
sarele într-o ma
nieră entuzias
mantă (la fel ca 
la Universiadă), 
demonstrînd cali
tăți deosebite și 
un potențial de 
luptă cu totul re
marcabil. Stilul 
ei de alergare, u- 
șurința mișcării, 
finișul ne-o a- 
mintesc pe cele
bra ’ Hildegard 
Falck, campioană 
olimpică și re
cordmană mondia
lă în 1972.

Cu speranța că 
„momentul Mi
lano" va fi com
pletat de Doina 
Melinte, lunile ur
mătoare, cu noi 
succese (fie-ne în
găduit să ne gîn- 
dim cu deplină 
încredere, în mod special, la 
celelalte campionate europene 
ale acestui an, cele In aer li
ber, din septembrie, de la A- 
tena), iată, pînă ună-alta, cî
teva date din viața sportivă a 
acestei atlete : • S-a născut la

TINEREȚEA
Șl PERMANENȚA 

„DACIADEI"

27.12.1956 la Hudești, județul 
Botoșani. • 173 cm înălțime și 
59 kg greutate ® Profesoară de

Romeo VILARA
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& Necesitatea creării unei noi mentalități față de sport • Activități 'Finalele „Cupei Pionierul" la șah și tenis de masă

mullivalente, dar trei sporturi devin prioritare: atletism, lupte, fotbal
Botoșanii vibrează la „tempe

ratura" sportivă. Cine ar fi cre
zut ? Sport ? O noțiune mai rar 
confruntată cu aceste meleaguri 
care păreau mai degrabă încli
nate spre artă, spre cultură, do
vada pertinentă fiind generozi
tatea cu care ținuturile botoșă- 
nene ru furnizat țârii adevărate 
„piscuri" intrate în patrimoniul 
cultural național. Ne gîndim la 
Mihai Eminescu, la George E- 
nescu, la Nicolae Iorga, Ștefan 
Luchian, Octavian Băncilă și la 
mulți alții de dimensiuni, se în
țelege, mai modeste. Și mai era 
cunoscut județul și prin „făina 
de Botoșani", produsul de ca
litate al unei zone intens agri
cole. In trecut, în care viata pă
rea patriarhală, dar populația, 
>n majoritate țărănească, ducea 
o viață grea, plină de lipsuri de 
tot felul.

Au venit anii socialismului. 
Treptat s-a aplicat politica 
P.C.R. de industrializare a ță
rii, de ridicare a regiunilor îna
poiate din punct de vedere eco
nomic (printre ele desigur și 
județul Botoșani), de consoli
dare, la cote înalte, a econo
miei fiecărui județ prin șterge
rea rămînerilor în urmă. Odată 
cu înnoirea, cu modernizarea 
vieții, întreaga societate a fă
cut un salt înainte. Cu aportul 
— intrat și el în drepturi de
pline — a fost ceva mai greu. 
O frină, am zice firească, aflîn- 
du-se în netradițîa sportivă a 
regiunii. Trebuia schimbată mai 
ales o mentalitate... .

Numele Botoșanilor l-am gă
sit pomenit mai întîi Ia rubrica 
de baschet, apoi de cîteva ori 
pe la atletism (ceva crosuri, cu 
„alergătoare de curse lungi"), 
iar mal recent la fotbal, unde o 
sîrguincioasă echipă de Divizia

„B“ se străduiește să polarizeze 
interesul localnicilor în jurul 
„sportului nr. 1“ ; la lupte — 
sîntem asigurați că aici va fi
ința în curînd un important 
centru de „greco-romane" cu... 
rang olimpic, lupte care merg 
mînă-n-mînă cu trînta (locul I 
pe țară la „Daciadă", Liceul a- 
gricol, corn Trusești) și la oină, 
echipa Școlii generale din co
muna Vorona devenind, anul 
trecut, campioană națională Ia 
categoria școli generale, firește 
tot în cadrul „Daciadei". Și cam 
atît. Puțin, desigur, pentru un 
județ care poartă numele unui 
municipiu de aproape 100 000 de 
locuitori, avind și alte 2—3 oră

șele cu o industrie în dezvol
tare (Dorohoi, Săveni. Dara
bani). Cu toate acestea, ar fi 
greșit să se creadă că județul 
Botoșani ar fi refractar la fe
nomenul sportiv. Pentru că de 
aici, de pe meleagurile Țării de 
Sus a Moldovei, s-au ridicat (să 
luăm drept exemplu doar ulti
mii 10 ani) elemente deosebit 
de dotate. Vă supunem o listă 
improvizată, pentru a susține 
argumentarea noastră cu privire 
la marile resurse sportive ale 
județului Botoșani : 1. Sanda

Dimitrie CALLIMACHI
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164 de tineri. sportivi, cîști- 
gători ai fazelor pe județ și 
municipiul București s-au în- 
tîlnit, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, la Buzău, pentru a-și 
disputa șansele în cadrul fina
lei pe țară a „Cupei Pionierul" 
la tenis de masă și șah. Des
fășurate în sălile Liceului in
dustrial 5 (tenisul de masă) și, 
respectiv, Liceului pedagogic, 
întrecerile s-au ridicat la un 
bun nivel, iar gazdele au asi
gurat un cadru sărbătoresc, 
demn de însemnul generos al 
„Daciadei".

în „sportul minții", cei mai 
buni s-au dovedit reprezentan
ții județelor Prahova și Dolj, 
situați, dealtfel, în această or
dine în fruntea clasamentului 
general. Dar iată numele pri-

Se pare că se in
stalează primăvara. 
Soarele e tot mai 
generos, ceea ce nu 
înseamnă însă că 
tentația întreceri
lor pe pîrtiile albe, 
unde zăpadă exis
tă încă din plin, e 
mai mică. O măr
turie în acest sens, 
prin imaginea fo
tografică realizată 
duminică de co
respondentul nos
tru ANDREI CZE- 
RAN din Tîrgu 
Mureș într-unul 
din locurile luate 
cu asalt de locui
torii acestui muni
cipiu de pe Mureș. 

milor clasați : fete : 1. Claudia 
Savin (Prahova), 2. Gabriela 
Bărbuț (Gorj), 3. Monica Dirpeș 
(Mehedinți) ; băieți : 1. Iulian 
Micu (Dolj), 2. Ioan Ștefan 
(Hunedoara), 3. Cristian Dincă 
(Galați). A avut loc și un si
multan dat de maestrul inter
național Mircea Pavlov, cele 
mai frumoase rezultate obți- 
nîndu-Ie, dintre cei 30 de băieți 
și tot atitea fete, prahoveanul 
Vîad Tomescu, brăileanca Car
men Nicolae, bihoreancă Viole
ta Lazăr — victorii, loan Vul
pe din Călărași, Octavian Liț- 
canu din Neamț, Livia Pop Co- 
man, din Bistrița, Sabina Coțo
fană din Harghita — remize.

Sibienil au urcat pe cea mal 
înaltă treaptă a podiumului în 
întrecerea pe județe la tenis de 
masă, unde în competiția pio
nierelor succesul a fost repur
tat de Tiinde Nemeș, sora 
mai mică a cunoscutei Olga 
Nemeș. Clasamente, fete : L 
Tunde Nemeș (Arad), 2. Car
men Frătilă (Sibiu), 3. Maria
na Cornea (Alba) ; băieți : 1. 
Dorin Găbudean (Cluj), 2. Ef- 
timie Drăghici (Buzău), 3. Lau- 
rentiu Tincu (Sibiu).

Sute de tineri 
in competiții omagiale

Tot mai numeroase sînt în
trecerile organizate sub sem
nul aniversării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și a 25 de ani de la 
înființarea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România. Una dintre ele, orga
nizată sîmbătă și duminică de 
catedrele de educație fizică de 
la A.S.E, șl Institutul Agrono
mic „Nicolae Bălcescu" din

(Continuare in pag. 2-3)
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a sporirii productivității mun
cii, a creației de noi modele, 
a calității. Gimnastica la lo
cul de muncă se înscrie orga
nic în această preocupare, de
venind o activitate de masă 
cotidiană, bine organizată în 
toate sectoarele și secțiile. In 
același timp, mai multe dintre 
angajatele întreprinderii, în 
primul rind 
vor fi întîlnite în 
sportivă de masă. Se 
liza mai mult decit 
— am avut unele 
bune —, prin cuprinderea u- 
nui număr și mai larg de an
gajate in practicarea turismu
lui de masă, activitate accesi
bilă oricărui colectiv de mun
că lesne de îndeplinit si la 
noi, pentru că avem în jurul 
Vasluiului multe locuri 
rești pentru 
cursii.

întreprinderii,
cele mai tinere, 

activitatea 
poate rea- 
oînă acum 

rezultate

pito-
drumeții și ex-

înotul pentru toți 
să devină o realitate!

Pentru întreaga mișcare 
sportivă din țara noastră, Me
sajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pe care l-am ascul
tat vineri, în sala Ateneului 
Român, se constituie într-un 
document de inestimabilă va
loare, trasînd cu deosebită 
limpezime direcțiile de acțiune 
în viitor, astfel incit cultura 
fizică și sportul să devină un 
tot mai important mijloc de 
educare a tineretului, de for
mare a omului nou, iar repre
zentanții tricolorului să con
tribuie și mai mult la spori
rea prestigiului patriei. Prin
cipala noastră sarcină o con
stituie atragerea unui număr 
tot mai însemnat de tineri, de 
cetățeni de toate categoriile 
la practicarea înotului, formă 
foarte eficientă de împlinire a 
străvechiului dicton „Mens 
sana in corpore sano". în a- 
cest sens, centrele de învățare 
a înotului din țară vor fi în-

BOTOȘANI —UN JUDEȚ
(Urmare din pag. 1)

TOMA, campioană mondială — 
canotaj ; 2. Adriana CHELARIU, 
campioană mondială la junioare
— canotaj ; 3. Flbrică MURA-
RIU, campion european — 
rugby ; 4. Pompiliu BORȘ,
campion european — rugby ; 
5. Doina MELINTE (Beș- 
liu). campioană mondială 
universitară și recent campi
oană europeană — atletism ; 6. 
Stelică MORCOV, medaliat cu 
bronz la J.O. Montreal — lupte 
libere ; 7. Nicolae DRESCANU, 
campion național de juniori — 
lupte greco-romane ; 8. Cornel 
GHERASIM, component al lo
tului național — 
romane ; 9—11. Iulian 
component al lotului
— baschet ; Gheorghe 
component al lotului
— rugby ; Doina 
fostă componentă a lotului na
țional — baschet.

Sportivi botoșăneni activează, 
numeroși, și pe la alte cluburi: 
Costică Florea (Steaua), Dan 
Prisăcaru (Farul) — rugby ; 
Venu Târniceru (C.S.U. Oradea)
— handbal ; Lucian Vasilică 
(Dinamo) — baschet, Dan Aia-

lupte greco- 
CARPEN, 

național 
FLOREA. 

național 
IFTIMIE.

către cluburi, iar 
direct de federa

drumate de 
in 
ție, 
cu 
să 
tru . . _
stării de sănătate a oamenilor 
muncii și spre a da naștere 
cît mai multor talente care să 
ducă mai departe gloria spor
tivă a patriei.

Iar realizarea proiectelor 
noastre este condiționată — 
după cum reiese și dtn Mesaj 
— de educarea tineretului, a 
sportivilor în cultul muncii. 
Necesitatea unei bune dezvol
tări fizice nu poate fi desprin
să de imperativul formării u- 
nei înalte 
nare. De 
muncii de 
manent în 
lor noastre, conștienți că 
reprezintă o condiție sine qua 
non a creării unui climat să
nătos de muncă și întrecere.

AVRAM LAPTOIU 
președintele F.

Capitală
cu sprijinul altor factori 
atribuții. Dorim ca Înotul 
devină, cu adevărat, „pen- 
toți“, spre îmbunătățirea

conștiințe revoluțio- 
aceea, intensificarea 
educație va sta per- 
centrul preocupări- 

ea

R. Natafie

In afara 
masă

Mesajul to- 
Ceaușescu că 
prioritare ce 
vedere, este 

puternice

sportului de
Am înțeles din 

varășului Nicolae 
una din direcțiile 
trebuie avută In
desfășurarea unei 
mișcări de masă pentru antre
narea întregului tineret — înce- 
pînd cu copiii, pionierii și ele
vii — în practicarea exercițiilor 
fizice, a sportului și a turismu
lui. Călăuziți de acest îndemn, 
profesorii de specialitate din 
județul nostru, celelalte cadre 
didactice se consideră deplin 
angajate în direcția intensifică
rii activității sportive din gră
dinițe, școli generale și licee, 
In așa fel incit să asigure — 
împreună cu organizațiile Șoi
milor patriei, de pionieri și 
U.T.C. — cuprinderea Întregii 
mase a tineretului preșcolar și 
școlar nu numai la lecțiile de 
educație fizică, ci și la activită-

țile sportiv-educative, la drume
ții și excursii, la toate acțiunile 
inițiate sub Însemnele „Dacia- 
dei". Vom face totul pentru a 
generaliza experiența pozitivă a 
unor unități de invățămînt frun
tașe, ceea ce va contribui la 
obiectivul propus : nici un elev 
in afara sportului de masă.

GEORGE SIMEANU 
inspector general la Inspectora
tul școlar al județului Vilcea

Porțile stadioanelor - 
larg deschise copiilor
Avem de îndeplinit sarcini de 

o deosebită răspundere pe dru
mul creșterii rolului culturii fi
zice și sportului în procesul e- 
ducației socialiste, sarcini 
mare onoare, cu 
investit tovarășul 
Ceaușescu, în clarvăzătorul Me
saj adresat Conferinței pe țară. 
Pentru îndeplinirea lor avem 
datoria de a porni de la o ana
liză exigentă, în spirit critic și 
autocritic, a realizărilor și nea
junsurilor de pînă acum, astfel 
incit să aflăm metodele de ma
ximă eficiență ce vor crea în 
conștiința maselor largi de oa
meni ai muncii, de la orașe și 
sate, o înțelegere superioară a 
necesității practicării 
lor fizice, sportului și 
lui. Să deschidem tot 
porțile stadioanelor 
pentru a asigura primenirea ne
contenită a resurselor de talent 
pentru activitatea 
manță. 
ciada" trebuie să constituie o 
atracție de fiecare zi. iar pen
tru atingerea acestui ideal noi, 
activiștii mișcării sportive, nu 
putem considera nici o clipă că 
am făcut totul Găsirea celor 
mai simple căi de atragere a 
cît mai multor oameni ai mun
cii pe stadioane, în săli, în 
mijlocul naturii reprezintă, de 
aceea, cel mai important proiect 
de_viitor.

GHEORGHE BOȘOVEI 
președintele C.J.E.F.S. Prahova

de 
care ne-a 

Nicolae

exerciții- 
turismu- 
mai larg 
copiilor,

de perfor-
Și pretutindeni „Da-

MIC, CARE A DAT TARII MARI CAMPIONI!
(Rapid) 
etc. 
există

— lupte greco-coboaie
romane

Sigur, 
concordanță intre rezonanța a- 
cestor „nume" și... ponderea ju
dețului pe harta sportivă a ță
rii. Da, Botoșanii, un oraș fără 
școli superioare, fără un club 
puternic, polivalent, fără o bază 
materială solidă (se resimte ab
sența mult așteptatei Săli 
sport) cu greu poate reține 
sportiv bun, care dorește 
urce scara performanței. De 
ceastă realitate sînt convinși 
toți factorii cu răspundere pe 
linia educației fizice și sportu
lui. Profesorii Boris Minteanschi 
președinte, și Ștefan Borcilă, 
secretar al C.J.E.F.S., ne spu
neau cu multă luciditate că so
luția unică este concentrarea pe 
SPORTUL DE MASA, — „Da- 
ciada" fiind in această direcție 
o verigă ideală —, cu alte cu
vinte acceptarea misiunii de 
depistare și furnizare In con
tinuare a unor elemente talen
tate, apte a se dedica marii 
performanțe. Ca și menținerea 
in atenție mărită a unor spor
turi prioritare pe județ, cum ar 
fi luptele, un nucleu deja în
jghebat sub conducerea antre-

o oarecare ne-

de 
un 
să 
a-

RECORD DE PARTICIPARE LA PRIMUL 
CONCURS CICLIST

norilor Petru’ Ghețău și Nico
lae Drescanu, cu cîțiva luptă
tori de perspectivă... olimpică 
(Mihai Asaftei — 48 kg, Con
stantin Focșa — 52 kg, Dan 
Iacob — 90 kg. Cornel Ghera- 
sim — 100 kg) ; atletism (cu 
„cap de coloană" Dana Vieru, 
elevă a liceului „A.T. Laurian") 
și fotbalul (se putea altfel ?) pe 
care Dumitriu III (Dumitru) și 
Constantin Bigan s-au angajat 
să-1 aducă printre fruntașele 
diviziei secunde, 
gînduri îndrăznețe de promo
vare !

Dar ceea ce Interesează acum 
In modul cel mai acut la Bo
toșani. avînd în vedere mai 
ales PERSPECTIVA, este crea
rea unei concepții sănătoase 
despre activitatea sportivă.

Văzînd numeroasele talente 
autentice lansate de acest ju
deț pe orbita performanței, sîn- 
tem siguri că stimularea 
unei adevărate MENTALITĂȚI 
SPORTIVE (fără de care spor
tul nu se va smulge din stadiul 
de deziderat), începlnd cu tra
diționalul Festival al sportului 
botoșănean, va declanșa alte 
numeroase energii ceea ce ne 
va determina să vorbim tot 
mai mult și mai frumos despre 
isprăvile sportivilor botoșăneni.

cu viitoare

AL SEZONULUI
Concursul inaugural al nou

lui sezon competițional la ci
clism, organizat de asociația 
sportivă Confecția și dotat cu 
„Cupa 8 Martie", s-a bucurat 
de prezența la startul întrece
rilor a 135 de competitori. Este 
o cifră record care vine să de
monstreze interesul major ma
nifestat de toți tei care îndră
gesc și practică această disci
plină față de concursurile ci
cliste, deși duminică dimineață, 
cu tot soarele strălucitor, 
timpul s-a încăpățînat să ră- 
mînă răcoros, iar vîntul a su
flat în voie., influențînd sub
stanțial mediile orare.

Demnă de subliniat prezența 
la acest prim concurs al sezo
nului a cîtdrva reprezentanți ai 
provinciei, sportivi care nu au 
făcut doar act de prezență, ci 
s-au „bătut" cu toată ardoarea 
reușind să se impună în com
pania unor cicliști mai experi
mentați. Așa 
rului Lorincz 
do Zărnești 
concurind la 
mari, intr-un 
seniorii, a sosit al 9-lea (după 
36 km parcurși), arbitrii con- 
semnîndu-1 insă drept... ciști-

PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI

a fost cazul tînă- 
Zolt de la Torpe- 
(junior mic) care 
categoria juniori 
start comun cu

gător al cursei juniorilor. Din
tre celelalte curse a plăcut mult 
întrecerea juniorilor mici (45 
concurențl — 18 km parcurși). 
După primele două ture a eva
dat din pluton ” 
Stirom și pînă 
gării el nu a 
prins, cu toate 
depuse de urmăritori. Iată re
zultatele înregistrate. începă
tori (37 concurenți — 9 km) :
1. M. Stan (C.S.Ș. 2) 15:03. me
die orară 36 km, 2. C. Vlăs- 
ceanu (Stirom), 3. M. Colin 
(Stirom) ; juniori mici 
concurenți — 18 km) : 1.
Rusu (Stirom) 27:40, medie o- 
rară 38,600 km, 2. V. Vlăsceanu 
(Stirom), 3. C. Popa (C.S.S. 1) ; 
juniori mari (36 km) : 1. L.
Zolt (Torpedo Zărnești) — 
53:08 — medie orară 40,700 km,
2. I. Alexandru (Voința), 3. O. 
Mitran (Voința) ; seniori (36 
km) : 1. M. Mărginean (Dina
mo) 53,03 — medie orară 40,700 
km, 2. A. Antal (CîBO Brașov),
3. C. Paraschiv (Dinamo), 4. D. 
Mazăre (Voința), 5. C. Bonciu 
(Stirom), 6. M. Romașcanu (Di
namo).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

PE ECHIPE LA HALTERE-JUN10RI

V. Rusu de la 
la sfîrșitul aler- 
mai putut fi 
eforturile vădite

te 
V.

La Constanța s-a desfășurat 
prima etapă a campionatului de 
haltere pe echipe — juniori, tn 
Divizia „A** pe primele locuri 
s-au clasat : Rapid Buc. 5994 p, 
C.S.M. Cluj-Napoca 5322 p, Chim- 
pex Constanta 5164 p, C.S. Glo
ria Bistrița 5151 p, C. Șc. Bistri
ța 4740 p, Clujana 4252 p. în „B“ 
pe primul loc, Dunărea Galati 
3777 p. La start s-au aliniat 16 
echipe. Returul va avea loc la 
Cluj-Napoca, m noiembrie.

Șl cu
nă baschetbalistă a anului 1981, 
coșgetera campionatului, ju
cătoare de bază a lotului re
prezentativ), a avut un start 
bun, dar pe parcursul compe
tiției (mai precis în ultima 
vreme) a intrat în criză și a 
pierdut considerabil din avan
tajul de puncte avut la un 
moment dat, ajungînd să 
departajată de Politehnica

LA TENIS

baschetbaliste 
ciuda întăririi 

potențialului

1980 —
1981 — 
credem
a fost

„CUPA 8 MARTIE"

ECHIPA,

DIVIZIA

Două situații asemănătoare, 
la distanță de numai un se
zon' competițional baschetba- 
listic, atrag atenția asupra 
rolului pe care îl poate avea 
vedeta (in sensul favorabil al 
expresiei) în evoluția unei 
echipe. Să precizăm. După ce 
(in primăvara anului 1980) 
cucerise titlul de campioană a 
țării, formația feminină Po
litehnica C.S.Ș. 2 București a 
beneficiat, în campionatul 
imediat următor, de aportul 
internaționalei Mariana Bădi- 
nici, cotată (și atunci, ca și 
acum) drept una dintre cele 
mai valoroase 
ale țării. în 
substanțiale a 
(teoretic). Politehnica a avut 
prestații mai slabe, a suferit 
înfrîngeri surprinzătoare și a 
pierdut titlul în favoarea for
mației Universitatea Cluj-Na
poca, aceasta din urmă fiind 
(la vremea respectivă) expo
nenta jocului colectiv, bazat 
pe o pregătire judicioasă.

Similitudinea de care am a- 
mlntit la început a apărut în 
sezonul imediat următor, adi- 

în actualul campionat na- 
onal, în cursul căruia Uni

versitatea, puternic întărită 
prin legitimarea brașovencei 
Magdalena Pali (cea mai bu-

numai punct. Desigur,
comportarea mai slabă din 
sâptămînile din urmă »-a da
torat și oboselii provocată de 
deplasările In serie efectuate 
de baschetbalistele de la „U“, 
cu prilejul meciurilor din ca
drul C.C.E. Dar simetria situ
ațiilor (Polithenlca tn 
1981, Universitatea tn 
1982) ne îndeamnă să 
că In ambele situații 
vorba de ceva mal profund, 
anume de dificultatea Integră
rii unei sportive de excepție 
tntr-o ECHIPA care a trăit 
prin jocul colectiv, integrare 
care nu se realizezaă din pri
mul moment, cl solicită un 
răgaz pentru sudarea noului 
colectiv, pentru închegarea

FLORENȚA MIHAI A CÎȘTIGAT

finala Junioarelor a 'revenit Valentinei cocon
în sala „23 August" din Ca

pitală s-a încheiat competiția 
de tenis rezervată senioarelor 
și junioarelor, dotată cu „Cupa 
8 Martie". A fost o întrecere de 
bun nivel tehnic, încheiată fără 
surprize, dar care a confirmat 
că tînăra Alice Dănilă (ea a 
eliminat două favorite, pe Na
dia Becherescu șî pe Marilena 
Totoran). se află în plin pro
gres, și că va debuta în sezo
nul în aer liber 
noștințe 
iernii. Pe 
remarcat 
de clasă 
rența Mihai, 
nostru feminin, deși 
atît de adevărat că ea a tre
buit să-și pună toate

cu multe cu- 
acumulate în timpul 
de altă parte, trebuie 
faptul că tenismana 
internațională, Flo- 

domină tenisul 
este tot

cunoștințele și experiența pen
tru a cîștiga finala în fața co
legei sale de club, Alice Dă
nilă

Rezultate. Simplu senioare: 
Florența Mihai a întrecut-o în 
finală cu 7—6, 6—4 pe Alice 
Dănilă (ambele Dinamo Bucu
rești). în semifinale : Florența 
Mihai — Daniela Moise (Stea
ua) 6—4, 7—5 ; Alice Dănilă — 
Marilena Totoran (ambele Di
namo București) 6—2, 7—6 ;
Simplu junioare : în finală Va
lentina Cocan a dispus cu 2—6, 
6—1, 6—4 de Mirela Trăistaru. 
în semifinale : Valentina Cocan 
— Florentina Cocan 6—3, 6—2 ; 
Mirela Trăistaru — Claudia Ni- 
culescu 6—2. 7—5. 
Marieta POPESCU — coresp.

DE BASCHET
După disputarea etapei a 20-a 

a campionatelor naționale de bas
chet, clasamentele întrecerilor se 
prezintă astfel

MASCULIN,
1. STEAUA
2. Din. Buc.
3. C.S.U. Bv.
4. Rapid Buc.
5. ICED BUC.
6. IMUAS

GRUPA

CONCURSUL

GRUPA 1-6:
29 29 « 2836:1942 58
29 23 6 2632:1951 52
29 14 15 2164:2355 43 

14 15 2114:2168 
13 16 2177:2393

7 22 1939:2460
7-12

29
29
29

43
42
36

7.
8.

7. FARUL 29 17 12 2402:2326 46
8. „U“ Cj.-N. 29 15 14 2244:2213 44
9. CSU Sibiu 29 14 15 2317:2326 43

10. Urbis Buc. "9 12 17 2183:2382 41
11. Dinamo Or 29 12 17 2216:2263 41
12. Carpati B. 29 4 25 2087:2532 33

FEMININ, GRUPA 1-6 :
1. „U“ CJ.-N. 29 25 4 2391:1725 54
2. Poli. Buc. 29 24 5 2191:1768 53
3. Voința Buc 29 20 9 2071 :1768 49
4. Olimpia B. 29 17 12 1784:1843 46
5. Univ. Tim. 29 10 19 1807:1985 39
6. Comerțul 29 6 23 1764:2178 35

45
45

1913:1872 
2173:1876 
2002:1991 43 
1799:2009 41 
1727:1935 39 
1612:2279 33

29 16 
29 16
29
29
29
29

GRUPA 7-12 :
13
13
15
17
19
25

Sala 
sportiv 
tală a 
săptămînii trecute — concursul 
dotat cu „Cupa Viitorul", cor. 
petiție rezervată juniorilor dk 
categoria a Il-a din întreaga 
țară. La întreceri au participat 
351 de concurenți reprezentînd 
34 de cluburi și asociații (dintre 
care 22 din provincie).

La capitolul evidențieri, 
primul loc se situează revelația 
săriturii în înălțime feminine 
din acest sezon, tînăra repre
zentantă a CSȘ 4, Iuliana Bog
dan, care și-a îmbunătățit 
cordul personal, reușind 
promițător (pentru sezonul 
aer liber) rezultat de 1,75 
(a și primit cupa oferită 
organizatori pentru cea mai va
loroasă performanță a con
cursului). S-au mai remarcat : 
ploieșteanul Aurel Nicolae,

de atletism din parcul 
„23 August" din Capi- 

găzduit — la sfîrșitul
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PROGR. B. 
Crișul Ord. 

9. CSU PI.
10. Voința Bv.
11. Mobila S.M.
12. Carpați
• Rezultate din

neret : MASCULIN, SERIA I : 
Chimia Craiova — Politehnica 
CSS 2 București 90—103 (51—52), 
Sticla Bistrița — Politehnica Ti
mișoara 70—86 (35—43) ; SERIA
A Il-a : Automatica București — 
ICIM Brașov 70—62 (40—24), Au
tomatica Alexandria — Politehni
ca CSȘ Unirea Iași 68—86 (40—36). 
Electrica Fieni — A.S.A. Bacău 
02—77 (45—38). Corespondenți :
Șt. Gurgui, I. Toma, I. Sergiu, 
Fl. Dumitru, Gh. Tomescu,

© In Divizia feminină de tine
ret s-a încheiat turul secund. 
Fruntașele clasamentelor sînt : 
IEFS-CȘB București (seria I) și 
Rapid București (seria a Il-a).

14
12
io

4
Divizia de tl- 

MASCULIN, 
Craiova — CAMPIONATELE UNITE

In Poiana Brașov au înce
put Campionatele naționale u- 
niversitare de schi, la care par
ticipă reprezentanți din 9 cen
tre, studenți și studente care, 
încă din proba de debut — sla- 

o 
Și 

re-

TINERETEA Șl PERMANENȚA „DACIADEI“
(Urmare din pag. 1)

Capitală, a reunit cîteva sute 
de studenți de la cele două in
stituții de invățămînt superior. 
Pe terenurile și în frumoasa 
sală de la „Agronomia" s-au 
disputat întreceri la handbal, 
volei, baschet, tenis de masă, 
judo, popice, șah, fotbal, la 
care au asistat un număr mare 
de colegi ai sportivilor.

Rezultate, fete : handbal
19—19, volei 3—0 A.S.E., tenis 
de masă 4—0 A.S.E. ; băieți :

volei 3—1 A.S.E., baschet 58—53 
A.S.E., handbal 21—18 Institu
tul agronomic, tenis de masă 
6—3 Institutul Agronomic, fot
bal 2—1 Institutul agronomic. 
La individual : tenis de masă 
loan Dinu (Inst. agronomic) — 
la dublu impunindu-se colegii 
săi Traian Băllărcțu și Marins 
Swartzberg —, judo (pe trei 
categorii), Iloria Cornescu, Au
rel Burciu, Patrie Boly, toți de 
la A.S.E., la popice Nicu Alecu 
(Inst. agronomic), la șah Peire 
Marîca (Inst. agronomic).

lom special —, au dovedit 
pregătire corespunzătoare 
multă ambiție de a obține 
zultate cit mai bune.

Prima probă a concursului, 
rezervată fetelor, s-a desfășurat 
pe Pîrtia Lupului. întrecerea 
a avut loc în două manșe, cu 
cite 46 și, respectiv, 45 de porți, 
montate de C. Diaconescu și 
Gh. Vulpe. Disputa a fost cîș- 
tigată de reprezentanta centru
lui universitar București, Maria 
Axinte, care s-a dovedit cel 
mai bine pregătită, ea fiind 
cronometrată în 1:20,4. Pe ur
mătoarele locuri s-au clasat 
Nelida Velciov (Pitești) 1:23,14, 
Roxana Cogișiu (Brașov) 1:28,70, 
Catalin Fieder 
1:30,88, Hajnalko Papp 
rești) 1:34,95 și 
(Cluj-Napoca) 1:35,37.

Traseul băieților, aflat sub 
cabana Postăvaru, a avut cite 
52 și, respectiv, 50 de porți,

(Tg.
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FOTBALUL-LA COTA
EXIGENTELOR ACTUALE
Sarcini de mare responsabilitate pe agenda

de lucru a forului de specialitate
în fotbalul nostru se impune 

o îmbunătățire substanțială, a 
întregii activități. Pentru că re
zultatele nesatisfăcătoare obți
nute în confruntările interna
ționale din ultmiii ani reflectă 
fidel neajunsurile și lipsurile 
serioase manifestate în organi
zarea, desfășurarea și conduce
rea celei mai populare disci
pline sportive din țara noastră, 
fotbalul, acesta fiind și el enu
merat. pe bună dreptate, în 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat Conferinței 
pe tară a mișcării sportive, 
printre ramurile sportive ră
mase în urma exigențelor ac
tuale. Și, așa cum s-a subliniat 
îri acest document programatic 
pentru întreaga mișcare spor
tivă românească, pornindu-se de 
la analiza riguroasă a stadiului 
actual cu punctele tari și cu 
cele nevralgice ale realității 
fotbalistice, este necesar un an
samblu de măsuri corespunză
toare, care să determine in 
viitorul apropiat, o relansare a 
sportului cu balonul rotund 
spre cotele realei competitivi
tăți.

O șarcină de mare responsa
bilitate si un termen se află 
acum pe agenda de lucru a fe
derației de specialitate, a nou
lui comitet federal, a biroului 
acc.jîa, și care își găsește 
reflectarea în planul de dez
voltare pe perioada următoare, 
pînă în anul 1985, Un numi
tor comun se impune : răspun
sul adecvat dat problemelor 
multiple, destule ajunse în sta
diul de acutizare. Astfel, per
fecționarea regulamentului de 
calificare și promovare a an
trenorilor va trebui să țină 
seamă de selecția și promova
rea în această calitate de edu
cator și formator a foștilor ma- . 
ri jucători, aceștia urmînd să 
parcurgă trepte intermediare de 
maturizarb, devotați cluburilor 
unde își au locurile de muncă. 
Statutul jucătorului — acest e- 
lement de bază al fenomenului 
fotbalistic — nu poate avea

IITORUL"
(CSȘ 4 Buc.) 7,2. 3. L. Iri- 
mia (CSȘ 1 Galați) 7,3 ; înăl
țime : 1. Gabriel Iordache
(Steaua) 1,95 m, 2. A. Țone 
(CSȘ- 190 Buc.) 1,92 m, 3. M. 
Bradacs (CSȘ 4) 1,92 m ; tri- 
plusalt : 1. Daniel Ciobanu
(CSȘ 8 Buc.) 14,27 m, 2. S. Gor- 
cea (Petrolul PI.) 13,86 m, 3. V. 
Olteanu (CSȘ 3 — Steaua Buc.) 
13,80 m ; lungime : 1. Aurel
Nicolae 6,78 m, 2. G. Bîra 6,69 
m, 3. C, Băncilă (CSȘ 3 — 
Steaua) 6,59 m ; prăjină : 1.
Cristian Strătică (CSȘ 4) 4,20 
m, 2. R. Enescu (CSȘ Triumf) 
4,00 m, 3. C. Ivan (CSȘ 4) 3,90 
m (HC. D. Avramescu (Viit.) 
4,40 m) ; greutate : 1. Nicolae 
Mogoș (CSȘ 190) 12,03 m, 2. A. 
Reindl (CSȘ 8) 11,87 m, 3. I. 
Szabo (CSȘA Cluj-Nap.) 11,44 
m ; FETE : 50 m : 1. Voica To- 
muș (CSȘA Cluj-Nap.) 6,6, 2. 
Mariana Oniță (Viit.) 6,6, 3. 
Georgeta Răducanu (Viit) 6,6 ; 
50 mg. 1. Oniță 7,5, 2. Gabriela 
Zaharia (Viit.) 7,5, 3. "Elena 
Constantin (Viit.) 7,7 ; înălți
me : 1. Iuliana Bogdan (CSȘ 4)
l, 75 m, 2. Daniela Ene (CSȘ
Brăila) 1,67 m, 3. Elena Con
stantin (CSȘ 4) 1,64 m ; lun
gime : 1. Paula Baiciu (CSȘ
Focșani) 5,52 m, 2. Corina Con
stan tinescu (CSȘ 4) 5,51 m, 3. 
Violeta Tâzlăoanu (Rapid) 5,40 
m ; greutate : 1. Daniela Dră- 
gan (CSS Brăila) 11,39 m, 2. 
Carmen Ivașcu (CSȘ 190) 10,95
m, 3. Dorina Sucevan (Dinamo) 
10,32 m (HC : Mihaela Loghin 
(CSM Craiova) 18.23 m).

Andi VILARA — coresp.

> PRONOSPORT INFOR'ltAiA
rea Alexandru din Timișoara, 
șapte cîștiguri a cîte 13.687 lei 
fiecare la categoria a Il-a, tot 
pe bilete ^chitate în cotă de 25% 
etc. Tragerea de miine, io martie 
1982, constituie un bun prilej de 
a vă număra și dv. printre marii 
beneficiari ai acestui avantajos 
sistem de joc, bineînțeles cu con
diția de a participa.

A început vînzarea biletelor 
pentru prima tragere Loto 2 din 
această lună, care va avea loc 
duminică 14 martie 1982. Jucați 
din vreme numerele preferate ! 

consistență în afara obligației 
acestuia de a munci, învăța și 
instrui intr-un cadru organi
zat, clubul, pe o perioadă care 
să-i asigure stabilitatea. Siste
mul competițional, inclusiv re
gulamentul de transferări, tre
buie să fie croit pe realitatea 
fotbalistică, abstras conjuncturii 
și menit să asigure ORDINEA, 
DISCIPLINA și VERIDICITA
TEA ÎNTRECERII.

Perfecționarea sistemului de 
selecție privind copiii si 
juniorii, viitorul fotbalu
lui românesc, este o sar
cină de prim ordin pentru 
forul de resort, parte compo
nentă a îmbunătățirii substan
țiale a întregului proces de 
instruire, indiferent de eșalonul 
competițional. Cluburile — 
verigă importantă în piramida 
fotbalistică — resimt din plin 
necesitatea unui cadru organi
zatoric bine închegat, care să 
faciliteze o viață normală, și, 
totodată, să respingă orice ile
galitate. Rolul și sarcinile de 
mare răspundere ale arbitri
lor, observatorilor și tuturor ce
lorlalte persoane care contribuie 
la buna desfășurare a fotba
lului se cer statuate cu princi
pialitate, iar normele privind 
dezvoltarea bazei materiale 
pentru marea performanță, dar 
și pentru pregătirea copiilor și 
juniorilor, pentru cuprinderea 
maselor largi de practicanți ai 
sportului cu balonul rotund, au 
nevoie de un suport real.

O agendă de lucru încărcată 
cu responsabilități majore, toa
te însă concurînd la trasarea 
perspectivei imediate pe baza 
unor acțiuni bine fondate.

Paul SLAVESCU

UN TRIO OFENSIV
IN UMBRA GOLGETERULUI 

DIN LINIA A ll-a
Steaua a luat un start bun In 

noul sezon. Adăugind 3 puncte 
din 4 posibile, la cele acumulate 
in finalul stagiunii trecute, forma
ția bucuresteană a reușit evada
rea din plutonul secund, lnstalin- 
du-se, acum, pe un loc (5) oricum 
mai conform cu renumele ei și 
care-i permite să pregătească ce
va mai in liniște .rundele" ur
mătoare. Nu Încape vorbă, plusul 
de randament al Stelei este rodul 
eforturilor depuse de conducerea 
tehnică In direcția Închegării din 
mers a unul .11“ competitiv, 
prin îmbinarea maturității Jucă
torilor consacrați cu elanul și 
dorința de a progresa ale fotba
liștilor tineri, altolțl, de curind, 
pe .trunchiul" Încă solid lorda- 
che — Sameș — Iordănescu. Prin 
strădaniile conjugate ale repre
zentanților celor două generații, 
echipa a rfștigat In coeziune, 
mingea clrculind pe trasee mai 
bine Însușite, de la portarul Ior
dache (primul atacant al echipei 
datorită repunerilor sale oportu
ne la coechipierul cel mal bine 
plasat) șl pînă In apropierea 
»16“-lul advers. Dincolo de mar
ginea suprafeței de pedeapsă lu
crurile nu mal sînt insă limpezi 
pentru jucătorii Stelei, In gene
ral, și pentru .trioul" ofensiv în 
mod special. Aici, In .cîmpul a- 
devărului", sincronizările se fac 
anevoie, iar atunci, mal rar, cînd 
Majaru șl Ralea sînt In poziție 
favorabilă de a șuta la poartă, o 
fac cu o stlngăcle vizibilă. Acum, 
în jocul cu S.C. Bacău, ca șl la 
sfîșltul stagiunii trecute, In me
ciurile cu F.C. Argeș și Universi
tatea Craiova, problema eficaci
tății ÎNTREGII ECHIPE a fost 
rezolvată de un singur jucător: 
Iordănescu, cel care, cu cele șa
se goluri înscrise, a adus forma
ției sale 6 puncte. Bravo Iul 1 
Ce fac Insă ceilalți 7 Te poți 
numi înaintaș intr-o echipă de 
reputația Stelei, fără să introduci 
balonul în poarta adversă etape 
In șir 7 Noi credem că nu șl la 
fel judecă, am văzut după reac
ția lor, șl suporterii acestei echi
pe care,” duminică, pe un timp 
toarte rece au umplut tribunele 
stadionului din Ghencea.

Ghaorghe NICOLAESCU

CIȘTIGUBILE TRAGERII PRO-
NOEXPOES DIN 3 MARTIE 1982

JUu/n a J.aav iei i 
25% a 987 lei ; 
918 lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 9.636,50 a 
257.25 a 200 lei ;

Cat. 1 : 2 variante 25% autoturism 
„ Dacia 1300“ ; cat. 2 : 2 variante 
100% a 19.183 lei și 13 variante 
25% a 4.796 lei î cat. 3 : 14 va
riante 100% a 3.950 lei șl 46 va
riante
109,75 a
365 lei } 
cat. 7 :
4.689 a 40 lei. Report cat. 1 :
17.668 lei. Autoturismele „Dacia
1300“ de la cat. 1, au fost obți
nute de MICLEA VALERICA din
Reșița și TOBOȘ C. DUMITRU 
din Păulești, județul Prahova.

Miine, pe Stadionul

Republicii, la ora 17,30

LOTUL „A" - SELECȚIONATA CRONICARILOR...
...în prima nocturnă a anului!

® Iordănescu, golgeterul Diviziei ,,A“, contra lui Iordache! • Dinu vrea să 

facă uitat meciul cu Goteborg... • Doi rapidiști în selecționata gazetarilor
Miine seară. pe Stadionul 

Republicii, în prima nocturnă a 
anului fotbalistic.

Un foarte atractiv meci de 
fotbal :

„TRICOLORII" PENTRU ME
CIUL CU BELGIA — SELEC
ȚIONATA CRONICARILOR DE 
FOTBAL.

DE LA MECIURI ADUNATE...
• CAMATARU a lip

sit din echipă din cau
za unei crize de lum
bago. Driblingurile lui 
Cîrțu nu au putut su
plini dereglarea formu
lei ofensive a cralove- 
nllor, din care nu au 
lipsit centrările cu 
boltă, în Intîmpinarea 
cărora nu se afla ni
meni, din cauza... ga
baritului. >In anii tre- 
cuți, Sportul studențesc 
avea o galerie, pe cit 
de activă, pe atît de 
corectă. Am șl eviden
țiat-o, sub acest as
pect, de mal multe ori. 
In partida cu .Poli" 
Timișoara ea și-a dat 
însă In... petic, Insoțln- 
du-I cu fluierături pe 
Dumitru la ieșirea a- 
cestuia din joc. Iată o 
explicație la punctul 
scăzut publicului In În

PE URMELE
CVARTETULUI DISPĂRUT!

Poate că nu trebuie să elimi
năm factorul moral din ecuația 
jocului și rezultatului de la Tir- 
goviște. Intr-adevăr, craiovenii 
nu au recuperat sută la sută 
după meciul cu Bayern. De ase
menea absența lui Cămătaru, a 
lui Negrilă. potențialul nerefăcut 
al lui Geolgău, ca și jocul mereu 
sub orice critică al lui Crișan, 
neparticipant, parcă, la jocul e- 
chipei, pot fi considerate tot atî- 
tea elemente în minus in ansam
blul campionilor. Dar, dincolo de 
aceste elemente, se simte In ac
tuala formulă craioveană o mo
dificare de esență, care face ca 
Universitatea să aibă un randa- 

, ment scăzut. Despre ce este 
vorba ?

Nu de mult, craiovenii strălu
ceau printr-o linie „de patru* la 
mijloc, care reprezenta motorul 
echipei. Craiova juca din efortul 
continuu al lui Țicleanu, ale că
rui „pistoane* l-au adus la echi
pa națională, din omniprezența 
lui Donose, a cărui dăruire în 
joc permitea și mișcările calcu
late ale lui Bcldeanu, întotdeauna 
binevenite în cadrul dezlănțuiri
lor unor mijlocași mereu agitați, 
în sfîrșit, ritmul primilor doi, re
glat de Beldeanu, ,îi impunea și 
lui Bălăci, care se integra mal 
bine în jocul colectiv al echipei, 
de pe poziția sa de extremă fal
să, dar și... responsabilă.

In ultima vreme, forța liniei de 
mijloc a scăzut. „Calculatorul* 
Bcldeanu nu mai e în teren, Ți- 
cleanu aleargă deseori în gol, 
Donose a devenit omul minutului 
70, Irimescu, prins in vîrtej, a 
uitat să șuteze, iar Bălăci încear
că soluții personale, care se în
cheie, aproape firesc, cu placaje 
în marginea careului. Din păcate, 
numeroasele lovituri libere se ra
tează, mai ales în urma nesin- 
cronizării de intenții dintre Iri
mescu și Bălăci.

...Duminică, la Tîrgoviște, linia 
de mijloc a gazdelor a fost do
minată de doi halfi proaspeți, 
Ion Marin și Aelenei, care au pă
rut convinși de rolul capital al 
mijlocașului în fotbal. Și, de 
fapt, jocul acolo s-a „rupt"...

loan CHIRILA

DUPĂ A DOUA „REMIZA 
ALBĂ" A PITESTENILOR

A doua remiză albă, consecuti
vă, a piteștenilor sub conducerea 
lui Dobrin I De data aceasta, pe 
teren propriu. Așadar, după 180 
de miute de joc, echipa antrena
tă de unul dintre marii „diri
jori", și chiar eficace în teren, 
nu și-a înscris nici un gol la

Din rîndurile primei echipe 
nu vor lipsi Iordache, Ștefă- 
nescu, Bălăci, Gabor.

în replică, cronicarii de fot
bal, care și-au format echipa 
după constituirea Lotului „A*‘. 
vor alinia, printre alții. pe 
Iordănescu, Dinu, Cîmpcanu II, 
Giuchici.

trecerea pentru .Tro
feul Petchovschi". • 
Duminică dimineața. In 
holul hotelului Astoria 
din Arad. Căpitanul lui 
F. C. Olt, Alexandru 
Nicolae, vine la antre
norul Florin Halagian 
șl-i spune : »In numele 
echipei, vă urez ani 
mulți și fericiți I Ca
doul vi-I luminăm du- 
pă-amiază!“ In ziua In 
care a împlinit 43 de 
ani, Florin Halagian e 
primit, cu adevărat, un 
frumos cadou de la e- 
chlpa sa : victorie la 
Arad. • Doi foști co
echipieri, Florian Du
mitrescu șl Broșovschi, 
care «u cunoscut îm
preună sub culorile e- 
chlpei U.T.A. mari per
formanțe, printre care 
șl eliminarea de sen
zația a Feyennoordulul,

s-au întîlnlt duminică 
dimineața pe stadionul 
Rapid din Arad. Flo
rian Dumitrescu, astăzi 
președinte al lui F. C. 
Olt, venise să-l urmă
rească într-un meci de 
„B“ pe Broșovschi, ca
re a rămas același ju
cător tehnic, în ipofida 
anilor șl kilogramelor 
în plus. • .Veteranii 
noștri au fost azi Ia... 
înălțime", remarca, du
pă meciul de la Cons
tanța, un spectator lo
calnic. Era vorba, fi
rește, de Turcu și Con- 
stantinescu (rețineți 
vîrsta : 33 de ani !), doi 
jucători care au dina
mizat în permanență 
ofensiva gazdelor. Și ce 
travaliu au depus ei în 
teren I Ca în tinerețe. 
• Antrenorul Robert 
Cosmoc, înaintea jocu

activ ! Duminica aceasta, după 
meciul cu Corvinul, Dobrin pă
rea ușor descumpănit. Părea nu
mai pentru că, în sinea sa, era 
destul de optimist și de încreză
tor în forțele elevilor săi. »Nu 
am încă un coordonator de joc. 
așa cum ar trebui, spunea el 
duminică seara. Mi-a lipsit și o- 
mul de gol, Radu IIJ am dat și 
peste un adversar, Corvinul, de o 
dlrzenie rar întîlnită, fără fisuri 
la momentul apărării. Sper, sînt 
convins, că voi găsi, cit de cu
rind, soluții pentru ca jocul nos
tru să fie și eficace, și spectacu
los". Dobrin a sintetizat bine și 
a evaluat corect situația prezentă 
și în perspectivă a echipei sale. 
Urmărind-o, pe aceasta, în me
dul său de acum două zile, la 
Pitești, am înțeles că, dincolo de 
eforturile pentru asigurarea unei 
bune pregătiri pentru competiție, 
atenția tînărului antrenor piteș- 
tean se îndreaptă acum și în di
recția compensării absenței unor 
valori individuale, printr-o acti
vitate cit mai închegată pe plan 
colectiv. Lucru care nu este de
loc ușor și care se realizează în 
timp. Ca și trecerea de la rolul 
constructorului de joc din teren 
la acela al constructorului de e- 
chipă de la marginea terenului, 
pentru care Dobrin are, ca antre
nor, așa cum a avut ca jucător, 
tot ce-i trebuie ca să reușească.

Mihai IONESCU

CU UN SINGUR VlRF...!
Dinamo s-a prezentat la Tg. 

Mureș cu o formulă de echipă 
care nu putea emite pretenții la 
victorie, decît numai întîmplător. 
Practic, bucureștenii au acționat 
doar cu două, vîrfuri (Văetuș și 
Orac), al treilea înaintaș înscris 
pe foaie — Mulțescu — pierzîn- 
du-se undeva în zona de la mij
locul terenului. Apoi, Orac a 
„prins" o zi foarte slabă (de-lt- 
fel a și fost înlocuit după pau
ză), fiind anihilat în totalitate de 
fundașul Szabo, care și-a permis 
numeroase incursiuni în atac, ex
trem de periculoase. Și astfel, 
deși a ieșit organizat din apăra
re, practicînd un joc țnetodic, 
bazat pe o înlănțuire de pase, 
Dinamo s-a stins în jumătatea 
adversă unde angajările vîrfului 
Văetuș, izolat între Boldni și Is- 
pir, n-au avut sorți de izbîndă.

A.S.A. a abordat partida cu o 
ambiție rar întîlnită, a dominat 
minute în șir, dar, multă vreme, 
n-a putut depăși „zidul" defensi
vei dinamoviste bine organizată 
de Dinu (excelent în cîteva in
tercepții de ultim moment, m si
tuații de „unu la unu"). Abia 
după pauză, cînd tirgmureșenii 
au schimbat registrul tactic, des- 
fășurind acțiunile pe un front 
larg, cu dese schimbări de direc
ție, apărarea bucureșteană s-a 
căltinat, portarul Moraru probînd 
în 3—4 situații limită incontesta- 
bila-i valoare. Așa stînd lucruri
le, victoria gazdelor nu poate fi 
contestată, ea fiind obținută pe

în perspectivă, o serie de 
frumoase rivalități sportive s 
Iordănescu — Bălăci. Dinu — 
Ștefănescu. Cîmpeanu II — Ga
bor.

Pe banca antrenorilor. în 
premieră de lot, Dobrin, care 
îl va seconda pe Cornel Dră- 
gușin în conducerea selecționa
tei presei sportive.

lui cu F.C. Constanța : 
„Ml-aș dori, aici, pe 
Litoral o zi... frumoa
să". Dar n-a avut par
te de ea, deși Progre- 
sul-Vulcan a făcut d- 
teva faze de fotbal. • 
Un nume nou la „Poli" 
Timișoara : taiărul fun
daș de marcaj Marian 
Cîrciumaru (produs „su
tă la sută" In pepinie
ră proprie sub îndru
marea antrenorului Ti- 
beriu Itlneanțu), 21 de 
ani, 1,82 înălțime, 74 
kg greutate, tehnică și 
joc bun de cap, plasa
ment și „eleganță" tn 
teren în maniera lui 
Boc. Antrenorul Cice
rone Manolache, care 
l-a promovat în echipă 
atenționează : „Circiu- 
maru va ajunge un 
fotbalist bun, seriozita
tea și ambiția lui sînt 
prime garanții..." o 
spune un fost atacant, 
care a avut de-a face 
cu fundașii centrali.

fondul unui joc mal bun, care 
l-a evidențiat, în mod special, pe 
Bdldni.

Gheorghe NERTEA

DE ACORD CU...
AUTOCRITICA LUI IGNA

întilnirea de la Petroșani, Jiul 
— F.C.M. Brașov, se anunța des
tul de liniștită. Gazdele, după 
nesperata „remiză" de la Timi
șoara, porneau favorite. Dar cu 
cit minutele se scurgeau, jocul 
se înăsprea, fotbaliștii Jiului, din 
cîte ni s-a spus după meci, in- 
vocînd duritățile la care fuseseră 
supuși în meciul-tur de la Bra
șov. în- general, arbitrul I. Igna 
a reușit să facă față situațiilor 
dificile, a procedat, firește, bine, 
în faza în care „tribunele" ce
reau penalty cînd balonul fusese 
trimis de Giuchici, de la o jumă
tate de metru, în mina unui apă
rător brașovean.

După desfășurarea partidei, Jiul 
merita victoria, dar,- cum am 
spus și în cronică, a obținut-o 
cu un gol (min. 87) care a avut 
la origine poziția de ofsaid a lui 
Sălăjan. Arbitrul I. Igna ne spu
nea (după convorbirea telefonică 
îri care am transmis cror.-ca) să-1 
scoatem din cauză pe tușierul D. 
Buci uman, și să scriem că el este 
vinovat de nesancționarca poziției 
de ofsaid. Noi n-am făcut nici o 
apreciere la corectitudinea tușie- 
rului Buciuman, la profilul său 
moral, (dimpotrivă, am auzit nu
mai lucruri frumoase), ci am a- 
mintit lipsa de semnalizare ca o 
greșeală tehnică. Este adevărat 
că și arbitrul I. Igna poartă vina 
nesancționării infracțiunii, fapt 
penrtu care i-am scăzut califi
cativul de la bine la satisfăcător, 
deși, dacă stăm și judecăm a- 
cum, la rece, situația, dată fiind 
faptul că golul respectiv a in
fluențat rezultatul, nici arbitrului 
de centru n-ar fi trebuit să-i a- 
rordăm calificativul (minim) de 
trecere. Deci, de acord cu I. Ig
na... Și totuși, o întrebare : dacă 
arbitrul de tușă nu semnalizea
ză pozițiile de ofsaid, atunci care 
este menirea lril ?

Constantin ALEXE

ȘTIRI... ȘTIRI...
• MECIUL U.T. ARAD — UNI

VERSITATEA CRAIOVA &E 
DISPUTA SÎMBATA. Intrucit 
Universitatea Craiova va juca în 
ziua de 17 martie la Munchen 
partida ietur cu Bayern, meciul 
din cadrul etapei a 20-a a Divi
ziei „A“ dintre U.T.A. și forma
ția craioveană va avea loc sîm- 
bătă .13 martie.
• ECHIPA REPREZENTATIVA 

DE JUNIORI A JARII NOASTRE, 
care în aceste zile participă la 
turneul de la Tașkent, a susținut 
primul meci .în compania selec
ționatei Poloniei. Victoria a re
venit cu scorul de 3—1 (2—0) ju
cătorilor polonezi. în altă întîl- 
nire, Cehoslovacia — U.R.S.S. 
2—0 (2—0).
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MORA (Suedia). Cea de 

59-a ediție a cursei de schi 
mare fond. Vasaloppet, din 
Suedia, s-a încheiat cu succe
sul suedezului Lars Frykbert 
(89 km în 4.28 :50) urmat de 
Mork (Suedia) — 4.29:19, Ga- 
ttermann (Austria) — 4.29:23 și 
Aaland (Norvegia) — 4.29:27.
Cursa fusese cîștigată însă de 
francezul Jean-Paul Pierrat dar 
acesta a fost descalificat deoa
rece în timpul întrecerii a 
schimbat de două ori schiurile ! 
(Regulamentul nu admite decît 
o singură schimbare). Au luat 
parte 12 000 concurenți.

AURON (Franța). Slalomul 
uriaș din cadrul C.M. de schi 
pentru juniori a fost cîștigat de 
austriacul Giinther Mader cu 
timpul de 2:24,67. Cursa femi
nină de slalom special a reve
nit schioarei iugoslave Andreja 
Leskovsek (1:18,95) iar cea 
masculină suedezului Johann 
Wallner (1:27,89).

MURAU (Austria). In cadrul 
C.M. de schi pentru juniori la 
probe nordice cursa masculină 
de ștafetă 3x10 km a revenit 
echipei Suediei cu timpul de 
1.23:52,1, iar reprezentativa 
Norvegiei a cîștigat întrecerea 
feminină de 3x5 km — 45:25,3.

Proba de sărituri de la tram
bulină s-a încheiat cu succesul 
austriacului Ernst Vettori cu 
243,5 p, pe locul secund clasîn- 
du-se finlandezul Markku Pu- 
senius — 240 p.

LAHTI (Finlanda), 
mondială" la schi fond a pro
gramat o probă de 50 km în 
care primul loc a fost ocupat 
de norvegianul Oddvar Braa —

2.33:03,3, iar celelalte locuri de 
Jan Lindvall (Norvegia) — 
2.34:29,1 și Maurilio de Zolt 
(Italia) — 2.34:32,1.

In clasamentul general con
tinuă să conducă Thomas 
Wassberg (Suedia) cu 78 p, ur
mat de Jean-Paul 
(Franța) 72 p și 
(S.U.A.) 71 p.

ASPEN (S.U.A.). 
din Colorado (3170 
ță de nivel 792 m) a avut loc a 
doua probă masculină de cobo- 
rîre din „Cupa mondială". A 
cîștigat din nou elvețianul Pe
ter Muller — 1:46,50, înaintea 
canadianului Todd Brooker — 
1:47,18 și austriacului Helmut 
Hoflehner — 1:47,31. Liderul
„Cupei" este Phil Mahre (S.U.A). 
294 p.

Pierrat 
Bill Koch

Pe pîrtia 
m, diferen-

„Cupa

ATLETISMUL ROMÂNESC
ARE 0 NOUA PE Ilf OliMf IIÂ
Of VALOARE MONDIALA

tUrmare îm pag 1)

educație fizică • Legitimată la 
Știința Bacău • Este antre
nată — lă lot — de prof. Nico- 
lae Mărășescu • A fost desco
perită la Bistrița de profeso
rul Zanca. • Este căsătorită 
cu fostul campion național la 
400 mg, Dorin Melinte • Evo
luția rezultatelor la 800 m : 
1976—2:13,4, 1977 — 2:11,8, 1978
— 2:06,1, 1979 — 2:04,4, 1980 — 
2:00,5, 1981 —^1:57,81.

„Europenele" ’82 de la Mila
no au reprezentat prilej de 
reușită și pentru celelalte două 
atlete românce participante la 
întreceri, ambele clasate pe 
locuri fruntașe : Maricica Puică
— medaliată cu argint la 3000 
m și Văii Ioncscu — medaliată 
cu bronz la săritura în lungime. 
De remarcat și faptul că per
formanțele de la Milano — 
2:00,39 pentru Doina Melinte și 
8:54,26 pentru Maricica Puică
— constituie noi recorduri na
ționale de sală. Miercuri, aces
te două alergătoare vor lua 
parte la un nou concurs indoor 
în Italia, de unde vor pleca a- 
poi în Grecia, pentru a se ali
nia, duminică, la startul Cro
sului Balcanic de la Atena.

„CUPA AMERICIIu
LA GIMNASTICA

NEW YORK, 8 (Agerpres). 
La „Madison Square Garden" 
din New York au luat sfirșit 
întrecerile competiției interna
ționale de gimnastică pentru 
„Cupa Americii".

In concursul masculin, pe 
primul loc la individual com
pus s-a clasat americanul Bart 
Conner cu 58,70 p, urmat de 
compatriotul său Peter Vidmar 
— 58,65 p și sovieticul Alek
sandr Pogolerov — 58,20 p.

La feminin, Zoia Granciarova 
(Bulgaria) și Julianne McNa- 
marra (S.U.A.) s-au situat pe 
primul loc, la egalitate, cu cite 
38,65 p.

MECIURI AMICALE DE TENIS DE MASĂ
ROMANIA - R. P. D. COREEANA (f)

ARAD, 8 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate 
au avut loc zilele trecute două 
interesante meciuri interna
ționale amicale de tenis de 
masă între jucătoarele noastre 
de lot și oaspetele lor din 
R. P. D. Coreeană. In prima 
partidă, disputată între repre
zentativele secunde ale celor 
două țări s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Maria 
Păun — Knoi long Mi 21—14, 
21—15 ; Maria Aiboiu — Riyong 
Suk 13—21, 14—21 ; Maria Păun, 
Maria Aiboiu — Knoi long Mi, 
Riyong Suk '* "
11— 21, 14—21 ; Maria Aiboiu — 
Knoi long Mi
12— 21. Scor general

în cea de a doua partidă s-au 
întîlnit primele reprezentative 
cu următoarele rezultate : 
Ferenczi — Kim Kyong Sun 
25—23, 18—21, 21—23 ; Olga Ne
meș — Rim Yong Hwa 18—21,

21—16, 21—13 ; Eva Ferenczi, 
Olga Nemeș — Kim Kyong 
Sun, Rim Yong Hwa 24—22, 
19—21-, 19—21 ; Olga Nemeș — 
Kim Kyong Sun 20—22, 14—21. 
Scor general : 1—3.

Ion IOANA — coresp.

16—21, 21—16,

21—14, 13—21,
1—3.

Eva

Sportul nu poate face abstrac
ție de prefacerile continue din 
viata omenirii. Progresele pe 
plan social impun adesea spor
tului măsuri de adaptare. Iată 
premise care ne îndeamnă să 
propunem unele înnoiri. Nu e 
neapărat vorba de reforma 
sportului, ci doar de confor
mare cu unele realități.

Iată. într-o epocă a validării 
drepturilor femeii la egalitate, 
prin eradicarea discriminărilor 
de sex. lumea sportului a găsit, 
destul de repede, o suită de so
luții de adaptare. Exemplul cel 
mal la îndemîuă este progra
mul olimnic în care, treptat, 
fie că s-au creat probe femi
nine paralele cu cele masculine 
ia același sport, fie că s-a ad
mis participarea femeilor la în
treceri rezervate pînă la o vre
me doar bărbaților.

Pe această cale am dori să 
stăruim acum, prin propunerile 
care urmează. Probele mixte 
sînt expresia cea mai frumoasă

Turneele pe grupe ale campionatului

„Cupa Davis"
«»

CHILE
MECIUL

SANTIAGO DE 
întîlnirea internațională de te
nis Chile — România, disputată 
timp de trei zile în capitala 
chiliană, s-a încheiat duminică 
seara cu victoria gazdelor, la 
scorul final de 3—2. In cea de-a 
patra partidă, Ilie Năstase a 
început bine jocul cu tînărul 
său adversar, Pedro Robolledo. 
cîștigind primul set, dar a slă
bit pe parcursul celor urmă
toare, neputînd reface, cu toate 
eforturile depuse, un handicap 
care se mărea constant. Scor : 
5—7, 6—4, 6—1, 6—3 pentru
Rebolledo. Soarta meciului fiind 
decisă, pentru ultimul joc de 
simplu s-a stabilit să se joace 
numai 3 seturi, Florin Segăr- 
ceanu obținînd victoria în fața 
jucătorului de rezervă Ricardo 
Acuna, cu 7—5, 4—6, 6—0.

în urma acestui rezultat, re
prezentativa Chile promovează 
în sferturile de finală ale „Cu
pei Davis", iar formația Româ
niei va juca un meci de reca
lificare cu Mexicul, pentru 
menținerea în prima grupă va
lorică. Această întîlnire va a-

„EL MUNDIAL"
■ • Prezent în Spania, Tele 
Santana, antrenorul echipei 
Braziliei, a apreciat câ în țara- 
gazdă se practică un fotbal de 
bună calitate, reprezentativa 
spaniolă fiind un adversar difi
cil pentru orice echipă. Prin
tre celelalte formații ce pot 
concura la titlul suprem, antre
norul brazilian a indicat Ar-

PROBE MIXTE
a egalității sexelor în arena 
sportivă. Sînt îndeobște cu
noscute asemenea probe în pa
tinajul artistic. în tenis si te
nis de masă, ba chiar și în 
sportul popicelor. Sugerăm de 
astă dată extinderea probelor 
mixte la atletism, înot și schi 
fond, în cursele de ștafetă. Ast
fel am putea avea echipe de 
Ștafetă cu două fete si doi 
băieți. în formație alternată, 
alergînd 4X100 m sau înotînd 
pe aceeași distantă. Firește că 
experimentul poate fi extins si 
la ștafete de semi-fond (de ex. 
4X800 m) sau. printr-un efort 
de imaginație, ar putea fi creată 
o probă mixtă cu totul nouă 
(cu distante variate sau necla- 
sice). care să fie numită, de 
pildă, „ștafeta egalității" 1 Jocu
rile Olimpice moderne, care au 
impus în lumea sportului pro
be cu totul originale ca mara
tonul sau pentatlonul modern, 
ar putea 
Si încă 
multiple

fi din nou promotoare 
într-un domeniu cu 
valențe.

Victor BANCIULESCU

masculin de volei

IN RUNDA A DOUA, REZULTATE SCONTATE
Cea de a doua rundă de 

turnee din cadrul campionatu
lui masculin de volei a con
tinuat ieri ia Brașov (locurile 
1—4). Timișoara (grupa A) și 
Oradea (grupa B). 
victorii scontate, 
nunte :

BRASOV, 8 (prin 
cea de a doua zi 
fruntașelor, am asistat la dispu
te captivante spectaculoase. în 
primul ioc. Steaua a 1 
Tractorul Brașov cu 
—14 12. 12). într-o
frumoasă, echilibrată, 
resante răsturnări de 
tabela de marcaj. Replica bra
șovenilor a fost la înălțime si 
s-a răsfrînt asupra calității par
tidei care a tinut încordată 
asistenta pe parcursul a două 
ore de ioc. în cele trei seturi 
cîstigate de Steaua aceasta a 
avut avantaje inițiale de 
4—9 puncte, dar localnicii au 
revenit de fiecare dată aproape 
de egalare. consumul de ener
gie în cursa de urmărire fiind 
însă resimțit în finaluri. Re
marcați : Spinu, Mina, Bădiță 
(Steaua), Sterca. Hînda si Cri-

In general, 
Iată amă-

telefon). In 
a turneului

învins pe 
3—1 (10. 
intîlnire 

cu inte- 
* scor oe

san (Tractorul). Arbitri : I. Ni- 
culescu (București) — C. Mușat 
(Constanta). în cea de a doua 
partidă a zilei Dinamo Bucu
rești a cîștigat cu 3—0 (5, 14, 
4) în fata formației Silvapia 
Simleu Silvaniei. După ce cam
pionii s-au impus mai ușor in 
primul set. în cel de al doilea, 
deși fără Tutovan (folosit foar
te puțin), silvănenii au jucat 
de la egal la egal cu puternicii 
lor adversari. Ei i-au condus 
chiar pe dinamovisti cu 4—1, 
13—6 și 14—10. dar s-au îm
potmolit în final. Ambele echi
pe (mai ales Silvania. care a 
rulat întregul Iot) s-au cam 
menaiat pentru meciurile im
portante din ultima zi. Remar- 
cări : 
Slabu 
Ghic
Dragomir (București) — S. Po
pescu (Constanta). Miercuri (de 
la ora 16), meciurile : Tracto
rul — Silvania si Dinamo — 
Steaua. (C. GRUIA — coresp.).

TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). 
In ziua a doua a turneului gru
pei A, Calculatorul București a 
învins cu 3—0 (5, 2, 6) în nu-

Gîrleanu, 
(Dinamo), 

(Silvania).

Căta-Chițiga, 
Strauff și 

Arbitri : Al.

mai 45 de minute pe C.S.M. 
Delta Tulcea care prezintă aici 
o echipă modestă. Tulcenii n-au 
reușit să facă față jocului teh
nic al bucureștenilor care alcă
tuiesc o formație mai omogenă, 
cu un bagaj tehnico-tactic su
perior. Rermarcați : Băroiu, 
Alexandru, Schiopescu (Calcu
latorul), Kunkuti și Iacoblev 
(Delta). Arbitri : Al. Ignat (Tg. 
Mureș) — D. Dobrescu (Plo
iești). O partidă interesantă au 
desfășurat Politehnica Timi
șoara și Explorări Baia Mare. 
Interesantă și în privința evo
luției scorului pe seturi. Băi- 
mărenii au condus cu 13—6, 
dar o inspirată schimbare în 
sextetul studenților (tînărul 
Torsan a luat locul lui Pop) a 
dus la realizarea de către aceș
tia a 9 puncte consecutive cu 
care au cîștigat setul prim. De 
asemenea, în setul 3, studenții 
conduceau cu 9—2, dar au ce
dat pînă la urmă. Victoria a 
revenit după o luptă pasionantă 
cu 3—2 (—13, —8, 13, 17, 7)
formației Explorări Baia Mare, 
deoarece timișorenii au greșit 
mult în setul decisiv, fiind.

A CÎȘTIGAT CU 3-2
CU ECHIPA ROMÂNIEI

CHILE. 8. — vea loc în luna iulie, la Ciuda 
de Mexico.

★
O surpriză s-a înregistrat I 

Buenos Aires, unde finalist 
ediției trecute, echipa Ar 
gentinei, lipsită de aportul li 
J. L. Clerc, a fost întrecută c 
3—2 de selecționata Franțe 
Yannick Noah a asigurat vic 
toria francezilor, învingindu- 
cu 8—6, 6—1, 8—6 pe Ricard 
Cano, după care Guillermo Vi 
las a redus din handicap intre 
cind cu 6—1, 6—0, 6—0 p 
Thierry Tulasne.

Alte rezultate din primi 
tur : Suedia — U.R.S.S. 4—1 
Mexic — Australia 2—3 (i 
partida decisivă, M. Edmond 
son l-a învins cu 6—1, 6—‘ 
6—2 pe R. Ramirez) ; S.U.A. - 
India 4—1 ; Canada — Colum 
bia 3—2 ; Noua Zeelandă - 
Spania 3—2 ; Cehoslovacia - 
R. F. Germania 5—0 ; Italia - 
Anglia 3—2.

în „sferturi" se vor întilni 
Suedia — S.U.A., Australia - 
Chile, Italia — Noua Zeeland 
și Franța — Cehoslovacia.

gentina, R.F. Germania, 
U.R.S.S., Italia și Belgia.

• „Fotbalistul", o sculptură 
de Picasso, va fi emblema pro
gramului cultural al turneului 
final. Realizată din metal, a- 
vînd înălțimea de 60 de cm, 
statueta a fost creată de 
Picasso în 1961 și a fost pre
zentată pentru prima dată în 
public la Cannes, cu prilejul 
unui meci de fotbal.

• Finala C.M. va fl transmisă

in direct, pentru prima dala. ii 
S.U.A.,' de către canalul 
țional de televiziune ABC.

• Intr-un comentariu, p< 
marginea turneului de pregăti 
re pe care l-a efectuat in Ita 
lia selecționata Polonei, agen 
ția France Presse subliniază ci 
fotbaliștii polonezi au 
strat, in fiecare meci, 
tere a valorii 
remareîndu-se 
conducătorul 
devenit la 25 
post, unul dintre cei 
loroși jucători din lume.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 21) : Osiek

— Voivodina 1—0 ; Buducnost
— Steaua roșie 1—1 ; Velez — 
Hajduk 1—1 ; Dinamo Zagreb
— Tuzla 4—0 ; Zelezniciar — 
Teteks 6—0 ; Vardar — Sara
jevo 3—2 ; Olimpia — Zagreb
2— 0 ; Rijeka — Partizan 1—0;
O.F.K. — Radnicki Niș 0—0. 
Clasament : 1. Dinamo — 29 p ; 
2. Zelezniciar — 26 p ; 3.
Steaua roșie — 26 p.

BULGARIA (et. 17) : Cerno 
More Varna — Slavia 0—1 ; 
Lokomotiv — Trakia Plovdiv
3— 1 ; Spartak — Beroe 2—0 ; 
Akademik — Vrața 1—2 ; Has- 
kovo — Sliven 1—1 ; Belașița — 
Marek 1—0 ; Levski Spartak — 
Tîrnovo 4—2 ; Cernomoreț Bur
gas — Ț.S.K.A. 2—1. Clasament: 
1. Levski ~ 
Slavia — 
22 p.

R. D. 
Jena — 
Frankfurt . _ __ _______
Berlin 3—3 ; Erfurt — Magde
burg 4—2 ; F.C. Karl Marx 
Stadt — Lokomotive Leipzig 
1—2 ; Schkopau — Dynamo
Dresda 0—1 ; Rostock — Halle

Spartak — 24 p ; 2.
24 p ; 3. Ț.S.K.A. —

GERMANA (et. 16) :
Ane 4—0 ; Vorwărts 
pe Oder — Dynamo

inexplicabil, apatici. Astfel, 
Politehnica este la cea de a 
doua înfrîngere ! Remarcați : 
Corcheș, Arbuzov, Pop (Explo
rări), Grădinaru, Torsan, Csik 
(Politehnica). Arbitri : M. Con- 
stantinescu (Ploiești) — A. Di- 
nicu (București). (C. CRETU — 
coresp.).
ORADEA, s (prin telefon). In 

grupa B, primele două echipe in
trate în teren au fost Universita
tea Craiova șl C.S.U. Oțelul Ga
lați, partida dintre ele termlnîn- 
du-se cu scorul de 3—1 (9, 7,
—11, 6) pentru studenții craloveni. 
Primele două seturi au fost fără 
Istoric. In ai treilea însă, gălă- 
țenil — în special Sîrbu.și Țig — 
s-au mobilizat și au condus cu 
11—0, 14—2, cîștigînd pînă la urmă 
la 11. In setul patru craiovenil 
au jucat mai organizat, și cu o 
prestație sigură au învins ușor. 
Cel mai buni : Stolan, Braun, 
Hrinco (Univ.), Cojocaru, Zaha- 
rescu (C.S.U.). Arbitri : V. Sza- 
kacs (B. Mare) — V. Arhlre (Bra
șov). tn meciul următor, echipa 
locală C.S.U. Alumina s-a pre
zentat mult schimbată în bine : 
mal viguroasă, mal activă, reu
șind să se Impună în fața iul 
C.S.M. Suceava cu 3—0 (10, 8, 8). 
Sucevenii au avut însă o zi sla
bă... S-au evidențiat de la C.S.U. 
Alumina Oradea : Manole, D. 
Dragoș șl Răduță. Arbitri : I. Ar- 
meanu — V. Vrăjescu (ambii din 
București). Astăzi, de la ora 15.30 : 
C.S.U. Alumina — C.S.U. Oțelul ; 
C.S.M. Suceava — Universitatea. 
(I. GHIȘA — coresp.).

na

jocului
In mod 
de joc 

de ani.

demon 
o creș- 
colectiv 
deos
Bonick 

pe aces 
mai va

2—0 ; Zwickau — Cottbus 2—0 
Clasament : 1. Dynamo Bcrlii
— 25 p ; 2. Jena — 23 p ; 3. Lo
komotive Leipzig — 21 p.

SPANIA (et. 27). Valladolid 
Real Madrid 0—0 ; Athletic 
Bilbao — Betis 5—1 ; Osasun;
— Cadiz 6—1 ; Espanol Barce
lona — Las Palmas 2—1 
Valencia — Gijon 1—0 : Z.ira- 
goza — Castellon 3—2 ; Ali
cante — C.F. Barcelona 2—2 
Sevilla — Santander 4—0 
Atletico Madrid — Real Socie- 
dad 2—0. Clasament : 1. C. F 
Barcelona — 41 p t 2 „Stea 
Madrid — 36 p ; 3. Socîridad — 
36 p.

’ ri E
ATLETISM • Tradiționalul con

curs internațional de maraton ca
re se desfășoară in fiecare an 
pe traseul Marathon — Atena a 
fost cîștigat de mexicanul Rodol
fo Gomez, cronometrat în 2.11:49 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Vladimir Kotov (U.R.S.S.) — 
2.13:34, ~ ■' ----- --
2.14:06, 
2.14:12.
curențl

BOX 
feslonist la categoria semimijlo- 
cle, americanul Marvin Hagler, 
și-a apărat titlul, la Atlantic Ci
ty, învingîndu-1 prin k.o. in pri
ma repriză (min. 1:35) pe compa
triotul său Wiliam Lee.

CICLISM • Cursa internațio
nală pe etape desfășurată în Spa
nia a revenit rutierului spaniol 
Pedro Miinoz, urmat la 4 secun
de de compatriotul său Faustino 
Ruperez. Ultima etapă desfășu
rată în circuit la Valencia (60 
km) a revenit lui Juan Fernan
dez (Spania) cu timpul de 1.19:31.

HALTERE • Cu prilejul unul 
concurs desfășurat la Frunze, so
vieticul Anatoli Pisarenko a sta
bilit două noi recorduri mondiale 
la categoria peste 110 kg (super- 
grea). Pisarenko a realizat 250 
kg la stilul „aruncat" și a tota
lizat la cele două stiluri 455 kg.

SCRIMA • Concursul Interna
tional feminin de floretă de la 
Torino a fost cîștigat de campi
oana mondială Cornelia Hanlsch 
(R.F.G.), care a învins-o în fina
lă, cu 9—7, pe Laurence Modaine 
(Franța). Sportiva româncă Cslla 
Ruparcsfcs s-a clasat pe locul 
Sase.

ȘAH • In runda a 21-a a .tur
neului de la Denpasar (indone
zia), Sampuov a cîștigat la mare
le maestru Rlbll, Keene la Ar- 
dtansjan șl Henley la Suradladja, 
Remiză tn partidele : Kuraiita — 
Browne, Christiansen — Spasov 
.și Hort — Maninang, iar Gheor
ghiu a întrerupt cu Bahtljar. în 
clasament, cu 4 runde înainte de 
sfîrșit, conduce Browne (S.U.A.) 
cu 15 p, Fl. Gheorghiu ocupă lo
cul 12 cu 11,5 p șl o partidă în
treruptă.

Greg Meyer (S.U.A.) —
Tommy Persson (Suedia) 
Au participat 40 de con- 
din 16 țări.

O Campionul mondial pro
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