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în spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

CU TOATE FORJETE, IA MUJICĂ SUSȚINUTĂ Șl RESPONSABILĂ,

La sfirșitul acestei săptămini

SPADASINII LA „TROFEUL MIHAI SAVU“, 
FLORETIȘTII LA „CUPA EUROPEI"
La sfirșitul acestei săpță- 

mini, scrimerii români vor fi 
angrenați în două mari com
petiții internaționale. Astfel, în 
Capitală, în sala Floreasca, se 
va desfășura ediția 1982 a tra
diționalei întreceri de spadă 
dotată cu „Trofeul Mihai Sa- 
vu", la actualele întreceri a- 
nunțîndu-și participarea spada
sini din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Unga
ria, Uniunea Sovietică și Româ
nia. Vineri și simbătă se va 
desfășura proba individuală, 
estimîndu-se pe înscrierea în 
foile de concurs a aproximativ 
90 de scrimeri. Duminică va fi 
ziua probei pe echipe. Dintre 
spadasinii români nu vor lipsi

componenții lotului reprezenta
tiv : Octavian Zidaru, Ion și 
Mihai Popa, Rudolf Szabo, Ni- 
colae Bodoczi, Liviu Angelescu.

Și în timp ce spadasinii vor 
evolua pe planșele bucureștene, 
floretiștii clubului Steaua, cam
pioana națională, vor participa 
la Paris, la „Cupa Europei" 
(competiție pe echipe, vineri) 
și „Trofeul Rommel" (competi
ție individuală, simbătă și du
minică). Vor participa, din țara 
noastră, floretiștii Petru Kuki, 
Sorin Roca, Zsolt Husti, Geor
ge Oancea, Nicolac Iile, înso
țiți de antrenorul Iosif Zilahi 
și arbitrul internațional Octa
vian Vintilă.

PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ÎNCREDINȚATE DE PARTID! Un stadion arhiplin și un meci de loilral atractiv

Desfășurată într-o atmosferă de lucru, de 
înaltă responsabilitate patriotică, de do
rință fermă de a realiza o nouă calitate 

în domeniul activității sportive de masă și de 
performanță, atmosferă generată de prețioasele 
indicații și orientări cuprinse în Mesajul adre
sat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului, președintele 
României, Conferința pe țară a constituit un 
moment important în viața mișcării, sportive. 

Raportul, celelalte documente prezentate, 
dezbaterile largi și aprofundate din plenul con
ferinței, ca și cele din cadrul federațiilor pe ra
mură de sport, analiza exigentă și responsabilă 
a stadiului actual al mișcării sportive, a reali
zărilor și neîmplinirilor existente la diferite 
nivele au permis stabilirea unor măsuri în sta
re să asigure îmbunătățirea în ansamblu a ac
tivității sportive de masă și de performanță. în 
acest sens, Programul de dezvoltare pînă în 
anul 1985 și Rezoluția Conferinței pe țară țin 
seama de schirribările survenite în mișcarea 
sportivă, de orientările și sarcinile trasate pe 
baza documentelor de partid și de stat, a in- 

, dicațiilor secretarului general al partidului, ca 
și de propunerile din conferințele organizațiilor 
sportive locale.

Avem, așadar, o orientare clară, un program 
concret de acțiune, obiective și sarcini limpezi 
pentru întreaga gamă de activități de masă și 
de performanță, precum și pentru toate orga
nele și organizațiile sportive, cu răspunderi și 
atribuții în mișcarea sportivă

Mobilizați de ideile, indicațiile și orientările 
de o excepțională valoare teoretică și practică 
din vibrantul Mesaj al secretarului general al 
partidului, sportivii, antrenorii și tehnicienii, 
întregul nostru activ este chemat ca, împreună 
cu întreg poporul, strîns uniți în jurul parti
dului, al tovarășului Nicolae Ccaușescu, să ac
tiveze cu mai multă hotărîre și fermitate, cu 
deplină angajare pentru exemplara înfăptuire 
a obiectivelor celui de al doilea an al cincinalu
lui, etapă istorică nouă, în care educația fizică 
și sportul — activități de interes național — se 
înscriu cu sarcini deosebite.

Important este. acum, să se treacă cu toate 
forțele Ia acțiune, pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor încredințate de partid. Este ne
cesar să se întroneze în toate asociațiile și

(Continuare in pag. 2-3)

SPORIREA POTENȚIALULUI OLIMPIC AL SPORTULUI ROMÂNESC 
ESTE 0 DATORIE DE ONOARE A TUTUROR CLUBURILOR

LOTUL REPREZENTATIV,/ -SELECȚIONATA 
ZIARIȘTILOR SPORTIVI 3-1 (2-0)

Ducadam față in față cu Gabor. Și va fi 2—0...
Foto : Dragoș NEAGU

Discuție cu Alexandru
Alexandru Tordai este unul 

dintre cei mai inimoși și pri- 
cepuți președinți de club spor
tiv din cîți am cunoscut. Un 
motiv în plus pentru a înțelege 
de ce Crișul Oradea, unitate- 
fanion a sportului bihorean, a 
încheiat anul competițional 1981 
cu frumoase succese. Boxerul 
JMUlâi Mikloș s-a dovedit cel 
mai bun semi-mijlociu din țară 
în sezonul trecut, săritorul Ale
xandru Bagiu și-a adăugat în 
palmares două noi titluri de 
campion, baschetbalistele au în
cheiat „Cupa României" pe lo
cul secund. Cea mai mare iz- 
bîndă a celor de la Crișul este 
însă legată de activitatea polo- 
iștilor : locul I la „Daciada" se
niorilor (înaintea reprezentativei 
Bucureștiului) și locul secund 
— la prima participare — în 
prestigioasa competiție europea-

CAMPIONAILLE RATIONALE DE PATINAJ ARTISTIC 
SE VOR DESFĂȘURA EA GAIAJI

Patinoarul artificial acoperit 
din Galați va găzdui, la sfîrși- 
tul acestei săptămini, campio
natele de patinaj artistic ale 
țării, la categoriile seniori și 
juniori. întrecerile sînt aștep
tate cu interes de toți cei care 
îndrăgesc această disciplină, cu 
atît mai mult cu cit în actualul 
sezon competițional patinatorii 
noștri au avut rareori prilejul 
să-ș'i demonstreze virtuțile în 
fața publicului spectator.

în ceea ce-i privește pe spor
tivii bucureșteni, ultima lor ie
șire a fost ocazionată de cam
pionatele municipale la care 
însă, din lipsă de concurență, 
nu s-a putut aprecia decît în 
mică măsură stadiul de oregă- 
tire al competitorilor. Așa, de 
pildă, la categoria juniori 1 
(băieți și fete) au evoluat prin 
fața arbitrilor, la campionatele 
municipale, doar cite uri singur 
concurent de categorie ! Iată, 
dealtfel, noii campioni ai Bucu
reștiului la patinaj artistic : 
junioare- II — Laura Glăvan 
(C.S.Ș. Triumf) ; juniori I — 
Gabriel Popa (Triumf) ; juni
oare I — Dana Elefterescu 
(Triumf) ; seniori — Adrian 
Vasile (I.E.F.S.) ; senioare — 
Mariana Chițu (I.E.F.S).

Campionatele naționale de la

Tordal, președintele clubului „Crișul" - Oradea
nă „Cupa cupelor". Să mai sub
liniem că patru poloiști de la 
Crișul au făcut parte din selec
ționata României, clasată pe lo
cul III la Universiadă.

în interviul pe care ni l-a 
acordat, președintele clubului 
bihorean a ținut să facă o se
rie de precizări asupra modului 
în care au fost obținute unele 
succese, dar mai ales asilpra 
perspectivelor pe care le au 
sportivii clubului Crișul de a 
contribui mai substanțial la po
tențialul olimpic românesc.

— Cum apreciați rezultatele 
primului an din noul ciclu 
olimpic?

— Mai mult decît rezulta
tele în sine, care sint uneori 
meritorii, m-a bucurat faptul 
că am putut oferi diferitelor 
loturi reprezentative 27 de

Galați se vor desfășura după 
următorul program : 12 martie, 
dimineața — figuri obligatorii 
juniori ; după-amiază — pro
gramul scurt juniori ; simbătă 
13 martie, dimineața — figuri 
obligatorii seniori, după-amia
ză — exerciții liber alese ju
niori și program scurt seniori ; 
duminică 14 martie, la amiază 
— exerciții liber alese seniori. 

Dinamovistul Moiceanu se pregătește să-l surprindă pe Florin 
Slăvei. Dar ieri, în partida Dinamo — Rapid (7—7), portarul fero
viar a fost greu de învins... Foto : Vasile BAGEAC

sportivi. Dintre aceștia, șapte 
au luat startul la Universiadă, 
iar patru dintre ci au obținui 
medalii dc bronz.

— Bilanțul, desigur, nu a 
trecut neobservat. Poate ne 
destăinuiți si unele „secrete 
de producție" din activitatea 
clubului Crișul.

— Aș pune pe primul plan 
mai buna organizare a muncii, 
folosirea aproape dc limitele 
maxime a potențialului de care

(Continuare in pag. 2-3)

în campionatul de polo

DINAMO Șl RAPID DIN NOU LA EGALITATE (7-7)
Cel de al 5-lea turneu al 

Diviziei ..A" de polo a debutat 
ieri, în piscina Floreasca din 
Capitală, cu o partidă — Di- 
namo-Rapid — care indife
rent de poziția actuală a celor 
două echipe și, firește, a aspi
rațiilor lor, a reprezentat uin 
foarte plăcut și atrăgător der
by. Ca și în întîlnirea lor pre
cedentă, poloiștii dinamoviști 
și cei feroviari au depus mari 
strădanii pentru a oferi un 
spectacol atractiv, făcînd totul 
pentru a obține cele două punc
te puse în joc. Dar exact ca și 
în meciul de acum trei săp- 
tămini, desfășurat în bazi
nul din Cluj-Napoca, la în-

Stadionul Republicii din Ca
pitală s-a dovedit aseară neîn
căpător pentru iubitorii de 
fotbal dornici să asiste la o 
întîlnire inedită între Lotul re
prezentativ „A" si Selecționata 
alcătuită de ziariștii sportivi. 
Cei aproape 40.000 de specta
tori. care au reușit să ocupe 
un loc (unii, doar „intr-un pi
cior"). au asistat la o partidă 
frumoasă, cu un fotbal plăcut, 
într-o ambiantă in care timpul 
excelent si terenul neașteptat 
de bun i-au invitat oe jucători 
să nu se menajeze.

„Tricolorii" au luat un start 
bun si chiar în min. 3 Augus
tin. în bună dispoziție de sut. 
a expediat balonul de la 20 m. 
dar Ducadam a fost la post.

cheierea disputei, tabela de 
marcaj a indicat egalitate : 
7—7 (I—1. 1—2, 2—3. 3—1).

Ambele formații au pus ac
centul pe ofensivă încă din 
primele momente ale întrece
rii, dar cei doi portari — Do- 
ru Spînu și Florin Slavei — 
au fost mereu la post. Mal 
insistenți în fața butului ad
vers, dinamoviștii au obținut, 
pe rînd, două situații de su
perioritate, dar abia la a doua 
Vlad Hagiu a reușit să con
cretizeze (1—0). Replica nu 
a întîrziat și Gheorghe Ilie, 
golgeterul Rapidului a izbutit 
să restabilească egalitatea, e 
drept, cu concursul lui Spînu.

In următoarele două reprize 
am urmărit o echipă giuleș- 
teană în evident crescendo, 
foarte bine organizată în de
fensivă și atacînd cu mult 
aplomb. Dar împotriva cursu
lui jocului, tot Dinamo a fost 
cea care a înscris prin Ar- 
deleanu, Ia „om în plus", du
pă ce în prealabil mai irosi
se o situație de superioritate. 
Același Gh. Ilie avea însă să 
sancționeze prompt o greșeală 
a lui Eugen Ionescu și a fost 
2—2. Din acest moment, po
loiștii rapidiști au trecut la 
cîrma jocului. Mai întîi, Adri
an Schervan l-a surprins pe 
Spînu cu un șut de la dis- *

Adrian VASILIU

(Continuare in pag a 4-a) 

Peste un minut, o reușită com
binație Iorgulescu — Klein — 
Gabor a foșt încheiată de ulti
mul cu un sut puternic peste 
bară. Replica „selecționatei" a 
fost promptă, dar Cîrțu (min. 
7) n-a mai ajuns la centrarea 
Hui St. Popa, pierzînd o bună 
ocazie de a înscrie. Au urmat 
două suturi pe lingă poartă 
(Augustin, min. 14 și St. Popa, 
min. 17), pentru ca în min. 20, 
la o fază realizată de Cîrțu. 
Iorgulescu să trimită în corner 
cil dificultate. Doar peste un 
minut. Moraru a fost nevoit să 
iasă la 30 m și să degajeze din 
fata lui Stoica, după ce acesta 
trecuse cu ușurință de Ștefă- 
nescu. în min. 26. „tricolorii" 
aveau să deschidă scorul, la o 
fază care nu se anunța pericu
loasă : BĂLĂCI a șutat de la 
aproximativ 30 de metri, pe 
mijlocul porții. Ducadam a scă
pat balonul printre mîini si 
printre picioare și a primit un 
gol copilăresc. Apoi, „selecțio
nata" a fost aproape de egalare, 
dar „bomba" fundașului Cojo- 
caru a trecut la cîtiva centi
metri de bara din dreapta. Jo- 
cui se arată echilibrat, deși era 
evidentă pentru toată lumea 
omogenitatea „tricolorilor" care, 
normal, se înțelegeau mai bine 
între ei. în min. 40. scorul de
vine 2—0. cînd a marcat GA
BOR. dar dintr-un ofsaid de 
2 metri, văzut de tot stadio
nul. numai de tusierul P. Se- 
celeanu nu !

Constantin ALEXE

(Continuare în pag 2-3) .

TURNEUL HANDBALISTELOR 
DE LA METALURG KIEV, 

In tara noastră
în continuarea turneului pe 

care îl întreprinde în țara noas
tră, echipa feminină de handbal 
Metalurg Kiev (care activează 
în prima divizie a campionatu
lui sovietic) a întîlnit la Bucu
rești formația Progresul. La ca
pătul unei partide atractive, 
handbalistele românce au ter
minat învingătoare cu scorul de 
21—16 (11—9).

Ultima partidă a handbalis
telor din Kiev va avea loc 
azi. de la ora 18 la Arad. Ele 
vor evolua în compania forma
ției divizionare B“ Construc
torul Timișoara, finalistă a 
„Cupei României"



CU TOATE fORIELf, LA MUNCA SUSȚINUTA Șl RESPONSABILA, 
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ÎNCREDINȚATf DL PARTID!

PRIMA PROBĂ DE COBORlRE A SEZONULUI
IN CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE SCHI

H

(Urmare din vag I)

cluburile sportive. în organele 
sportive comunale, orășenești, 
municipale și iudețene. tn fe
derații. pretutindeni în mișcarea 
sportivă, un climat de muncă 
mal exigentă și mai responsa
bilă. de infănhiire exemplară a 
hotărîrilor partidului și statuii:- 
în activitatea sportivă de masă 
și de performanță, in educarea 
politică și eefătenească a spor
tivilor.

O puternică dezvoltare va 
trebui imprimată întrecerilor 
marii competiții polisportive 
naționale Daciada". organizată 
din inițiativa secretarului gene
ral al* partidului. O gamă vari
ată de întreceri, valorificînd 
experiența deosebită de pînă 
acum, inițiativele izvorîte din 
mase, trebuie să se adauge la 
cele prevăzute în calendarul 
central, astfel îneît să se împli
nească cît mai curînd indicația 
din Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a se antrena în
tregul tineret — copiii, pionierii 
și elevii, studenții, tinerii din 
întreprinderi si instituții, de Ia 
orașe si sate — la practicarea 
exercițiîlor fizice, a sportului 
și turismului. în mișcarea spor
tivă să fie cuprinse cele mai 
largi categorii de cetățeni, iar 
marea competiție sportivă na
țională ..Daciada" să se afirme 
tot mai puternic ca o uriașă 
mișcare de masă. Să se țină 
seama, la toate eșaloanele, că 
acesta e obiectivul fundamental 
pus de partid în actuala peri
oadă în fata mișcării noastre 
sportive.

Sarcini mari și de răspundere 
stau în fata sportivilor, antre

norilor și tehnicienilor, a acti
vului federațiilor sportive și 
tuturor celor ce muncesc în do
meniul performanței sportive. 
Așa cum se subliniază în Me
sajul secretarului general al 
partidului va trebui să se acor
de o atenție mult mai mare ri
dicării nivelului general al 
sportului de performanță, pro
movării și afirmării pe scară 
tot mai largă a noi și noi talen
te din rindul tinerilor cu rezul
tate de valoare în întrecerile 
sportive interne și internațio
nale. Un climat de muncă asi
duă. de înaltă exigență și res
ponsabilitate. de ordine și dis
ciplină trebuie întronat în toa
te organizațiile sportive. Fiindcă 
numai astfel, fiindcă numai 
prinlr-o muncă indîrjită, de zi 
cu zi și ceas cu ceas, in pregă
tire, poate fi asigurată menți
nerea locurilor fruntașe cuce
rite într-o serie de discipline 
sportive, poate fi ridicat și mai 
mult nivelul general al tuturor 
disciplinelor și cucerite noi 
poziții fruntașe in ierarhia 
sportului mondial la o serie do 
ramuri și probe.

O largă muncă educativă este 
necesar să se desfășoare în a- 
sociații -și cluburi. în toate or
ganizațiile sportive pentru 
a cultiva în rindul sportivilor 
hărnicia, cinstea și modestia, 
dorința de autodepășire, înaltele 
calități morale ale omului nou 
al societății noastre. înalta con
știință patriotică, apărarea cu 
demnitate, prin rezultate deo
sebit de valoroase a prestigiu
lui sportiv al României socia
liste să caracterizeze pe fiecare 
sportiv fruntaș. în secțiile de 
performanță ale asociațiilor și 
cluburilor să se desfășoare o 
muncă pe măsura cerințelor 
actuale, capabilă să ducă la re
alizarea de performanțe com
petitive pe plan internațional.

înarmate cu documentele 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive și, în primul rind, cu 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, amplu pro
gram de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică, organele 
nou alese — consiliile asocia
țiilor și cluburilor, consiliile co
munale. orășenești, municipale 
și județene, comitetele federa
țiilor, toate organele învestite 
cu înalta răspundere a muncii 
de conducere în organele și or
ganizațiile sportive — au dato
ria să organizeze și să asigure 
traducerea în fapte a hotărîri
lor adoptate de forumul spor
tiv al țării. Promovînd cu fer
mitate principiul muncii colec
tive, urmărind sistematic înde
plinirea hotărîrilor organelor 
superioare și a propriilor hotă- 
rîri, organele de conducere din 
sport trebuie să asigure dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport la nivelul exi
gențelor partidului. Acționînd in 
strînsă unitate, sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid, organele sportive și 
cele cu atribuții în domeniul 
sportului să asigure îndeplini
rea ritmică. în termenii și la 
parametrii prevăzuți a obiecti
velor și ’.sarcinilor stabilite prin 
Programul de dezvoltare a ac
tivității de educație fizică și 
sport pînă în anul 1985.

Atmosfera de puternică mo
bilizare de muncă susținută și 
entuziastă care caracterizează 
astăzi toate domeniile de activi
tate din patria noastră, la che
marea însuflețitoare a mult sti
matului și iubitului nostru con
ducător. . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă o cheză
șie sigură că și în activitatea, 
de larg interes social. Dentru 
dezvoltarea educației fizice și 
sportului vor fi îndeplinite în
tocmai sarcinile de mare răs
pundere încredințate de partid.

Proba de coborîre. prima din 
acest sezon (!). desfășurată pe 
Pirtia Lupului a încheiat ac
tuala ediție a campionatelor 
naționale universitare de schi. 
Este drept, cursa a măsurat 
doar 1 250 de metri, dar meri
tele organizatorilor sî.nt incon
testabile. -deoarece măcar au 
inclus-o în programul întrece
rilor (nu asa cum s-a întîm- 
plat la alte concursuri, cînd 
această probă a curaiului a 
fost înlocuită cu întreceri de 
slalom uriaș). Gradul de di
ficultate. în special la „S"-ul 
mic. precum si zăpada înghe
țată. care a permis o aluneca
re perfectă, a determinat corpul 
de oficiali să decidă ca în con
curs să nu fie admiși decît 
schiorii si schioarele din prima 
grupă valorică de 18 sportivi.

La startul cursei s-au ali
niat. însă, doar 4 fete si 8 
băieți, care au făcut fată cu 
brio acestei încercări. Dintre
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In Sala sporturilor din Suceava, in cadrul ,,Daciadei“

FINALELE CONCURSULUI REPUBLICAN 
SĂTESC BE LUPTE GRECO-ROXANE

In Sala sporturilor din Sucea
va, peste 120 de sportivi din în
treaga țară vor participa, vineri 
și sîmbătă, la finalele concursu
lui republican sătesc de lupte 
greco-romane din cadrul „Dacia- 
dei“, dotat cu „Cupa UNCAP". 
Confruntările se anunță deosebit 
de interesante, așa cum au fost, 
dealtfel, șl edițiile anterioare, 
prilejuind, totodată, afirmarea 
unor tineri cu calități remarca

O FRUMOASĂ FLOARE RĂSĂDITĂ
PASIUNEA PENTRU SPC

fete o frumoasă surpriză a 
constituit-o Judith Kacso (stu
dentă din Petroșani), care prin- 
tr-o evoluție curaioasă a reu
șit să le depășească ne princi
palele favorite Nelida Velciov 
Si Mariana Axintc. La băieți, 
a cîstigat Alin Năstase, care 
si-a depășit confortabil parte
nerii de cursă. REZULTATE : 
coborire fete : 1. Judith Kacso 
(Petroșani) 42,39. 2. Nelida
Velciov (Pitești) 43,09 3. Ma
riana Axinte (Buc.) 47,68. 4. 
Roxana Cocisiu (Brașov) 49,80; 
băieți : 1. Alin Năstase (Pi
tești) 39 05. 2. Stefan Petrea
(Pitești) 40.08. 3. Gheorghe
Vuipe (Pitești) 40.19. 4. Ga
briel Radulescu (Brasov) 40.49. 
5. Cristinel Bucur (Brasov) 
40,95 6. Vladimir Olaru (Bra
sov) 41.06. 7. Horia Reit (Bra
sov) 42.12. 8. Dan Rohatin
(Pitești) 42.26.

Carol GRUIA-coresp.

bile pentru a deveni sportivi de 
performanță. Să amintim că la 
asemenea întreceri, cu ani .în ■ 
urmă, a fost descoperit unul din-'' 
tre cei mai reputați luptători din 
țara noastră — Nicolae Marlines- 
cu. Federația de specialitate a 
desemnat pe cei mai buni arbi
tri, printre care C. Popescu, Șt. 
Stanciu, Gh. Szabad (București) 
și M. Strulovici (Galați), pose
sori ai ecusonului F.I.L.A
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ORGANIZAȚIILE 
ÎN VIAȚA 

După cum este cunoscut, aso
ciațiile sportive din liceu și șco
lile profesionale sînt îndrumate 
direct de către organizațiile 
U.T.C., ceea ce explică în mare 
măsură faptul că nici o clasă, 
nici un an de studii nu rămîne 
în afara întrecerilor sportive de 
masă. Există peste tot dorința, 
ambiția de a face, de. exemplu, 
din campionatul pe asociație (in- 
ter-clase) o întrecere sportivă 
continuă, permanentă, cu partici
parea majorității elevilor. „Avind 
sprijinul nemijlocit al organiza
țiilor U.T.C. — ne spunea prof. 
Eugen Danciu, directorul Liceu
lui nr. 2 de filologie-istorie din 
București — cadrele didactice, 
profesorii de specialitate s-au 
putut ocupa mai bine de obliga
țiile lor, pe planul muncii meto
dice, al găsirii celor mai eficien
te căi de atragere a elevilor în 
practicarea exercițiului fizic. Suc
cesele liceului nostru, ale clubu
lui in care sini angajați cei mai 
dotați dintre elevi, poartă astfel 
și amprenta rodnicei conlucrări 
pe care o avem cu organizațiile de 
tinerei*.

Aportul organizațiilor U.T.C. la 
reușita unor activități sportive de 
masă, de regulă, cadrul instituției 
de învățămînt respective, acope
rind mult mai mult decît unele 
„poziții4* din calendarul competi- 
țional al unei asociații sportive 
de elevi. Acest aport se face sim
țit, de pildă. în întreceri sporti
ve de anvergură, cu finale pe 
municipii, județe si chiar pe ța
ră, cum ar fi „Crosul tineretu
lui*, Pentatlonul atletic școlar, 
concursurile de ștafete, concursu
rile do selecție, eomnetițiile do
tate cu ..Cupa U.T.C.acțiuni 
izvorîte din inițiativa C. C. al 
U.T.C., cele m ii multe dintre ele 
intrate în tradiția mișcării spor
tive școlare. Tn multe situații, 
parti ci nările ating dimensiuni 
spectaculoase (la ediția 1981 a 
Pentatlonului atletic școlar, în e-

U.T.C.—PREZENȚĂ ACTIVĂ
SPORTIVĂ A

tapa de masă, s-au înscris peste 
1 500 de echipe !).

în principal, sprijinul organiza
țiilor U.T.C. se manifestă prin 
mobilizarea elevilor la activitățile 
sportive, inclusiv la lecțiile <fe 
educație fizică. „Organizațiilor 
U.T.C. nu le este indiferent dacă 
lecția de sport se desfășoară cu 
întreaga clasă sau numai cu o 
parte dintre elevi, dacă la aceste 
lecții apar scutiri medicale ade
sea nejustificate* — ne mărturi
sea prof. Traian Bucovală, ins
pector metodist la Inspectoratul 
școlar al județului Constanța. Se 
înțelege că acolo unde se ivesc 
neajunsuri, neconcordanțe, orga
nizațiile U.T.C. din școlile cons- 
tănțene își spun răspicat cuvîn- 
tul !

în aceeași ordine de idei, prof. An- 
toniu Biro, secretar al C.J.E.F.S. 
Satu Mare, ține să remarce fao- 
tul că „în foarte multe licee din 
municipiul și județul nostru, or
ganizațiile U.T.C. sint acelea caro

ELEVILOR
dinamizează interesul elevilor 
pentru activitatea sportivă, de 
masă sau de performanță. Am 
în față exemplul Liceului indus
trial nr. 5, dar acesta nu este, 
totuși, izolat. Daeă județul Satu 
Mare va ajunge să se înscrie tot 
mai net In aria performanței, 
prin intermediul tineretului stu
dios — și aceasta nu numai în 
scrimă, baschet, fotbal sau atle
tism, ci într-o gamă mult mai 
largă de ramuri de sport — me
ritul va reveni, incontestabil, și 
organizațiilor U.T.C.*.

Apropiata aniversare a ,uteciș- 
tilor (60 de ani de la înființarea 
organizației) este, de aceea, nu 
numai un motiv do mîndrie pen
tru tot ceea ce aceștia au înfăp
tuit și în domeniul sportului șco
lar, ci și un ferm angajament de 
a aprbpia și mai mult masa de 
elevi de binefacerile mișcării în 
aer liber, ale exercițiului fizic or
ganizat !

Tiberiu STAMA

IN DORINȚA DE A PRELUNGI ..VIAȚA** MATERIALELOR SPORTIVE...
Preocuparea pentru economii, 

pTin revalorificarea unor materia
le sportive, se face simțită și în 
rindul cadrelor didactice. Iată o 
inițiativă aparținînd prof. Elena 
Anușca Doglan de la Liceul textil 
din Vaslui ; din mingi de plastic 
sau din piele (pentru handbal) 
ieșite din uz se pot confecționa 
mingi medicinale ; umplute cu 
nisip, acestea răspund prompt 
nevoilor colectivelor sportive șco
lare.

De asemenea, se pot confecțio
na mingi de oină din ciorapi (șo
sete) care nu se mai folosesc — 
prin același procedeu, adică um- 
pîîndu-se cu nisip. Tot astfel, bas
toanele pentru oină precum si 
ștachetele folosite la săritura în 
înălțime prezintă aceleași calități,

dacă vor fi confecționate din 
teavă de plastic, în loc de metal 
sau alte materiale ușoare.

Alte citeva inițiative aparținînd 
prof. Doglan : un fileu de volei 
din polietilenă; iar pentru densi
tatea lecțiilor de educație fizică, 
în sala de sport a liceului au fost 
montate obsto cole din sfoară cu 
cîrlige la capete, fixate de scă
rile fixe pe toată lățimea spațiu
lui de lucru.

De menționat este faptul că 
toate aceste noutăți prezentate de 
prof. Doglan au fost primite cu 
mult interes de ceilalți colegi, 
care și-au manifestat dorința de 
a le prelua.

Afltiți în Vrancea — meleag pe 
care nemuritoarele versuri ale 
Mioriței l-au numit „picior de 
plai, gură de rai* — am găsit, 
din nou, flori ale pasiunii pen
tru sport. Iată trei dintre ele...
• Devine profesoară de educa

ție fizică la facultatea din Ga
lați și este repartizată în comuna 
Gura Caliței, din județul Vran
cea. După un timp — mai precis 
în 1976 — Constanța Clima, acum 
la aproape 30 de ani, vine la 
Clubul sportiv școlar din Foc
sani. unde începe să formeze o 
echipă de baschet. „M-am hotă
rât, fiindcă iubeam această dis
ciplină, jucasem și eu, fiindcă 
voiam ca elevii să facă sport*, 
își alege copiii, începe antrena
mentele dar, este ...promovată 
șefă a Comisiei sport-turism în 
cadrul Consiliului județean al 
organizației pionierilor. Deși a- 
colo este, desigur, mult mai greu, 
Constanța se hotărăște, indife
rent de munca primită, să lucre
ze în continuare cu micii ci 
baschetbaliști. Ceea ce face, cu 
pasiune șl seriozitate, copiii de
venind tineri frumoși, înalți, buni 
prieteni cu sportul și cartea. Se 
ajunge și la un succes notabil : 
în vara anului 1981, în finala pe 
.țară desfășurată la Galați, tine
rii pregătiți de circa 5 ani, cîști- 
gă „Cupa U.T.C.*,!, categoria de 
vîrstă 15—18 ani. „Ce fac acum 
baschetbaliștii mei ?* — se în
treabă profesoara Constanța Cli
ma și tot ea răspunde, ușor e- 
moționată : „Au crescut, tot așa, 
sănătoși, frumoși, înalți. S. Anas- 
tasiu are 1,94 m, I. Blănaru 1,81. 
Toți elevi serioși, cum le-am ce
rut mereu, ei care formau — 
mă refer la G. Marcu, G. Decu- 
seară, D. Oprea, C. Drăghici, M. 
Cerbu, I. Voicu — cea mai bună 
clasă a liceului cu profil de ma- 
tematică-fizică („Al. I. Cuza*), 
unde învățau. Patru din ei, fiind 
foarte buni, au intrat la Politeh
nică*. Și acum, ce rămîne, doar 
o amintire frumoasă și atît ? 
„Nici vorbă. în prezent mă ocup 
serios de selecție, aleg copiii de 
la Școala generală nr. 1 din Foc
șani. Vreau să pregătesc o nouă 
generație de baschetbaliști*.

Planuri de viitor avîntate ale 
unei profesoare tinere care, în 
fond, nu este retribuită pentru 
a fi antrenoare. Nu-i foarte 
frumos ?

© Este socotită, de pe acum, o 
speranță a sportului feminin 
vrîncean, deși nu are decît 11 
ani. Firește elevă, mica atletă —

Mihaela Caraza — pregătită la 
clubul Unirea Focșani de către 
antrenorul Costel Popovici, face 
să se vorbească desprea ea nu 
numai în Vrancea. Ca alergătoa
re de semifond (în probele de 
600 m și 1000 m), a obținut vic
torii peste tot unde a participat 
(Galați, Călărași, Brașov, Buzău, 
Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc). „Un 
talent cert — ne spune Stere 
Bataragă președinție clubului 
Unirea, om cu multă experiență 
în sport. Mihaela este bine dez
voltată, are un stil de alergare 
frumos, un fuleu remarcabil. 
Dacă scrieți de ea, amintiți însă 
și dc tatăl ei, altfel nu se poa
te...* Ni se explică în amănun
țime pasiunea cu care medicul 
Mihai Caraza, de la Spitalul 
dețean, tatăl fetei, se ocupă 
pregătirea micuței speranțe. As
cultăm și parcă nu ne vine a 
crede. Doctorul Caraza se depla
sează cu micii aleți ai secției de 
semifond a clubului peste tot 
pe unde au loc concursuri, se 
poartă cu aceștia de parcă toți 
ar fi copiii săi, participă la an
trenamente, se interesează de să
nătatea lor. duce micii atleți cu 
mașina la antrenamente în afara 
orașului. .

Ce bine ar fi dacă toți părinții 
care au copii la sport ar citi a- 
ceste rînduri...

© Sîntem invitați în Sala spor
turilor din Focșani pentru a ur
mări un turneu de minifotbal 
organizat de către o întreprinde
re de transporturi vrînceană : 
I.T.S.A.I.A., prin asociația spor
tivă proprie numită Gloria Foc
șani, Acceptăm, gîndindu-ne că 
vom asista la o întrecere „de 
casă4*, pe secții, între tinerii și 
adulții din întreprinderea aminti
tă. dar... surpriză. La startul în
trecerii se aflau 18 echipe din 6 
județe, formate din fotbaliști - 
copii de 10—12 ani (8 echipe) și 
13—14 ani (8 echipe), de la Poli
tehnica Iași, C.S.Ș. Bacău, C.S.Ș. 
Piatra Neamț, Oțelul Galați, Vi
itorul Mediaș, Gloria Focșani, 
Unirea Dinamo Focșani, C.S.Ș. 
Focșani. „O frumoasă competiție, 
după cum vedeți — ne spunea 
lan cu Pătrașcu, președintele
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• După lăudabila 
inițiativă a creării în 
școlile generale a u- 
nor nuclee ale per
formanței, ca de pil
dă, Ia atlet’sm, nata- 
ție, tenis de masă și 
gimnastică masculină. 
Inspectoratul școlar 
al municipiului Bucu
rești preconizează să 
continue această acți
une și prin eroarea 
ținui mini-club spor
tiv școlar de gimnas-

tică sportivă femi
nină.
• Neobositul pro

pagator al turismului 
de masa care este

PE SCURT
Grațian Mărcuș se 
pregătește (în pofida 
apropierii de vîrsta 
de 80 de ani) să 
își continue pledoaria 
pentru drufheții și 
excursii în rîndui co-

piilor și școlarilor 
din Zalău și așezările 
sălăjene.
• Cel mai tinăr elev 

al fostului fruntaș 
între canoiștii noștri, 
antrenorul Igor Lipa- 
iit, este Boris Petru, 
elev în clasa a 
VTFI-a a Școlii gene
rale nr. 10 din Tul- 
eea: unul dintre cei 
30 de copii care înva
ță a.b.c.-ul canoe!
în cadrul r» soci ați ei
sportive „Danubiu".

O NOUTATE DE LA I. T. H. R. B.
La toate agențiile de turism s-au pus în vînzare locuri 

pentru

„BALUL PRIMĂVERII44
organizat la 20 martie 1982 în saloanele hotelului „Păltiniș" 
din Sinaia.

Plecarea — sîmbătă 20 martie, ora 14, de la hotelul In
tercontinental din București. Reîntoarcerea — duminică 21 
martie, in jurul orei 20.

NUMAI

pînă la 25 martie a.c. 
se mai primesc

ABONAMENTE

pentru anul 1982

LA REVISTELE 

„SPORT" 

,.Ș A H" 

și „EDUCAȚIE FIZICA
Șl SPORT"

la orice oficiu poștal, la 
factorii poștali și difuzorii 
voluntari din întreprinderi și 
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)ȘTRI SI AU REFUZAT SINGURI 
I NOU TITLU MONDIAL... SI

I LOTUL REPREZENTATIV „A“ - SELECȚIONATADanemarcei si 
chiar prin 

în fata Sue-

titre formațiile 
îgariei. Altfel, 
țtoria la scor 
si Iugoslavia — in condițiile
rmale ale unor succese ob- 
ute de România si Danemar-

— ar fi iucat Dentru locu- 
e 5—6...
Dealtfel, cumulind Dunctele

realizate de fiecare echipă 
cele 7 partide disputate 
turneul final . (2 p — 
1 punct — meci egal, 
înfrîngere) 'ajungem la 
sament diferit de cel

Ia fineie întrecerii, 
două clasamente.

consemnat 
Iată cele 
fată-n fată

în 
in 

victorie 
0, o — 
un cla- 
oficial.

I ZIARIȘTILOR SPORTIVI 3-1 (2-0)
I (Urmate din pag 2)

IClasament final Clasament pe puncte

1. U.R.S.S. 1. U.R.S.S. 14 p.
2. Iugoslavia 2. România 10 p.
3. Polonia 3— 6. Iugoslavia 9 p.
4. Danemarca Polonia 9 p.
5. România Danemarca 9 P.
6. R. D Germană R. F. Germania 9 p
7. R. F. Germania 7. Ungaria 8 p.
8. Spania 8— 9. R. D. Germană 7 P.
9. Ungaria Spania 7 p.

10. Cehoslovacia 10—11. Cehoslovacia 5 p.
11. Suedia Suedia 5 p.
12. Elveția 12. Elveția 4 p.

I
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care

ei 
De 
în 
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me- 
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Ro- 
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Clasamentul pe puncte, 
'lectă evoluția de ansamblu 
echipelor, excluzînd hazar- 

1 si conjuncturile favorabile, 
fi situat echipa României 
locul II. acordîndu-i șansa 

nalei mari", pe care în în- 
icerea disputată după regu- 
nentele F.I.H. și-a refuzat-o 
igură. Se știe, handbalistii 
stri au pierdut meciul 
ania. deși, din cele 17 
iri disputate între cele 
•matii oină la această

a C.M.. România cîstigase 
țestoase unul la egali ta- 
si pierduse unul... Ce s-a 

;împlat. de fapt. în acel meci 
e ne-a înnegurat sufletele ? 
3izuindu-se pe palmares, sti- 
lu-se în ascensiune de for- 
i (meciul cu Ungaria întări- 
aceastâ convingere), amplifi- 

idu-si optimismul cu contri- 
tia presei (in ziare si la te- 
'iziune. , comentatorii 
animi în pronosticuri : 
Inia si U.R.S.S. își vor 
ta ..finala mare") si în

permanentelor avertismente 
î antrenorilor Nedef si Pană, 
ietii noștri S-AU ȘI VĂZUT 

FINALA, socotind Spania 
victimă sigură. Partida s-a 
mutat în Eissporthalle din 
ankfurt pe Main, un pati- 
ar artificial peste care s-a 
izat un podium. Fără avizul 
misiei de specialitate a F.I.H.. 
ganizatorii au așternut o pe- 
ulă de lac P2 podium chiar 

dimineața acelei zile, fă- 
idu-l la fel de alunecos ca 
patinoarul de dedesubt. în 

gastă situație puțin obișnui- 
Vasile Stingă (cu glezna 

storului drept inflamată de 
entorsa din meciul cu Un- 

ria) la începutul meciului, 
a înăltat si a tras, iag în 
dere-A ^lunecat. Faza s-a re
iat. apdi. întocmai, și Stingă 
renunțat să mai tragă din 

ritură. timorat de oosibilita- 
i unei noi accidentări, ne- 
scriind nici un gol în prima

repriză. Radu Voina si Mări
cel Voinea. cu sechele la ge
nunchi de oe urma unor acci
dentări. și-au temperat si 
zelul, pentru a nu claca 
suprafața alunecoasă. Și. 
timp ce în echipa noastră
instala teama în formația ad
versă îsi făcea loc încrederea 
într-o victorie care să mai 
șteargă ceva din impresia ne
favorabilă lăsată de spanioli 
în evoluțiile anterioare. Ris- 
cînd totul pe»o carte. echipa 
Spaniei și-a întărit replica, 
chiar si cu un ioc de o... du
ritate excesivă (sancționat cu 
7 eliminări, dar netemperat pî- 
nă în final), forța si înver
șunarea ei coborînd formația 
noastră de pe culmile efemere 
ale optimismului exagerat. în 
prăpastia deznădejdii. Doar 
Mircea Bedivan s-a putut des
prinde de atmosfera de com
pletă cădere, dar era mult 
prea puțin...

în mod sigur, 
hică și-a spus 
ciuda faptului 
tiva noastră a 
gătită (doar la 
defensive avînd 
rente, asupra
punem să revenim), că a avut 
un culoar favorabil si că a 
demonstrat. în unele meciuri 
(cu Danemarca. în prima re
priză. cu Suedia, cu Ungaria si 
R. D. Germană, aceste ultime 
partide fiind veritabile demon
strații de virtuozitate tehnică, 
de omogenitate si pregătire 
multilaterală) că se află Ia ni
velul pretențiilor afirmate, de 
a urca pe podium, s-a clasat 
doar oe locul 5. A fost, fără 
îndoială, un accident, creat de 
nefericita coroborare a .unor 
factori nefavorabili, de linsa 
tăriei" de a înfrunta condițiile 
potrivnice, de ușurința cu ca
re — oe parcursul partidei — 
băieții au acceptat înfrîngerea...

Hristache NAUM

labilitalca psi- 
cuvintul. In 

că reorezenta- 
fost bine ore- 
canitolul fazei 
încă unele ca-

cărora ne pro-

ra

LUI OLIMPIC AL SPORTULUI ROMANESC
iet, scrimă, box — sint prio- 
tarc.
ebuie 
«rtivi 
npîce.
box, 

itrcnorilor este 
ai trebuie să adaug că avem 
antrenori (cum sint Nicolae 

iane — luate sau Beatrice 
>is — sărituri) care nu 
ță sarcinilor, obiectivelor 
re ni le-am propus.

Fiecare dintre acestea 
să ofere, pină în 1984, 
de nădejde Ioturilor o- 
Iată de ce consider că 

polo și scrimă numărul 
insuficient.

— Știm că sportivii de 
ișul sînt recunoscuți pentru 
rectitudinea lor. Ce mijloace 
losiți pentru educarea lor în 
iritul dragostei fată de culo- 
le clubului?

— în ultimii 10 ani am avut 
>ar două cazuri (flagrante) de 
disciplină. De fiecare dată 
im adus pe cei vinovati în 
ța colectivului din care fac 
irte: colegii lor i-au judecat
tot ei i-au... sancționat. Nu 

istă mijloc mai bun pentru 
i face pe toți să simtă că 
ci. Ia club, sîntem ca într-o 
milic, intr-un colectiv unit.
— Ce atitudine ati luat fată 
i poloiștii care au părăsit 
nt terenul într-un joc 
;mpionat ?

— în afara măsurilor juste 
ncționare dictate de fcdera- 
*. am analizat cu simț de 
spundere în fața întregului 
lectiv abaterea respectivă, 
ire nu ne face cinste.
— Și o ultimă întrebare: pe 
ne vă bizui ți la ora actuala, 
mtru prortrovarea, nînă în 
34, în Iotul olimpic ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Repriza secundă avea să se 
desfășoare în întregime ia lu
mina reflectoarelor (așa cum 
se va iuca meciul de la Bru
xelles cu Belgia). Selecționata 
ziariștilor si-a schimbat. in 
mare măsură componenta, 
pentru a fi rulați ’oti cei con- 
vocati si iocul ei avea să de
vină mai consistent, mai vigu
ros. îndeosebi în atac. Dealt
fel. prima ocazie de gol de 
dună pauză i-a aparținut, dar 
în min. 53 Paraschi z într-un 
exces de zel. a driblat inutil 
la 7 metri de poartă si a irosit 
marea ocazie de care a bene
ficiat. Si dacă tu nu înscrii, 
o face partenerul de ioc ! în 
min. 63. o frumoasă centrare a 
lui Orac a fost fructificată de 
către TURC’J care, nemarcat, 
a reluat cu capul în gol din 
apropiere. Selecționata părea 
descumpănită de proporțiile 
scorului, dar avea să dovedeas
că resurse nebănuite. în min. 
67. Cîmpeanu II a făcut un 
adevărat slalom printre apără- 

urmă. a

care l-a 
Mora-

tori si în cele din
fost faultat la 8 metri de poar
tă. Penalty clar, oe 
executat PARASCHIV :
ru a atins balonul dar nu a 
putut evita solul. A urmat o 
perioadă de dominare a Se
lecționatei. cu trei mari ocazii

de gol. dar 
finalizate : 
Iamandi a 
poartă apoi, 
un reușit 
Ralea a șutat din apropiere în 
plasa laterală, pentru ca peste 
două minute Iamandi din po
ziție bună, să suteze din nou 
imprecis. Si finalul i-a aparți
nut. dar in min. 80. în fază de 
gol Munteanu II a fost tinut 
în careu însă arbitrul n-a a- 
cordat penalty-ul cuvenit, pen
tru ca în min. 88. Cîmneanu II 
și Iamandi să rateze ne rînd.

Arbitrul D. Petrescu, ajutat 
de M. Huștiue si P. Seceleanu. 
a condus cu greșeli formațiile :

LOTUL REPREZENTATIV 
,.A“ : Moraru — Rednic. Ște- 
fănescu (min. 46 M. Marian), 
Iorgulescu. Stănescu (min. 82 
Zare) — Ticleanu (min. 46 An- 
donc). Augustin (min 76 Geol- 
gău). KIein — Gabor (min. 55 
Pctcu). Tuvcu (min. 75 M. San
du). Bălăci (min. 55 Orac).

SELECȚIONATA ZIARIȘTI
LOR 
(min.
Dinu 
.colas 
rea nu 
— Paraschiv. T. 
Cîmpcanu II). 
Cîrtu (min. 46 
du II (min. 46 Ralea). Giuchici 
(min. 46 Nedeicu II).

care nu au 
în min.
trimis oe 
în min. 70.

,.un-doi“ cu

i fost
69, 

lingă 
după 

Popa.

SPORTIVI : Ducadam 
46 Ca vai) — Cojocaru, 
(min. 55 Naghi). A. Ni- 
(min. 46 .Cazan). Ungu- 
(min. 46 Munteanu II)

Stoica (min. 46 
St. Popa — 
Iamandi). Ra-

ȘTIRI...
e TURNEUL DE LA TAȘKENȚ 

REZERVAT REPREZENTATIVE
LOR DE JUNIORI. Marți s-au 
disputat alte meciuri (din cadrul 
turneului de la Tașkent tezervat 
selecționatelor de juniori). înche
iate cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — România 1—0 (0—0).

ȘTIRI ȘTIRIȘTIRI
R.S.S. Gruzia — Polonia 1—0 
(1—0), Ungaria — R.S.S. Uzbekis
tan 2—2 (2—1).

© AZI, ÎN CAPITALA, va avea 
loc un meci amical1 între forma
țiile bucureștcne I C.S.I.M. și Ra
pid. partida se va desfășura pe 
terenul I.C.S.I.M., de la ora 15,30.

Fotbalul la cota exigențelor

SĂ ÎNVĂȚĂM BINE
S-a spus de multe ori, și in 

cele mai diverse Împrejurări, 
că fotbalul nostru dispune de 
numeroși jucători buni, chiar 
foarte buni, nu puțini dintre ei 
comparabili cu marile vedete 
continentale, apți să facă parte 
din orice selecționată interna
țională. lordachc, Moraru, Ște- 
fănescu, Bălăci, lordănescu, Di- 
nu, Samcș, Dudu Georgescu, 
Beldeanu, Radu II sînt 
citeva dintre numele de 
liști, în prezent încă în 
tate, care confirmă, prin 
rea lor individuală, 
de mai sus.

Avem jucători buni și, to
tuși, paradoxal oarecum, nu 
avem și un fotbal bun. Și a- 
cșasta cam de multă vreme. 
De ce ?

Pentru că jucătorii noștri 
buni și chiar cei foarte buni u- 
neori, — în ciuda unei mari 
dexterități în manevrarea min
gii. a unor execuții tehnice de 
dificultate — nu reușesc, în 
joc, în jocul cu miză, să-și ex
prime, la o cotă reală, valoa
rea, efortul lor, de regulă ne
convergent în raport cu nevoi
le echipei, cu ideea sa de ac
țiune, rămînînd, în aceste con-

2 ________  g
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— Pe cinci dintre poioiști: 
Ivan Fejer, Dorin Costrăș, Cor
nel Gordan, Robert Pantea și 
Zoltan Ileș, pe boxerul Mihai 
Mikloș și pe săritoarea Cristina 
Szakacs. Sint convins insă că 
peste un an lista va fi mai 
mare. Sportivii clubului Crișul 
sint deciși să atace cu toate 
puterile căile de acces spre Io
turile olimpice!

Adrian VASILIU

I
I
I
I

finalitate compe- 
cineva, cu ani în

doar 
fotba- 
activi- 
valoa- 

afirmația

STI PROCURAT BILETE (II NUMERELE PREFERATE?

Agențiile Loto-Pronosport va stau la dispoziție puia sim- g 
bătă 13 martie inclusiv.

FIECARE VARIANTA JUCATA, O POSIBILITATE DE $ 
A OBȚINE :

© Autoturisme ..Dacia 1 300“
• Cîștiguri in bani între 50.000 si 100 lei. $
NU OCOT.TȚT PRILEJUL DE A VA NUMĂRA PRINTRE 0 

MARII CTȘTTGÂTORI ’ Perseverența și inspirația vă pot a- 
duce frumoase satisfacții ! g

CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI

Surprizele etapei de 
nicâ. la A“ și ia „D“, 
explicate desigur, din ___
multe unghiuri de vedere. Ne 
vom opri la trei asemenea re
zultate : U.T.A.
0—1. Sportul 
„Poli* Timișoara 
trolul Ploiești — 
șa 1—1.

Aceste partide 
duse de arbitri 
eșaloanele respective. Ei 
numesc Florin Topescu. Mir
cea Neșu și Ion Velea, ultimii 
doi, pînă nu demult, apreciați 
jucători. Debuturi cu dreptul, 
cum și-ar dori fiecare arbi
tru. Nu vom exclude 
ția echipelor și partea 
merit și de... vină în

i I

dumi- 
pot fi 

mai

— F.C. Olt 
studențesc —

1—1 și... Pe- 
Carpați Mir-

au fost con- 
debutanti in 

' se

evolu- 
lor de 
stabili-

rea rezultatelor amintite, 
cu siguranță, și cei trei 
butanți au contribuit 
imparțialitatea tor la anularea 
clasicului ..procentaj pentru 
gazde" și la consemnarea u- 
nor surprize.

Un semn în plus că acțiunea 
de întinerire a lotului de ar
bitri eu elemente talentate, de 
curaj, dc ținută morală repre
zintă o reușită care trebuie 
continuată. Credem că impar
țialitatea debutanților va 
susținută și de mai vechii 
valeri ai fluierului, astfel 
cit balanța dreptății să 
afle permanent în echilibru, 
în orice partidă. Ce-ar fi să 
existe și an ,.clasament al a- 
devărului*4 pentru arbitri ? 
N-ar stimula el. oare, și mai 
mult aplicarea uniformă a re
gulilor de joc. dispărînd dis
crepanța 'uneori supărătoare) 
dintre un regulament pentru 
gazde și altul... pentru oas
peți ? Un răspuns afirmativ, 
exprimat prin prestații de-o 
obiectivitate totală, n-ar face 
decît să contribuie la crește
rea valoriț...arbitrajelor și spec
taculozității. a calității jocu
rilor în general. Cele trei de
buturi reușite obligă !

Mirceo M. IONESCU

actuale

JOCUL!

Dar, 
de- 

prîn

fi 
ca- 
în- 
se

diții, lipsit de 
titivă. Spunea 
urmă — și era mult adevăr în 
spusele sale — că dacă ar fi 
să-i judecăm pe fotbaliștii noș
tri fruntași (și, am zice, nu 
numai pe ei) după ceea ee rea
lizează de pildă, la antrena
mente, la încălzirea dinaintea 
meciurilor sau in partidele a- 
micale, dacă ar fi să-i apre
ciem după „figurile liber a- 
lese" cu balonul, executate la 
cel mai înalt nivel de măies
trie, s-ar părea că nu am avea 
prea mulți rivali in lume. A 
trebuit însă săr ratăm citeva 
calificări într-o scrie de tur
nee finale ale unor campiona
te mondiale și europene, ulti
ma dintre ele cea care nc-a 
produs cele mai mari insatis
facții, în toamna anului tre
cut ; a mai trebuit să vină, nu 
de mult, un I.F.K. Goteborg la 
București sau, mai recent, un 
Bayern Miinchen la Craiova, 
ca să ajungem la concluzia (să 
sperăm, mai bine-zis, că s-a a- 
juns la această concltizie) că 
una este să te joci cu mingea 
de fotbal și ALTA ESTE SA 
JOCI... JOCUL de fotbal. Adi
că cu o rațională circulație* a 
jucătorilor și a balonului in 
timpul tactic, cu marcaj și de
marcare, cu dublaj in apărare, 
cu sprijinul coechipierului sau 
coechipierilor in atac, cu ac
țiuni bine gîndite și corect e- 
xecutate pentru a putea reuși. 
Toate acestea bineînțeles, PRE
GĂTITE. pină in cele mai mici 
amănunte, în ANTRENAMENT. 
Inclusiv tot ceea ce ține de 
cunoașterea regulamentului, pe 
care, fie vorba-ntre noi, încă 
destui jucători divizionari nu-1 
prea cunosc, motiv pentru care

numărul cartonașelor galbene 
- și roșii atinge cifre greu de 
acceptat.

Să se
Acesta
tul de 
chipele 
iași în

învețe, deci, bine iocul! 
ar trebui să fie cuvîn- 
ordine pentru toate e- 
și jucătorii noștri frun- 
cadrul presupuselor și 

așteptatelor 
fotbal mai 
tiv, capabil 
prezentare 
internațională. Dar, 
despre NECESITATEA 
ȚARII JOCULUI, nu ni se pare 
deloc de prisos a mai reaminti 
că, de o bună bucată de timp, 
o astfel de problemă a fost 
tratată, la noi. cu o anumită 
doză de superficialitate, aproa
pe la toate nivelurile, incepînd 
dc la copii și juniori și ajun- 
gînd pînă la echipele repre
zentative. In aceste condiții, 
jocul a fost deprins mai mult 
„după ureche" și nu „după no
te", așa cum se obișnuiește as
tăzi in activitatea de mare per
formanță. De aici și una din 
principalele explicații.

Exemplul multor formații, 
care, de-a lungul anilor, s-au 
impus, înainte de orice, printr-o 
foarte 
lui — 
altele, 
Rapid, 
mult decît edificator. Cum de
altfel trebuie apreciate și stră
daniile din ultima vreme ale 
unor echipe ca Universitatea 
Craiova, Dinamo, Corvinul, 
F.C. Olt și, mai recent. Steaua, 
de a da jocului conținut real 
și o idee.

Primăvara fotbalului nostru 
are. însă, nevoie de cit mai 
multe asemenea flori 1

Mthai IONESCU

eforturi pentru un 
bun, mai competi- 
să ne asigure o re- 
onorabilă în arena 

vorbind 
INVA

bună cunoaștere a jocu- 
așa cum au fost, printre 
I.T.A.. C.C.A., Dinamo, 

Petrolul — este mai

ADMINISTRAȚIA Dt SIA1 LOIO PRONOSPORI INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI...

Pentru participanțli la atracti
vul concurs Pronosport de la 
sfîrșitul acestei saptâmini, ofe
rim ca sursă suplimentară de 
inspirație pronosticurile tăcute de 
fostul international Nicolae Do- 
brin, actualmente ant'OX prin
cipal al formației F.C.

I. - '
II.
X ; 
tul
Constanta 
— „Poli" 
Moreni
Min. ilba ____ ,
V1H. Avellino — Napoli X ; IX. 
Como — Ascoli 1 ; X. Genoa —

t < Seș:
Corvinul — Steaua â X, 2 ; 

Progresul — F.C.M. t»<n,ov 1. 
III. „U“ Clul-Napoea —3por- 
I, X l IV. F.C. Olt — F.C.

1 ; V. C.S. Tirgoviște 
Timișoara 1 ; VI. FI.

Petrolul 1, X ; VII. 
— F.C.. Baia Mare_l I

Inter X, 2 ; XI. Milan — Catan
zaro 1 ; XII. Roma — Juventus 
2 : XIII. Torino — Fiorentina X.

Astăzi este ultima zi de parti
cipare la tragerea obișnuită Loto 
de miine, 12 martie 1982. Nu 
pierdeți prilejul de a vă numă
ra și dv. printre marii ciștigători 
la acest avantajos sistem de 
joc :

NUMEBELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES 
MARTIE 1982

EXTRAGEREA
24.

EXTRAGEREA
30 39 41.

FOND TOTAL 
1.124.466 lei din 
RETORT LA CATEGORIA L.

DIN io

I : 42 2 22 13 38

a Il-a : 38 34 23

DE C1ȘT1GURI: 
care 17.668 lei



LUPTĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI
ÎN CONCURSURI INTERNAȚIONALE

Sportivi fruntași din loturile 
reprezentative de lupte greco- 
romane și libere susțin vineri, 
simbătă și duminică importan
te verificări peste hotare în 
vederea apropiatelor campiona
te europene.
• La turneul internațional 

de lupte greco-romane de la 
Szekesfehervar (R.P. Ungară) 
vor participa echipele reprezen
tative ale Bulgariei, Iugoslaviei, 
Poloniei, României, Suediei, 
Uniunii Sovietice și țării gazdă. 
Iată selecționata țării noastre: 
M. Cișmaș și M. Ștefan (cat. 
52 kg). C. Filipov (57 kg), G. 
Dumitriu (62 kg). D. Obrocca

(68 kg). Șt. Rusu (74 kg), I. 
Draica (82 kg), P. Dicu (90 kg), 
V. Andrei (100 kg) și V. Dolip- 
schi (+100 kg). Echipa este în
soțită de antrenorul emerit Ion 
Corneanu.
’ • La turneul internațional de 
lupte libere de la Haskovo 
(R.P. Bulgaria) vor participa 
din țara noastră sportivii N. 
Hîncu și Gh. Neagoe (48 kg), 
C. Goraș (52 kg), A. Neagu 
(57 kg), Tr. Marinescu (62 kg), 
C. Tămăduianu (74 kg), Gh. 
Fodore (82 kg), Gh. Broșteanu 
(90 kg) și A. Ianko (+100 kg). 
Antrenor — Vasile Iorga.

TURNEUL DE ȘAH
JAKARTA, 10 (Agerpres). In 

runda a 23-a a turneului inter
national de la Denpasar (Indone
zia), Florin Gheorghiu a cîștigat 
la Rodriguez. Matanovici a pier
dut la Chandler, Sampuov la So- 
sonko. Henley l-a învins pe Han- 
doko și Kurajita pe Bahtljar. 
Partidele Keene — Ribli, Hort — 
Spasov, Belon — Browne, Csom 
— Miles s-au terminat remiză.

Clasamentul : Browne 16 p,
Henley 15,5 p, Chandler 15 p (1), - 
Kurajita 15 p, Hort, Miles cite 
14,5 p, Christiansen 14 p (2), So-

PATINATORI ROMANI
In concursul internațional de 

patinaj viteză (nrobe de poliatlon 
si sprint) desfășurat la Karl 
Marx-Stadt, sportivii români au 
obținut următoarele locuri : 509 
ni — 1. A. Hoffmann (R.D.G.) 
40,10, ...3. I. Opincariu 40,96, ...6. 

T. Kopacz 41,18 ; 3 000 m — 1. 
Hoffmann 4:12,16, ...4. Kopacz
4:20,0, ...7. Opincariu 4:25(53; 1500 
m — 1. Hoffmann 2:00,84, ...3. O- 
pincariu 2:05,93, ..8. Kopacz
2:07,50 ; 5 000 m — 1.. Hoffmann 
7.32,9, ...8. Opincariu și Kopacz
7:49,5. în cursele de Sprint : 500

TELEX
atletism • Campionatul mas

culin de cros al Angliei, la Leeds! 
a fost cîștigat de Dave Clarke.

BASCHET • La Llnz, în finala 
'„Cupei Liliana Ronchetti" (f), 
Spartak Moscova — Kralovopols- 
ka Brno 89—68 (42—43).

CICLISM • Bernard Hinault a 
cîștigat a 9-a ediție a „Turului 
Corsicel", urmat la 5 secunde de 
compatriotul său Pascal Simon și 
la 18 secunde de ămericanul, 
Greg Lemond.

HALTERE • La Frunze, sovie
ticul Aleksandr Pervîi a stabilit 
un nou record mondial al cate
goriei mijlocie (82,5 kg) la stilul 
„aruncat" cu 223,5 kg. (Vechiul 
record : 223 kg, Iuri Vardanian).

HANDBAL • Echipa feminină 
a Japoniei, aflată în turneu în 
Cehoslovacia, a întîlnlt la Praga 
selecționata țării gazdă. Handba
listele cehoslovace au cîștigat cu 
28—22.

tenis • In primul tur al tur
neului de la Bruxelles : Connors 
— Tarr (S.U.A.) 6—4, 6—2 ; Geru- 
laitis — Chatman (S.U.A.) 4—6,

1 7—5, 6—4 ; Boileau (Belgia) —
Soares (Brazilia) 3—6, 6—4, 6—2. 
• In turneul feminin de la Da
llas (Texas) : Kathy Horvath — 
Lucia Romanov 6—3, 6—1 ; Kathy 
Rinaldi — Bonnie Gadusek 6—4, 
6—4 ; Peanut Louie — Pat Medra- 
do 1-6, 6,-3, 6-2 ; Eva Pfaff—Hele
na Sukova 6—4, 7—6 ; Iva Buda- 
rova — Claudia Monteiro 6—1, 
C—1 ; Pam Casale — Andrea Land
6— 4, 7—5. • In turneul de la
Miinchen : Tomas Smld — An
dreas Maurer 6—4, 6—2 ; Van Wl- 
nitsky — Pattison 8—7, 6—2, 6—4; 
Barazutti — Sandy Mayer 2—6,
7- 5, 6-4.

UN PRIM PAS SPRE MODIFICAREA IERARHIILOR ÎN ATLETISM ?
cuCu multe vedete, dar și 

destule absențe, cu victorii . 
performanțe așteptate, dar și cu 
surprize ce pot fi considerate un 
prim pas spre modificări de ierar
hii, cea de a 13-a ediție a cam
pionatelor europene de atletism 
pe teren acoperit, găzduite de 
Palazzo dello Sport din Milano a

campioană olimpică de la Miitn- 
chen, care ține, probabil, ca sfir- 
șitul de carieră să fie la fel de 
spectaculos precum debutul.

Sprintul scurt „clasic4* (pentru 
sală) a desemnat campionii aș
teptați : Marlies Go.hr (7,11, la o 
sutime de record) — Ludmila 
Kondratieva a reintrat, dar a ra-

sonko 14 
sov -cite 
cite 12,5 
jah cite
12 p. Matanovici 10 p etc.

DIN INDONEZIA
p (1), Gheorghiu, Spa- 
13,5 p, Radulov, Keene 
p (1), Hulak, Ardians- 
12 p, Ribli, Csom '

• înaintea ultimei runde, 
turneul zonal de la Erevan 
care participă jucători sovietici), 
conduc Psahis și Iusupov cu cîte 
9,5 p, urmați de Tukmakov 9 p, 
Gheller 8,5 p și Dorfman 8 p. 
Primii trei clasați și-au asigurat 
calificarea turneele interzo-

LA KARL MARX-STADT
m — 1. U. Mademann (R.D.G.)
38,80, ...6. D. Jenei 40,83 ; 1 000 m 
— 1. Mademann 1:18,56, ...3. Jenei 
1:23,37. în probele feminine : 500 
m — 1. Karin Busch (R.D.G.)
42,19, ...4. Eva Șandor 44,57 ; 1 000 
m — 1. Busch 1:23,8, ...5. Șandor 
1:31,6.

BOXERUL GEORGICĂ BUNICI
ÎNVINGĂTOR

LaROMA. 10 (Agerpres).
Mestre a început un turneu in
ternațional de box. în cadrul 
primului tur. la categoria semi
grea. pugilistul român Georgi- 
că Donici l-a învins, prin a- 
bandon în rundul al doilea, pe 
egipteanul Mohamed El Gawal. 
La „pană". Vincenzo Limalola 
(Italia) l-a întrecut la puncte 
pe Mohamed Higazi (Egipt), 
iar Aii Ben Maghenia (Fran
ța) a dispus, la puncte. 
Rene Wagner (Elveția).

de

Jarmila Krațochvilova a cîștigat cu 
finală a alergătoarelor pe 400 m.

în aer
la A-

la Mi-

dat, practic, startul unui sezon 
dominat de importanța altor cam
pionate europene — cele 
liber, din septembrie, de 
tena.

Ce spun rezultatele de 
lan o ?

în privința valorii performanțe
lor învingătorilor . și a nivelului 
de ansamblu al probelor, se de
tașează cele două probe de sări
tură în înălțime. Simbătă, în con
cursul masculin, Dietmar M(jgen- 
burg, Janusz Trzcpizur și Roland 
Dalhauser au adus în „Palasport4* 
umbra lui Vladimir Iașcenko (2,35 
m în martie 1378). A cîștigat 
uriașul vest-german (2,01 m) cu 
2,34 m, la un centimetru de re
cordul mondial de sală, Trzepizur 
și Dalhauser (ambii 2,32 m) sta- ' 
bilind noi recorduri personale. 
Să notăm că pînă la campiona
tele europene nu se sărise 2,30 m 
în acest sezon indoor.

Tot un trio a făcut și farme
cul concursului feminin. Ulrike 
Meylarth, Andrea Bienias-Reich- 
stein și Kataiin Sterk au sărit 
1,99 m (recorcț european), fiind 
departajate doar de numărul de 
încercări. A cîștigat fosta precoce

PE GHEATA SI PE ZAPADAa a
HELSINKI. Pentru a doua 

oară consecutiv, „Cupa mon
dială" la bigtlon a fost cîștiga- 
tă de Frank Ulrich (R.D.G.) cu 
146 p. El a fost urmat de Mat
hias Jakob (R.D.G.) 143 p și de 
Kjell Soebak (Norvegia) 137 p.

INZELL. Concursul de pati- 
naj-viteză „Patina de aur" a 
fost cîștigat, la poliatlon, de o- 
landezul Hilbert van der Duin 
cu un total de 163,805 p. în în
trecerea sprinterilor, pe primul 
loc s-a clasat canadianul Gae- 
tan Boucher cu 150,680 p.

SAPPORO. Cursa de schi- 
fond pe 15 km a revenit japo
nezului Kiyoshi Hayasaka cro
nometrat în 45:23,7, urmat de 
norvegianul Tore Gullen cu 
45:32,2. în proba de sărituri pe 
primul loc s-a clasat Hirozaku

cu 241,2 p (să- 
106,5 m).
Cursa de schi- 
km), desfășura-

Yagi (Japonia) 
rituri de 104 și

TELEMARK, 
mare fond (55 
tă între Hayward și Telemark 
(Wisconsin), a fost dominată de 
suedezul Olaf Hassis înregis
trat cu timpul de 2.42:09,0. Pe 
locul secund s-a clasat norve
gianul Jan Bjorkheim cu 
2.42:12,0.

COPENHAGA. în capitala 
Danemarcei au început întrece
rile campionatelor mondiale de 
patinaj artistic. în prima zi a 
avut loc programul impus al 
probei masculine. Pe primul 
loc se află Jean-Christophe Si- 
mond (Franța), urmat de ame
ricanii Scott Hamilton și David 
Santee.

ÎN CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

tanță (3—2), apoi după un șut 
violent în bară al lui Vlad 
Hagiu, păzit cu strășnicie in 
partida de ieri, Gabriel Arsene 
a majorat diferența dintr-un 
penalty (4—2).

Au urmat minute întregi de 
joc pasionant. Rapid a simțit 
că poate obține decizia și a 
încercat să forțeze. Dinamo 
însă, nu a renunțat nici un 
moment la luptă, mizînd însă 
prea mult pe angajarea cen
trului fix. Ciobăniuc pentru 
Dinamo (la „om în plus") și 
același Gh. Ilie (gol parabil), 
apoi Moiceanu la o eliminare 
ușor dictată împotriva lui Ar
sene și Sehervan (după o 
splendidă combinație cu Olac) 

ultimu- 
, --------- să ră

pună aceeași (6—4) în fa
voarea giuleștenilor. Va reuși 
oars Rapid să învingă pen
tru prima oară pe Dinamo în 
acest campionat ? După evo
luția de pînă atunci, totul era 
posibil...

Finalul însă a aparținut ca

au făcut ca înaintea 
lui „sfert", diferența

tegoric liderului, care simțind 
că forțele adversarilor slă
besc văzînd cu ochii a atacat 
violent. Pe rind, Dinu Popescu. 
Hagiu (din 4 m) și din nou 
Moiceanu au întors pur și 
simplu rezultatul : 7—6 pen
tru Dinamo în min. 25. Cu un . 
ultim efort, echipa feroviară 
a reușit să restabilească e- 
chilibrul exact cind mai erau 
48 de secunde de joc ; Gh. 
Ilie, într-o acțiune personală, 
a fost faultat de Ciobăniuc, iar 
Arsene a transformat cu 
calm imperturbabil 
la 4 metri. Iar în ______
elevii lui Cornel Rusu au 
șit să păstreze rezultatul, 
dinamoviștii au beneficiat 
„om în plus".

Remiză echitabilă după 
pectul jocului, Moiceanu 
Ardeleanu ni s-au părut __
mai inspirați jucători ai lide
rului, în timp ce de la Rapid 
s-au detașat Florin Slăvei, prin 
cîteva intervenții spectaculoa
se și Gh. Ilie. Bun arbitrajul 
cuplului V. Medianu — V. Bur- 
dea.

un
lovitura de 
continuare, 

reu-

as- 
și 

cei

In primul meci al pro.gram.u- 
lui de ieri, cealaltă fruntașă 
a primei divizii, Crișul Oradea, 
a surclasat pur și simplu for
mația bucureșteană Progresul: 
16—6 (5—2, 3—1, 3—1, 5—2). O- 
rădenii, fără căpitanul lor Ivan 
Fejer (suspendat pe două eta
pe), au atacat în permanență, 
folosind cu multă insistență 
contraatacul. Claudiu Rusu (5), 
golgeterul campionatului, îm
preună cu Cornel Gordan (6) 
și Dorin Costrăș (3) au alcă
tuit o tripletă căreia poloiștii 
bucureșteni nu au putut să-i 
facă față. Celelalte goluri ale 
învingătorilor au fost realizate 
de Garofeanu și Bone. De la 
învinși au marcat Manea (2), 
Teodorescu (2). (Florincescu si 
Dingu. Au condus corect R. 
Schilha și D. Paraschivescu.

In ultimul meci al zilei 
ința Cluj-Napoca — 
Triumf București 7—5 
2—2. 2—1 1—1).

Astăzi, de la ora 16,30
programate meciurile: Progre
sul — Dinamo, Rapid — Voința 
și Crișul — Triumf.

; Vo- 
C.S.Ș. 
(2-1,

sînt

mare avans întrecerea 
Telefoto: 4P-Agerpres

startul în finală și nu a ur- 
pe podium — șl Marian Wo-

tat
cat . .__
ronin care speră, probabil, să e- 
galeze numărul victoriilor (7) lui 
Valeri Borzov... Gesine Walter 
(22,65 — 22,80) și Erwin Skram-

rahl (20,99 — 21,18), recordmai 
mondial „de sezon* la 200 > 
(probă nouă) și-au onorat șai 
sele. Uimitoare, în continuar 
jarmila Krațochvilova, care a m 
smuls 5 sutimi (49,59) propriul 
record pe 400 m, cu gîndul la c 
în aer ' ~~ " ' ~~
(48,60). 
să nu 
coborît 
secunde ________  __

Spectaculos ca întotdeauna, s 
mifondul a infirmat în mai toa 
probele „șansele hîrtiei", doi 
Gabriela Dorio părînd a priori 
campioană logică. Cea mai cat 
gorică victorie — o spun rezu 
țațele, dar și impresia vizuală 
este cea reușită de Doina M 
linte la 800 m, în singura prol 
de semifond care aducea la sta 
o deținătoare de record mondi 
de sală (Martina Steuk, 1:51 
chiar în acest sezon !).

Săriturile „pe orizontală** n-i 
împlinit în general, așteptări) 
Cu totul surprinzătoare sînt co 
traperformanțele săritoarelor 
lungime Svetlana Vaniușina (6, 
m în ianuarie, 6,43 m la Milan 
și Hcike Dautc (6,91 m în va 
trecută, 6,33 m acum). Proba s 
milară masculină este departe < 
a ieși, din criza care durează i 
câțiva ani (estompată pent] 
scurtă vreme de strălucirea m 
teorie# a lui Lutz Dombrowsk 
La fel de evident este și recul 
aruncătorilor de greutate, acce 
tuat de absența pieselor gre 
(Ilona Slupianek, Udo Bayer) 
de declinul unor foste gloj 
(Helena Fibingerova). în schim 
săritura cu prăjina păstrează șt 
cheta sus, aducînd pe podiu 
trecutul (Wiadislaw Kozakiewic: 
prezentul (Konstantin Volkov) 
— poate — viitorul (Viktor Sp 
sov)...

Oricum, pentru noi, acest „E 
roindoor 82“ rămîne drept mome 
al afirmării depline a Doinei M 
linte, noua lideră a serr. dul 
nostru feminin. Și a cerni eoni 
nental...

liber al Măritei Ko< 
Puternica Jarmila est 
uităm, singura care 
sub bariera celor 50 < 
în concursurile de sal

Vladimir MORARU

JURNAL „EL MUNDIAL"

PREGA TIRILE FOTBALIȘTILOR BRAZILIEI
Corespondentă din Sao Paulo
Telă Santana, calmul antrenor 

al selecționatei Braziliei pentru 
_,El Mundial", a făcut cunoscut 
că la 21 aprilie va definitiva lista 
celor 22 de selecționabili. Dar, cu 
un lot ldrgit el a și început pre
gătirile pentru marea campanie 
din luna iunie, cind va incerca 
sd recucerească titlul mondial. 
30 mai, caravana braziliană 
pleca spre Europa.

Febra „Cupei Mondiale" a 
ceput mai de mult in această 
tinsă țară din America de Sud. 
Fotbalul constituie aici o pasiu
ne atit de mare, incit tot ce se 
leagă de campionatul mondial 
face obiectul unor discuții publica 
in ziare, la radio și televiziune, 
cu atit mai mult cu cit presa 
mondială acordă echipei braziliene 
prima șansă la ediția spaniolă a 
„Cupei Mondiale". Comentariile 
sint primite cu interes, dar și cu 
multă precauțiune.' Cel puțin Tel6 
Santana, care a condus cu pri
cepere selecționata in diferite în
treceri, izbutind victorii răsună
toare contra echipelor R.F. Ger
mania, Angliei etc. atrage atenția 
că nimeni nu trebuie să afișeze 
o autolncredere exagerată. Fot- . 
balul are surprizele sale și fle
care partidă ascunde necunoscute 
care trebuie rezolvate la momen
tul oportun. Telă intenționează să 
instaureze un spirit de prudență 
și să nu lase jucătorii să fie in
fluențați de 
rat.

Antrenorul 
de pregătire 
prima escală 
Portugalia. Lotul va fi canto lat 
la castelul Sete Ais, la Sintra sau 
la Vila Asoteis, la Algarve. Loca
litățile sint situate in sudul Por
tugaliei. De aici, brazilienii vor 
pleca la 3 iunie spre Sevilla, 
unde vor fi organizate jocurile cu 
U.R.S.S., Scoția și Noua Zeelan- 
dă. Cantonamentul spaniol tși va 
avea reședința la Parador Car
mona, la 30 km de Sevilla. Din
tre acești trei adversari, toată

La 
va

tn- 
in-

un optimism exage-

a explicat că planul 
e gata. La 30 mai 
europeană va fi in

lumea este de acord că echl, 
U.R.S.S. este cea mai puterni 
concurentă in grupă. Nu se ui 
că selecționata sovietică a învt 
Brazilia chiar pe teren brazilian 

După scorul egal (1—1) cu C 
hoslovacia, cind gazdele n-< 
strălucit, selecționata E-r^xiliei 
juca la 21 martie cu MF. GE) 
MANIA, pe ,,Maracana“, din B 
de Janeiro și la 9 mai cu PO) 
TUGALIA, la San Luiz, în st 
tul Marabhao. Alte două jocu 
sînt in proiect, toate cu intenț 
de a asigura coeziunea -formații

Cantonamentul pe teritoriul br 
zilian va fi la Belo Horizonte, 
localul clubului Cruzeiro. E vor< 
de una dintre cele mai perfecți 
nate instalații din lume, cam 
fel cu acea a lui A.C. Mila 
Construcțiile au fost termina 
după cinci ani de muncă, cupri 
zînd in afară de terenuri de a 
trenament, clădiri care adăposte 
dormitoare, saloane, bibliote^ 
sală de spectacole, cabinete m 
dicale ultra-moderne, sauna și t 
parc imens, cu piscine. Prin u 
mare, un loc ideal de pregăti 
și odihnă. Partea interesantă co 
stă in amenajarea unei cabin 
înaltă de 5 metri cu viziune pe 
fectă asupra terenului de antr 
nament, cu instalații de mior 
foane și diferite cutii acustic 
de unde antrenorul conduce a 
trenamentul.

PEDRO VILLA

DE PRETUTINDENI
• La Mar del Plata, în meci 

de pregătire pentru C.M. : Argen
tina — Cehoslovacia 0—0. Agen
țiile de presă relevă comportarea 
excelentă a oaspeților în frunte 
cu fundașul Fiala, care l-a ani
hilat pe Maradona. Formațiile. 
ARGENTINA : Baley — Olguin, 
Van Tuyne, Trossero, Tarantini, 
Barbas, Bulleri, Maradona, Cal
deron, Hernandez, Valencia (Cha- 
porro). CEHOSLOVACIA : Strom- 
zik — Rada, Radimec, Fiala, Bar- 
mos (Kokocka), Kozak, Sreiner, 
Pelec, Janecka (Wizek), Jarolin, 
Nehoda.
• Președintele F.T.F.A., Joao 

Ilavelange, a anunțat că pentru 
găzduirea turneului final al C.M. 
din 1990, și-au depus candidatura, 
pînă acum următoarele țări : 
U.R.S.S., Iugoslavia și Italia.
• Noul secretar general al 

F.I.F.A., Sepp Blater, a declarat 
că forul soccerului .mondial are 
numeroase probleme de rezolvat, 
printre care și organizarea unor 
campionate mondiale pe... teren 
acoperit, pentru copii între 14 și 
16 ani, și pentru femei, regle-

mentarea numărului echipei 
participante la turneul olimpic.

@ Fostul internațional Alfrei 
di Stefano a declarat, fără ecl 
voc, că în finala „Mundialulu 
se vor întîlni Spania cu Arge 
tina.

O Trei jucători din lotul lărj 
al R. F. Germania sînt în pr 
zent accidentați, și se pare 
antrenorul Jupp Derwali va tr 
bui să renunțe la el pentru „ 
Mundial“: Hansi Miiller (Stut 
gart), Felix Magath (Hamburg 
S.V.) și Schuster (C.F. Bare 
lona).
• Cu prilejul meciului Brazi) 

— Cehoslovacia (1—1), Jairzin) 
s-a retras din activitatea cor 
petițională la vîrsta de 38 de ai 
El a fost sărbătorit cu aceas 
ocazie pentru cea de a 100-a pr 
zență în reprezentativa 
liană.
• Miercuri, la Atena, 

meci internațional amical, 
U.R.S.S. a învins cu 2—0 
selecționata Greciei. Punctele e 
fost marcate de Cervenkov (mi: 
39) și Buriak (min. 50).

bra:

într-r 
echii 
(1-
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