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Obiective importante stabilite

de Conferința pe țară a mișcării sportive

TOT MAI MULTI OAMENI 
Al MUNCII PE STADIOANE:

0 TREIME DINTRE „TEHNOMETALIȘTI" 
PRACTICĂ SISTEMATIC SPORTUL

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO, 
PENTRU A 12-a OARĂ CAMPIONI 
• In ultimul derby, 3-2 cu Steaua Silvania, 3-1 cu Tractorul, pe podium I O 
Turneele finale pentru locurile 5-8 (Brăila) ți 9-12 (Focșani), între 7-9 aprilie

Dinamo la al 12- 
lea titlu de cam
pioană a țării la 
volei. De la stingă 
la dreapta, in rîn- 
dul din spate : 
Florin Oltean, Lau- 
rențiu Dumănoiu, 
Livian Șteflea, an
trenorul Wiliam 
Schreiber, Marius- 
Căta-Chițiga, Dan 
Gîrleănu, Ovidiu 
Gizdavu ; în ria
dul din fafă : 
Giinther Enescu, 
Emilian Vrîncuț, 
Mihai Slabu, Zam
fir Gheorghe, Cor- 
neliu Oros și Ma

rian Păușescu

Foto :
Jacqueline 
ZVONEVSCHI

Cind părăseam incinta între
prinderii bucureștene produ
cătoare de mașini, utilaje și 
piese de schimb pentru in
dustria ușoară. „Tehnomctal". 
un tînăr in salopetă, înalt, 
pe fata și palmele căruia 
vedeai dintr-o privire seni
nele unei zile de muncă ce 
nu cunoscuse răgazuri, îmi 
motiva simplu și spontan re
lația slrinsă care există aici 
între oameni și sport : „La
noi, aproape toți lucrătorii — 
mai tineri sau mai puțin ti
neri — au fost practicanți ai 
unei discipline, îndeosebi ai 
fotbalului.» Au fost și sînt 
pasionați de sport, iar pasiu
nile nu se sting cu una, cu 
două". Tînărul nu era altul 
decît secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. Ion 
Andreiașu. Iar cuvintele sale 
l-au făcut pe președintele co

mitetului sindicatului, mais
trul Gheorghe Zotta, care no 
însoțea, să facă sprinten, ca— 
fost fotbalist ce era, cîtevo 
jumătăți rapide de pas înainte 
pentru a mă privi drept In 
tată. Privirea-i și gesturile 
parcă mă întrebau : „Ei, ce 
spuneam mai devreme

Da, mai devreme, în biroul 
de la Mecanic șef, tocmai asta 
spunea : „La noi..." Acolo *-  
flasem de la „nea Gică“, cum 
i se spune cu dragoste Iui 
Gh. Zotta, vechi animator al 
sportului, și de la actualul 
președinte al asociației. Flo- 
rică Tănase, că peste 1 000 din 
cei circa 3 000 de lucrători da 
la Tehnometal sînt cuprinși In 
activități sportive „oficiale".

Aurel ion BREBEANU

' (Continuare în pag. 2-3)

DE AZI. LA SIBIU. CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE DE
Bazinul Olimpia din Sibiu 

găzduiește — azi, mîine și vi
neri — întrecerile ediției a 15-a 
a campionatelor internaționale 
de sărituri ale României, la 
care iau parte sportivi (născuți

SĂRITURI ÎN APĂ
în 1965 și mai mici) din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria șl 
România. Azi, de la ora 16,30, 
se desfășoară săriturile de la 
trambulină, pentru băieți.

Turneele pe grupe din cadrul 
campionatului masculin de volei 
au luat sfîrșit ieri la București, 
Baia Mare și Suceava, stabilind 
ierarhia finală a primelor 4 locuri 
și echipele participante la tur
neele finale pentru locurile 5—8 
și 9—12, programate într.e 7 și 9 
aprilie la Brăila și, respectiv. 
Focșani.

Competiția fruntașelor, găzduită 
de sala Dinamo, a adus în frun
tea ierarhiei voleiului nostru mas
culin — era mai demult un lucru 
cert — pe Dinamo București, 
care nici în acest campionat nu 
a cunoscut Infringerea. Echipa 
lui Wiliam Schreiber și-a recon
firmat superioritatea sub toate 
aspectele asupra celorlalte trei 
participante la turneele pentru 
locurile 1—4.

Aseară, în sala Dinamo, atenția 
a fost reținută însă de meciul 
pentru locul al treilea, dintre Sil
vania Șimleu Silvaniei și Tracto
rul Brașov, lansat do victoria 
neașteptată a brașovenilor asupra 
echipei Steaua în ziua precedentă.

Meciul celor două pretendente 
la „bronz" a fost extrem de dis
putat pe parcursul primelor trei 
seturi, dar cei ce și-au concreti
zat ambiția au fost jucătorii de 
la Silvania, care au ciștigat cu 
3—1 (13, 14, —14, 4). Tutovan,
Blășcășan, Trauff, Ghic, Ciontoș, 
Țerbea, Suciu, Chiș, Năsăudeanu, 
au luptat mai uniform în timp 
ce brașovenii au avut o evoluție 
mai oscilantă, inclusiv polivalen
tul Hînda. Partida vedetă, Di
namo — Steaua, părea să fie și 
de această dată la discreția cam

pionilor care în primele două 
seturi și-au demoralizat pur și 
simplu adversarii prin atacuri 
fulminante, blocaje impenetrabile 
și combinații surprinzătoare. In 
setul 3, însă, dinamoviștii au o- 
prit motoarele, permițînd steliș- 
tilor într-un sextet finalmente 
omogen (Cazacu, Mina, Spînu, 
Ion, Bădiță, - Chifu) să egaleze. In 
setul decisiv evoluție pasionantă 
și final dramatic: Dinamo condu
ce cu 9—1 și 12—3, se relaxează 
din nou și este depășită în final 
14—15, dar face un ultim efort
și cîștigă setul și partida cu 3—2
(6,, 7, —14, —12, 14).
1. DINAMO 12 12 0 36: 5 24
2. Steaua 12 6 6 21:23 18
3. Silvania 12 4 8 17:29 16
4. Tractorul 12 2 10 15:32 14

BAIA MARE, 22 (prin telefon). 
Ultimul turneu al grupei ,,A“ s-a 
încheiat în sala „Dacia" cu două 
rezultate surpriză : Politehnica
Timișoara a întrecut cu 3—0 (15. 
8, 2) pe C.S.M. Delta Tulcea, iar 
Calculatorul București a dispus 
de formația locală Explorări cu 
3—0 (9, 13, 11), de la învingători 
remareîndu-se Șchiopescu, luhasz, 
Șiulea, iar de la învinși Staicu 
și Pop. Clasament final : 1. Ex
plorări 21 p, 2. Calculatorul 20 p, 
3. C.S.M. Delta 16 p, 4. Politeh
nica 15 p. Prim-île două clasate 
s-au calificat în turneul final 
pentru locurile 5—8, iar următoa-

(Continuare în pag, 2-3)

PROFILURI BRĂILENE
• 359-275,5 în veșnicul duel cu Gala{ii • Frații Cuțov și boxul in 
era casetofoanelor • Cazul Laurei Policarp • Ce poți invăța de 

la Virgil Mormocea ?

Profilurile brăilene. care se 
anunțau calme, au început cu 
un ...conflict care amenința 
să ia proporții. Și asta pen
tru că am făcut imprudența 
de a spune „electorilor" brăi- 
leni că în vîrful topului gă- 
lățean — promis mai de mult 
cititorilor — s-ar afla luptă
torul Nicolae Martinescu. 
„Cum ați spuuuuuus? !“ —
a izbucnit corul. „Martinescu 
gălățean ? De unde și pînă 
unde ? Martinescu c brăilcan 
gei-beget... Bineînțeles, dacă 
între timp Galațiul n-o fi a- 
nexat Vișanii, care se află 
chiar în centrul județului 
Brăila, la doi pași de Făurei".

în fața acestei situații, am 
telefonat la Galați. „Ce fa
cem ?“ Gălățenii — i-am sim
țit’ — au sărit ca arși : „Asfa-i 
culmea ! Dacă n-ar fi fost 
Ștefan Babin, Martinescu ar 
fi rămas la Vișani... n-ar fi 
făcut ocolul lumii, de la Mar 
del Plata la Edmonton și de 
la Helsinki la Munchen!" A 
urmat un moment de tăcere, 
din nou prevestitor de furtu
nă și replica : „Dacă-1 așa. 
nici Cuțovii n-au dreptul să 
intre „la Brăila". Sînt din 
Smîrdan, care e peste Du
năre". La care brăilenil au

zîmbit amar : „Așa ne-a tra
tat întotdeauna Galațiul, dar 
asta nu ne împiedică să fim 
mult înaintea lor, așa cum se 
poate vedea chiar în holul 
C.N.E.F.S. de pe Vasile Conta, 
unde scrie negru pe alb că la 
sportul de performanță pe 
’81 Brăila are 359 de puncte, 
iar Galațiul doar 275,5, cu 
toate că Brăila are de trei ori 
mai puține cadre tehnice dc- 
cît cci din Galați".

în această situație, reporte
rul a recurs la judecata lui 
Solomon, cedîndu-1 pe Marți, 
nescu Galațiului. „Dacă n-au 
lider, îl dăm pe moș Martin". 
Deci...

1. SIMION CUTOV (box)
2. VASILE IORGA (lupte)
3. MARCEL RUSESCU (volei)
4. CALISTRAT CUȚOV (box)
5. ANIȘOARA CUȘMIR (atletism) 
«. ȘTEFAN FILOTE (fotbal)
7. CINA PANAIT (atletism) 
«. COSTICA DAFINOIU (box) . 
». LUCI DOBRESCU (volei) ' 

10. ION VASILE (ciclism)

• Brăilenii au privit ..to
pul" cu o anume detașare și 
au adăugat : „Forța Brăilei

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

Aslă-seară, la Bruxelles, un interesant meci amical de fotbal

BELGIA - ROMÂNIA, PRIMUL IEST ’82 AL TRICOLORILOR
BRUXELLES, 23 (prin te

lefon). Echipa de fotbal a 
României a sosit, marți după- 
amiază. la Bruxelles, în ve
derea meciului amical pe care-1 
va susține, miercuri seară. în 
compania reprezentativei Bel
giei, participantă la turneul fi
nal al C.M. ’82 din Spania. La 
puțin timp după aceea, in 
holul Iul Novotel, care găzdu
iește delegația fotbaliștilor noș
tri. numeroșii cronicari de spe
cialitate își treceau in bloc
notesuri numele celor 1G jucă
tori români : Moraru, Iordachc,

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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GERETS I 
VAN MOER

BELGIA IL. M1LLECAMPS 
COECK 

CZERNIATINSKi

PFAFF
VANDEREYCKEN BAECKE 

VERHEYEN VERCAUTEREN 
VANDENBERGH

Partida va începe la ora 20 (ora 21, ora României) ți 
va fi condusă de o brigadă de arbitri din Franța, avîndu-l la 
centru pe Daniel Lambert.

KLEIN
5TANESCU

GABOR 
AUGUSTIN 

IORGULESCU

TURCU
BALACI

ȘTEFANESCU
MORARU

RONIANIA

ȚICLEANU
REDNIC I

Turneul international de box „Centura de aur“

C. TIȚOIU Șl I. STAN - ÎNDELUNG APLAUDAȚI
Azi, de la orele 14,30 și 19, aile doua reuniuni atractive

Cea de a doua zi a turneu
lui internațional de box „Cen
tura de aur" ne-a oferit, înce- 
pînd cu prima gală, meciuri pe 
care multă vreme nu le vom 
uita, meciuri care au consacrat 
noi vedete ale competiției. Ar 
fi greu să... stabilim, de pildă, 
partida „cap de afiș" a primei 
reuniuni în care, așa cum spu
neam, au urcat treptele ringu
lui boxeri cu adevărat valoroși, 
sportivi de care cu siguranță 
vom mai auzi. Partida cea mai 
aplaudată, cu adevărat electri
zantă ne-au oferit-o „muștele" 
Constantin Tițoiu și Li Song

Guk (R.P.D. Coreeana), doi teh
nicieni autentici, a căror dis
pută a demonstrat celor pre
zent! ce înseamnă Boxul (cu 
„B;1 mare). Urmărindu-i pe cei 
doi schimbînd lovituri, eschi- 
vînd și parînd, am văzut, din 
nou, „pe viu", de ce sportului 
cu mănuși i se mai spune și 
„scrimă pugilistică", Tițoiu a 
demonstrat cu această ocazie că 
este, la ora actuală, unul din
tre cei mai buni boxeri ro
mâni, dacă nu chiar cel mai 
bun ! în fața lui Li Song Guk, 
un adversar tehnic și bine pre
gătit fizic, românul a făcut o

Constantin Tițoiu (dreapta) pregătește o nouă directă de stingă, 
cu care il va intimpina pe Li Song Guk Foto : Vasile BAGEAC

partidă de zile mari, impunîn- 
du-se la puncte. Insistența sa 
în atac ripostele în defensivă, 
eschivele reușite — iată argu
mentele care i-au adus lui Ti- 
toiu o meritată vicorie în fața 
unui adversar valoros.

Imediat după această parti
dă a urmat o alta care avea 
să țină spectatorii în tensiunii 
de la primul pînă în ultimul 
minut, cea in care Ion Stan l-a 
înfruntat pe campionul mondial 
(1979) și european (1980) de 
juniori, sovieticul Iuri Gladi- 
șev. Cu o viteză de execuție 
de-a dreptul excepțională, Gla- 
dîșev a vrut să incheie repede 
lupta, atacînd cu serii rapide 
la față. Dar, condus excelent 
din colț de antrenorii C. Du
mitrescu și I. Dumitru, Stan 
evită schimburile, stopîndu-1 
pe Gladîșev cu directe, blocîn- 
du-șe ermetic la seriile aces
tuia. Lupta s-a menținut echi
librată pînă in ultimul rund, 
cind românul a preluat iniția
tiva, trecînd el la ofensivă. Șl 
a făcut-o mai eficace decît 
adversarul său, acesta fiind 
numărat in urma recepționării 
unui croșeu de stingă. urmat 
de o dreaptă, la figură. Ion 
Stan a acumulat punctele ne
cesare victoriei care i-a fost

Mihai TRANCA 
Petre HENJ

(Continuare in pag a 4-a)



DE 90 DE ANI AL SCHIULUI PREDELEAN
Intr-o atmosferă cu adevărat 

■ărbătorească și în prezența 
unui numeros public, la Pre
deal s-au desfășurat manifes
tările dedicate aniversării a 90 
de ani de la disputarea primu
lui concurs de schi în localita
te. Printre altele, a avut loc și 
un concurs la care au parti
cipat fondiști începînd de _ la 
categoria de vîrstă copii, pînă 
la veterani. Cu prilejul acestui 
Jubileu, din partea C.N.E.F.S. 
au fost înmînate „Diplome de 
onoare" unor sportivi șl acti
viști care s-au distins, de-a 
lungul anilor în activitatea de 
dezvoltare a schiului prede- 
lean. Printre aceștia s-au aflat 
Traian Socaciu. președintele 
C.O.E.F.S. Predeal. Ion Codlea- 
nu, vicepreședinte al C.O.E.F.S. 
Predeal. profesorii Ion Șu
tau și Ion Duda, foștii per
formeri Dumitru Frățilă,

„RALIUL FEMEII ', ClȘTIGAT DE UN ECHIPAJ BUCUREȘTEAN
Curtea de Argeș a găzduit la 

•fîrșitul săptămînii trecute o fru
moasă competiție automobilistică 
sportivă feminină intitulată „Ra
liul femeii". De fapt, întrecerea, 
organizată în cadrul „Daciadei", 
a fost o finală pe țară, la star
tul căreia s-au prezentat 32 echi
paje din 10 județe (Galați, Satu 
Mare, Mureș, Sibiu, Cluj, Brăila, 
Prahova, Olt, Argeș, Maramureș 
ți municipiul București), cele mai 
multe fiind din București (7), Mu
reș și Sibiu (cîte 5), Cluj (4).

Interesante (și aici meritul re
vine organizatorilor: Filiala A.C.R. 
Argeș, comisia județeană de au
tomobilism și karting, federația 
de specialitate) au fost probele 
întrecerii: orientare turistică (în 
Pădurea Budeasa, efectuată de 
navigatoare); test privind regu
lile de circulație (inițiat pe baza 
observațiilor, după vizionarea a 5 
diapozitive-problemă); îndemînare 
(printre jaloane, pe o porțiune 
din centrul orașului); viteză în 
coastă (traseu de 900 m pe o 
șosea — cu © Înclinație de 10%

PROFILURI
(Urmare din pag. I)

noastre e dincolo de top. Cu 
toate că șintem un oraș fără 
Institut — le-a luat Galațiul 
pe toate —, mai putem face 
vreo două topuri, cu boxerii 
Paul Dobrescu și Niță Robu. 
eu voleibalista Ana Zabara- 
Păunoiu, cu handbalistul Cos- 
tică Lache, care a dat aripi 
Timișoarei, cu fotbalistul Tiii- 
hoi, cu caiacistul Anghei Co
wan, campion balcanic, cu, era 
Bă-1 uităm, boxerul Aurel 
Mihai pe care l-am cedat 
Constanței, pentru titlul na
tional..."

CE FAC, INSA, CICLIȘTII? 
Fostul campion Virgil Mor- 
mocea nu se lasă surprins pe 
turnantă : „Cresc. Chiar dacă 
asta nu ge vede de Ia Bucu
rești. Ion Vasile nu e floare 
rară. Așa a crescut, între 
timp, Marcel Voinea, așa au 
urcat Ene și triplul campion 
de juniori Marian Mărginean, 
eare e Ia Dinamo, și Ion Ma
rinescu.. alte patru titluri... tot 
la Dinamo... și ar mai crește 
ei dacă am avea velodromul 
de la București".

CE NE DEMONSTREAZĂ 
TOPUL BRĂILEI ? Că boxul 
e sportul ei. Pe lingă cei trei 
din top, și ceilalți doi, mai 
sînt „bătrînii" Peicin, Șcrbu 
Neacșu, Eustațiu Mărgărit, re
gretatul Ion Covaci. „Boxul 
a fost un sport care a inflorit 
prin porturi" — cum spune 
Titi Dumitrescu — amintindu- 
ne că și căpitanul Baines a 
fost — „se vede de Ia o poș- 
t&" — un bun boxer. Mai mult, 
brăilenii spun că părintele bo
xului modern brăilean este 
Gheorghe Bobinaru, care a fost 
și el marinar. „Dar ce face a- 
cum boxul brăilean?" Răspun- 

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INIODMIAlA

Gheorghe Zăpadă, Stanislava 
Zclmann.

In ceea ce privește concursul, 
întitulat „Cupa orașului Pre
deal", el s-a disputat pe Va
lea Rîșnoavei și a prilejuit în
treceri atractive, urmărite și 
aplaudate cu entuziasm de 
spectatori. Iată și cîștigătorii 
probelor : băieți (3 km) : V. 
Martac (Predeal) ; fetițe (3,5 
km) : Mihacla Cîrstoi (Pre
deal) ; juniori II (10 km) : M. 
Martac (Predeal) ; junioare I 
și II (5 km) : Iu liana Bor 
(Predeal) ; juniori I (15 km) :
S. Bozga (Brașov) ; seniori (15 
km) : I. Lungoci (Brașov) ; se
nioare (10 km) : Maria Toma 
(Brașov) ; seniori, 25—35 de 
ani (5 km) : D. Clinciu (Valea 
Doftanei) ; 35—45 de ani (3 
km) : V. Fontana (Brașov) ; 
45—55 de ani (3 km) : Al. Zan- 
gor (Azuga) ; peste 55 de ani 
(2,5 km): C. Vlădea (Rîșnov).

— ce duce spre Valea lașului); 
regularitate (100 km pe traseul: 
C. Argeș, Bascov, Budeasa, Bc- 
revoiești, Domnești, Mușetești, C. 
Argeș); test sanitar (cum trebuie 
acordat primul ajutor) și teste 
feminine (recunoașterea unor 
flori, a unor ustensile noi în gos
podărie).

Clasament general — 1. Magda 
Dumitrescu — Anișoara Dracea,
2. Maria Ccrbu — Măriuca Po
pescu, 3. Elvira Manea — Elena 
Biro (toate de la A.C.R. Bucu
rești) ; îndemînare — Magda Du
mitrescu; viteză în coastă: la e- 
galitate de puncte Karin Kesler 
(A.C.R. Sibiu) și Leontina Ilies
cu (A.C.R. Tg. Mureș); cel mai 
elegant cuplu: Adriana Grigore — 
Liliana Rădulescu (A.C.R. Argeș); 
cel mai tînăr echipaj : Daniela 
Drăguș — Lucia Drăguș; echipe:
1. A.C.R. București, 2. A.C.R. 
Cluj, 3. A.C.R. Sibiu, 4. A.C.R. 
Mureș, 5. A.C.R. Prahova. 
(Emanoil STERESCU, coresp.).

BRĂILENE
sul reia laitmotivul acestor pro
filuri ; „Animatorul e totul ! 
Bobinaru a fost un marc ani
mator. Acum, sperăm ca 
noul antrenor, Calistrat Cuțov, 
care l-a trezit din somn pe 
Niță llobu, o să aibă rolul lui 
Bobinaru, deși e mai greu, 
pe vremea Iui Peicin și a Iui 
Mărgărit erau mai puține ca- 
setofoane, iar televizoare de
loc ; și televizoarele ți-1 aduc 
pe Cassius Clay in casă, toc
mai de la Las Vegas... Ia ce 
să mai pui mănușile... Cu 
toate astea, cheia e lot ani
matorul. Să te vedem, Calis- 
trate ! Poate vine și Simion, 
dacă e greu".

CE SE MAI ÎNTÎMPLA LA 
BAZINUL DE ÎNOT 7 Au 
trecut zece ani. Brăilenii spun 
că sînt printre primele trei 
secții de copii și juniori din 
țară. Că sînt campioni balca
nici la 4X100 juniori... că au 
15 copii în loturile naționale... 
că nimic nu se face bătînd 
din palme... Dar tot ei spun 
că au mai pierdut un anima
tor, în persoana lui Felix 
Heitz, care era și un compu
ter al culoarelor. Astăzi, ba
zinul are destui antrenori 
buni, dar lipsește computerul. 
„Poale se întoarce Heitz..." 
între timp, Tache Laurențiu a 
plecat... Se aude că pleacă și 
Laura Sachelarie... Ar mai fi 
Laura Policarp. „dar s-a lăsat; 
nu poți lupta cu unul dintre cele 
mai bune licee din tară „Băl- 
ccscu", ai cărui director, pro
fesorul de matematică Ema- 
noil Dogăroiu, nu vrea să co
boare sub 90 Ia sulă reușiți 
Ia Politehnică, motiv pentru 
care a „furat" pînă și meto
dele sportului de performantă 
organizînd adevărate tabere 
pentru elevii matematicieni..."

trageri. Iată, așadar, noi dovezi 
grăitoare asupra avantajelor per
manente ale acestui tradițional 
sistem de joc. încercați și dv. să 
obțineți satisfacții asemănătoare 
la tragerea Loto de vineri 27 
martie 1982, pentru care numai 
astăzi și miine se mai pot pro
cura bilete cu numerele prefe
rate 1
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 21 MAR
TIE 1982. Cat. 1 : (12 rezultate)
9 variante 1000/„ a 5.774 lei șl 106 
variante 25% a 1.443 lei ; cate
goria 2 : (11 rezultate) 475,75 va
riante a 517 lei ; categoria 3 : 
(10 rezultate) 3526,75 variante a 
105 lei.
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES de astăzi, 24 mar
tie 1982, se televizează în direct 
începînd de la ora 17,40.

Odată cu desfășurarea compe
tiției dotate cu „Cupa Pionierul", 
a luat sfîrșit și sezonul atletic 
„indoor" 1982. Concursul — orga
nizat de C.s.ș. Pionierul In sala 
bucureșteană „23 August" — a 
fost rezervat copiilor de catego
riile I și II, care s-au prezen
tat la start în număr foarte mare 
(circa 600). De remarcat că, da
torită numărului mare de serii 
care s-au desfășurat în probele 
de alergări, s-a terminat și... mu
niția de la pistolul starterului, 
acesta fiind nevoit să folosească 
un „dispozitiv” format din două 
bucăți ale unei șipci de la un 
gard. In orice caz, arbitrii, ca și 
organizatorii merită un cuvînt de 
laudă pentru felul în care s-au 
achitat de dificila misiune pe 
care au avut-o.

„CUPA C.S.Ș. TRIUMF*

• CA PE ROATE... Continuînd 
seria aproape neîntreruptă de 
mari șl numeroase succese, trage
rile obișnuite Loto din această 
lună au debutat la 5 martie cu 
PATRU AUTOTURISME „Dacia 
1300“, obținute la categoria I, pe 
bilete achitate în cotă de 23%, 
de Rușețelu Adrian (Buftea, jud. 
mov), Stoe Constantin (Buzău), 
Moraru Aurelian (Ploiești) și Du
mitru Tache (București). O săp- 
tămînă mal tîrziu, participantul 
Rupă Grigore din București a 
cîștigat, de asemenea, la catego
ria I, UN AUTOTURISM „Dacia 
1300“ pe un bilet achitat 100%. 
Tot în acest sens sînt semnifica
tive. desigur, și cele 72 MARI 
CIȘTIGURI 1N BANI (4X19,952 lei, 
3X17.061 lei, 21X4.986 lei, 29.75X 
4.319 lei, 16X4.265 lei), pentru a 
le enumera doar pe cele mai 
consistente înregistrate la aceleași

Deși nu s-au realizat perfor
manțe deosebite, „Cupa Triumf" 
— organizată sîmbătă după-amla- 
ză de clubul școlar cu același 
nume în sala de atletism „23 Au
gust" din Capitală — a fost to
tuși o competiție reușită, mai 
ales pentru faptul că a reunit 
un mare număr de participanți 
atît din provincie, cit și din mai 
toate cluburile atletice bucu- 
reștene. Regulamentul competi
ției a prevăzut probe pentru ju
niori de categorile I, II, III șl 
pentru copil.

Iată rezultatele mai importante:
BĂIEȚI: 50 m (juniori I): 1. 

M. Pleșca (Liceul 2) 5,9, 2. L.
Roșea (C.S.Ș. 4) 6,0, 3. FI. Pe- 
rețeanu (Roșiori) 6,0, 4. R. Co- 
trocota (Metalul) 6,0; 50 m (ju
niori III): 1. E. Coțovanu (Pe
trolul Ploiești) 6,1, 2. I. Rotariu 
(C.S.Ș. 190) 6,2, 3. C. Voieu (C.S.Ș. 
Triumf) 6,2; 50 mg (juniori II):
1. Ad. Țone (C.S.Ș. 190) 7,4, 2.
L. Vlad (C.S.Ș. 4) 7,4; lungime 
(juniori II): 1. ci. Lăcraru (C.S.Ș. 
4) 6,85 m, 2. I. Petre (C.S. Tîrgo- 
viște) 6,77 m; greutate (juniori 
I): 1. V. Dorneanu (C.S.Ș. Tri
umf) 13,93 m, 2. I. Mirică (Meta
lul) 13,35 m; prăjină (copil): 1.
M. Dincă (C.S.Ș. 8) 2,G0 m, 2. D.
Rozaliu (C.S.Ș. 4) 2,60 m; FETE: 
50 m (junioare III): 1. Nicoleta 
Pelmuș (Ploiești) 6,8, 2. Ecaterina 
Constantinescu (Viitorul) 6,9, 3.
Henriette Nedelcu (Viitorul) 6,9; 
lungime (junioare II): 1. Corina 
Constantinescu (C.S.Ș. 4) 5,58 m,
2. Mirela Dulgheru (Ploiești) 5,52

SĂ VEDEM CE SPUNE DI
RECTORUL. în holul liceului 
„Bălcescu", după 41 de ani... 
Atunci era Goraș. Acum e Do
găroiu. Pe marile plăci de 
marmură, plăcile onoarei. s-au 
adăugat alte zeci de nume de 
faimă. Ștacheta e la fel de 
sus. (Și e greu să spui dacă 
Proteasa e mai bun decît 
Soeter). Iată-1 și pe director. 
Guler alb, tare, „Bălcescu". 
Ochi limpezi, electronici. „E 
adevărat ce se spune, tovarășe 
director?" Se vede că nu-i 
place eschiva. „Da, c adevă
rat. Iubesc sportul, dar iubesc 
și mai mult organizarea. 
E adevărat că dau pentru va
canță 500 de exerciții, pînă la 
1 septembrie. Dacă norma nu 
e îndeplinită, nu-i cu supă
rare. Sc acordă o păsuire 
pînă Ia 15 septembrie. Dar a- 
tunci trebuie să te prezinți cu 
650. Bineînțeles că avem și e- 
tape de control. La 1 august, 
de pildă... Elevii trebuie con
trolați. Evident, toți au fișe 
în sertarul meu. Și toți știu 
că profesorul nu se prezintă 
la lecție fără un plan scris... 
(Cam așa arată pianul)... Cred 
că și marca performanță spor
tivă nu e posibilă in afara 
unor asemenea rigori mate
matice... Ordinea c totul... 
Vă rog să mă credeți, nu o 
spun de complezență, am de
prins acest spirit de ordine și 
de la un sportiv, fostul ci
clist Virgil Mormocea, ultcri 
mecanic... L-am urmărit lu- 
crind. Era un model de or
dine. Niciodată nu pierdea o 
secundă în plus cu căutarea 
unei chei sau a unei piese. 
Pentru că Ie punea întotdeau
na Ia loc. E atit de simplu 
și, în același timp, atît de 
greu. Aud deseori prin atelie
re : „Nu știi unde e cheia 
de 14 ?“ Și secundele trec. 
Și trec minutele. Și orelelc. 
Și zilele... Cînd ești elev în- 
tr-un liceu de matematică și 
fizică, iar pe deasupra mai 
vrei să faci și sport, trebuie să 
te supui secundelor. Sau să 
alegi. Cale de mijloc nu 
există"...

P.S. Publicăm, la cererea 
cititorilor, „Topul Galațiului", 
singurul care a lipsit în „se
ria profilurilor".

1. Nicolae MARTTNESCU 
(lupte) ; 2. Angela NĂSTASE 
(parașutism) ; 3. Petre
POALELUNGI (lupte) ; 4. Va
sile NICOARA (caiac) : 5.
Alee NĂSTAC (box) ; 6. Ion 
BÎRLADEANU (caiac); 7. 
Dumitru CIOBOTARU (box) ; 
8. Fița RAFIRA-LOVIN (a- 
tletism); 9. Maria NICHIFOROV 
(caiac); 10. Stere ADAMACHE 
(fotbal). („Electorii" gălățeni 
regretă neincluderea unor nu
me ca Ion Geantă, Georgică 
Donici, Gabi Gheorghiu etc.)

Rezultatele mai importante: 50 
m (băieți I): 1 Nicolae Coman 
(C.S.Ș. 4) 6,5, 2. M. Oaidă (C.S.Ș. 
4) 6,6; 50 m (b H): 1. Lucian 
Galbinașu (C.S.Ș. 4) 7,0, 2. A.
Popovlcl (C.S.Ș. 8) 7,4; lungime 
(b T): 1. Coman 5,66 m, 2. Oaidă 
5,03 m ; lungime (b. II) : Adrian 
Popovici 4,43 m; înălțime (b I): 
Vasile Ibniceanu (C.S.Ș. 4) 1,50
m; 50 m (fete I): 1. Frosina Ne- 
der (Viitorul) 7,0 m, 2. Angelica 
Slrbu (Viitorul) 7,5; 50 m (f II):
1. Andreia Savu (C.S.Ș. 190) 8,0, 2. 
Mihaela Ciobanu (C.S.Ș. 8) 8,0; 
lungime (fi): 1. Neder 4,54 m, 
8. Elena Radu (C.S.Ș. 4) 4,46 m; 
lungime (f II): Savu 3,65 m;
înălțime (f I): Ștefania Chiriac 
(C.S.Ș. 8) 1,37 m.

-0 COMPETIȚIE REUȘITĂ
m, 3. Mariana Barbu (C.S.Ș. 190) 
6,48 m; înălțime (junioare II): 1. 
luliana Bogdan (C.S.Ș. 4) 1,62 m, 
2. Cristina Mincă (C.S.Ș. 4) 1,62 
m, HC: Octavia Niff (C.S.Ș. 190) 
1,70 m.

Andi VILARA — coresp.

IOT MAI MULTI OAMENI Al MUNCII PE STADIOANE
(Urmare din pag. I) 

permanente, în cadrul unor 
campionate de casă ce stîr- 
nesc mari pasiuni în secții 
și ateliere, fermecătoare riva
lități intre echipe, dar și în
tre galerii. Că, în afara celor 
aflați oficial in competiții ale 
căror regulamente nu ignoră 
nimic din dichisurile marilor 
întreceri, alte sute de ama
tori de mișcare în aerul curat 
al bazei proprii din apropie
rea întreprinderii, pe malul 
Colentinei, încing în paralel 
înfocate dispute pe terenuri 
secundare.

Numai campionatul de fot
bal numără 16 echipe, cu a- 
proape 400 de jucători, și tot 
sezonul cald disputele se țin 
lanț. „Fotbaliștii au începui 
<le pc-acum să facă presiuni 
asupra noastră ca să dăm 
startul campionatului mai din 
vreme, că anul trecut nc-a 
prins iarna cu el neterminat, 
ne spunea Gh. Zotta. Joacă 
ei și iarna, indiferent de vre
me, în treninguri, dar campio
natul e cu totul altceva. Să-i 
vedeți pe băieți în tricouri de 
toată frumusețea, procurate 
de ei înșiși. Fiecare și-a scris 
numărul și numele pe ele. 
ca marile vedete... Tenismanii
— și ei numeroși — sînt ne
răbdători să înceapă... „ma
rele șlem", compus Ia noi din 
7 competiții, cu un sistem de 
punctare asemănător Cupei 
Davis. Și, firește, în final cu 
premiere ca în Marele premiu 
FILT și cu un „turneu al cam
pionilor", urmat de decernarea 
premiilor sezonului... Dar pînă 
ce bazele noastre sportive în 
aer liber vor fi repuse în stare 
de concurs — apropo, fiecare 
loc de muncă din întreprindere 
are în grijă cîte o bază —, cei 
ce îndrăgesc sportul au la dis
poziție alte întreceri din cadrul 
„Daciadei" : clubul de șah și 
sala de tenis de masă le ofe
ră un cadru propice destin
derii, ca și excursiile în di
verse locuri pitorești, căci a- 
colo unde ne ducem — cum a 
fost și zilele trecute pe Cum
pătul și cum vor fi Ia înce
putul lunii viitoare <ele plănuite 
să Ie facem Ia Bran și Cheia
— organizăm diverse momente 
distractiv-recreative. In plus, 
mulți merg Ia alte competiții 
(crosuri de masă, ștafete, 
festivaluri, competiții din ca
drul „Daciadei") organizate la 
nivelul sectorului..."

CU APARATELE DE GIMNASTICĂ ÎN... CIRCĂ!
Cu mai bine de un deceniu 

și jumătate în urmă, profeso
rul de educație fizică Francisc 
Hoffman s-a’ reîntors în ora
șul natal, Gheorgheni, unde 
de 17 ani caută, fără întreru
pere, talente în gimnastică. 
Muncind cu pasiune și răbda
re. acest harnic dascăl a de
pistat și a format mulți per
formeri, de numele său fiind 
legate cele 64 de locuri I obți
nute pînă în prezent de elevii 
de la C.S.Ș. Gheorgheni în 
concursuri și campionate re
publicane. Anul trecut, Le
vente Molnar, de 16 ani, a 
cucerit 5 titluri la campiona
tele balcanice de juniori, des
fășurate la Belgrad.

Numele căutătorilor de ta
lente din Gheorgheni s-a mă
rit, antrenorul Francisc Hoff
man fiind acum ajutat de mai 
tinerii săi colegi Alexandru 
Maroși și Iosef Frencz. Cei 
trei profesori de educație fi
zică cu specializarea gimnas
tică lucrează cu aproape 100 
de copii între 5 și 16 ani, din
tre care 25 sînt în grupele de 
performanță, Florin Nicu

Campionatul Diviziei naționale 
„A“ de rugby își îngăduie — 
după etapa a XVI-a — o scurtă 
pauză pentru a face loc primelor 
partide internaționale, celor în 
care echipa României este anga
jată în campionatul european. 
Astfel, la 4 aprilie, Ia București, 
rugbyștii tricolori vor intîlnl re
prezentativa R.F. Germania, apoi 
peste numai o săptămînă Italia, 
la Rovigo, urmînd ca la 9 mai să 
încheie seria meciurilor oficiale, 
jucînd la București cu echipa 
U.R.S.S. Pînă la viitoarea etapă 
(a XVII-a), care se va disputa 
la 18 aprilie, lată situația divizio
narelor „A":

rea

ecr
1. DINAMO 16 15 0 1 353- 76 46
2. Farul C-ța*) 16 13 0 3 366-105 41
3. Steaua 16 12 1 3 385-124 41
4. Gr. Roșie 16 10 1 3 199- 92 37
5. Șt. CEMLN 16 8 0 8 159-105 32
6. Șt. Ptș. 16 7 1 8 114-150 31
7. Gl. PTT Ar. 16 7 0 9 117-307 30
8. Polit. Iași 16 6 1 9 132-177 29
9. CSM Sibiu 16 6 1 9 98-157 29

10. Rulm. Bîrlad 16 5 2 9 67-250 28
11. CSM Sv. 16 5 1 10 90-250 27
12. Univ. Tim. 16 4 3 9 121-194 27
13. Sportul stud. 16 3 3 10 133-211 25
14. Vulcan 16 4 0 12 85-221 24

• ) penalizată CU un punct
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Dar la ordinea zilei se a- 
flă, deocamdată, punerea la 
punct a bazei sportive în aer 
liber, o bază care denotă ma
rea pasiune pentru sport, 
pentru agrement, a celor de 
la Tehnometal. Din această 
pasiune a apărut acolo, pe 
malul drept al Colentinei, în 
Străulești, pe un fost teren 
viran, complexul cuprinzind 
un teren de fotbal gazonat. 
unul de minifotbal, 4 tere
nuri de tenis pe zgură, tere
nuri de volei și baschet pe 
bitum (altele vor fi ame
najate pe zgură, la suges
tia amatorilor acestor jocuri, 
bitumul părîndu-li-se cam 
dăunător... gleznelor), teren de 
handbal, un hangar, două 
bărci cu motor și o zonă de 
agrement și pregătire pentru 
canotaj (Tehnometal are si 
secție de canotaj), o plajă de 
600 metri pătrați pe malul 
lacului, un complex de joacă 
pentru copiii angajaților în
treprinderii, iar în curînd a- 
matorii de popice vor avea la 
dispoziție o arenă cu 4 piste... 
Un inventar sportiv bogat, 
căruia i se adaugă o fru
moasă zonă verde, unde fa
miliile oamenilor muncii își 
pot petrece timpul liber. o 
livadă cu pomi fructiferi și o 
grădină de zarzavat. O zonă 
unde hărnicia oamenilor muncii 
de la Tehnometal și dragos
tea lor pentru mișcare în aer 
liber, pentru sport, se expri
mă în modul cel mai fru
mos.

ÎN C.N. DE BASCHET (
CONSTANȚA, 23 (prin tele

fon). Vrînd,’ parcă, să se rea
biliteze pentru comportarea sla
bă dinainte, echipa locală. Fa
rul obține victorii în șir (marți, 
a patra) în cadrul campionatu
lui național de baschet mascu
lin, grupa valorică 7—12. Iată 
rezultatele din ultimele două zile.

C.S.U. SIBIU — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 83—77 
(37—38). Sibienii au făcut din nou 
un joc bun, mai ales în repri
za secundă cînd au refăcut un 
handicap de opt puncte și au 
cîștigat destul de clar, datorită 
atit formei de excepție a lui 
Apostu, cît și... numeroaselor 
greșeli de tehnică ale clujenilor. 
Au înscris : Apostu 25, Chirilă 
22, Palhegy 16, Takacs 14, Cos- 
ma 6 pentru învingători, res
pectiv Herbert 21, Bretz 18, Ro
taru 14, Nicoară 12, Mathe-Pră- 
zaru 6, Barna 6. Au condus
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Stroia, Cristlnel Aruștei, Ti- 
beriu Molnar, Csaba Vargași 
și alți tineri talentați anunțîn- 
du-se ca gimnaști de nădejde.

Toate ar fi bune și la lo
cul lor, dacă tinerii gimnaști 
ar putea să se pregătească în 
condiții corespunzătoare. „De 
Ia ora 7 pînă la 12, ne-a spus 
prof. Francisc Hoffman, sala 
este ocupată de elevii Liceului 
industrial, care fac aici orele 
de educație fizică. Zilnic, mi
cii noștri gimnaști trebuie să 
demonteze aparatele, să le 
scoată pe hol și, apoi, să le 
readucă în sală. Și aceasta n-ar 
fi marea greutate. Problema 
cea mai dăunătoare este alta: 
tot mutîndu-le dintr-un . loc 
în altul, unele aparate se de
teriorează în numai cîtcva 
luni, după care trebuie efin 
nou puse la punct".

Intr-adevăr, porticul de ine
le, paralelele sau bara fixă, ca 
să dăm cîteva exemple, pă
reau uzate, deși au fost repa
rate, dar (de ce nu am spu
ne-o) ele nu mai asigură sută 
la sută securitatea sportivilor 
care execută elemente de ma
re dificultate. Husele de la
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AMENTELE SALE |
minică din nou pe locul 1) — 64; -
2. Steaua — 60; 3. Dinamo — 52; I 
4. R.C. Grivița Roșie — 29 etc.
• Cîteva rezultate din DIVIZIA * 

„B“. Seria I: C.F.R. Craiova — . 
ș.N. Oltenița 14—3, Rulmentul A- I 
lexandria — Știința Buc. 4—4, | 
Grivița Roșie II — Rapid Buc. 
4—38; Scria a IV-a: Portul Con- . 
stanța — Constructorul Constanța I 
0—1 (forfait, gazdele nu au avut | 
teren), Callatis Mangalia — I.T. 
Constanța 8—17, Dacia Constanța | 
— Farul II 0—4 (forfait), T.C. Ind. I 
Midia — Chimia Năvodari 17—0; ■ 
Seria a Vl-a: Rapid Suceava — - 
I.U.C. Milcov Focșani 0—22, Poli- I 
tehnica II Iași — C.F.R. Brașov | 
6—10, Rulmentul II Bîrlad — Ra
pid Buzău 0—32. ;

ACTUALITATE I
handbal Divizia „A", clasamentul 
„Trofeului eficacității", oferit de 
ziarul „SPORTUL", arată astfel:

1. MARIA DORGO (Mureșul Tg. 
Mureș) 76 de goluri

2. Rodi ca Grigoraș (Confecția 
București) 74

3. Dorina Damian (Universita
tea Cluj-Napoca) 73

4. Zoranca Ștefan ovici (Univer
sitatea Timișoara) 70

5. Nadire Luțaș (Universitatea 
Timișoara) 62

6. Maria Tdrok (Știința Bacău) 
60

7. Iuliana Dim of te (Hidrotehnica 
Constanța) 58

8. Mariana Oacă (Rulmentul 
Brașov) 55

9. Larisa Cazacu (Constructorul 
Baia Mare) 52

10. Maria Popa (Progresul Bucu
rești) 51

SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI"

întrecerile semifinale ale celei 
de a IV-a ediții a „Cupei Româ
niei" la handbal masculin se vor 
disputa sîmbăJră și duminică în 
sălile din Rm. Vîlcea și Tîrgo- 
vlște.

în seria I, de la Rm. Vîlcea, 
evoluează formațiile Steaua (2 p 
și golaveraj 4-3), Politehnica Ti
mișoara (2 p și 4-1), Constructo
rul Arad (0 p și —1) 'și Știința 
Bacău (0 p și —3). Derbyul se
riei este meciul Steaua — Poli
tehnica Timișoara, programat du
minică la ora 11,15.

In seria a Il-a, de la Tîrgo- 
viște, se întrec echipele H.C. Mi- 
naur Baia Mare (2 p și 4-7), Di
namo București (2 p și 4-6), Uni
versitatea CIuj-Napoca (Op și 
—6) și Dinamo Brașov (0 p și 
—7). Derbyul seriei: H.C. Minaur 
— Dinamo București, programat 
duminică la ora 11,15.

Intrucît în noua fază a între
cerii echipele calificate vin cu 
rezultatele realizate între ele, am 
trecut în paranteze punctele pe 
care le dețin și diferența de go
laveraj.

RULMENTUL IN C.C.E.
Campioana României, Rulmen

tul Brașov, susține meciul retur 
cu Radnicki Belgrad, din cadrul 
semifinalelor C.C.E., duminică, la 
ora 11, In Sala sporturilor din 
Brașov. In tur: Radnicki — Rul
mentul 32—19 (13—8).

I 
I
I
I
I
I 
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
I

NAPOCA 69—62 (24—27), C.S.U. I 
SIBIU — DINAMO ORADEA 83— I 
86 (53—47), URBIS - CARPATI I 
93—71 (56—38).

Clasament la zi : 7. Farul p, I 
8. C.S.U. Sibiu 54 p, 9. URBIS I 
52 p, 10. ,,U“ 51 p, 11. Dinamo • 
Oradea 50 p, 12. Carpați 39 p.

Cornel POPA — coresp, I

BELGIA - ROMANIA, PRIMUL 
TEST ’82 AL TRICOLORILOR

{Urmare din pag I)

Rcdnic, M. Marian, Ștcfănescu, 
lorgulescu, Stănescu, T'icleanu, 
Augustin, Bălăci, KIein. Ando- 
ne, Boloni, Gabor, Turcu și 
Geolgău. Un lot în întregime 
valid. Iordănescu, Cămătaru 
și Sameș n-au făcut deplasa
rea. fiind indisponibili.

Seara, la sfîrșitul antrena
mentului efectuat de tricolori 
pe un teren anexă al stadionu
lui Heysel, ziariștii belgieni 
transmiteau redacțiilor lor 
„ll“-le comunicat de antrenorii 
noștri. Cu o excepție, Turcu în 
locul lui M. Sandu, este ace
eași formație aliniată anul tre
cut, la 11 noiembrie, ia Berna, 
acolo unde — sub bagheta unei 
noi conduceri tehnice — își în
cepea cariera o nouă reprezen
tativă. „La cit evaluezi, Mir

AstăzI, la Hunedoara, in preliminariile U.E. de juniori

ROMÂNIA - BULGARIA, PRIMA PARTIDĂ 
DIN DUBLA CONFRUNTARE ELIMINATORIE

Astăzi, după-amiază, de la ora 
16,15, pe stadionul Corvinul din 
Hunedoara, reprezentativele de 
juniori ale României și Bulgariei 
susțin prima manșă a dublei lor 
întilniri (returul va avea loc la 
7 aprilie, la Petrici) din cadrul 
preliminariilor campionatului eu
ropean. Cum calculul calificării 
se face după aceleași criterii ca 
și la cupele europene interclu- 
buri (adică golurile marcate în 
deplasare dublîndu-se) juniorii 
noștri, pregătiți de Marcel Pigu- 
lea și Costicâ Toma, au datoria 
să abordeze jocul într-un perma
nent spirit ofensiv, fără a negli
ja însă nici un moment faza de 
apărare. Pentru că jucătorii bul
gari vor practica, cu mare pro
babilitate, un joc agresiv, strîn- 
gîndu-și rîndurile în defensivă și 
declhnșînd unele contraatacuri 
pentru un rezultat cît mai avan
tajos.

Lotul echipei noastre, care s-a 
antrenat In ultimele zile' la Hu
nedoara, se pare că și-a găsit, 
în sfîrșit, cadența după nume
roasele căutări din această pri
măvară, antrenorii oprindu-se, 
acum, Ia o formulă de echipă 
de la care se așteaptă un ran
dament maxim. Duminică, în ul
timul meci de verificare cu di
vizionara „C" Explormin Deva, 
elevii lui M. Pigulea și C. Toma 
au cîștigat la scor, cu 5—0 (1—0). 
Autorii golurilor: T. Radu, Gri- 
gore, Hagi și Țîrlea (2). Lotul a 
lăsat o frumoasă impresie, impri- 
mînd un ritm susținut pe întrea
ga durată a partidei, remarcabile 
fiind, în primul rînd, capacitatea 
de efort și clarviziunea la fina
lizare. Luni și marți, ,.tricolorii" 
au efectuat ultimele două antre
namente complexe. S-a pus ac

cea Luccscu, actualul potențial 
al echipei ?“ îl întreb, la ca
bină, în timp ce jucătorii se 
dezechipează. „Oricum, cu des
tule procente sub ceea ce ea 
va putea juca, realmente, in
tr-un viitor pe care îl doresc 
cit mai apropiat".

îi reamintesc interlocutorului 
meu faptul că se apropie data 
startului în campionatul euro
pean și că iubitorii fotbalului 
din tara noastră își douesc din 
tot sufletul rezultate mai bune 
din partea tricolorilor. „Știu 
că. după un credit acordat timp 
de șase ani fostei conduceri 
tehnice a echipei naționale, 
este greu să-i mai Iași timp 
antrenorului care vine la rînd. 
Cred, insă, că pînă în toamnă, 
mai precis pină la data primu
lui joc mai dificil în prelimi
nariile C.E., cel cu Suedia, la 
București, noi, antrenorii și ju-

cent pe șutul la poartă, de la 
distanță și semidistanță, insistîp- 
du-se asupra unor scheme tactice 
în ideea dislocării fundașilor ad- 
verși. Partea finală a antrena
mentelor a cuprins exersarea și 
repetarea fazelor fixe din ime
diata apropiere a suprafeței de 
pedeapsă. Ieri dimineață, într-o 
convorbire telefonică avută cu 
Marcel Pigulea, am aflat că ab
solut toți jucătorii sînt apți de 
joc, antrenorul reprezentativei o- 
prindu-se asupra următorului 
„11": Somoghi — Bălan, Mirea, 
Belodedici, Burchcl — Dumitreasa, 
Grîgore, Mateuț — Hambar aș, 
Țîrlea, Hagi. Pe lista de rezerve 
vor’ figura: Iașco, Preda, Neam- 
țu, Văsîi și O. Popescu.

Juniorii bulgari, conduși de 
Kostadin Stoițchevski — secreta- 
rul general al federației de spe
cialitate din țara vecină —, au 
sosit luni în Capitală, după care 
și-au continuat drumul spre Hu
nedoara, unde au ajuns în cursul 
serii. Marți dimineață, antrenorul 
Dimitcr Konțev a efectuat cu 
cel 16 jucători ai săi un antre
nament de acomodare pe stadio
nul Corvinul. La sfîrșitul ședinței 
de pregătire, antrenorul D. Kon
țev a spus că încă nu s-a hotă- 
rît asupra formației de bază. La 
Hunedoara vremea este frumoa
să, dar rece. Cîmpul de joc al 
stadionului Corvinul se prezintă 
în condiții excelente.

Intîlnirea va fi condusă de ar
bitrul sovietic Miroslav Stupar, 
ajutat la linie de C. Teodorescu 
și I. Igna. Repriza a doua va fi 
transmisă în direct la radio, pe 
programul I, începînd din jurul 
orei 17.

Gheorghe NERTEA

- - - - - - - - - - - - -— MECIUL NR. 331 “- - - - - - - - - - - - - - - -
• Partida de azi este cea de a cincea din palmaresul ce

lor două echipe :
10.VI.1937, București : România — Belgia 2—1 (1—0).
28.IX.1955, București : România — Belgia 1—0 (0—0)
26.V.1957, Bruxelles : Belgia — România 1—0 (1—0)
6.VI.1980, Bruxelles : Belgia — România 2—1 (0—1)
Deci victoriile au fost împărțite (2—2), golaverajul fiind și 

el egal (4—4).
• Interesant de arătat că toate meciurile (inclusiv cel de 

azi) au avut un caracter amical. In întilnlrea de ta 10 iunie 
1937, aceea care a deschis seria jocurilor, golurile noastre au 
fost realizate de Baratky (min. 34 și 79), golul oaspeților fiind 
realizat de Vorhoof (min. 87). Iată formația aliniată de Româ
nia : David — Burger, Albu — Vintilă, Juhasz, Raffinsky — 
Beke, N. Covaci, Baratky, Bodola, Gică Popescu.
• Pentru jocul de azi, antrenorul Mircea Luccscu are la 

dispoziție următorul lot : Moraru (9 selecții), Iordache (17) — 
portari; Rednic (1), M. Marian (debutant), ștefănescu (31), 
lorgulescu (1), Stănescu (1) — fundași ; Țicleanu (14), Andone 
(1), Augustin (9), Klein (1), Bălăci (45), Bbliini (43) — mij
locași ; Gabor (1), Turcu (debutant) Geolgău (1) — atacanți.
• In ultima tntîlnire, disputată înaintea turneului final al 

C.E., din 1980, Cămătaru a deschis scorul în min. 24 și tot el 
a marcat încă un gol, valabil, în min. 42. neacordat de arbi
trul elvețian Jakob Baumann. Ceulemans (min. 48) și Vandc- 
relst (min. 87) au înscris*  cele două goluri ale belgienilor. Doar 
șase jucători din lotul anunțat de belgieni pentru meciul de 
azi au luat parte șl la partida din 1980 și anume : Ceulemans, 
Gerets, Meeuws, Miîlecamps, Vandcreyckcn, Van Moer.

calorii, vom reuși să punem po 
picioare un .,11“ competitiv. în 
afara acestei partide cu Bel
gia, echipa va mai susține in- 
tilniri amicale, de pregătire, eu 
Argentina, Peru, Irlanda de 
Nord, toate in deplasare, apoi 
două jocuri cu selecționata Ja
poniei, probabil Ia Constanța, 
și încă un joc cu Danemarca 
acasă la noi".

„Pînă în toamnă, la ce speri, 
totuși, de la jocul cu Belgia?".

„Nu mă tem, nici cu, nici ju
cătorii. Ca și pe „Wankdorf" 
din Berna, vom încerca să dăm 
o bună replică partenerei de 
întrecere, ieșind in momentul 
posesiei mingii curajos Ia a- 
tac. Și dacă Gabor și Turcu nu 
se vor lăsa intimidați de va
loarea și experiența adversari
lor direcți, ei vor putea pro
duce panică Ia poarta. vice- 
campionilor europeni".

Am discutat, la vestiare, cu 
Guy Thys, de 6 aift antrenorul 
naționalei belgiene, perioadă în 
care echipa pregătită de el a 
disputat o finală de C.E. (1—2. 
cu R. F. Germania, în 1980, Ia 
Roma) pentru ca. un an mai 
tîrziu, să obțină, cu brio, locui 
întîl. calificarea la turneul fi
nal al C.M. din Spania. într-o 
grupă din care au mai făcut 
parte Olanda și Franța. Foarte 
amabil. Guy Thys ne-a comu
nicat formația pe care o va tri

Azi, pe Stadionul Republicii

LOTUL DE TINERET-RAPID BUCUREȘTI
Astăzi, pe Stadionul Republicii 

din Capitală, de la ora 16, va 
avea loc un meci de pregătire al 
lotului de tineret în compania 
divizionarei „B“ Rapid București. 
In vederea acestei partide, antre
norul federal Cornel Drăgușin a 
convocat pe următorii jucători : 
Girjoabă. (Progresul Vulcan), A- 
lexa (Corvinul) — portari, Edu
ard (F.C. Argeș), Cioroianu (Uni
versitatea Craiova), Circiumaru 
(Politehnica Timișoara), Matei 
(F.C. Olt), Minea (Steaua) — fun
dași, Baiint (Steaua), Fîșic (Stea
ua), C. Ilie (A.S.A. Tg. Mureș), 

mite. miercuri în teren. Doar 
doi jucători (Coeck și Vcrcau- 
teren) de la Anderlecht și unul 
singur de la Standard Liege, 
fundașul dreapta Gerets — e- 
chipe calificate, recent, în se
mifinalele Cupei campionilor 
europeni și. respectiv. Cupei 
cupelor și în care, alături de 
numeroși jucători străini, acti
vează destui fotbaliști autoh
toni de valoare — sînt în „11“- 
le de miercuri ?. l-am „iscodit11 
pe reputatul tehnician. „Da. 
așa este ! a venit prompt răs
punsul, cu explicația ...aștep
tată : Cum să renunț Ia jucă
tori care și-au făcut pe deplin 
datoria in cadrul echipei na
ționale. chiar dacă, de pildă, 
unui dintre ci. Van Moer. va 
implini 38 de ani ? ! Ră- 
mîn fidel vechiului Iot 
de la europenele din Ita
lia. din care numai tinărul 
Czernialinski nu a făcut par
te". „Cum vedeți dv. jocul cu 
România ?“ „în primul rînd, 
ca un prețios punct de reper 
pentru ambele echipe, intrucît, 
după cile cunosc, și formația 
dv. se află înaintea primului 
test 1982“.

în capitala Belgiei timpul 
este schimbător, la prînz +10 
grade, seara mai rece.

Așteptăm cu interes primul 
joc amical inter-țări al noii e- 
chipe naționale.

Hanghiuc (F.C.M. Siderurgistul 
Galați) — mijlocași, Dorel Zam
fir (Dinamo), Scrtov (Steaua), 
Bolba (A.S.A. Tg. Mureș), Lasco- 
ni (Jiul Petroșani), Cașuba 
(C.S.M. Suceava) — înaintași.

Partida va fi condusă de ar
bitrul M. Stoeneseu, ajutat de J. 
Grama și M. Niculescu.

• MtINE, loi, are loc, la se
diul F.R.F., obișnuita ședință 
săptămînalâ a comisiei de disci
plină. Ședința va începe la orele 
16,30.

țelul Galați cu 3—2 (10, —8, 9, —3, | 
13). Setul decisiv a fost drama- I 
tic : după 11—4 pentru gălățeni, | 
orădenii, cu nervii mai tari, re
montează punct după punct și | 
cîștigă pe merit setul și meciul. I 
Remarcați : Manole, Horjc, frații I 
Dragoș (Al.), respectiv Sîrbu și 
Căescu (GL). Arbitii : V. Ranghel | 
(București) și S. Popescu (Con- I 
stanța). în celălalt meci, Univer- I 
sitatea Craiova — C.S.M. Suceava
1—3 (—12, 4, —11, —8). Clasamentul I 
final al grupei ,,B“: 1. Univ. Cra- 1 
iova 21 p, 2. C.S.U. Alumina I 
18 p (22—23), 3. C.S.U. Oțelul 18 p 
(23:25), 4. C.S.M. Suceava 15 p, I 
(I. MINDRESCU — coresp.).

STEAUA A ClȘTIfiAT
„CUPA DUNĂRII-CROSA | 
DE ARGINT" LA HOCHEI
Pe patinoarul artificial din Ga- I 

lăți s-a disputat, timp de patru ■ 
zile, cea de-a V-a ediție a „Cu
pei Dunării —, crosa de argint", I 
competiție organizată de F.R.H. I 
și C.S.M. Dunărea. întrecerile au ■ 
fost echilibrai^, interesante și de 
un bun nivel tehnic. Regretabilă I 
a fost, însă, absența echipelor I 
Dinamo București și S.C. Miercu- ■ 
rea Ciuc. _

Iată rezultatele tehnice: Steaua I 
cu C.S.M. Suceava 23—1, cu Avîn- I 
tul Gheorgheni 9—4, Dunărea Ga- ■ 
lăți cu Unirea Tg, Secuiesc 20—3, a 
cu I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 6—0, I 
Avîntul — C.S.M. Suceava 14—2, I 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Uni- ■ 
rea 14—1. în turneul final: C.S.M. 
Suceava — Unirea Tg. Secuiesc I 
5—2 (pentru locurile 5—6), 1
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Avîn- ■ 
tul Gheorgheni 2—1 (pentru locu- _ 
rile 3—4) și Steaua — Dunărea I 
Galați 5—2 (2—1, 1—0, 2—1), pen- I 
tru cîștigarea trofeului. Meciurile 
au fost conduse, bine, de Șt. a 
Enciu, I. Dinu (București), N. I 
Enache și S. Dinu (Galați).

T. SIRIOPOL — coresp. ■

DE LA MECIURI ADUNATE
0 Arbitrul Ion Igna a condus excelent meciul de sîmbătă, 

de la Tg. Mureș. Spre finalul partidei, cînd jucătorii local
nici trăgeau vizibil de timp, pentru a menține rezultatul, care 
le era favorabil, ,,cavalerul fluierului" nu s-a sfiit să arate 
prelungirea jocului cu 2 minute. Ceea ce a provocat urmă
toarea reacție din tribună: „Unde s-a mai văzut, domnule, 
ca un arbitru să fie atît de aspru cu echipa gazdă, aflată pe 
deasupra și în pericol de retrogradare, incit să-i prelungească 
emoțiile cu încă două minute “? Iată că s-a văzut ! 0 „Bună 
achiziție am făcut cu portarul Naște, se confesa cineva din 
anturajul echipei mureșene. El dă o siguranță mai mare apă
rării și nc-ar putea astfel ajuta să aducem 1—2 puncte din 
deplasare, care ne sînt necesare ca aerul". într-adevăr, in
trarea lui Naște in echipă este un cîștig, dar asta nu în
seamnă ca fundașii din fața lui să devină mai superficiali în 
joc, cum s-a întîmplat uneori în meciul de sîmbătă. Căci a- 
ceastă superficialitate poate să coste scump. 0 Arbitrul me
ciului Progresul-Vulcan — Steaua, O. Ștrcng, a făcut — cu 30 
de minute înainte de ora începerii partidei — regulamentara 
verificare a stării terenului. Mingea, aruncată de mai multe 
ori pe... patinoarul din str. dr. Staicovici, a sărit (totuși) de 
la pămîrit, astfel încît conducătorul întîlnirii a decis ca a- 
ceasta să aibă loc. Că, după vreo 30 de minute de joc, te
renul a devenit o suprafață... arată, asta-i altă poveste J 0 
Portarul Iordache despre omologul său de la Progresul-Vul
can : „Nu-1 acuzați pe Gîrjoabă ! Pe o vreme ca asta se poate 
întîmpla oricărui portar să scape balonul sau să-1 boxeze 
greșit. Contează mult experiența. în postul nostru o capeți 
mult mai tîrziu... La 30 de ani te poți socoti abia la vîrful 
performanței ! Nu-1 vedeți pe Zoff ? A împlinit 40 și va fi 
titular la ’„Mundial" ! 0 Ralea, promovat curajos în formația 
Stelei după grava și îndelungata lui accidentare, dovedește 
multă ambiție în joc. Ni s-a părut chiar puțin supărat cînd a 
fost înlocuit. Semn bun ! încă o dovadă că vrea să confir
me încrederea arătată de Cernăianu. 0 Iordănescu, după me
ciul de duminică : „Am un motiv în plus să trag cu dinții 
la antrenamente și Ia jocuri. Golgeter n-am mai fost !" 0
Galerie puternică la Petroșani, tot meciul, pentru... Corvinul. 
Spectatorii hunedoreni veniți la stadion i-au învins net pe cei 
petroșăneni. 0 Legitimat cu o zi înainte, Dina, provenit de 
la Aurul Brad, a jucat bine în meciul de debut la Jiul. 0 
Libardi, antrenorul Jiului, a inițiat un concurs pentru exe
cutarea loviturilor de la 11 m. „Cine cîștigă, va executa e- 
ventualui penalty la meci". Din cei 3 jucători aleși (Giurgiu, 
Dina și Șumulanschi) a cîștigat detașat ultimul. Iar la meci 
a... ratat. 0 Arbitrul C. Teodorescu : „Nu mi-a plăcut Să- 
lăjan. L-am auzit cum își îndemna coechipierii să joace dur" 
(!). 0 Drumul lui Cavai către cabine, la pauză și la sfîrșitul 
meciului, a fost însoțit — din nou — de aplauze puternice, 
pline de admirație, ale spectatorilor. 0 Cînd băcăuanul Chi- 
taru l-a înlocuit sîmbătă (min. 65) pe... nervosul Soșu (foarte 
oportună, măsura antrenorului N. Vătafu), tribunele așteptau 
o mărire a presiunii ofensive la poarta lui F.C. Olt. Mai ales
±.

că în teren intrase și Antohi, în locul lui Botez. Dar, cei 
doi atacanți — altădată spaima portarilor — n-au reușit să 
tragă nici un șut pe poartă ! Ce-o fi oare cu... copiii te
ribili ai Bacăului ? 0 Pe fundașul Matei, de la F.C. Olt, l-am 
apreciat de multe ori. Are destule calități, dar (din păcate) 
și mari defecte. De pildă, în acest meci al marilor ambiții 
de la Bacău el a confundat deseori jocul atletic cu intrările 
neregulamentare la Șoiman. Și, ca în proverbul ,,ce ție nu-ți 
place altuia nu-i face", spre final băcăuanul i-a plătit „po
lițele". Și, atunci, Matei s-a repezit pentru a-i cere socoteală 
(culmea !) tușierului orădean M. Neșu. Așa a apărut un mo
ment incandescent, tribuna a n-a s-a „încins" și ea, iar băn
cile de rezervă au „sărit în aer". Spiritele s-au potolit cam
greu. Ce părere au de aceste scene factorii care răspund de
educația jucătorilor ? 0 Sîmbătă, un nou debut în Divizia
„A" : ‘ arbitrul Mircea Stoeneseu, recunoscut și apreciat ca 
fotbalist la Dinamo Pitești și Dinamo București — unde a
îmbrăcat de două ori tricoul de campion și a sărutat o dată 
„Cupa". Mircea Stoeneseu, recunoscut și pentru loviturile sale 
libere și pentru marcajul sever care i-a adus renumele de 
„imposibila umbră a lui .Dobrin", își dorește, la 39 de ani, să 
dovedească și ca arbitru aceeași seriozitate din cariera de 
jucător. 0 Bucuria unui crainic. Corneliu Mihâilescu, cunoscut 
ascultătorilor din transmisiile radiofonice, a avut prilejul de 
a relata în acest retur meciurile în care au debutat la centru 4 
din cei 5 arbitri din „noul val". A urat, deci, succes lui Cr. 
Maghiar, M. Neșu, M. Muștiuc și, sîmbătă, lui M. Stoeneseu. 
0 Foarte nervos (și nu-i prima dată !) antrenorul secund al 
brașovenilor, I. Alecu. în pauză, tuna și fulgera. Dar nu re- 
ferindu-se la jucătorii săi, ceea ce ar fi fost normal, ci la 
arbitri. Noroc că în pauză, observatorul federal, Francisc Co
loși, noul președinte al Colegiului central al arbitrilor, l-a che
mat și i-a atras atenția, precizîndu-i că... nu „cavalerii fluie
rului" au fost de vină la primirea golului. 0 La sfîrșitul me
ciului Sportul studențesc — Dinamo, grupuri de suporteri ai 
celor două echipe comentau cu aprindere fazele cele mai 
controversate ale partidei. Și referirile se făceau, ca de obi
cei, doar la momentele din joc în care dinamoviștii, pe de o 
parte, studenții bucureșteni pe de alta, se socoteau nedreptă
țiți. Nici un cuvînt, măcar în treacăt, despre ce ar fi putut 
constitui, eventual, motiv de frustrare și pentru partea ad
versă. Fiecare a văzut numai ce i-a convenit. Sau a văzut 
doar paiul din ochiul celuilalt, fără să observe bîrna din 
ochiul propriu ! © înaintea meciului Sportul studențesc — 
Dinamo, bilanțul întîlnirilor oficiale dintre cele două echipe 
era următorul : fiecare, cîte 7 victorii și 5 meciuri egale. Sîm- 
băta trecută, în meciul lor cu cifră rotundă, 20, ș-a modifi
cat numărul „remizelor", problema stabilirii „celui mai bun 
din doi" fiind amînată pentru viitoarea ediție a campiona
tului. 0 Cînd ești suporter cu adevărat, vremea, oricît de 
nemiloasă ar fi, nu constituie un obstacol. Numărul mare de 
spectatori la meciul din „Regie" dovedește că și Dinamo și 
Sportul studențesc au mulți prieteni fideli, care sînt în același 
timp și prieteni ai fotbalului. Printre aceștia, I. Chelemen și 
N. Dobre, doi „sportiști" din vechea gardă, ultimul dintre ei 
pensionar, neclintiți timp de mai bine de două ore în bătaia 
viscolului !



DISPUTE STRÎNSE
POIANA BRAȘOV, 23 (prin 

telefon). In sfirșit, o zi fru
moasă, aici, în Postăvar, pen
tru participantii la concursul 
internațional F.I.S., dotat cu 
„Cupa Poiana". Slalomul uriaș 
pentru fete și băieți, desfășu
rat pe Pîrtia Lupului, pe o 
lungime de 1 260 m și o di
ferență de nivel de 275 m, 
a oferit o întrecere intere
santă, spectaculoasă. Prima 
manșă, marcată de antrenorul 
Gh. Bălan, a avut 43 de porți, 
atît fetele cit și băieții parcur- 
gînd același traseu. Plecată 
cu nr. 2 din start, reprezen
tanta țării noastre Carmen 
Cozma a înregistrat un timp 
promițător (72.99), dîndu-ne 
speranțe în ocuparea unui loc 
bun, dar schioarele din Ceho
slovacia și U.R.S.S. au par
curs traseul cu mult curaj, 
cu acuratețe tehnică și au 
reușit să se claseze pe primele 
locuri în probă.

La băieți, dacă Horst Her- 
manek (Cehoslovacia) a cobo- 
rît fără greșeală, înregistrînd 
în ambele manșe timpi foarte 
buni, în schimb pentru pozi
țiile următoare lupta a fost 
extrem de aprigă și în ea au 
fost angajați schiorii români 
și sovietici. Zsolt Balazs a

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

pe drept atribuită (chiar și 
fără avertismentul primit de 
Gladișev în ultimul minut).

Nu mai prejos de aceste 
două partide a fost și confrun
tarea dintre Manuel Parody 
(Cuba) și Badbileg Galsandorj 
(R. P, Mongolă). Au fost trei 
runduri în care, cum se spu
ne, k.o.-ul a plutit deasupra 
ringului. Și nu mult a lipsit, 
mai ales in ultima repriză, ca 
meciul să se termine înainte de 
limită. Cel care a scăpat ca 
prin urechile acului, pierzînd 
doar la puncte, a fost favori
tul publicului, cubanezul Ma
nuel Parody, numărat de două 
ori în final !

Și Valentin Silaghi a obți
nut o victorie prețioasă. Dar 
cu cite emoții ! El a început 
surprinzător de reținut disputa 
cu sovieticul Andrei Jigalov, 
invitîndu-1, parcă, pe acesta 
la ofensivă. Și Jigalov a pro
cedat în consecință. Cu o 
puternică directă de stînga la 
figură (șl el boxează tot cu 
garda inversă) l-a trimis la 
podea pe Silaghi și a lipsit 
puțin ca meciul să se încheie 
atunci. Experiența campionului 
nostru și-a spus, însă, cuvin- 
tul. Atent în continuare și a- 
jutat de o bună pregătire fi
zică. el l-a dominat timp de 
două runduri pe Jigalov, în- 
vingîndu-1 clar la puncte.

Dintre ceilalți nugiliști ro
mâni care au evoluat în re

GALA I : muscă : Gh. Govid b.p. D. Blagoev (Bulgaria), L 
Leiva (Cuba) b.p. S. Ramadanovici (lug.), c. Tițoiu b.p. LI 
Song Guk (R.P.D. Coreeană); semiușoară: i. stan b.p. I. Gla
dișev (UJS.S.S.), H. Sultan b.p. Y. Durmuz (Turcia), B. Galsan
dorj (Mong.) b.p. M. Parody (Cuba), N. Brînzel b.p. P. Buch- 

a ’ “Mlocle mică: N. Chioveanu b.p. S. KopUov 
(U.R.S.S.) ; mijlocie : V. Bizău b.p. L. Balogh (Ungaria), E. 
Rodriguez (Cuba) b.k.o.l Gh. Constantin, V. Silaghi b.p. A. Ji
galov (U.K.S.S.), M. Ifrlm b.p. F. Uwe (R.D.G.), R. Harbi (Tu
nisia b.ab.3 Y Abdurahman (Turcia). Al. Crișan b.ab.3 Gh. Be- 
țeanu. GALA II : semlmuscă : S. Petrescu b.ab.3 K. Mamoru 
(Japonia) ; cocoș : Gh. Brumă b.k.o.l R. Ukici (tug.), I. Mirba- 
baev (U.R.S.S.) b.ab.l D. Gheorghlev (Bulg.) ; pană : T. Cer
cel b.ab.l P. Bellet (Franța), Sim Ge II (R.P.D. Coreeană) b.p. 
I. Sumer (Turcia), O. Ravsal (R.P. Mongolă) b.ab.l N. 
Bouchamml (Tunisia), I. Sandu b.p. V. Popîrdă, D. Radu b.p. 
I. Turu (Ungaria), E. Nergui (Mong.) b.p. F. Eva, K. Fujita 
(Japonia) b.ab.l M. Alssa (Tunisia), A. Mikulin (U.R.S.S.) b.p. 
E. Ruiz (Cuba) ; grea : I. Cernat b.p. V. Gherol (U.R.S.S.), R. 
Aviles (Cuba) b.ab.l D. Gontariu, Gh. Preda b.k.o.l P. Emilov 
(Bulgaria).

DIN PROGRAMUL DE AZI
ORA 14,30: C. Hajnal — U. Ramos (Cuba), M. Fulger — P. 

Crisot (Franța), V. Mihăilă — Al. Ostrovski (U.R.S.S.), M. Mi- 
cloș — p. Galkin (U.R.S.S.), Al. Schiopu — A. Kazuhiko (Ja
ponia) ; ORA 1» : V. Iordache — G. Vandui (Mong.), R. Geol- 
fan — A. Nune» (Cuba). Gh. Oprisor — D. Leiva (Cuba), Șt. 
Dincă — **_  rakami (Japonia), ,

LA SLALOM URIAȘ
parcurs traseul (a doua man
șă marcată de antrenorul 
bulgar N. Scellov) destul de 
bine și părea că va fi foarte 
aproape de cîștigătorul pro
bei. Dar sovieticul Ghenade 
Dimitriev (plecat cu nr. 29 !), 
a coborît într-o viteză apre
ciabilă și descurcîndu-se bine 
în labirintul porților a reușit 
în final o clasare foarte bună. 
Mihai Bîră jr., mai reținut în 
prima manșă, a înregistrat în 
cea de a doua al 4-lea timp 
care i-a asigurat o clasare o- 
norabilă.

Clasamente : FETE : 1. Mo
nica Hostrikova (Cehoslovacia) 
2:26,61 ; 2. Milena Jarekova
(Cehoslovacia) 2:28,24 ; 3. Ga
lina Șungatova (U.R.S.S.) 
2:29,77 ; ...6. Carmen Cozma 
2:32,25 ; BĂIEȚI : 1. R. Her- 
rnanek (Cehoslovacia) 2:16,11;
2. G. Dimitriev (U.R.S.S.) 
2:19,20 ; 3. Z. Balazs (România) 
2:20,64 ; 4. Al. Manta (Româ
nia) 2:21.06; 5. D. Dinu (Româ
nia) 2:21,32; 6. M. Bâră (Româ
nia) 2:21,48.

Miercuri se dispută prima 
probă din „Cupa Telefericul" : 
slalomul uriaș pentru băieți și 
fete.

Paul IOVAN

„MASA ÎNȚELEPȚILOR^
O inimă caldă și mare, inima boxului, îi adună la toate im

portantele reuniuni pe toți membrii acestei imense familii, care 
este familia pugilismului. Așa este și acum, la „Centura de aurK 
tind, printr-o simplă parcurgere, cu privirea, a marii săli a Ca
pitalei faci — in fapt — o trecere în revistă a istoriei boxuluil 
nostru. Cea mai sugestivă imagine o constituie „masa tehnicieni
lor" unde îi vei afla, cot la cot, pe reprezentanții tuturor gene
rațiilor de antrenori. Sint acolo C. Nour, 1. Popa, I. Chiriac, N. 
St3ianovici și E. Mărgărit, T. Dumitrescu, T. Niculescu, deci teh
nicieni de toate vîrstele, cunoscuți în colțurile ringurilor din 
Europa șl de mal departe, care au ridicat promoții după promo
ții de campioni. Această veritabilă „masă a înțelepților" nu reu
nește doar pasionați spectatori. Apreciații antrenori efectuează 
notații asupra fiecărei partide, observații care vor deveni utile 
celor ce se ocupă de pregătirea boxerilor noștri fruntași. Dar 
dacă vei pleca de la grupul cunoscuților tehnicieni, vei găsi, mai 
departe, la locurile lor, pe obișnuiții marilor gale, de la barito
nului crainic al sălii, Ion Argăseală, și pină la vechiul asistent 
al ringului Gheorghe Constantinescu. Toți sint acolo. Și, împre
jur, un public ce nu-și trădează niciodată sportul iubit. Boxul 
a fost generos, chiar din primele gale, cu suporterii lui, dărvÂn- 
du-le multe partide frumoase. O dovadă : efectuînd o mică an
chetă printre confrații de la masa presei, printre care ziariști 
italieni, cubanezi și turti, spre a stabili cele mai frumoase trei 
partide ale galei de ieri după-amiază, abia după un veritabil 
balotaj am ajuns la următorul clasament al „premiului frumu
seții" : 1. partida Tițoiu — Li Song Guk (R.P.D. Coreeană), 2. 
BadbUeg Galsandorj (R.P. Mongolă) — Manuel Parody (Cuba), 3. 
Ion Stan — Iuti Gladisev (U.R.S.S.) O mică dovadă despre 
respectatele promisiuni ale „Centurii de aur".

Eftimie IONESCU

uniunile de marți trebuie să-i 
remarcăm pe Gheorghe Brumă 
(foarte decis în disputa cu 
iugoslavul R. Ukici, pe care l-a 
trimis de două ori Ia podea 
în prima repriză. învingindu-1 
prin k.o.), Titî Cercel (la fel 
de expeditiv în meciul cu fran
cezul P. Bellet, oprit de arbi
tru să continue lupta în primul 
rund) și Ion Cernat. Ultimul 
l-a înfruntat curajos pe sovie
ticul Vî. Ghcroi pe care a re
ușit să-l și depășească la punc
te, datorită tehnicii sale supe
rioare în lupta de aproape.

b.p. D. Blagoev (Bulgaria). L.

ROMÂNIA - U.R.S.S.

(tineret) 104-73

LA BASCHET, (f)

BISTRIȚA, 23 (prin telefon). 
Disputat în Sala sporturilor din 
localitate, în fața unui public 
numeros, al doilea meci de 
baschet dintre selecționatele 
feminine ale României (senioa
re) și U.R.S.S. (tineret) s-a 
încheiat cu victoria reprezen
tantelor țării noastre, cu sco
rul de 104—73 (51—42). In re
priza I, partida a fost echili
brată, dar în cea de a doua 
baschetbalistele românce, im
pulsionate de conducătoarea de 
joc Mihaela Netolitz.chi, s-au 
detașat categoric.

Au înscris : Ciubăncan 25, 
Kiss 19, Pall 18, Popa 16, Bă- 
dinici 16, Bodea 8, TănăseȘcu 
2 pentru învingătoare, respec
tiv Șebalina 12, Jeldaceva 10, 
Kopcea 10, Kafanova 10. Ako
pian 11, Borovikova 8, Șataeva 
4, Agafonnikova 4, Mins 2, Mc- 
telița 2. Au arbitrat foarte bi
ne M. Davidov (U.R.S.S.) și 
M. Coidea (România).

Ion TOMA-coresp.

Stop-cadru

„OSCAR'-ul SE AFLĂ 
IN MÎINI BUNE...
Fără titlul european (400 m 

liber) la care ținea, poate, cel 
mai mult, dar încă recordman 
al lumii. în „maratonul" celor 
15 sute, Vladimir Salnikov a 
reușit să întrunească majorita
tea sufragiilor, primind la fi
nele anului trecut „Oscar“-ul 
înotătorilor. Specialiștii au ți
nut seamă, desigur, de faptul 
că top-urile mondiale la 400 
m liber (3:51,57) și 1508 m liber 
(15:09,17) l-au avut în frunte, 
la sfîrșitul lui 1981, pe dublul 
campion olimpic de la Mosco
va, care nu a pierdut — atît în 
timpul iernii, cît și în sezonul 
de vară — decît două curse.

La 22 de ani, campionul din 
Leningrad se află în plină ma
turitate. el fiind cel care a 
deschis în 1982 lista recorduri
lor mondiale. Recent, la Mos
cova, el a făcut o primă tenta
tivă în cursa de 400 m. Intr-un 
fel. Vladimir datora o revanșă 
suporterilor săi, după înfrîn- 
gerea de la Split. A parcurs 
cele 8 lungimi de bazin într-un 
tempo fantastic (ritm de 57,5 
pe „sută"), ajungînd la sosire 
după 3:49,57, timp care îmbună
tățește cu aproape o secundă 
vechiul record al lumii (3:50,49)

DIN NOU O
CONSTANȚA, 23 (prin tele

fon). Aici, pe Litoral, vremea 
continuă să fie neprielnică 
participanților la concursul in
ternațional dotat cu „Cupa 
F.R. Ciclism". Și în etapa a 
IlI-a a competiției, desfășurată 
pe ruta Constanța — Kogălni- 
ceanu — Cheia — Cogealac — 
Ovidiu — Constanta (133 de 
km), vîntul a făcut ravagii. A 
scuturat puternic plutonul, de 
la primul și pină la ultimul 
kilometru parcurs. Așa se și 
explică media orară relativ 
mică (37,800 km), obținută de 
cîștigătorul întrecerii, O Jcn- 
tzsch (R.D.G.). Dar, iată cîteva 
aspecte de la această dificilă 
etapă. S-a „mers" compact 
circa 30 km din etapă, după 
care, din cauza vintului puter
nic. plutonul a fost fărîmițat, 
în frunte rămînlnd să pedaleze

PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
La turneul de lupte libere 

rezervat juniorilor, la Pernik 
(Bulgaria), sportivii noștri au 
avut o frumoasă comportare : 
L. Kovacs (75 kg) a cîștigat 
concursul, iar Gh. Buncan (48 
kg), L. Botnar (56 kg) și I*  
Micloș (52 kg) s-au clasat pe 
locul 2 la categoriile lor.

★
în concursul rezervat tineri

lor înotători de 14 ani (și mai 
tineri) desfășurat la Rostock 
(bazin de 50 m), băimăreanul 
Robert Pinter a obținut 4 vic
torii : 2:03,49 la 200 m liber 
(rec. băieți 14 ani). 16:39,98 la 
1500 m liber (record), 4:17,71 la 
400 m liber (record) și 2:17,31 
la 200 m fluture. Noemi Lung 
s-a clasat pe locul 3 la 200 m 
spate cu 2:25,77 și pe locul 4 
la 400 m mixt cu 5:12,88, iar 
Jurgen Barth a ocupat locul 
IV la 1 500 m liber (17:08,48) și 
400 m liber (4:24,00).

★
în turneul international fe

minin de la Belgrad, după 9 
runde conduce Elena Ahmilovs- 
kaia (U.R.S.S.) cu 8 p. urmată 
de Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
6 p (1). Margareta Mureșan 

ce aparținea canadianului Pe
ter Szmidt de la 16 iulie 1980. 
Salnikov a devenit astfel cel 
dinții înotător al lumii care co
boară sub 3:50,0 în „proba- 
regină" a înotului.

încurajat de acest splendid 
succes, leningrădeanul a ținut 
morțiș să ne mai ofere o mos
tră de tehnică și forță îmbi
nate într-un ritm neobișnuit, 
corectîndu-și propriul record 
mondial la 1500 m (14:56,35) cu 
aproape două secunde față .de 
performanța realizată la 22 iu
lie 1980. Cu acest start furtu
nos în noul sezon, Salnikov își 
declară vădit intenția ca în 
vară, la Guayaquil (Ecuador), 
să devină și dublu campion al 
lumii.

Adrian VASILIU

ETAPĂ GREA
un grup restrinsx de numai 15 
concurenți. Aceștia își vor 
crea pînă la sosire în Con
stanța un avantaj de 5,30 mir», 
față de restul alergătorilor. La 
întoarcere pe străzile orașului 
Constanța, între cei 15 începe 
lupta pentru victorie, care U 
va surîde lui O. Jentzsch, cro
nometrat cu timpul de 3h31:35. 
Apoi : 2. M. Komașcanu (Ro
mânia) la 6 sec., 3. B. Strau- 
bel (R.D.G.) la 48 sec., 4. X. 
Butaru (Dinamo) la 51 sec. 5. 
L. Loetzsch (R.D.G.) la 1:25
6. I. Gancea (România) la 1:25 
etc. în clasamentul pe puncte, 
după 3 etape conduce B. Strau- 
bel cu 10 p, urmat de M. Ro- 
mașcanu cu 16 p și L. Loetzsch 
17 p. Miercuri are loc etapa 
a IV-a. pe ruta Constanța — 
Eforie — Mangalia — Constan
ța (90 km).

(România). Suzana Veroczy 
(Ungaria) cu cîte 6 p etc. In 
runda a 9-a, Ahmîlovskaia a 
învins-o pe Prokopovici, Alek
sandria pe Maksimovici, Ve
roczy pe Lemaciko, iar Mure
șan a pierdut la DradasevicL

★
După 11 runde, în turneul 

feminin de șah de la Buda
pesta conduc Minoghina 
(U.R.S.S.) și Makai (Ungaria) 
cu cîte 6,5 p, urmate de Fata- 
libekova (U.R.S.S.) cu 6 p (1), 
Dana Nuțu (România) 6 p, 
Grosz (Un’garia) și Cejici (Iugo
slavia) cu cîte 5,5 p. în a 11-a 
rundă. Dana Nuțu a remizat cu 
Elena Fatalîbekova, rezultat 
consemnat și în partidele Eren- 
ska — Kovacs și Cejici — E- 
retova,

Simbătă și duminică, In Capitală

REUNIUNE INTERNAȚIONALA
DE GIMNASTICA

Activitatea competițională in
ternațională a gimnasticii de
butează în acest sezon cu un 
concurs care reunește, simbătă 
și duminică, în sălile „Dina
mo", selecționatele orașelor 
București și Moscova la gim
nastică sportivă (fete și băieți) 
și gimnastică ritmică. în ce 
privește gimnastica sportivă, e- 
chipcle capitalei noastre vor fi 
formate din cîte 4 sportive și 
sportivi aparținind clubului Di
namo, în timp ce la ritmică 
urmează a fi alcătuită o for
mație din cele mai bune gim
naste din București.

Simbătă se va concura de la 
ora 16,30, iar duminică de la 
ora 10.

GIMNASTE
Șl GiMNAȘTI ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ ÎN U.R.S.S.

La finele acestei săptămini 
și la începutul celei viitoare, la 
Moscova șl Riga au loc tradi
ționalele turnee internaționale 
de gimnastică organizate anual 
de federația de specialitate din 
U.R.S.S, în acest an, țara noas
tră va fi reprezentată la aceste 
întreceri de Mariana Radu, Mi
haela Rîciu, Mirela Barbălată, 
Marian Colace! și Molnar Le
vente. Competiția prevede nu
mai exerciții liber alese.

ATLETISM • La Broknwood 
(Texas) Bill Olson a stabilit un 
nou record al S.U.A. la prăjină 
cu 5,71 m (vechiul record 5,70 m, 
Dave Roberts 1976). Olson deține 
recordul mondial de sală cu 
5,74 m.

AUTO • Prima probă a cam
pionatului european pentru for
mula H, la Silverstone (Anglia), 
a fost cîștigată de vest-germanul 
Stefan Bellof („BMW") urmat de 
japonezul Satoru Nakajima 
(,,Honda"). • Raliul’ desfășurat 
pe șoselele Spaniei (1 200 km) a 
fost cîștlgat de italianul Andrea 
Zanussi („Flat Abarth") urmat 
de spaniolul Fernandez Sala 
(„Porsche 911").

HANDBAL • Rezultate din me
ciurile tur ale cupelor europene 
(masculin): Cupa campionilor: 
Atletico Madrid — St. Om ar (El

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
veția) 21—18; Groswalstadt (R.F.G) 
— Borac Banja Luka 19—16; V.S.Z. 
Kosice — I.F. Helsingoer (Dane
marca) 32—26 ; H.C. Helsing
borg (Suedia) — Honved Buda
pesta 28—27; Cupa upelor: Em- 
por Rostock — B.S.V. Berna 
20—16; S.C. Leipzig — V.F.L. 
Gummersbach 16—14.

HOCHEI o Rezultate din cam
pionatul mondial grupa C, la 
Jaca (Spania): Bulgaria — Da
nemarca 2—2, Japonia — Spania 
11—2, Franța — Coreea de Sud 
20—4. După 4 etape conduc Franța 
și Japonia cu cîte 6 p. f în cam
pionatul unional: Ț .S.K.A. — Di
namo Moscova 6—1, Dinamo Ri
ga — Himik Voskresensk 3—1, 
S.K.A. Leningrad — Kristal Sa

ratov 7—4, Spartak Moscova — A- 
ripile Sovietelor Moscova 12—1. 
In clasament, după 41 de etape: 
Ț.S.K.A. 78 p. Spartak 76 p, Di
namo Moscova 72 p.

ÎNOT • Campionatele Canadei, 
la Brantford (Ontario): masculin: 
200 m bras: Davîs 2:18,28; 100 m 
fluture: Thompson 54,32; 100 m 
bras: Davus 1:01,58; feminin : 100 
m liber: Jennifer Campbell 56,94; 
200 m bras: Anne Ottenbrite 
2:32,64.

RUGBY • La Lisabona, în gru
pa B a campionatului european 
„Cupa F.T.R.A.": Maroc — Portu
galia 26—7 (20—3).

SCHI • Elvețianca Erika Hess 
a cîștlgat slalomul uriaș de la 
Alpe d’Huez cu 2:12,05, urmată

de americancele Tamara McKin
ney 2:12,09 și cnrlstln Cooper 
2:13,07. In clasamentul „Cupei 
Mondiale" conduce Erika Hess cu 
292 p, urmată de Irene Epple 
(R.F.G.) 278 p și Christin Cooper 
173 p. • Cursa de 5 km din con*  
cursul de fond de la Strbske 
Pleso (Cehoslovacia) a revenit 
finlandezei Blanka Paulu cu 
14:54,9, urmată de Pasjarova 
(Cehoslovacia) 15:07,3 și Kratzer 
(Elveția) 15:14,6. în proba mascu
lină de 30 km a cîștlgat ameri
canul Bill Koch cu 1.27:14,6 ur
mat de finlandezul Klrvasnieml 
1.28:09.

TENIS • Clasament la zi în 
„Marele Premiu F.I.L.T.": Con
nors 785 p, McEnroe 525 p, Kriek 
460 p, Gerulaitis 420 p, Sadrl 360 
p, Vilas 325 p, Noah 262 p etc.

C. M. DE HOCHEI,

GRUPA „B“
Campionatul mondial de ho

chei (grupa B) a continuat ieri 
la Klagenfurt.

Echipa R. D. Germane a în
trecut Austria cu 7—4 (4—1, 
2—1, 1—2) și conduce în clasa
ment cu 8 puncte.

Partida Olanda — Elveția s-a 
încheiat cu scorul de 6—1 (1—0, 
4—0, 1—1).

Azi sînt programate jocurile: 
Elveția — R. P. Chineză, O- 
landa — R.D.G., România — 
Norvegia, Polonia — Austria.

araocpo O oamimiiroIM ■ coo «DO 'Bucuru> » Conta it MII t tai cantraA II 7» n fl >1 SO S» «ectlo coreap. I» Sl.Hi Inlorvrbor OS» t tale» tt SSO rom,o Boarul (. R, Jnlormotia*  
rentru ttrâtnâtota , abonamente orie ItEXIM • departamentul asport import oresâ. F.O Bot 130-13), lelea II 230, Socuroftt, ar. 13 Decembrie tu. 3. B. I, 1. 3, 4 10303


