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In spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

„DACIADA" TREBUIE SĂ SE AFIRME TOT MAI 
PUTERNIC, CA 0 URIAȘĂ MIȘCARE DE MASĂ

„Să facem, deci, în așa fel incit marea competiție spor
tivă națională „Daciada*  să cuprindă, practic, în cadrul ei, 
întregul tineret al patriei, să se afirme tot mai puternic ca 
o uriașă mișcare de masă, care să asigure participarea ce
lor mai largi categorii de oameni ai muncii de la orașe și 
sate la practicarea organizată și sistematică a exercițiilor 
fizice, sportului și turismului — acesta fiind obiectivul funda
mental pus de partid în fața mișcării noastre sportive in 
această perioadă...**.

în fața mișcării noastre sportive in

NICOLAE CEAUȘESCU
Manifestare sportivă de o 

amploare fără precedent, orga
nizată din inițiativa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tarul general al partidului nos
tru. „Daciada" se înscrie, la 
fiecare ediție, ca o acțiune 
prioritară în planurile de dez
voltare a activității de educație 
fizică și sport din tara noastră, 
Constituind o nouă și grăitoare 
dovadă a grijii partidului fată 
de dezvoltarea multilaterală a 
tinerel generații, fată de întă
rirea continuă a sănătății și 
capacității de muncă a întregii 
populații, prin practicarea sis
tematică și organizată a exer
cițiilor fizice, sportului și tu
rismului. Această mare între
cere îșl propune să dezvolte pe 
un plan superior tradițiile va
loroase ale sportului românesc, 
să atragă întregul tineret, un 
număr cît mai mare de oameni

de la orașe și sate în 
sportive organizate, 

consecință firească — 
nivelului general al 

de performantă, prin 
pregătirea ele- 

tinere înzestrate cu

ai muncii 
activități 
iar ca o 
ridicarea 
sportului 
depistarea si 
mentelor 
calități sportive și morale deo
sebite pentru obținerea unor 
rezultate de nivel mondial, re
prezentarea cu demnitate a 
sportului românesc în competi
țiile internaționale și creșterea 
permanentă a prestigiului tării 
noastre în lume.

Cu fiecare an care a trecut 
din 1977 — cînd s-au organizat 
primele concursuri în cadrul 
marii competiții sportive națio
nale —. „Daciada“ a cuprins un 
număr din 
de oameni 
tineri, iar 
pețitorilor 
afirmă tot

talentat!, cu reale calități, ca
pabili să reprezinte cu cinste 
mișcarea sportivă românească. 
După cum se arată In Mesajul . . - .
Nicolae 
rin tei 
rii 
in 
fost ____  .
lioane de participant!, Tar dacă 
vom adăuga acestei cifre de re
ferință alte date și fapte pri
vitoare la derularea marii în
treceri avem, într-adevăr. ta-

DE LA CREAREA U.T.C

REALIZĂRI SUBSTANȚIALE
IN ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII

SPORTIVE A TINERETULUI

cc în ce mai mare 
ai muncii, îndeosebi 
din rindurile com- 
s-au afirmat și se 
mai multi sportivi

Echipele divizionare ,A“ de tenis dc masă

LA DEBUTUL UNUI NOU CAMPIONAT
Odată cu primul schimb de 

mingi, in Sala sporturilor din 
Arad se dă, astăzi, de la ora 
8,30, startul în noua ediție a 
campionatului Diviziei „A" de 
tenis de masă, mareîndu-se, 
totodată, și debutul în actua
lul sezon competițional intern.

Sint prezente la întreceri 
de formații (14 feminine și 
masculine), în cadrul cărora 
află jucători și jucătoare cu 
o frumoasă carte de vizită, 
ceea ce va face ca lupta pen
tru întîietate să _fle strânsă și 
spectaculoasă :
Olga Nemeș, Judith Borbely 
(C. S. Arad),

fi ucureș ti), 
(Tricodava

va încheia

28
14
se

Eva Fcrenczi,

Maria Alboiu 
(Progresul București), Beatrice 
Pop, Lorena Mihai (C.S.M. Bu
zău). Șerban Doboși, Simion 
Crișan, Eugen Borca (C.S.M. 
Cluj-Napoca), Eugen Florescu, 
Mircea Nicorescu, Paul Haldan, 
Călin Toma (Universitatea Cra
iova). Ștefan Moraru, Sorin

Cauri (Progresul 
Teodor Gheorghe 
București), ș.a.

Turneul (care se 
duminică) va stabili o primă
ierarhie, după care vor urma 
întrecerile în cadrul grupelor 
valorice, cu 
și meciuri 
după tur și 
noaște noile 
matiile care

Dar, ceea 
sporește interesul față de 
cest turneu este faptul că 
a fost programat înaintea 
propiatelor campionate euro
pene, pentru componenții lotu
lui național constituind prile
jul unei importante verificări.

Așadar, turneul arădean (care 
se desfășoară în două reuniuni 
zilnice, de la ora 8,30 și 16,30) 
este așteptat cu interes și spe
răm că va confirma prin jocuri 
de un bun nivel.

etape săptămînale 
duble, astfel că, 
retur, se vor cu- 
campioane și for- 
retrogradează.

ce ni se pare că 
a- 
el 
a-

Ne aflăm In pragul a șase 
cenli de la crearea Uniunii 
neretului Comunist, răstimp In 
care organizația revoluționară 
a tineretului din România a 
răspuns cu un vibrant „pre
zent". cu conștiința și cu fap
ta, la marile bătălii purtate de 
clasa muncitoare, condusă de 
partidul său comunist. Vlăstar 
viguros al țării, tînăra genera
ție — avînd ca model luminos 
de viață și muncă strălucita 
personalitate a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU —,
purtătoare a idealurilor șl va
lorilor noii societăți, este pu
ternic șl responsabil angajată 
în întreaga activitate economi
că, politică și socială.

Cu profundă emoție, deosebit 
respect și nemărginită prețuire, 
tineretul tării, Întregul nostru 
popor, parcurg filele strălucite 
de Istorie care redau prestigioa
sa si neobosita activitate des
fășurată, încă din fragedă tine
rețe. de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în rindurile Uniunii 
Tineretului Comunist, contribu
ția si rolul său hotărîtor in 
lupta eroică a clasei muncitoa
re, in organizarea activității re
voluționare a organizației co
muniste a tineretului, sublinl-

de- 
Ti-

indu-se concepția originală a 
secretarului general al partidu
lui privind rolul și locul tinerei' 
generații in societatea noastră.

Investită cu atribuții impor
tante si în organizarea și desfă
șurarea activității sportive In 
rîndul „generațiilor viitorului". 
Uniunea Tineretului Comunist 
a acționat 
tenit, pe 
partidului, 
inti-cgului tineret în practica
rea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului, in scopul 
întăririi sănătății si creșterii 
capacității de muncă, însușirii 
unor înalte calități fizice și 
morale, deprinderi folositoare 
in activitatea productivă, în 
viață. Sub directa îndrumare a 
organelor și organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.C. au 
condus și orientat activitatea 
sportivă de masă în școli si 
la sate, au sprijinit sindicatele 
în organizarea acțiunilor în în
treprinderi și instituții, precum 
și organele de învățămînt. de

și acționează necon- 
baza 
pentru cuprinderea

Programului

tovarășul 
Confe- 
miscă- 

■n 1981

adresat de
Ceaușescu, 

tară a 
numai 

„Daciadei" au 
peste 8 mi-

pe 
sportive, 
întrecerile 

cuprinși

(Continuare In pag 2-3)

prof. Alex. PARASCHIVESCU 
instructor al C.C. al U.T.C., 
Secția pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei și sport

(Continuare în pag 2-3)

Azi încep la Tîrgoviște Campionatele balcanice de judo

MEDALIATI OLIMPICI Șl EUROPENI ÎNSCRIȘI PE FOILE DE CONCURS

Mircea Frățică a participat de mai multe ori la Balcaniadă, cla- 
sindu-se adesea pe locul secund. De astă dată el rivnește la lo

cul I. Iată-l, la unul dintre ultimele antrenamente.
Foto : Ion MIHÂICA

Azi, de la ora 14, în Sala 
sporturilor din Tîrgoviște, în
cep Campionatele Balcanice 
de Judo, la care vor participa 
sportivi fruntași din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia. Cum 
la aceste întreceri s-au 
zentat 
căror 
scrise 
pildă, 
se detașează Gheorghe Petrov 
— campion european la cate
goria semimijlocie, Dimităr Za- 
prianov — vicecampion olim
pic și european la categoria 
grea, medaliat cu bronz la 
C.E. de anul trecut la open,

Ilian Nedkov — medalii de 
bronz la Jocurile Olimpice de 
la Moscova și la campionatele 
europene de la Debrețin. Din 
formația noastră de seniori îi

amintim pe Constantin Niculae 
— vicecampion mondial și 
campion continental la semi- 
ușoară, deținător al titlului bal
canic, Arpad Szabo — medalie 
de argint la C.E. și campion 
balcanic la superușoară, Mircea 
Frățică (semimijlocie) și Miha- 
lache Toma (mijlocie) prezenți 
printre fruntași la multe com
petiții de amploare, Echipele 
Iugoslaviei sînt alcătuite din 
mulți tineri pe care antrenorii 
intenționează să-i verifice cu 
acest prilej în vederea selec
ției pentru apropiatele campio
nate europene. La seniori vor 
evolua, în ordinea categoriilor. 
Aslm Revici, Ștefan Țuk, lo- 
van Peicici, Filip Leșceak, An
ton Leskovar, Dragan Vukovicl, 
Ranko Miranovici și Todor Ba- 
rișici, iar la juniori Samo 
Pungarșek, Alexandr Otici, Zo
ran Paulovici, Vinko Apșner, 
Raiko Mirvalievici, Sulia 
sen și Zeliko Boricici.

Campionii balcanici 
niori vor fi desemnați 
cei de seniori mîine. 
este pauză, după care, dumi
nică, sînt programate confrun
tările pe echipe.

Hi-

de

Sîmbătă

ju- 
iar

era de așteptat, 
pre- 

mulți concurenți pe ale 
cărți de vizită sînt in

succese de prestigiu. De 
din delegația Bulgariei

Concursurile internaționale

„Cupa Poiana“ și „Cupa Telefericul“

SCHIORI DIN ȘASE TARI IAU PARTE

Ieri, la SiDlu, la capătul unui Joc dc lothal dc bun nivel tehnic LA ÎNTRECERILE DE PE POSTĂVAR

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ÎNTRECUT
REPREZENTATIVA DE JUNIORI ’81 CU 2-0 (0-0)

SIBIU, 17 (prin telefon). 
Mare interes (circa 20 006 de 
spectatori) în orașul de De 
Cibin pentru meciul-test care 
a opus, pe un timp excelent 
și pe un teren foarte bun, Se
lecționatei divizionare, forma
ția juniorilor medaliați cu 
bronz, anul trecut, la campio
natele mondiale rezervate lor 
și desfășurate la Antipozi.

Și atașamentul localnicilor 
pentru fotbal/ dragostea lor 
pentru jucătorii noștri tineri, 
de perspectivă, a fost răsplă
tită printr-un joc de ba
nă factură, remarcabil prin 
cursivitatea acțiunilor im
primate de la fundași, pig
mentat cu palpitante faze

la ambele porți. Intr—adevăr, 
cei doi portari, Ducadam și 
Girjoabă, au fost din plin so
licitați în prima repriză, an- 
gajîndu-se exemplar Intr-un 
spectaculos dialog la... distan
ță. Și atunci. în min. 26 și 
31, la mingile expediate puter 
nic de Sertov și, respectiv, 
Vamanu, cînd Girjoabă și Du
cadam păreau iremediabil 
pierduți și toată lumea vedea 
balonul în plasă, s-au opus, 
salvator, „transversalele”.

Prin numeroasele modificări 
intervenite în formație, antre
norii celor două echipe au a- 
dus forțe proaspete în teren și 
astfel tempoul ridicat s-a men*  
ținut și o bună parte din re

priza secundă. Cu. cinci jucă 
tori ai Corvinului Hunedoara 
în componența ei, selecționata 
divizionară a manifestat, a 
cum, un plus de coeziune, „le- 
gînd" mai ușor decît partene
ra de întrecere. Și. după două 
cornere consecutive la poarta 
Iul Alexa, in min. 61 KISS, 
urcat In atac, a înscris impa- 
rabil, printr-un șut extrem de 
puternic, expediat de la circa 
20 de metri. Același Kiss va 
centra (în min. 65) de pe a- 
ripa dreaptă, dar Nemțeanu 
va trimite balonul, cu capul, 
peste transversali*.

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Apogeul activității competi- 
ționale a schiorilor din țara 
noastră va fi atins în perioada 
21—25 martie, cînd — la Po
iana Brașov — se vor disputa 
concursurile internaționale do
tate cu „Cupa Poiana" și „Cu
pa Telefericul", ambele la pro
be alpine. Participarea oaspe
ților (schiori din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Iugoslavia, Ungaria 
și U.R.S.S.) creează un cadru 
de real interes și oferă schio
rilor români posibilitatea obți
nerii unor rezultate onorante.

Federația de specialitate a 
stabilit ca întrecerile să aibă 
loc după următorul program : 
„Cupa Poiana" — duminică 21 ; 
slalom special băieți și fete ; 
marți 22 : slalom uriaș tete ; 
miercuri 23 : slalom uriaș bă
ieți ; „Cupa Telefericul" — joi 
24 : slalom special băieți și 
fete ; vineri 25 : slalom uriaș 
băieți și fete. Cursele de sla
lom special se vor disputa pe 
pirtia de sub teleferic. tar

cele de „uriaș" pe Sulinar. 
Menționăm că ambele con
cursuri sînt incluse în calen
darul F.I.S. (Federația interna
țională de schi), ai cărei dele
gați sînt : Giorgios Palieridis 
(Grecia) pentru întrecerile fe
minine și Mirko Savovski (Iu
goslavia) pentru cele mascu
line.

In vederea apropiatelor con
cursuri. au fost selecționați ur
mătorii schiori : Mihai Bâră,
Vili Podaru, Csaba Portik. Dan 
Iliescu (toti de la Dinamo Bra
șov), Alexandru Manta, Zsolt 
Balazs. Karoly Adorjan, Emi- 
lian Focșencanu. Dorin Dinu 
(A, S. Armata Brașov). Ortvin 
Fruhn, Karin Kova’cs, Ilclga 
Heitz (C.S.Ș. Brașovia). Maria
na Axinte. Elisabeta Stroe 
(I.E.F.S. București), Carmen 
Cozma (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
și Erika Codrescu (Steagul 
roșu Brașov). Antrenori : Kurt 
Gohn si Gheorghe Bălan la 
băieți. Dan Crlstea la fete.



DACIADA" TREBUIE SA SE AFIRME TOT MAI PUTERNIC
(Urmare din pag. 1) •

Houl edificator pe care nl-1 
oferă ..Daciada" pe «cena spor
tivă a patriei. Astfel, ni se 
pare remarcabil să menționăm 
eă. în 1961, au fost mobilizate 
In întreceri peste 3 milioane de 
tinere fete ; In județul Sibiu 
s-a desfășurat cu același mare 
succes competiția de orientare 
turistică .Chemarea toamnei", 
la care au fost prezent! peste 
35 000 de participant! ; de un 
frumos succes s-a bucurat în 
județul Harghita întrecerea su
gestiv intitulată „Veniți eu noi", 
eare-și propune să popularizeze 
sporturile de iarnă în rindu- 
rile tinerilor de pe aceste me
leaguri ; notabile realizări în 
direcția sporirii numărului prac- 
ticantilor sportului si a legării 
acestuia de activitatea produc
tivă s-au consemnat cu prilejul 
desfășurării cupelor pe ramuri 
de producție, cum ar fi. de 
pildă. „Ceferiada", „Cupa con
structorului". „Cupa petrolistu
lui", „Cupa metalurgistului", 
festivalurile tinerelor fete, ale 
cooperatorilor, precum și du
minicile cultural-sportive orga
nizate în zonele de agrement 
din oreaima unor orașe.

După cum se subliniază in 
Mesajul oe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a adresat 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive. în raport cu exigen
tele actuale și cu ceea ce aș
teaptă societatea noastră de la 
mișcarea sportivă, activitatea in 
acest domeniu trebuie să se si
tueze tn permanentă la un ni-

vel din ce în ce mai ridicat. 
Secretarul general al partidului 
cere să se facă în asa fel in
cit marea competiție sportivă 
națională „Daciada" să cuprin
dă. practic, în cadrul el, între
gul tineret al patriei, să se a- 
firme tot mai puternic ca o 
uriașă mișcare de masă, care 
să asigure participarea «clor 
mai largi categorii de oameni 
ai muncii de la orașe Si sate la 
practicarea organizată si siste
matică a exercițiilor fizice.

Așadar, sarcini de cea mai 
mare însemnătate pentru Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică si Sport, pentru cele
lalte organe si organizații cen
trale si locale cu atribuții in 
domeniul educației fizice si 
sportului în vederea organizării 
exemplare. în rîndurlle tuturor 
categoriilor sociale, a etapelor 
de masă și superioare ale „Da
ciadei", astfel încît acestea să 
însemne la fiecare nivel cel 
mai frumos si important eve
niment sportiv, care să exer
cite o puternică atracție pentru 
masele largi de tineri si oa
meni ai muncii. Este necesar 
să se acționeze mai hotărit de- 
cît pînă acum în direcția asi
gurării organizării de întreceri 
tn toate unitățile de invățămint 
si economice de Ia orașe si sate, 
precum și cuprinderea în eta
pele sale de masă, desfășurate 
la nivelul unităților de bază. 

»a marii majorități a oamenilor 
muncii, a întregului tineret. 
Multe din asociațiile si organi
zațiile sportive sînt Încă, din 
păcate, tributare unor acțiuni 
festiviste. ocazionale, cărora li 
se face, de regulă, o mare pu-

sportive naționale. De 
multe ori organiza- 
de competiții „rezol- 
probiema participărilor 

convocarea, de regulă, a 
întrecerilor

blicitate. dar care neglijează 
problemele de fond prevăzute 
în regulamentul „Daciadei" si 
anume preocuparea pentru con
tinuitate si regularitate in or
ganizarea si desfășurarea între
cerilor din cadrul marii compe
tiții 
prea 
torii 
vă" 
prin
elevilor la startul 
„Daciadei**,  neglijind formele și 
mijloacele adecvate care să asi
gure prezenta pe traseele de 
concurs sau pe stadioane a ti
nerilor din întreprinderi și in
stituții a unui mai mare nu
măr de fete.

Este o sarcină de cea mal 
mare importantă a C.N.E.F.S., 
a celorlalte organe Si organi
zații cu atribuții în domeniul 
sportului să treacă la acțiuni 
hotărite, ferme, în direcția 
perfecționării, in continuare, a 
desfășurării tuturor manifestă
rilor care au loc în cadrul 
„Daciadei". să organizeze în 
mod sistematic acțiuni cultural- 
sportive de masă și să perma
nentizeze sistemul competițlo- 
nal atit pe plan local — în 
școli, unități economice, insti
tuții. comune, orașe și jude
țe —. cit și la nivel national.

Numai printr-o preocupare 
responsabilă a tuturor factori
lor. printr-o mobilizare exem
plară a tuturor energiilor și 
capacităților mișcării sportive 
se va atinge obiectivul stabilit 
de partid, și anume ca „Dacia
da" să se afirme, intr-adevăr, 
ca o uriașă mișcare sportivă de 
masă.

REALIZĂRI SUBSTANȚIALE IN ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

pionieri, agricole și militare în 
înfăptuirea sarcinilor acestora 
în acest sens, se poate apre
cia că — potrivit atribuțiilor 
ce i-au fost încredințate de 
conducerea partidului — orga
nizația revoluționară a tine
retului a participat și participă 
activ la întreaga mișcare spor
tivă din tara noastră.

Ca efect direct al implicării 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. în desfășurarea tuturor 
acțiunilor sportive cuprinse în 
marea competiție națională 
„DACIADA". este in continuă 
creștere numărul de partici- 
panți la itntrecerile sportive de 
masă organizate de Uniunea 
Tineretului Comunist, obținin- 
du-se rezultate deosebite din 
punct de vedere calitativ, de
termining extinderea acțiunilor 
locale, tradiționale, proprii fie
cărui județ și asigurind un ca
racter atractiv, accesibil tutu
ror tinerilor. Anual, C.C. al 
U.T.C. organizează 39 compe
tiții sportive de masă, din care 
la 25 de ramuri sportive aces
tea sînt dotate cu Cupa U.T.C., 
iar Ia 8 ramuri au loc festi
valuri ale sporturilor tehnico- 
aplicative. Au devenit tradi
ționale unele acțiuni cum sînt: 
„Crosul tineretului" — ajuns 
anul acesta Ia a 15-a ediție și 
considerat cea mai amplă ma
nifestare sportivă de masă 
care se adresează tuturor ca
tegoriilor de tineret ; „Săniuța 
de argint" — care și-a consu
mat recent cea de a 14-a e- 
diție ; Pentatlonul atletic șco
lar — a XlV-a ediție ; „Fes
tivalul ansamblurilor școlare" 
de gimnastică ritmică-modernă 
(a X-a ediție) ; „Cupa U.T.C." 
la tenis de -eîmp (ediția a X-a); 
Campionatul național sătesc de 
trîntă (ediția XIV) — și multe 
altele.

A fost inițiat Complexul 
polisportiv „Sport și sănătate", 
mijloc important de apreciere 
a gradului de pregătire fizică 
a tineretului și de cuprindere 
a acestuia în practicarea exer
citiilor fizice și sportului. E- 
xistă, totodată, numeroase în
treceri cu caracter local, in 
rîndul cărora se află „Festi
valul sportului sătesc", „Cupa 
Recoltei", „Ziua sportului mun
citoresc", cupele pe ramuri de 
producție, „Festivalul sportu
lui școlar" — organizate îm
preună cu ceilalți factori cu 
atribuții.

Corespunzător hotăririlor de 
partid și finor prevederi spe
cifice. a crescut substanțial 
ponderea exercițiilor fizice și 
a sporturilor tehnico-aplicative 
in programul de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei. Sînt organizate anual 
tabere cu profil de aviație, 
transmisiuni, modelism, orien
tare turistică, tir și, de ase
menea. concursuri dotate cu 
„Cupa U.T.C." în cadrul Fes
tivalului sporturilor tehnico-

aplicative, precum și Comple
xul aplicativ „Pentru apărarea 
patriei" — ajuns la a IX-a 
ediție.

La nivelul comunelor au loc 
acțiuni complexe sub forma 
duminicilor cultural-sportive, 
întreceri la sporturile tradițio
nale intre sate și comune, de
monstrații sportive. Au fost in
tensificate, în același timp, ac
țiunile de masă în rîndurile ti
nerilor, Inițiindu-se, in majori
tatea județelor. manifestări 
specifice: „Festivalul sportului 
feminin", „Cupa tinerelor fe
te", „Crosul fetelor", „Cupa 
Diana" șl atitea altele.

tn găsirea celor mai accesi
bile căi de atragere a Între
gului tineret la petrecerea 
timpului liber prin mișcare, in 
mijlocul naturii, organele și 
organizațiile U.T.C. au acționat 
în vederea extinderii turismu
lui activ, drumețiilor, excursi
ilor, cicloturismului, activități
lor nautice, bucurîndu-se de o 
largă popularitate ciclurile tu
ristice „Tineri să ne cunoaș
tem patria socialistă".

O altă preocupare permanen
tă a C.C. al U.T.C. a consti
tuit-o inițierea, împreună cu 
federațiile de specialitate, a u- 
nor acțiuni de depistare șl se
lecționare a tinerilor cu calități 

practicarea 
performan- 
intrecerile 

din cadrul

deosebite pentru 
sportului de Înaltă 
tă, remarcați in 
sportive de masă 
„Cupei U.T.C.".

Trebuie subliniată,____ „____
eu implicarea în activitatea de 
performanță, preocuparea sus
ținută a organelor și organi
zațiilor U.T.C. pe Hnia îmbu
nătățirii continue a muncii po
litico-educative în rfndul tine
rilor sportivi, la nivelul tuturor 
loturilor reprezentative existînd 
organizații U.T.C.

tn scopul pregătirii și for
mării cadrelor obștești nece-

tn legătură

sare desfășurării in cele mai 
bune condițiuni a activităților 
sportive, sînt organizate animi 
acțiuni de Instruire la niirel 
central in cadrul unor tabere 
de profil, cu participarea pre
ședinților asociațiilor sportive 
școlare si a instructorilor si ar
bitrilor sportivi din rîndul ele
vilor.

Dezvoltarea bazei materiale 
a reprezentat și reprezintă o 
preocupare importantă, inițiin
du-se, în cadrul întrecerii „Cea 
mai frumoasă bază sportivă", 
acțiuni de amenajare a unor 
baze simple, prin muncă pa
triotică, iar prin grija partidu
lui și statului nostru este asi
gurat accesul gratuit al elevi
lor și studenților pe bazele 
sportive.

O contribuție hotărîtoare in 
obținerea frumoaselor rezultate 
de pînă acum a avut-o activi
zarea tuturor factorilor cu a- 
tribuții în acest domeniu, co
laborarea mai eficientă intr-un 
cadru unitar de acțiune, toate 
acestea fiind determinate de 
conducerea nemijlocită de că
tre organele și organizațiile de 
partid a întregii mișcări spor
tive. Fiind conștientă, în a- 
celași timp, că în activitatea 
sa s-au manifestat și unele 
neajunsuri. în ceea ce privește 
cuprinderea întregului tineret 
la practicarea sistematică a e- 
xercițiilor fizice și sportului, 
Uniunea Tineretului . Comunist 
va acționa in etapa următoare 
cu exigență crescută pentru în
făptuirea integrală a sarcinilor 
și indicațiilor reieșite din vi
brantul Mesaj adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, militînd pentru in
staurarea in întreaga activitate 
sportivă a unui climat de dis
ciplină fermă, muncă asiduă și 
Înaltă responsabilitate comu
nistă.

Sîmbătă, la Curtea de Argeș

FINALA „RALIULUI FEMEII"
Sîmbătă 20 martie, la Curtea 

de Argeș va avea loc finala pe 
țară a „Raliului femeii", orga
nizată in cadrul „Daciadei" de 
către Filiala A.C.R. și C.J.E.F.S. 
Argeș, cu sprijinul federației 
de specialitate. La întrecerile 
care vor începe la ora 9 di
mineața participă numai echi
paje alcătuite din femei, re- 
prezentînd diferite județe ale

țării, printre care Cluj, Satu 
Mare, Argeș, Prahova, precum 
și municipiul București (au 
dreptul să concureze 3—5 echi
paje din fiecare județ). între 
probele finalei : cursă de regu
laritate pe 100 km, probă de 
viteză în coastă (900 m), con
curs de indemînare și orien
tare Sa.

0 ECHIPĂ DE UN FEL DEOSEBIT...
«'

vrîncene —, „selecția*  efec- 
tuîndu-se continuu. Există 
însă și un arhitect de va
loarea lui Liviu Oros, din 
Deva, Laureat al Premiului 
de Stat și binecunoscut co
laborator al televiziunii, un 
medic apreciat nu numai în 
Combinatul siderurgic reși- 
țean, pe nume Petru Deasa, 
un venerabil Nicolae Oloieru, 
muncitor la întreprinderea de 
prefabricate Arad, sau un 
tehnician cunoscut publicului 
larg de pe calea undelor sau 
din paginile „Sportului*,  al 
cărui 
Dnru

-l-am văzut așteptînd spor
tivii in gară, spre a-i îndru
ma la hotel 
I-am întîlnit 
tia de sanie 
schi, făcînd 
șuri pentru _____
doua zi. I-am zărit 
cu agilitate în copaci , 
pind afișe. Iar în minutele 
frumoasei deschideri oficiale 
a unei competiții ca oricare 
alta l-am urmărit din nou, 
la „pupitrul*  unor momente- 
cheie. Și am descoperit, în 
final, o echipă de oameni a 
cărei trăsătură comună este 
entuziasmul. Avind 
oricine o vorbă bu
nă, știind să-și facă 
treaba cu zîmbetul 
și cîntecul pe buze, 
vorbind mereu despre 
necesitatea de a culti
va clvilazția mun
telui șl păstrînd me
reu în minte convingerea 
se poate să... nu se poată !

Slnt oameni tineri cu toții, 
chiar și aceia cu tîmple nin
se de acum simțind și ară- 
tînd tinerețe în suflet. Ma
joritatea o formează, firesc, 
profesorii de educație fizică, 
unii cu mai vechi... state de 
serviciu (ca Vasile Drago- 
mir, din comuna buzoiană 
Merei, craiovenii Rodica Co- 
Jocaru șl Dumitru 
Jean Petrea, de la 
comuna gălățeană 
dența. Ion Popa, 
ceul industrial 23 
Horațiu Adam, din 
sebeș, Florica Minda din Ti
mișoara, Marina Șelaru, de la 
Șc. gen. Voluntari), alții mai 
recent cooptați — Alexandru 
Eftimie din Timișoara, Ion 
Feraru de pe meleaguri

sau cantină, 
noaptea pe pîr- 
sau pe 
ultimele 
concursul

cea de 
retu- 
de a 

urclnd
U-

pentru

că nu

Stegaru, 
școala din 

Indepen- 
de la Li- 
Bucureștl, 

Caran-

,,Sportului", 
corespondent este 
Dinu Glăvan. Tar 

uror sportul le 
prieten nu de i 
de ieri, 
Crețol — 
de biologie, 
de școală in comuna 
sălăjană Cozla — fiind 
deunăzi campion na- 

la schi, Lucian Cotfas 
— ' — profe-

de educație fizică In 
(Harghita) sau Sinaia

tu- 
este 
azi, 

Nicolae 
profesor 
director

țlonal 
sau Mircea Traian 
sori
Bilbor _________  ___
— numărîndu-se cîndva prin
tre cunoscuțil practicanțl al 
săniei, respectiv rugbyulul.

Ei, și încă alții ca ei, for
mează grupul de colaboratori 
al secției pregătirea tinere
tului pentru apărarea patriei 
șl sport a C.C. al U.T.C. Șl 
dacă in numeroasele competi
ții rezervate tineretului am 
putut vorbi, vom mal putea 
vorbi, despre reușite, cu si
guranță că munca lor ano
nimă nu poate fi despărțită 
de acestea. Mal mult chiar, 
o asemenea idee, de creare 
și activizare a unui larg ac
tiv obștesc, poate servi drept 
pildă șl altora.

Geo RAEȚCHI

REZULTATE DIN DIVIZIA
In etapa a 12-a a Diviziei 

,,B“ de tineret la volei s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
masculin, seria I : Viitorul Ba
cău — I.O.R. București 1—0, 
Prahova Ploiești — Metalul Su
ceava 3—0, Sparta cus Brăila — 
Steaua n 3—2, Relonul Săvi- 
nești — I.C.I.M. Brașov 3—0; se
ria a ” 
Rapid 
Vflcea 
PECO 
doara 
Electroputere 
seria a IlI-a ; Voința Zalău — 
Voința Beiuș 3—0, Motorul Baia 
Mare — Electromureș Tg. Mureș 
3—0, Voința Alba Iulia — Oțelul 
Oraș Dr. P. Grozoa 3—0, „U“
Cluj-Napoca — Metalul Bistrița 
3—0 ; feminm, seria I : Unlv.
Buc. — C.P.B. 3—0, Voința Buc. —

Il-a : SARO Tîrgoviște — 
Buc. 3—0, Carpați Rm. 
— Electra Buc. 3—0, 
Ploiești — Metalul Hune- 
3—0, Vulcan București — 

Craiova 3—1 ;

PE MICUL
Vineri 19 MARTIE, ora 17 

(programul II), tn cuprinsul 
emisiunii „Stadion" : fotbal
internațional, selecțluni din 
meciurile retur ale sferturi
lor de finală tn cupele eu
ropene și rezumatul " ' *
„Cupei ligii engleze", 
pool — Tottenham 
tetor — Cristian Țopescu).

SIMBATA 20 MARTIE, în 
cuprinsul emisiunii „La sfir- 
șit de săptămtnă" : Gala de
monstrativă a laureațlior

finalei
Uver- 

(comen-

„B" LA VOLEI
Prahova I.P.G.G. Ploiești 3—0 ;
Ceahlăul P. Neamț — Penicilina 
H Iași 3—1, C.S.Ș. Zimbrul Su
ceava — Confecția Buc. 1—3 ;
seria a II-a : Chlmpex II Con
stanța — Chimia Tr. Măgurele 
3—0, Braiconf Brăila — Olim
pia „Metal 33“ 3—2, Calculatorul 
Buc. — A.S.S.U. Craiova 3—1,
Spartac Buc. — Chimia Rm. Vtl- 
cea 2—3 ; seria a IH-a: „U“
Cluj-Napoca — G.I.G.C.L. Brașov 
3—2, C.S.Ș. Explormln Caran
sebeș — Olimpia Oradea 
Armătura Zalău — Textila Cis- 
nădle 1—3, Metalotehnica 
Mureș — Corvin ul Dacia 
3—0. (Corespondenți : N. Matees- 
cu, I. lancu, I. Cornea, G. Rizu, 
M. Avanu, P. Giornoiu, O. Băl- 
teanu, I. Domuța, A. Crișan, I. 
Fillpescu, I. Pocol, Gh. Drăgan, 
L Baltag, N. Magda, A. Szabo).

ECRAN

3—2,

Tg.
Deva

C.M. de patinaj artistic de 
la Copenhaga (partea I).

DUMINICA 21 MARTIE, ora 
11,30 : „Telesport", emisiune 
realizată de Cornel Pumnea; 
ora 19.30 (programul 
„Telerama", emisiune 
Dumitru Tănăscscu.

n> : 
de

MIERCURI 24 MARTIE, 
18,25 : „Șah", emisiune 
Uzată de maestra internațio
nală Ellsabeta Pollhronlade.

ora 
rea-

• NUMEROȘI ELEVI al Li
ceului industrial nr. 4 Buzău 
practică sportul luptelor, unii 
dintre el remaretndu-se la 
concursuri de amploare. Ast
fel, la finala campionatului 
unităților școlare aparțintnd 
de Ministerul Industriei Meta
lurgice, N. Costea (categ. 81 
kg). T. Vlad (87 kg) șl C. 
Rotaru (+87 kg) au ocupat 
primul loc la greco-romane, 
iar N. Petre (44 kg) s-a cla
sat primul la libere. In cla
samentul pe echipe, la aceeași 
competiție, liceul buzolan s-a 
situat pe primul loc. • DU
BLUL CAMPION republican 
de șah Mihal Șubă a susținut 
un simultan la 38 de mese in 
sala de festivități a I.U.P. Tîr- 
goviște. Scorul a fost, firește, 
favorabil campionului : 28
jocuri clștigate, 9 remize șl' 
un meci pierdut, la Constan
tin Condrea de la Arhivele sta
tului Ttrgovlște. • PESTE 200 
DE ---------------
nlat la startul unei tradițio
nale competiții 
Paring, aflată la a Vin-a edl-

CONCURENȚI S-au all-

de schi tn

ț*e,  C ir__ 
ziarului „Steagul Roșu" 
Petroșani. La întreceri 
participat schiori nelegitimați 
șl avansați, printre cîștlgăto- 
rli probelor de slalom numă- 
rindu-se : Daniela Ciortan, E- 
velina Run, Ramona Beck, 
Ileana Vladislav (toți din Pe
troșani), Marius Polgar (Lu- 
peni), Vasile Mălăescu șl Ma
rian Nicoară (Petroșani). • 
LA A.S. HIDROMECANICA 
BRAȘOV s-a organizat, zilele 
trecute, un concurs de popice 
rezervat fetelor. Din cele 52 
de concurente, pe primele trei 
locuri s-au clasat : Adriana 
Hanganu 218 p.d. (din 40 de 
bile „Ia plin"), Pacența Mi- 
hăescu 206 p.d. și Silvia Stoi
ca 200 p.d. • METALUL OȚE
LU ROȘU a organizat o gală 
de box, „Memorialul Florian 
Mănescu — Constantin Ne-

șl organizată de redacția ----- ----------  ----- jU <Un 
au

gruț“, ia care au participat 
pugillști din Caransebeș, Mol
dova Nouă, Reșița șl, evident, 
orașul gazdă. în cele două 
reuniuni, printre cel care 
s-au remarcat printr-un box 
tehnic și spectaculos au fi
gurat : ' ’ "
(Oțelu Roșu),
Brînzel (Caransebeș), I. Orăs- 
eu (Reșița) și Al. Manea 
(Moldova Nouă). • PE PIR- 
TIA Măgura Calului de la 
Flntînele (jud. Bistrița-Nă- 
săud) s-au desfășurat In ca
drul „Daciadei" de iarnă În
treceri de schi alpin șl sanie, 
organizate de A.S. Comerțul 
Bistrița. Au luat parte lucră
tori din unitățile comerciale 
șl membrii familiilor lor. Din
tre ctștlgătorl amintim pe Dan 
Gherasim. Simona Cam ' -
nle), Ileana Toma, Silvlan 
Cracln, Barbara Hangan și

I. Iacob, V. Gîrbea 
G. Buna, P.

Claudlu Berbecar (schi). • 
CEA DE A Xl-a EDIȚIE a 
„Cupei orașului Reghin" la 
box a reunit numeroși pugi- 
liștl din Iași, Mediaș, Satu 
Mare, Tg. Mureș și localitatea 
gazdă. După dispute de bun 
nivel tehnic, trofeul a revenit 
reprezentanților asociației Vo
ința Reghin (16 p), pe locurile 
2—3 situlndu-se Voința Iași 
(14 p) șl Metalotehnica Tg. 
Mureș (8 p). Pe categorii avj 
ieșit învingători : 45 kg — G. 
Gogol (Iași), 51 kg — C. Hor- 
vat (Reghin), 60 kg — G. 
Szabo (Satu Mare), 63,5 kg — 
R. Pop (Tg. Mureș) — la ju
niori mici ; 45 kg — I. Mun- 
teanu (Reghin), 57 kg — D. 
Bâjenaru (Iași), 63,5 kg — I. 
Slmota (Iași) — la juniori 
mari ; 63.5 kg — A. Olaru 
(Reghin), 67 kg — A. Teodo- 
rescu (Reghin) și 75 kg — A. 
Gherman (Tg. Mureș) — la 
seniori.

(RELATĂRI DE LA : I. Sa- 
moiiă, M. Avanu, S. Băloi, C. 
Gruia, N. Magda, I. Toma și 
L. Maior.),



OST VOLEIBALIST 
E PRINDE RĂDĂCINI

ale „Turneului primăverii" 
jcarea sportului cu mănuși 
organiza două ediții ale „Tur
neului primăverii" la box.

— Apropo, de unde pasiunea 
dv. pentru box ? L-ati practi
cat cumva ?

— Nu. Eu am fost jucător da 
volei la Știința Timișoara. A- 
cum sînt și antrenor de volei. 
Dar pentru specificul eelor 
mai multi dintre elevii liceului 
nostru boxul este mai potrivit. 
Ii atrage mai mult și, ceea ce 
am constatat in cei șapte ani 
de directorat, la Sadu și Tg. 
Jiu, ti șl disciplinează. Pentru 
noi, sportul (și in special boxul) 
este un important mijloc de e- 
ducare a tineretului. Văzind cit 
de multi elevi de-ai noștri imi 
cereau zilnic bilete de voie $1 
ii revedeam Ia galele de box. 
m-am decis să infiintez o sec
ție chiar aici, în cadrul grupu
lui nostru școlar, unde avem 
toate condițiile necesare. în 
plus, directorul întreprinderii 
de mașini-unelte de presare șl 
forjare — pe lingă care fiin
țează Liceul industrial nr. 5 —, 
Ion Voinea, ca și directorul co
mercial Nicolae Moraru ne a- 
cordă tot sprijinul. Altfel nu 
ne-am putea lăuda cu ceea ce 
ati văzut vizitind sediul.

Și, la drept vorbind, liceul 
respectiv, elevii, dar mal eu 
seamă cadrele didactice, aveau 
cu ce să se laude. Săli de 
clasă sclipind de curățenie, la
boratoare dotate cu aparatură 
modernă (a căror amenajare 
tocmai se încheiase), o sală de 
sport cum și-ar dori multe li
cee din București și chiar une
le cluburi sportive, dormitoare 
curate și spațioase, o nouă clă
dire (tot pentru dormitoare) ta 
construcție, cantina, bucătăria 
etc., toate dovedind prezența 
unui bun gospodar.

Hotărirea președintelui Comi
siei județene de box ne-a în
tărit convingerea că nu peste 
mult timp vom putea vorbi nu 
numai despre mulți simpati- 
zanți ai acestei discipline 
sportive pe meleagurile Gorju- 
lui, ci chiar și despre unii pu- 
giliști talentați care s-au îndră
gostit de box odată cu dispu
tarea turneelor pe categorii de 
greutate în orașul Tg. Jiu.

Mihai TRANCA
■■ ■JWMm.BMMBmnimr ■ —

LOTURILE NAJIONAIE DE BASCHET, î» PREAJMA
PRIMELOR MECIURI ALE ANULUI

Selecționatele naționale de bas
chet se află în preajma debutu
lui internațional pe anul in curs. 
Deocamdată, ele vor susține in- 
tîlniri cu caracter de verificare 
a pregătirilor pe care le efec
tuează în vederea participării la 
competițiile oficiale. în prim- 
plan se află reprezentativa de 
seniori, al cărei obiectiv este ca
lificarea în grupa „A“ a cam
pionatului european. x Pentru în
deplinirea lui, baschetbaliștii se
niori vor trebui să se claseze pe 
unul din primele patru locuri la 
Challenge-round-ul campionatu
lui european (întrecerile grupei 
„B“ a competiției continentale 
vor avea loc în Portugalia, în
tre 22 și 30 mai 1982). Pînă la 
turneul din Portugalia, echipa 
română va participa la urmă
toarele competiții-test : „Cupa
MezogSp" (în orașul Gydr, din 
Ungaria), între 9 și 11 aprilie 
(iau parte : Bulgaria, R.P.D.
Coreeană, România, Ungaria), 
turneul de la Graz (Austria), în
tre 16 și 13 aprilie (iau parte : 
Anglia, Austria, România, selec
ționata Slovaciei), Balcaniada de 
la Istanbul, între 2 și 6 mai (par
ticipă : Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia). In 
vederea acestor acțiuni, a fost 
alcătuit următorul lot lărgit : 
Costel Cernat, Roman Opșitaru, 
Virgil Căpușan, Florentin Ermu- 
rache, Viorcl Ion, Petre Brăniș- 
teanu (toți de la Steaua), Ion 
Uglai, Lucian Ivascencu, Ma
rian Braboveanu» Gabriel David 
(Dinamo București), Virgil Băi- 
ceanu (Farul Constanța), Ioan 
Ionescu, Glieorghe Pascu (Poli
tehnica București), Iulian Car
pen, Valentin Pogonaru (ICED 
București), Zoltan Gellert (Dina
mo Oradea), Karoly Takacs 
(C.S.U. Sibiu) ; antrenori: Mihai 
Nedcf și Haigazun Tursugian ; 
medic : dr. Tudor Minescu.

Selecționata masculină de tine
ret debutează prin participarea 
la turneul din localitatea Ebers
walde (R.D. Germană), care va 
avea loc între 23 și 25 aprilie. 
Lotul este alcătuit din : Anton 
Netolitzchi, Cătălin Scarlat, So

ETAPA A ll-A A CONCURSULUI DE LUPTE LIBERE

In Sala de sport nr. 2 din Ti
mișoara vor avea loc vineri și 
sîm>x.fă întrecerile celei de a 
do” ' r' 'a concursului re
publican de lupte libere pe ca

tegorii de greutate. La această 
corppet’ție vor participa și corn- 
ponențli lotului reprezentativ 
care se pregătesc pentru apro
piatele campionate europene.

„EGALA"
I0LANDEI BALAȘ...

14 iulie 1956 râm ine o da- 
tâ importanta In istoria atle
tismului nostru, ba chior și a 
celui mondial. In ziua aceea 
avea .oc, pe Stadionul Repu
blicii întîlnirec dintre echi
pele de juniori șl junioare 
ale României șl Bulgariei. In 
afara de concurs, la săritura 
In înălțime s-a aflat și ti nana 
atleta lolanda Balaș, nu cu 
mult mai vîrstoică decît atle
tele aflate în întrecere, din 
moment ce abia ImpMrrtee 19 
ani și jumătate.

In ziua aceea, pentru prima 
oara în activitatea noastră 
profesională, om simțit că 
distanța de la pămînt fa tă
riile cerului nu este totuși, 
cum pare, chiar atit de mare 
și că ea poate fi măsurată și 
In., centimetri. Acolo, pe 
stadion, la groapa cu nfeip 
(salteaua din bureți mi se 
inventase, pentru că Fosbury 
nu născocise încă ftopul I) 
din sectorul dinspre str. Izvor, 
toii a trecut peste ștacheta 
înălțată la 1,73 m I... 1,75 m 
— record mondial, primul dki 
seria celor 14 recorduri mon
diale pe care le-a deținut cea 
mai mcre dintre atletele noas
tre, poate cea mal mare sări
toare a tamir... 1,75 m ni s-a 
părut atunci un rezultat de-a 
dreptul uriaș. Și într-adevâr, 
așa și era, încărcat, mai a- 
k», de otîtea semnificații.

La tea ie acestea ne-am 
gîndit, deunăzi, cînd în sala 
„23 August" o foarte tinăra 
atletă, de nici 16 ani, lulia- 
na Bogdan, de fa C.S.Ș. nr. 
4, trecea peste ștacheta înăl
țată la 1,75 ml Rezultatul, 
care Pa dat iacrimi de feri
cire autoarei, ba chiar șî an
trenorul’ oi, Al. Ardeleana, 
om care a văzut muPte în 
atletism, nu reprezintă un 
nou record mondial sau unul 
național de seniori ori de ju
nioare mari ; acest rezultat nu 
înseamnă nici măcar un re
cord ai junioarelor de cate
goria c fi-a, deoarece, In 
1960, Katalin Kiss și anul tre
cut Octavia Nif, două Whe
re, ca șl acum această îufio- 
na Bogdan, soriseră 1,78 m. 
Și totuși, nu știm de ce, și 
de această dată 1,75 m ni 
s-a părut o performanță ex
tra ordinară...

Performanțele de excepție 
ale toland ei Balaș -Soter au a- 
june, tată, să fie întrecute astăzi 
de multe atlete din țara noas
tră, ceea ce este, indiscutabil, 
un fapt remarcabil. înseamnă, 
deci, că • multe săritoare li 
slot, acum, în 1982, superioa
re. O așteptăm însă ca ne
răbdare și cu muhă încrede
re, pe aceea care o va... «ga
ta pe loll I

Romeo V1LARA

rin Ardelean (Steaua), Marian 
Marinache, Lucian Vasili că (Di
namo București), Adrian Flaun- 
dra (C.S.U. Brașov), Nicolae 
Dăescu, Titu Bercea (Rapid Bucu
rești), Ghcorghe Dăian (Univer
sitatea Cluj-Napoca), Daniil An- 
tochi (URBIS București), Zoltan 
Kosa, Costel Ilie (Dinamo Ora
dea), Marian Dumitru (Carpați 
București), Constantin loan 
(IMUAS Bala Mare), Dorn Ră- 
dulescu (ICED); antrenori : Du
mitru Evuleț-Colibaba si Andrei 
Molnar.

Reprezentativa de senioare va 
avea ca parteneră de întrecere 
Selecționata de tineret a U.R.S.S., 
în compania căreia va juca la 
Cluj-Napoca (21 martie ; cu o zi 
mai devreme, oaspetele vor în- 
tlini formația Universitatea Cluj- 
Napoca), la Zalău (22 martie) și 
la Bistrița (23 martie). Lotul este 
format din : Mariana Bădinici, 
Mihaeia Netolitzchi (Politehnica 
București), Gheorghița Bolovan, 
Magdalena Pall, Verginia Popa 
(Universitatea Cluj-Napoca), An- 
nemarie Kirr, Gabriela Kiss 
(C.S.Ș. Mediaș), Marcela Bodea 
(Universitatea Timișoara), Ca
melia Solovăstru (C.S.Ș. Brașo- 
via). Constanța Grigoraș, Ca
melia Tănăsescu (C.S.U. Praho
va Ploiești), Mălina Froiter, Măn- 
dica Ciubăncan (Olimpia Bucu
rești) ; antrenori : Nicolae Mar
tin și Gabriel Năstase ; medic : 
dr. Martha Baroga.

Selecționata feminină de tine
ret va juca, la București, două 
partide, în compania selecționa
tei similare a U.R.S.S. (25 și 26 
martie). Componența lotului : 
Constanța Ivănescu, Cornelia 
Hagiu, Georgeta Simioană (Pro
gresul București), Olimpia Bia- 
sutti. Sorina Lambrino (C.S.U. 
Prahova Ploiești), Melinda Tor- 
dai, Gerlinde KIoss (Comerțul 
Lie. „Bolyai“ Tg Mureș), Vale
ria Chepețan, Csilla Hoszu (Uni
versitatea Timișoara), Judith 
Gross (I.E.F.S. C Ș.B. București), 
Carmen Tocală, Sanda Ionescu 
(Politehnica București), Mihaeia 
Pană (Olimpia București); antre
nori : Marian Strugaru fi Con
stantin Paraschivescu.
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PROMISIUNILE DE ASTA-IARNA 
NU SlNT ONORATE

In acest început de sezon
S-au consumat, pînă acum, 

trei etape din returuh»acestei 
ediții de campionat. Un sta
tistician ar exprima aceasta, 
ta procente, în jur de 18 la 
sută. Suficient, credem noi, 
pentru ca, măcar în parte, an
gajamentele luate, astă-iarnă, 
de echipele noastre fruntașe, 
pe planul jocului, al spectaco
lului sportiv, să prindă viată.

Unii spun că nu s-ar fi ter
minat încă „încălzirea" nece
sară unei întreceri de mare 
duritate sau că durata aces
teia impune și o dozare a e- 
fortului de-a lungul întregii 
competiții. Să nu uităm că 
astfel de scuze, care încep, de 
regulă, cu o... încălzire mai 
lentă, care continuă apoi cu 
așa-pretinsa scoatere din ritm, 
odată cu întreruperea campio
natului pentru nevoile loturilor 
reprezentative (scuză străvezie, 
în spatele căreia se ascund," a- 
deseori, superficialitatea și co
moditatea) și se încheie cu a- 
proape inevitabila instalare a 
unei stări de oboseală fizică și 
nervoasă, către ultimele etape, 
„schema" aceasta, deci, se cam 
repetă de mai mulți ani în
coace, ceea ce a contribuit ca 
fotbalul nostru să devină din 
ce în ce mai sărac, mai ne
competitiv.

$i, vrînd-nevrînd, ne întoar
cem, din nou, la marile pro
misiuni făcute în timpul as
prei perioade pregătitoare de 
iarnă, în care s-au alergat zeci 
de kilometri, s-au ridicat sute 
de kilograme și s-au exersat, 
cu miile, diferite procedee teh- 
nico-tactice. _ Firesc, ne între
băm, fără să mai așteptăm un 
anumit moment scadent al în
trecerii : care este efectul efor
turilor din ianuarie și februa
rie ? Și nu numai la aceste 
două luni, în care, peste tot, 
s-a lucrat bine, ci și din săp- 
tămînile acestui Început de se
zon competițional, in care, de 
asemenea, nu este zi fără an
trenament, fără sute de sprin
turi, șuturi la poartă și sche
me de atac. Pentru că toate 
acestea nu prea se văd In 
joc, că jocul nu reflectă, ca
litativ, decît cu mici excepții 
— Dinamo. Corvinul. Steaua, 
F. C. Olt — cheltuielile de e- 
nergie consumate în orele de 
antrenament.

Explicații ? S-ar putea găsi 
destule, la o severă analiză a 
situației. Noi ne vom opri a- 
tenția, acum, numai asupra a 
două aspecte ale problemei în 
cauză, pe care le socotim de

I 
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(Urmare din pag. 1)

IApoi, „cangurii" s-au înscris 
în replică cu două contre tă 
ioase : în min. 69, Cașuba a 

I șutat din colțul sting al ca
reului de 16 metri, Cavai era 
ca și învins, dar Dubinciuc a 

I apărut ca din pămînt și a
scos, in-extremis, de pe linia 
porții ; în min. 75, Baling ser- 

Ivit de Cașuba, a șutat puter
nic, de la aproximativ 18 me
tri lateral dreapta, spre colțul 
scurt, de unde Cavai, atent, a 

Ireturnat balonul în corner.
Și astfel, ocaziile mari ale 

jucătorilor lui Cornel Drăgușin 
I aveau să se risipească. Selec

ționata lui Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu și-a reluat 

I ofensiva, punctînd-o cu o bară 
(în min. 81) a lui Petcu, foar 
te bun in acest meci, deși, din 
motive obiective, el nu a par- 

Iticipat. în ultima vreme, la an
trenamente. Cu două minute 
înainte de sfirșit, tot Petcu a 

I trimis mingea lui Paraschiv, 
demarcat pe frontul sting ai 
atacului ; rapidistul a centrat 

I impecabil, din apropierea liniei
de fund, spre mijlocul supra
feței de pedeapsă, de unde

I- - - - - - - - - - - - - - - -
„TOPUL" DIVIZIEI „A"

I Odată cu startul returului, In 
caseta tehnică a meciurilor di- I vizionarelor „A“ numele jucăto
rilor care s-au remarcat în mod 
deosebit, cu o evoluție cotată 
peste nivelul de ansamblu al e- 

Ichlpei, sînt trecute cu majuscu
le. După disputarea a trei eta
pe din acest retur ne-am pro
pus să alcătuim un „Top“, un

I barometru al constanței divizio
narilor ,,A“, care să cuprindă 
jucătorii ale căror nume au fost 

terminante în ceea ce privește 
exprimarea echipelor noastre 
pe planul performanței. Primul 
aspect se referă la orientarea 
metodică a procesului de in
struire. Concret, trebuie spus 
că s-a împămîntenit, în fot
balul nostru, o practică dăună
toare, aceea de a se realiza, 
în antrenament, exerciții grele 
în condiții simple și nu execu
ții simple în condiții grele. 
Nu este vorba aici de un joc 
de cuvinte. Ci de o realitate 
care, din păcate, trece neob
servată cam de multă vreme 
In antrenament, jucătorii noș
tri sînt capabili de execuții de 
cel mai mare rafinament teh
nic, fac pur și simplu jongle
rii cu mingea, dar fără adver
sar, de pe loc sau din mers, 
în timp ce jocul, jocul cu miză 
mai ales, pretinde lucruri sim
ple (Bayern Miinchen ne-a fă
cut o veritabilă demonstrație 
în acest sens), în condiții de 
angajament fizic, de viteză, de 
criză de spațiu și timp. De 
fapt, așa cum este fotbalul 
modern.

Al doilea aspect este de or
din moral-educativ, exprimînd 
atitudinea fată de competiție. 
Spunînd acest lucru avem în 
vedere faptul că, în marea lor 
majoritate, antrenorii și jucă
torii se mulțumesc cu puțin. 
Acasă — cu un gol sau două, 
atit cit să le asigure victoria ; 
ta deplasare — totul pentru 
„sfînta remiză" sau pentru o 
tafrîngere onorabilă. Deci, se 

1 apelează la multă economie — 
și de gîndire și de efort fi
zic. Șl ne mai mirăm că me
ciurile aduc în prim-plan nu 
lupta sportivă și fotbalul, ci 
manifestările de non-combat, 
Indolența și anti jocul !

Sigur că în joc există, pe 
lingă doritele victorii, și va
riantele meciurilor egale și ale 
înfringerii. Dar, indiferent de 
perspectivele pe care le oferă 
o întrecere oarecare celor două 
echipe, datoria acestora este să 
lupte pînă la capăt cu toate 
forțele. învingători și învinși, 
jucătorii trebuie să iasă din 
teren cu conștiința datoriei 
împlinite, fată de propria echi
pă, față de public, față de 
fotbal.

Este ceea ce așteptăm, de 
fapt, de la echipele primului 
eșalon divizionar — și nu nu
mai de la ele — în continua
rea acestui nu prea convingă
tor început de sezon fotbalistic.

Mihai IONESCU

TURCU a plonjat și a reluat 
balonul, cu capul, in plasă : 
2—0 pentru Selecționata divi
zionară intr-un joc în care a- 
tît învingătorii, cit și învinșii 
s-au străduit și au reușit, de
seori, pe parcursul celor 90 de 
minute, să etaleze un fotbal- 
spectacol, răsplătit, în final, cu 
aplauzele generoșilor spectatori 
sibieni.

Arbitrul Mircea Ludoșan, a- 
jutat la linie de G. Liebhardl 
și L.‘ Frunză (toți trei din Si
biu), a condus foarte bine for
mațiile :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARĂ : DUCADAM (min. 46 
CAVAI) — Rednic, Al. Nico
lae (min. 46 Andone), Zare 
(min. 46 Dubinciuc), KISS — 
Vamanu, PARASCHIV, Șt. 
Popa (min. 46 Klein), Suclu 
(min. 46 PETCU) — Iamandi 
(min. 46 Turcu), Nemțeanu.

REPREZENTATIVA DE JU
NIORI ’81 : GÎRJOABĂ (min. 
46 Alexa) — EDUARD, Cîr- 
ciumaru (min. 72 M. Popa), 
Cioroianu, Matei — BALINT, 
C. Ilie (min. 60 Hanghiuc). 
Fîșic — D. ZAMFIR (min. 60 
Bolba), SERTOV, LASCONI 
(min. 46 Cașuba).

remarcate de cele mal multe 
ori. Iată-i pe cei care au rea
lizat performanța „3 din 3“ (am 
ales criteriul alfabetic la Întoc
mirea listei) : Andone, Anghel 
(Politehnica Timișoara), Ciocan, 
Dubinciuc, Iordănercu, Lasconi, 
M. Marian, Paraschivescu, C. So

M. MARIAN CIOCAN ȘTEFĂNESCU STĂNESCU
(DUBINCIUC) (C. SOLOMON)

ANDONE ȘOARECE IORDANESCU
ANGHEL PARASCHIVESCU LASCONI

Se remarcă prezența în aceas
tă echipă a patru componențl 
ai lotului reprezentativ, care

Cflmpioiîatul echipelor
de sperase

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
A TREIA OARA CONSECUTIV/ 

SCORUL ETAPEI!
Remarcabil startul formației 

Universitatea Craiova in acest 
retur al campionatului echipe
lor de speranțe, tinerii jucă
tori pregătiți de antrenorul 
Nicolae Zamfir reușind o per
formanță destul de rară în 
fotbalul nostru : au realizat de 
trei ori consecutiv scorul eta
pei (6—0 cu A.S.A. Tg. Mureș, 
5—0 cu C.S. Tîrgoviște și 5—0 
cu U.T.A.). Relevant este fap
tul că această „serie-record" a 
fost înregistrată în două me
ciuri susținute în deplasare și 
numai intr-unui pe teren pro
priu, cel cu A.S.A. Tg. Mureș. 
Un impresionant 16—0. golave
raj care conduce spre o medie 
generală de 3,6 goluri de meci, 
medie elocventă a spiritului o- 
fensiv demonstrat de formația 
craioveană. Aceste rezultate nu 
fac altceva decît să confirme 
o mai veche constatare și anu
me că centrul craiovean de co
pii și juniori rămîne la fel de 
puternic, de productiv rezervor 
de talente. Iată actualele spe
ranțe craiovene care vor să 
pășească pe urmele lui Bălăci, 
Irimeseu sau Geolgău : Săndoi 
— născut în 1965, Tudor, Bică, 
Florea, Pirvoiu — născuți în 
1964. Preduț, Bucur, Cioroianu. 
Bărbuceanu, Chifu, Ispas — 
născuți în 1963. Performanțele 
realizate pînă acum arată că 
ei se ailă pe un drum bun da
torită faptului că clubul cra
iovean tratează așa cum se cu
vine problema — atit de im
portantă — a schimbului de 
mîine, un bun exemplu și pen
tru alte cluburi și asociații.

Revenind la etapa a. 20-a a 
campionatului de speranțe re
marcăm egalul (2—2) realizat 
de lidera clasamentului, S. C. 
Bacău, la Pitești, rezultat care 
o avantajează pe Universita
tea Craiova, aflată acum la 
numai două puncte de echipa 
băcăuană. Prin victoria cu 
3—0 asupra formației Steaua, 
Corvinul Hunedoara își men
ține treapta a treia a podiu
mului și continuă să se gîn- 
dească la... „cînd doi se cear
tă..." Oricum, această întrecere 
în trei nu face decît să ridi
ce cota interesului în jurul 
competiției speranțelor, care 
în ultimul timp nu prea se 
bucură de atenția pe care o 
merită. Ne gîndim în primul 
rind la terenurile necorespun
zătoare pe care se desfășoară 
meciurile, dar și la cadrul loc 
aproape anonim.

Adrian VASILESCU

1. S.C. BACAU 20 13 6 1 55-13 32
2. Univ. Craiova 20 13 4 3 72-14 30
3. Corvinul 20 13 3 4 60-25 29
4. F. C. C-ța 20 12 2 6 53-20 26
5. Dinamo 19 11 4 4 48-20 26
8. C. S. T-viște 20 11 2 7 34-30 24
7. F.C.M. Bv. 20 10 3 7 31-26 23
8. „Poli“ Tim. 20 10 3 7 36-35 23
9. „U“ Cj.-Nap. 19 9 1 9 33-27 19

10. F. C. Argeș so 8 2 10 25-30 18
11. Chimia 20 7 4 9 31-50 18
12. Sportul stud. 20 7 3 10 29-45 17
13. A.S.A. Tg. M. 20 7 2 11 25-36 16
14. Steaua 20 4 6 10 27-48 14
15. Prog.-Vulcan 20 5 4 11 32-62 14
16. F. C. Olt 20 5 3 12 31-54 18
17. U.T.A. 20 5 0 15 19-59 10
18. Jiul 20 3 0 17 14-61 6

ȘTIRI... ȘTIRI...
• SIMBATA, IN CAPITALA. 

Partidele din cadrul campionatu
lui Diviziei „A“ se vor disputa 
astfel : stadionul Progresul (str. 
dr. Staicovici) ore 16: Progre
sul Vulcan — Steaua ; stadionul 
Politehnica, ora 16 : Sportul stu
dențesc — Dinamo. în deschide
re, de la ora 14, se vor în- 
tîlni echipele de speranțe. S-au 
pus în vînzare, la casele obiș
nuite, biletele pentru ambele 
meciuri divizionare.
• TOATE MECIURILE DIN 

CAMPIONATUL Diviziei „A“ 
din etapa de sîmbătă vor în
cepe la ora 16.

a ÎN VEDEREA PARTIDEI 
METALUL — PETROLUL, din 
cadrul Diviziei „B“ (duminică, 
ora 11, stadionul Metalul din 
Capitală), s-au pus în vînzare 
biletele începînd de azi, la ca
sele de la stadionoul din șos. 
Pantelimon. în ziua meciului 
nu se vor vinde bilete.

lomon, Stănescu, Șoarece, Ștefă- 
nescu. Se observă că toate com
partimentele au reprezentanți 
în acest catalog și deci putem 
alcătui un „11“ al momentului. 
(Pentru postul de portar am a- 
pelat la Caval, care a fost de 
două ori remarcat) :

miercuri va evolua la Bruxelles 
cu echipa Belgiei: M. Marian,
Ștefănescu, Stănescu șl Andone.



Ail. la Klaqcnlurt, start in C. ri. - grupa ,,BM

ÎN MECIUL DE DEBUT, HOCHEIȘTII NOȘTRI 
ÎNTÎLNESC ECHIPA OLANDEI

KLAGENFURT, 17 (prin te
lefon). Sosită marți seara la 
ora 20 în capitala Karinthiei, 
reprezentativa de hochei a 
României s-a îndreptat spre 
hotelul „Sandwirth", unde va 
locui pe perioada desfășurării 
întrecerilor grupei .,B“ a cam
pionatului mondial. Imediat, e- 
chipa noastră a intrat în at
mosfera specifică dinaintea 
startului într-o mare compe
tiție. Evident, primele preocu
pări au fost legate de aflarea 
noutăților, de ultim moment, 
referitoare la partenerii de în
trecere, deoarece fiecare echipă 
locuiește în alt hotel.

După o noapte de odihnă, 
hocheiștii noștri au luat dru
mul patinoarului, unde au e- 
fectuat operațiile tehnice de 
rutină, adică ascuțirea patine
lor și pregătirea croselor pen
tru meciul de debut. După- 
amiază, de la ora 15. timp de 
45 de minute (perioada afec
tată fiecărei echipe de către 
organizatori), băieții noștri s-au 
antrenat la patinoarul „Messe- 
halle“, gazda' tuturor meciuri
lor celei de a 25-a ediții a 
C.M. (grupa Acest pati
noar. unde evoluează în mod 
obișnuit divizionara H. C. Kla
genfurt. este cunoscut hoche-

ACTUALITATEA 
ȘAHISTĂ

BUDAPESTA, 17 (Agerpres).
În turneul internațional femi
nin de șah de la Budapesta, 
după 4 runde condifce marea 
maestră sovietică Elena Fatali- 
bekova cu 2,5 p (1), urmată de 
Grosz (Ungaria) 2,5 p și Dana 
Nutu (România) 2 p (1).

■A-
în turneul feminin de la 

Belgrad, după consumarea a 4 
runde, se menține lideră șahis- 
ta sovietică Ahmilovskaia cu 
3 p (1), secundată de Lemaciko 
(Bulgaria) 2 p (2). Margareta 
Mureșan ocupă locul 5 cu 
l P (2).

RECORDURI MONDIALE 
DE ÎNOT

ÎN PERSPECTIVA C.M.
MOSCOVA, 17 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat pu
blicației „Swimming and Wa
ter-Polo International“ (editată 
de Asociația internațională a 
presei sportive), antrenorul lo
tului de natație al U.R.S.S., 
Serghei Vaicekovski. apreciază 
că la campionatele mondiale 
de anul acesta de la Guayaquil 
(Ecuador) 'titlurile vor fi cu
cerite, în majoritatea cazurilor, 
cu performanțe superioare ac
tualelor recorduri mondiale. 
Astfel, în opinia tehnicianului 
sovietic proba de 100 m spate 
femei va putea fi cîștigată cu 
o performanță de 60.0, iar cea 
de 200 m spate cu timpul de 
2:09,0. La 100 m liber bărbați 
Vaicekovski indică drept timp 
al învingătorului 49.0, la 100 m 
bras masculin 1:01,5, iar la 100 
m fluture femei — 55,0.

„ELO" FOARTE PE SCURT
Ing. ALEXANDRU DIDA,

I.A.E.I.  Titu. Trei întrebări, 
m scrisoarea dv., ne solici
tă răspuns :

1. Care este criteriul pe 
baza căruia se stabilește 
punctajul \,Elo“ în competi
țiile șahiste ?

2. Care este valoarea cea 
mai mare înregistrată de 
vreun șah 1st, pe baza aces
tui punctai ?

3. Dacă Bobby Fischer ar 
reveni în activitatea competi- 
țională, cu ce „Elo*  ar fi cre
ditat actualmente ?
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Sistemul de clasificare șa- 
histă purtînd numele profe
sorului american A. Elo, de 
la Universitatea din Mil
waukee (statul Wisconsin, 
S.U.A.), a fost elaborat de a- 
cesta în perioada imediat 
următoare ultimului război 
mondial, intrînd în practică 
cu aproxirr itiv două decenii 
în urmă. Oficializat la 1 iu
lie 1971, prin hotărîrea Con
gresului F.T.D.E. din același 
an, cînd a fost dată publi
cității prima listă de coefici
enți „Elo*  avînd în frunte 

iștilor noștri. Ei au evoluat aici 
în 1973 și, recent, in meciurile 
de verificare cu reprezentativa 
Austriei. Capacitatea tribunelor 
a fost extinsă la 6 000 locuri 
pentru a se răspunde solicită
rilor publicului local, mare a- 
mator de hochei, care așteaptă 
cu interes disputele unei com
petiții ce se anunță foarte e- 
chilibrată.

Forul internațional al hoche
iului a stabilit ca la întrece
rile acestei grupe „B“ să ofi
cieze numai arbitri neutri. Re
partizarea lor pe meciuri s-a 
tăcut în cadrul ședinței de di
rectorat, miercuri seara, sub 
conducerea lui Walther Wa- 
sservogel (Austria), delegatul 
federației internaționala.

Prima adversară (joi, de la 
ora 18, ora României) a echi
pei noastre va fi reprezenta
tiva Olandei, care anul trecut 
a evoluat în grupa „A“. în 
continuare, programul forma
ției României este următorul 1 
vineri, ora 21, cu Austria : 
duminică, ora 18, cu Polonia ; 
luni, ora 18, cu R. P. Chineză ; 
miercuri, ora 18, cu Norvegia ; 
vineri, ora 11, cu R. D. Ger
mană și sîmbătă. ora 15, cu 
Elveția.

Noi oaspeți la „Centura de aur“

CAMPIONUL MONDIAL DE JUNIORI GLADIȘEV 
ÎN FRUNTEA DELEGAȚIEI BOXERILOR SOVIETICI

Mai sînt doar cîteva zile pî- 
nă la primul gong al competi
ției pugilistice „Centura de 
aur“, întrecere pe care iubi
torii sportului cu mănuși din 
țara noastră o așteaptă cu in
teres în fiecare an. Devenită 
tradițională, competiția se bu
cură și la această a Xl-a edi
ție de, o participare numeroasă 
— boxeri din 12 țări. Ultimele 
confirmări nominale sosite pe 
adresa F.R. Box sînt din par
tea federațiilor de specialitate 
din Uniunea Sovietică (Nerba- 
baev — cocoș Nikulin — pa
nă, campionul mondial de ju
niori Gladișev și Stepanov — 
semiușoară, Ostrovski — u- 
șoară, Galkin — semimijlocie, 
Kopilov — mijlocie mică. Ji- 
galov — mijlocie. Geroi — su- 
pcrgrea) și din Turcia (Sumer 
și Ozakalin — pană, campionul 
balcanic Durmuș — ușoară, 
Abdurahman — mijlocie, H. 
Pur — semigrea). De reținut 
că la Balcaniada de anul tre
cut, de la Pola (Iugoslavia), 
fostul nostru campion Viorel 
Ioana a fost întrecut de Dur
muș cu o discutabilă decizie 
de 2—3. Vom asista, probabil, 
la o revanșă între cei doi pu- 
giliști într-una din galele săp- 
tămînii viitoare.

Parcurgînd listele sportivilor

CIBONA ZAGREB A ClȘTIGAT „CUPA CUPELOR" LA BASCHET MASCULIN
BRUXELLES, 17 (Agerpres). 

„Cupa cupelor" 1982 la ba.șchet 
masculin a fost cucerită de e- 
chipa iugoslavă Cibona Zagreb, 
în finala desfășurată la Bru
xelles. Cibona a întrecut, după 
prelungiri, cu 96—95, formația

pe R. Fischer (2760), urmat 
de B. Spasski (2690), V. Kor- 
cinoi (2670), B. Larsen (2660) 
etc. Sistemul de calculare a 
acestor coeficienți este ba
zat pe teoria matematică a 
măsurării — funcția Gauss 
—, apreciind rezultatele obți
nute de șahiști în competiții 
în relație directă cu forța a- 
cestora din urmă. Coeficien
tul „Elo*  al fiecărui jucă
tor, așadar, crește sau scade 
tn funcție de performanța 
obținută. Adaptarea vechilor 
categorii de clasificare supe
rioară la sistemul propus de 
prof. Elo s-a făcut inițial în 
următoarele limite : mari
maeștri 2500—2700 p ; maeștri 
internaționali 2400—2500 p ; 
maeștri 2200—2400 p ; candi
dați de maestru 2000—2200 p ; 
categoria I 1800—2000 p.

2. Cel mai mare coeficient 
..Elo*  înregistrat în istoria 
șahului aparține fostului 
campion mondial Bobby Fi
scher, care în anul 1972 atin
sese cota de 2785 puncte. 
Este, și pînă astăzi, recor
dul în materie. Pentru șa
hiștii români, .performanța

La 1-3 octombrie, la Ciudad de Mexico
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0 NOUĂ TENTATIVĂ ÎN „CUPA DAVIS"

9 Cum a fost pierdut meciul cu chilienii 9 Oe ce nu a jucat 
llie Năstase la dublu • Forța lui Rebolledo

In optimile de finală ale „Cu
pei Davls" (care se confundă, 
practic, cu prima rundă a com
petiției in grupa de elită), echipa 
de tenis a României a fost În
vinsă cu 3—2, la Santiago, de 
formația statului Chile. Am ru
gat, la Înapoierea delegației, pe 
prof. Alexandru Lăzărescu, se
cretarul responsabil al F.R. Te
nis, să ne spună cum apreciază 
desfășurarea meciului.

— Rezultatul este evident sub 
posibilitățile echipei noastre. Ti
nerii noștri jucători, după 5 luni 
de antrenamente în săli, nu 
s-au adaptat destul de repede 
la rigorile jocului pe terenuri 
ta aer liber. S-a simțit net, la 
el, lipsa activității competiționa- 
le pe zgură (in perioada pre
gătitoare, un singur concurs, la 
Buenos Aires). In general, el 
suferă de o prezență la inter
vale prea mari în bătăliile as
pre ale turneelor de anvergură. 
Eforturile de ultimă oră ale an
trenorului emerit Alexe Bardan 
de a-i aduce la forma sportivă 
carc-țl dă încredere nu au reu
șit. Ar trebui să nu neglijăm, 
In analiza situației, șl forța — 
poate insuficient cunoscută — a 
adversarilor, cu toată absența

care și-au anunțat pînă acum 
prezența la „Centura de aur“, 
remarcăm faptul că în toate e- 
chipele sînt foarte multe... 
nume noi. Acest fapt trebuie 
privit cu multă atenție și. am 
spune, circumspecție de către 
antrenorii și sportivii români. 
Nu trebuie să uităm nici un 
moment că „Centura de aur" 
este ultima mare competiție in
ternațională înaintea campiona
telor mondiale de box din luna 
mal. La București, cele 12 țări 
participante la întreceri vor ve
rifica, cu siguranță, o bună 
parte dintre viitorii titulari ai 
reprezentativelor pentru com
petiția mondială. Ne așteptăm, 
deci, la foarte multe rezultate 
surpriză. Să nu uităm că. în 
urmă cu cîțiva ani. de exem
plu, coreeanul Ciu En Zo era 
un anonim cînd a cucerit 
„Centura de aur" la București, 
pentru a deveni apoi campion 
olimpic...

în încheierea acestor rinduri, 
o veste bună pentru elevii din 
Capitală, iubitori ai sportului 
cu mănuși : F. R. Box îi invi
tă în tribunele Palatului spor
turilor în zilele de luni, marți 
și miercuri, cînd vor avea loc 
primele șase gale. Cei mal ti
neri iubitori ai boxului au in
trarea liberă ! (I*.  H.).

spaniolă Real Madrid. La în
cheierea timpului regulamen
tar de joc scorul a fost egal : 
86—86. Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost pivotul iugo
slav Kresimir Ciosici, autor a 
34 de puncte

maximă aparține lui Florin 
Gheorghiu, cu 2605 p, la data 
de 1 ianuarie 1980.

3. întrebare pur platonică, 
deoarece este greu de presu
pus că Fischer va mai re
veni în competiții, deși subi
ectul continuă să fie reactua
lizat de unii cronicari de 
specialitate. Dacă, totuși, fap
tul s-ar produce, atunci ma
rele maestru american ar fi 
posesorul unul „Elo*  de 2780 
puncte, atît cît avea la 1 ia
nuarie 1976, data la care 
F.I.D.E. l-a scos din listele 
de coeficienți pentru lipsă de 
activitate.

Vastitatea subiectului pro
pus (în special la punctul 1) 
nu ne permite o prezentare 
mai amănunțită a aplicabili
tății sistemului ,,Elo*.  Dacă 
doriți relații suplimentare, vă 
puteți adresa Clubului cen
tral de șah (prof. Gh. Can- 
dea), str. Vasile Conta 16, 
București.

Rd. V. 

jucătorului nr. 1, Gildemelster. 
Pedro Rebolledo, de care nu 
s-a auzit prea mult pînă acum, 
iată, 11 găsim pe locul 19, ală
turi de Vilas, in ultimul clasa
ment al turneelor de Grand- 
Prix. Jucătorii chilieni veneau 
la meciul cu noi după multe 
competiții specifice de iarnă.

— Cum au jucat băieții noș
tri, In special cei tineri I

— Segărceanu și Dlrzu au 
evoluat cu o inexplicabilă timi
ditate, deloc bătăioși, cum îl 
știam din partidele de „Cupa 
Davis" de acasă. Le-a lipsit în
crederea în propriile forțe. Fi
rește, Iile Năstase nu mal poate 
fi cel pe care l-am dori etern ; 
virsta tșl spune cuvintul șl la 
ei, dar a fost util echipei, rea- 
lizind oricum un punct. Ni s-a 
pus întrebarea : de ce nu l-am 
utilizat la dublu ? Răspunsul e 
simplu : el jucase în ziua pre
cedentă, la simplu, 5 seturi, timp 
de 4 ore șl jumătate, manifes- 
ttad un anumit grad de obo
seală, normal la 36 de ani. A- 
pol, cu o săptămină Înainte, 
cuplul Segărceanu — Dlrzu În
vinsese perechea Peccl — Gon
zales (fără a mai aminti vic
toria lor în fața celebrilor 
Clerc — Vilas), așa că noi 
le-am acordat o Încredere pe 
care, din păcate, el înșiși și-au 
refuzat-o 1

— Intruclt „Cupa Davis" ne 
mal oferă șansa unul meci (de 
recalificare) cu Mexicul, tot in 
deplasare, la 1—3 octombrie, 
cum Intenționați să pregătiți 
echipa 7

— Programul de pregătire va 
putea fl ceva mal ușor realizat 
Intruclt. acum centrul de greu
tate al competițiilor Internaționa
le, în timpul verii, se mută tn 
Europa, mal la lndemlnă. Am 
prevăzut un program competitio
ns! adecvat. Tinerii noștri Ju
cători se află acum In circui
tul italian. Sigur că meciul cu 
Mexicul este cel puțin la fel 
de greu ca cel cu Chile. Dar 
vom încerca să pregătim echipa, 
la sftrșlt de sezon In aer liber, 
în așa fel Incit să ne meținem 
tn grupa de elită a „Cupei 
Davis".

Victor BÂNCIULESCU

Aseară, la Munchen, In sferturile de finală ale C.C.E. la fotbal

UNIVERSITATEA CRA1UVA IA [MUIATE CU BAYERN
Universitatea Craiova a reușit 

aseară, la MUnchen, ceea ce nu 
a realizat cu două săptămlnl in 
urmă pe terenul propriu, adică 
o comportare bună : 1—1 (1—1) 
cu reputata echipă Bayern M(ln- 
chen. Desigur, după 0—2 la Cra
iova, acest 1—1 este ineficient, 
dar el demonstrează, totuși, po
sibilitățile campioanei noastre. 
După cum sublinia imediat după 
joc agenția vest-germană SID, 
Universitatea a avut o compor
tare aplaudată, etaljnd un joc 
viguros, ambițios, luptînd de la 
egal la egal cu Bayern.

Contind pe faptul că va avea 
în față o echipă care va căuta 
să se apere, formația milnche- 
neză a fost surprinsă de replica 
foarte dlrză a adversarei sale, 
care nu s-a lăsat dominată și, 
imediat ce a avut prilejul, a 
ieșit la contraatac punîndu-1 la 
grea încercare pe portarul Mâ
ner.

Partida a început printr-un a- 
tac al gazdelor, urmat de un 
„cap" al iul Honess. bine servit 
de Breitner (min. 2), dar Bol- 
dlcl a fost la post, așa cum va 
fl tot timpul meciului, tn mln. 
5 el salvează un gol ca și fă
cut, blocind balonul la picioa
rele lui Rummenigge. Ambii ju
cători se accidentează, Rum
menigge fiind obligat să pă
răsească. mal tîrziu, tere
nul. Foarte activi în atac se 
dovedesc a fl șl jucătorii din li
niile din spate, Nledermayer șl 
Beierlorzer. Scorul va fi deschis 
tn mln. 21 : la o rapidă acțiune 
purtată pe traseul Beierlorzer —

st cunosc srniriNiusmt
Ieri s-au desfășurat partidele retur ale sferturilor de finală în cu

pele europene la fotbal. Echipele subliniate s-au calificat In semifi
nale, care sînt programate la 7 șl 21 aprilie (tragerea la’sorți vi
neri). în prima coloană — între paranteze — figurează scorurile 
din tur. In a doua — rezultatele de Ieri.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Ț.S.K.A. Sofia - F.C. Liverpool (0-1) 2—0 d.p.
Bayern Munchen - Univ. Craiova (2-0) 1-1
Aston Villa - Dinamo Kiev (0-0) 2-0
Steaua roșie Belgrad - S.C. Anderlecht

CUPA CUPELOR
(1-2) 1-2

Dinamo Tbilisi - Legia Varșovia (1-0) 1-0
Eintracht Frankfurt - Tottenham (0-2) 2-1
C. F. Barcelona - Lokomotive Leipzig (3-0) 1-2

Rezultatul meciului F.C. Porto — Standard Liege (în tur : 0—2)
nu ne-a parvenit pînă la închiderea ediției.

CUPA U.E.F.A.
Radniciki Ni; - Dundee Unit. (0-2) 3-0
F.C. Kaiserslautern — Real Madrid (1-3) 5-0
I.F.K. Goteborg - Valencia (2—2) 2-0
Neuchatel - Hamburger S.V. (2-3) 0-0

TELEX
CICLISM • Etapa a 5-a a 

cursei Paris — Nisa a fost câș
tigată la sprint de irlandezul 
Sean Kelly, cronometrat pe 
158,300 km în 4.00:11. Kelly con
duce în clasamentul general, ur
mat la o secundă de francezul 
Giibert-Duclos Lassalle. • După 
trei etape în ,,Cursa celor două 
mări*  (Tireniană și Adrlattcă) 
conduce americanul Greg Le- 
mond, urmat la 5 secunde d« 
Giuseppe Saronni, la 12 secunde 
de Gerry Knetemann (Olanda) șl 
la 18 secunde de italianul Fran
cesco Moser. Etapa a 3-a a fosl 
cîștigată de Lemond, 186 km In 
4.41:19.

FOTBAL • în pregătiri pen
tru turneul final al C.M., echi
pa Perului a întrecut, la Lima, 
cu 2—0 (1—0), pe Borussia Dort" 
mund. Au marcat Rosa și Uribe.
• Surpriză în semifinalele Cu
pei Africii : echipa Ghanei a în
vins cu 3—2 (după prelungiri) 
formația Algeriei, calificată la 
turneul final al C.M. In cealaltă 
semifinală: Libia — Zambia 2—1. 
Finala Libia — Ghana se va ju
ca la Tripoli. • Restanțe din 
campionatul englez : Arsenal — 
West Bromwich 2—2 ; Wolver
hampton — Leeds 1—0.

HOCHEI • In C.M. (juniori, 
grupa B) la Heerenveen (Olan
da) în prima zi: Danemarca — 
Iugoslavia 7—3; Austria — Fran
ța 4—3; Norvegia — Japonia 4—2; 
Olanda — Italia 2—2.

SCHI • Slalomul special mas
culin de la Happo (Japonia) a 
revenit japonezului Toshihiro 
Kaiwa cu 1:59,23. In proba si
milară feminină pe primul loc 
s-a clasat Christa Zechmelster 
(Austria) — 1:37,27. 9 Suedezul 
Torsten Jakobsson a cîștigat 
slalomul uriaș de la Val Carlina 
(Italia) contînd pentru „Cupa 
Europei*  realizînd în cele două 
manșe 2:58,70. In clasamentul 
general al „Cupei Europei*  con
duce austriacul Hubert Strolz cu 
160 p, urmat de francezul Franck 
Piccard — 120 p. • „Maratonul*  
pe schiuri desfășurat la St.' 
Moritz (42 km) a revenit suede
zului Lars Frykberg cu 1.50:05,
• La Bad Kleinkircheim (Aus
tria) în proba de slalom uriaș 
(masculin) a cîștigat schiorul a- 
merican Steve Mahre cu timpul 
de 2:34,16, urmat de Phil Mahre 
(S.U.A.) cu 2:34,23. In clasamen
tul „Cupei Mondiale*  conduce 
PhU Mahre cu 299 p, urmat de 
Ingemar Stenmark cu 210 p.

TENIS • în primul tur la 
Rotterdam : Connors — Curren 
6—1, 6—2 ; Vilas — Austin 6—2, 
6—1; Gottfried — Scanlon 6—7, 
6—4, 7—6 ; Alexander — Frawley 
6—0, 6—1. <9 La Strasbourg :
Lendl — Giammalva 6—1. 6—2 j 
Flbak — Lutz 6—4, 6—3; Dibbs
— Krulewltz 6—1, 6—1; Ocleppo
— Pinner 6—3, 3—6, 7—6.

TENIS DE MAS A • In finala 
„Cupei Cupelor*  (m): Reutlingen 
(R.F.G.) — BVSC Budapesta 5—1.

BAYERN MONCHEN 1 (1) 
UNIV. CRAIOVA 1 (1)

Stadionul Olimpic ; teren bun ; timp 
frumos; spectatori 12 000. Au maroatx 
D. Hâness (min. 21'), Geolgâu (min. 
310.

BAYERN ; Mu Ker — Nied erma yer, 
Beierlorzer, Augervthaler, Horsmann 
— Kraus, Durnberger Breitner — 
Dr&mmler, D. Honess, Rummervigg® 
(min. 20 Mathy).

UNIVERSITATEA: Boldioi - NegrPlâ. 
TiWhoi, Șbefânesou, Ungureanu — p- 
cleanu, Babaci, Donose, Geolgâu (min. 
88 Ciupiți») — Ca mata ru (m>in. 50 
krimescu), Cîrțu.

Arbitru : Talal Tokat (TurcFa).

Horsmann — Durnberger — 
Beierlorzer — Diirnberger, ulti
mul șutează foarte puternic, Bol- 
dici este obligat să trimită în 
corner. Execută Dremmler la 
HONESS care se ridica peste a- 
părătorii din fața lui și înscria 
cu capul î 1—0. Universitatea nu 
cedează și în min. 31 GEOLGÂU 
egalează, în urma unui șut ex
celent de la 16 m, după o com
binație Țicleanu — Bălăci — 
Cîrțu (care a driblat doi ad
versari) — Cămătaru : 1—1. tn 
continuare, tot craiovenii vor a- 
vea două mari ocazii (Țicleanu 
șl Bălăci in min. 32) și Irimescu 
(min. 60: șut slab de la 8 m), 
pentru ca în min. 85, plecat pe 
contraatac, Breitner să nu poată 
trece încă o dată de BoldlcL 
Un rezultat care onorează pe 
campioana noastră.
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