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în spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

MUNCĂ SUSȚINUTĂ, ORDINE, DISCIPLINA 
CONDIȚII ABSOLUT NECESARE

ALE PROGRESULUI SPORTULUI ROMÂNESC
„...aș dori să subliniez necesitatea de a se acționa 

mai ferm pentru intronarea in toate organizațiile spor
tive a unui climat de muncă asiduă, de inaltă exigență 
și responsabilitate, de ordine și disciplină".

NICOLAE CEAUȘESCU
întregul nostru popor se a- 

fla profund angajat în opera 
de construcție socialistă a 
României, operă ce corespunde 
Programului partidului, un pro
gram amplu și măreț, in ace
lași timp un program concret, 
cu sarcini și răspunderi pre
cise, eșalonate in timp și îm
părțite pe fiecare sector de ac
tivitate.

Este un adevăr evident, de- 
tnonstrat cu pregnanță în viața 
de zi cu zi a patriei, că între-

gul nostru popor — strîns unii 
in jurul partidului, în jurul 
secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— a trecut cu nestrămutată ho- 
tărîre și cu toată energia la în
făptuirea importantelor sarcini 
și obiective ale celui de al 
doilea an al actualului cinci
nal. Un cincinal decisiv în edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și în înain
tarea României spre comunism.

Firește, mari și importante

Turismul, mijloc dc petrecere a timpului liber

LA ÎNTÎLNIRE
CU FRUMUSEȚILE PATRIEI
Oameni ai muncii de la 1.0 R. pe Valea Oltului

Turneul international de box „Centura de aur**

MECIURI SPECTACULOASE, VIII DISPUTATE 
AU DESEMNAT ULTIMII SEMIFINALIȘH 
• Astă-seară, de la ora 18, vom cunoaște primii 5 finaliști

Joi 25 martie 1982

francezul
NEAGU,

Mircea Fulger (dreapta) atacă 
Patrick Grisot

fi cîștigă partida cu
Foto ; D.

sînt sarcinile și răspunderile 
întregii noastre vieți social-eco- 
nomice. în ansamblul ei, în a- 
nul 1982, în fiecare lună a anu
lui, în fiecare săptămînă șl 
chiar în fiecare zi. De aceea, 
necesitatea subliniată în repe
tate rîndurl de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de întronare 
a unui climat de muncă asi
duă, de inaltă exigență și res
ponsabilitate, de ordine și dis
ciplină — se consideră un im
perativ de la care nu poale fi 
admisă nici o abatere, nici o 
derogare.

în acest context general, de 
viață a țării, educația fizică și 
sportul se găsesc în raportul 
dialectic în care se află partea 
față de întregul tot. Educația 
fizică și sportul nu numai că 
nu reprezintă o activitate cu un 
teritoriu separat, ci sint viață 
din viața României.

(Continuare în pag. 2-3)

Stimulați de dorința de a fi 
prezenți în semifinalele tur
neului internațional de box 
„Centura de aur“ — competi
ție care și-a cucerit un bine
meritat prestigiu în arena pu- 
gilistică internațională — cei 64 
de participant! la ultimele 
două reuniuni eliminatorii au 
făcut o adevărată risipă de e- 
nergie pentru a-și apropria 
victoria. în aceste condiții, din 
cele 32 de partide disputate ne 
este greu să le desprindem pe 
toate cele care i-au ineîntat pe 
numeroșii spectatori (aproape 
4000) prezenți miercuri la Pa
latul soorturilor și culturii din 
Capitală.

Constantin Tițoiu a făcut 
din nou dovada calităților sale 
de boxer în care se pot pune 
speranțe. tn partida cu cuba
nezul Lionel Leiva, un sportiv 
mai înalt decît el și posesor al 
unor lovituri puternice (în pri-

unei con-mul rund, în urma 
tre de dreapta recepționate la 
bărbie, Tițoiu a fost numărat), 
campionul român a boxat a- 
tent, a punctat in repetate rîn- 
duri cu lovituri directe urmate 
de serii la corp, cucerind o 
victorie foarte prețioasă. Me
ciul a fost echilibrat, dar boxul 
obstructionist practicat destul 
de des de cubanez, sancționat 
cu un avertisment — dictat co
rect de arbitrul francez Ma
nuel Lorente — i-a ajutat pe 
judecători să-l desemneze pa 
Tițoiu învingător. Caro! Ilajnal 
a realizat un meci foarte bun 
în compania cubanezului Ulti- 
minio Ramos, dar n-a reușit 
să-l depășească datorită faptu-

Mihai TRANCA 
Petre HENf

(Conttnuare tn pag « <•«)

Campionatele internaționale de sărituri

O DISPUTĂ INTERESANTĂ LA TRAMBULINA FETE
1 Confirmînd că o inițiativă 
poate deveni între timp pa
siune, iubitorii drumeției de 
la una din importantele uni
tăți ale Capitalei au organizat 
o nouă și interesantă excursie. 
Oamenii muncii de la între
prinderea Optică Română, căci 
despre ei va fi vorba în re
portajul nostru, au transformat 
zilele de sîmbătă și duminică 
într-o acțiune turistică de am
ploare. Peste 350 de tineri de 
la secțiile Mecanică, Obiective- 
foto, Sculărie, Montaj și Opti
că au pornit pe traseul Bucu
rești — Pitești — Curtea de 
Argeș — Rm. Vilcea — Cozia 
și retur.

Drumeție. Veselia și buna 
dispoziție vor fi însoțitorii per- 
manenți ai eroilor noștri ple
cați pe Valea Oltului la întîl- 
nirea cu primăvara. „Nu este 
o excursie convențională — ne 
spunea tehnicianul Constantin 
Zaiț, președintele comisiei de 
turism. Acțiunea aceasta și al
tele care vor urma sînt o ex
presie firească a măsurilor în
treprinse în toate organizațiile 
sportive pentru aplicarea exem

plară a prețioaselor indicații 
cuprinse in Mesajul adresat 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive. Așadar, timpul liber 
al oamenilor muncii trebuie 
astfel mobilat cu activități in
teresante, prin desfășurarea 
unor intense activități cultura
le, sportive și turistice care să 
aibă un bogat conținut instruc
tiv și educativ". Și ne mai spu
nea tînârul nostru interlocu
tor : „Pasiunea pentru drume
ție, pentru cunoașterea frumu
seților patriei este o notă a 
personalității tinerilor și chiar 
mai vîrstnicilor oameni din în
treprinderea noastră".

Rind pe rînd defilează prin 
fața călătorilor frumuseți ale 
naturii, dominate de venirea 
iminentă a primăverii. Popa
surile la Muzeul județean de 
istorie al municipiului Pitești, 
la mrnăstirea Curtea de Argeș 
și fîntîna lui Manole, ruinele 
Curții Domnești au fost tot 
atîtea momente de întîlnire cu

Marian FINCU

SIBIU, 21 (prin telefon). — 
Tradiționalele campionate in
ternaționale de sărituri în apă 
ale României ajunse la ediția 
a 15-a sînt rezervate de aceas
tă dată juniorilor ; la întreceri 
iau parte reprezentanți ai Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei. Ungariei și 
României, tineri pentru care 
competiția găzduită de bazinul

reprezentanta țării noastre, 
Isabela Bercaru. Sportiva din 
R. D. Germană a manifestat 
mai multă constanță la săritu
rile libere, și a obținut un 
punctaj foarte bun la un salt 
și jumătate înainte, cu două 
șuruburi. Isabela Bercaru a 
realizat cel mai ridicat punctaj

pentru dublu salt și jumătate 
înainte. în echer. Meritorie 
este și evoluția Cristinei Ti
mar, clasată pe locul trei, deși 
a participat la concurs venind

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag a 4-a)

(Continuare in pag. 2-3)

Olimpia din localitate consti
tuie o utilă verificare a pregă
tirilor în vederea campionate
lor europene din acest an. In 
mod cert, din rîndul celor care 
concurează în aceste zile la Si
biu vor fi selecționați unii din
tre cei ce vor lua startul, în 
luna august, la Innsbruck.

în aceste condiții, este lesne 
de înțeles că disputele sînt de
osebit de echilibrate și intere
sante, așa cum s-a petrecut la 
trambulină fete, unde 
pentru ocuparea unui loc 
frunte a fost aprigă, 
ciștigătoarea — 
ner din R. D.
obținut victoria la o diferență 
de numai șase puncte față de

lupta 
de 

Dealtfel, 
Simone Griitz- 
Germană — a

Concursul internațional „Cupa Teleferic44

SCHIORII ROMANI,
PRINTRE FRUNTAȘII PROBELOR
POIANA BRAȘOV, 24 (prin te

lefon). Intr-o organizare fără 
cusur (așa cum nu am văzut 
de multă vreme), pe o pîrtie 
— Sulinar — amenajată excelent, 
a început cea de a Vl-a ediție 
a concursului internațional F.I.S. 
dotat cu „Cupa Teleferic44, la 
care participă schiori și schioa
re din 6 țări. In completarea a- 
cestoir aprecieri, iată opiniile 
delegaților tehnici ai F.T.S., Mir

FARA 0 PREGĂTIRE ATLETICA BUNA
SI O REMARCABILĂ REZISTENTĂ PSIHICĂ,>

SUCCESELE RAMIN INTIMPLATOARE"

ko Savoski (Iugoslavia) și Geor
ges Patieridis (Grecia), care 
conțin observații deosebit de favo
rabile : „Poiana Brașov poate 
rivaliza cu orice stațiune de ta
lie din Europa. Amenajările, do
tările sînt la un nivel extrem 
de ridicat. Pîrtiile de concurs 
s-au prezentat în condiții dintre 
cele mal bune, toți competitorii 
avînd numai cuvinte de laudă 
la adresa lor. Ne miră un sin
gur lucru : de ce sînt organiza
te atit de puține concursuri in
ternaționale cînd aveți asemenea 
condiții" ?

Prima probă, slalomul uriaș, 
s-a desfășurat pe SulLnar, în 
două manșe cu cîte 51 de porți 
marcate de antrenorii Mircea 
Ene și Streja Stracinova (Ceho
slovacia). Și în această 
schiorii noștri 
tre protagoniști. Proba a

iată
Și a

a 
de

concluzia floretistului Petru Kuki
antrenorului

durat. Petru Kuki, 
la tineret la... se-

său, losif Zilahi

O lecție model, susținută de antrenorul Iosif Zilahi cu elevul 
său Petru Kuki, vicecampion mondial, și în acest sezon printre 

cei mai buni floretiști .din lume.

— Cit 
trecerea 
niori'!

— Un ciclu olimpic !
Intr-adevăr, după ce Petru 

Kuki a obfinut, consecutiv, cel 
de-al doilea titlu de campion 
mondial de tineret, la Ciudad 
de Mexico, în 1975, au urmat, 
odată cu intrarea in rîndul se
niorilor, patru ani de anonimat. 
In 1979, însă după ce fusese 
prezent în finala probei indivi
duale la „mondialele" de la 
Melbourne doar ca... arbitru, 
tinărul floretist a reușit califi
carea în finala Universiadei din

Mexic 
din... 
și ușa 
întredeschis din nou. în 
1980 o altă calificare 
primii, de această dată la su
prema competiție, la Jocurile 
Olimpice de ia Moscova, așa 
incit medaliile obținute anul 
trecut (argint la „mondiale" și 
Universiadă, bronz la „euro
pene") l-au readus pe Petru 
Kuki în elita floretei interna-

(amintirea succesului 
tinerețe l-a mobilizat), 
marii performante s-a 

anul 
printre

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

cursă 
s-au aflat prin- 

— ,-------„-----.... a fost
cîștigată de sportivii cehoslovaci 
Monika Hostrikova șl Robert 
Hermanek. La fete tînăra noas-

■ 
merituos loc III tn 
băieți Zsolt Balazs a 
seamă de concurenți

tră schioară Carmen Cozma 
ocupat un 
timp ce la 
depășit o 
redutabili.

Rezultate.
Hostrikova
2. Milena Jurikova (Ceh.) 3:02,54, 

Carmen Cozma (Rom.) 3_:08,70, 
Natalia Belenkova

Natalia
3:09,32,

Fete : 1. Monika 
(Cehoslovacia) 2:59,99,

3.
4.
3:08,79, 5.
(U.R.S.S.) 3:09,32, 6.
Kostova (Bulg.) 3:12,88. 
1. Robert Hermanek 
2:51,18, 2. Zsolt Balazs 
2:52,93. 3. Ghenade 
(U.R S.S.) 2:54,19, 4.
Jan (Rom.) 2:54.31, 
Blagoev (Bulg.) 
lozar Veseli nov 
ultima probă ;

(U.R.S.S.) 
Belouseva 

Mariana 
Băieți : 

: (Ceh.)
(Rom.) 

Dimitriev 
Caro! Ador- 

5. Anton 
2:54,38, 6. Svet- 

(Bulg) 2:54,67. Joi 
slalomul special.

Paul IOVAN



MUNCĂ SUSȚINUTĂ, ORDINE, DISCIPLINĂ
(Urmare din pag 1).

Se supun acelorași legi.
Au sarcini mari și impor

tante. au obligații de mare 
răspundere.

Au în față un măreț program 
de realizări care nu numai că 
nu poate fi îndeplinit — ca și 
programul activităților econo
mice. dealtfel — fără întro
narea unui climat de muncă 
asiduă, de înaltă exigență și 
responsabilitate, de ordine și 
disciplină, dar el, acest pro
gram. nici nu poate fi conceput 
fără asigurarea acestor con
diții organizatorice, care au. în 
același timp, un profund con
ținut etic.

Experiența și practica vin să 
demonstreze necesitatea vitală 
și pentru educația fizică și pen
tru sport a îndeplinirii condi
țiilor amintite, ca o premisă a 
succesului, ca o garanție a reu
șitelor. Nu sînt realități necu
noscute, ci, dimpotrivă, sînt de 
notorietate publică reușitele u- 
nor ramuri de sport sau ale 
unor sportivi care au obținut 
performante de mare valoare 
tocmai pentru că performanțele 
lor s-au construit intr-un cli
mat de muncă exemplară, de

TURISMUL - MIJLOC DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER
(Urmare din pag. l) 

istoria neamului, cu locurile în
cărcate de intense trăiri ale 
marilor noștri înaintași. Sînt 
locuri pe care tinerii le stră
bat cu emoție, locuri care si
gur vor fi evocate in momen
tele de aducere aminte.

Călătoria continuă spre Căli- 
măinești, intr-o atmosferă de 
voie bună. Ajunși aici, cei 
dornici să mai profite de cele 
cîteva ore de lumină, amato
rii de drumeții, au și pornit 
să facă turul stațiunii, iar cei 
dornici de mișcare au și orga
nizat echipele pentru competi
ția de mini-fotbal dotată cu 
„Cupa Opticianului". Și cum 
aceștia din urmă erau foarte 
grăbiți, terenul de sport a fost 
luat repede cu asalt de spec
tatori, colegii de muncă ai ce

ADEVĂRATUL PASIONAT DE SPORT W AȘTEAPTA
„CONDIȚII SPECIALE^...

Nu s-a întocmit, pînă acum, 
un clasament al celor mai 
harnici activiști sportivi ob
ștești din orașul Cîmpina. Dat 
dacă cineva s-ar gîndi să-1 
realizeze, de bună seamă că 
în frunte va trebui să-1 așe
ze pe Aldea Găină. De mai 
bine de un deceniu, acest om 
neobosit, tehnician la între
prinderea mecanică din loca
litate, se află în miezul vieții 
sportive de masă. „Vara, ne 
spune el, pornesc, la sfîrșit de 
săptămină, cu diverse grupuri 
de elevi și muncitori, spre Si
naia, Bușteni sau Predeal. Iar 
de acolo, urcăm spre cabanele 
din împrejurimile acestor sta
țiuni de pe valea Prahovei. 
Amatori ? Aproape 
că nu prididesc cu 
cererile. De fiecare 
dată, la înapoiere, 
mi se adresează în
trebarea: -«Spune-ne, 
nene Aldea, cînd mai facem 
o excursie ?»“.

Mutăm dialogul nostru, do
rind să aflăm dacă turismul 
de masă îl practică indiferent 
de sezon. „Bineînțeles ! Tre
buie să avem continuitate. Și 
apoi, cine iubește cu adevărat 
muntele, il are Ia inimă în
totdeauna, vara ca și iama. 
Am dreptate ?...* *.

La Oradea s-au desfășurat în
trecerile finale ale campionatu
lui universitar de tenis de ma
să, la care au luat parte peste 
100 de concurenți din 18 centre 
studențești. S-au remarcat, prin- 
tr-o comportare foarte bună, re
prezentanții universitarilor din 
Cluj-Napoca, București și Tg. 
Mureș. Iată ordinea primilor trei:

MASCULIN: simplu — 1. P.
Zelariu (Tg. Mureș), 2. D. Toma 
(Craiova), 3. A. Bocsardi (Cluj- 
Napoca) ; dublu — 1. D. Docuțu, 
G. Pristavu (București), 2. A. 
Vrlidar, D. Olaru (Timișoara), 3. 
Ad. Cuc, Al. Cuc (Cluj-Napoca).

FEMININ: simplu — 1. Marina
Ghe (Cluj-Napoca), 2. Virginia 
Popa (București), 3. Mihaela Mi
hai (Iași); dublu — 1. Virginia 
Popa, Adriana Bărbuță (Bucu
rești), 2. Mihaela Ungureanu, Ta- 

detașat, deși au folosit toate re
zervele în partea a doua a ln- 
tîlnirii. Au marcat: Băiceanu 44, 
Radu 14, Martinescu 12, Martinaș 
8, Spinu 6, Mănăilă 3, Șerban 2, 
respectiv Antochi 24, Costin 16, 
Neagu 9, Osaccnko 8, A. Con- 
stantinescu 8, Chivulescu 4, Mi- 
trică 4. Au arbitrat foarte bine
I. David (Botoșani) și I. Grigore 
(București). Clasament: 1. Farul 
58 p, 2. C.S.U. Sibiu 55 p, 3. Ur- 
bis București 53 p, 4. Dinamo O- 
radea 52 p, 5. Univ. CIuj-Napoca 52 
p, 6. Carpați București 41. (Cornel 
POPA — coresp.).

Firește că așa este ! Și Al- 
doa Găină continuă: „Iarna, 
facem nu numai ture turistice 
de masă, ci organizăm sau 
participăm la concursuri de 
săniuțe și schi, tot la nivel 
de masă, cum s-a întîmplat și 
în iama aceasta. Unde a fost 
zăpada mai mare, am făcut 
și noi popas !“

Aldea Găină își amintește de 
o întîmolare: „Acu’ doi ani, 
la Sinaia, la un concurs de 
sanie, copiii mei — așa le zic 
p’i sportivilor mai tineri care 
mă însoțesc în drumeții și 
excursii — s-au speriat atunci 
cînd au văzuț cu ce veniseră 
o serie de concurenți. *Nea  
Aldea, noi pe... tălpice și ad
versarii noștri cu adevărate 
mașini de coborlre ! ? Mai me

In capitai a-întreceri de lupte greco romane
Vineri și sîmbătă, In sala de 

jocuri a complexului „23 August", 
lncepînd de la ora 10, au loc În
trecerile din cadrul etapei a II-a 
a concursului republican pe ca

muncă asiduă, într-un înalt 
spirit de exigență și responsa
bilitate, bazîndu-se pe ordine 
și disciplină. Nadia Comăneci, 
de pildă, a ajuns primul Erou 
al muncii socialiste din sportul 
nostru tocmai pentru motivul 
esențial că a muncit eroic, pil
duitor pentru toți sportivii, 
înălțind prin reușitele sale 
gimnastica românească pe pri
ma treaptă valorică în lume.

O Sanda Toma, un Corneliu 
Ion, un Ivan Patzaichin sau 
un Ștefan Rusu sînt alte e- 
xemple pe deplin convingă
toare a ceea ce înseamnă îm
plinire și încununare a mun
cii de calitate a sportivului 
model.

Din păcate, sportul nostru 
ne-a oferit și alte exemple, cu 
totul nedorite, în care munca 
fără continuitate. munca de 
pregătire în salturi a grevat 
puternic, în chip decisiv, na
tura rezultatelor, situate nu de 
puține ori sub posibilitățile 
reale ale sportivilor. O stare de 
ordine neclară, ca și o stare 
disciplinară mai mult sau mai 
puțin „facultativă" au grevat 
și ele în chip direct activita
tea și randamentul unor ra
muri sportive, și primul exem
plu care ne vine în minte — 

lor care începuseră să-și dis
pute întâietatea pentru tro
feul pus in joc.

într-un tîrziu „combatanții" 
și spectatorii și-au schimbat lo
cul de întrecere și s-au mutat 
în frumosul hotel „Călimăneș- 
ti“. Seara - culturală, căci des
pre ea este vorba, a fost o 
continuare a veseliei și bunei 
dispoziții. Au fost uitate mi
cile rivalități de pe terenul de 
sport, iar dansul, jocurile de 
cabană, glumele și concursurile 
cu teme de călătorie au dat 
culoare momentelor pe care 
mulți nu le vor uita multă 
vreme.

A doua zi. așteptată de ase
menea cu mult interes, a în
ceput cu o ploaie măruntă și 
persistentă care a încercat să 
ne mute gindul că totuși pri
măvara și-ar fi intrat în drep
turi. încercare eșuată, pentru

rită oare să participăm ?»... 
Am studiat și eu... mașinile 
celor în cauză, e drept foarte 
sofisticate, le-am cîntărit cu 
privirea, apoi cu brațele. Am 
ridicat, apoi, și săniile pe tăl
pice de lemn ale copiilor mei; 
diferență ca de la cer la pă- 
mînt î Am stat, am cumpănit 
cîteva clipe, apoi, deh, ca 
omu*  de la munte, ce mă con
sider, le-am spus alor mei: 
•“Uite ce este... Mîine Ia ora 
startului va fi moină. Și 
atunci, vom vedea noi cine 
își va face griji mai mari !«-. 
Așa a și fost. A doua zi, cine 
s-a înfundat cu săniile lor 
grele, masive și cine zbura, 
pur și simplu, alții decît flă

căii mei, pe săniile 
lor ușoare, ocupînd 
primele locuri ? 
Florin Marton, Ilie 
Marian, Costică Gu- 
rău. Ei ? Spuneți și 

dv., merita să ratăm partici
parea ?...“.

în alte concursuri organiza
te tot la schi, tinerii cîmpi- 
neni au concurat — cu bețe 
din alun confecționate de ei 
— la Izvorul Mureșului și 
chiar în Semenic. „N-am luat 
locul I, dar am sosit printre 
fruntași. Era ceva ! Bețele 
noastre modeste nu ne-au fă
cut de rușine. Ce vreau să 
arăt cu aceste exemple ? Că 
atunci cînd vrei să faci sport 
cu adevărat, nu materialul, e- 
chipamentul contează, în pri
mul rînd, ci pasiunea, ambi
ția de a concura. La urma 
urmelor, faci sport pentru 
bucuria de a te mișca, de a 
sorbi aerul tare și curat al 
muntelui...

Ce bine ar fl dacă și alțl 
oameni de inițiativă, organiza
tori pasionați ai unor acțiuni 
sportive, ar gîndi ca Aldea 
Găină din Cîmpina și n-ar 
aștepta ,, condiții speciale14 
pentru a gusta — indiferent de 
sezon — din farmecul unei 
drumeții sau excursii, trăind 
cîteva ore în aerul pur al 
înălțimilor !

Tiberiu STAMA

tegorii de greutate la lupte greco- 
romane (seniori). La competiție 
vor participa peste 200 de spor
tivi. 

și care vine în minte, proba
bil, oricărui iubitor al sportu
lui nostru — este fotbalul, ale 
cărui contraperformanțe tre
buie puse în relație directă, în 
relație de cauză-efect, cu nu
meroase neajunsuri în proce
sul de pregătire (și nu numai 
în el) a sportivilor.

Firește, atitudinea față de 
muncă, spiritul de ordine și de 
disciplină, de exigență și de 
responsabilitate, sînt expresii 
nemijlocite ale muncii de edu
cație, de educație socialistă, 
de formare dusă cu sportivii. 
Și nu este deloc o întîmplare 
faptul că o bună muncă edu
cativă este de regulă urmată 
de o activitate apreciată în 
pregătire și la competiții, acti
vitate materializată in perfor
manțe de valoare.

Firește, sportivul-cetățean, 
respectat în viața de toate zi
lele ca și în arena sportivă, 
este subiectul pe care dorim 
să-l întîlnim în toate competi
țiile. este subiectul pe care 
vrem să-1 conjugăm la toate 
disciplinele, este subiectul pe 
care trebuie să-1 formăm cu 
toții, ea OM NOU, înaintat, al 
unui popor constructor activ al 
unei societăți noi, superioare, 
socialiste.

că in ciuda capriciilor vremii 
eroii noștri au și început acti
vitățile înscrise în program. 
Cei dornici de imagini frumoa
se și-au îmbrăcat hainele de 
ploaie, pornind cu cura j pe că
rările muntelui, iar fotbaliștii 
și-au continuat cu dirzenie 
disputele. Cite un îndrăgostit 
de minge este admonestat de 
colegi : „mai dă-ne-o și nouă"! 
Apoi finala : Obiective foto- 
Mecanică . Fericiții cîștigători, 
„mecaniciștii", cu tricourile 
ude de ploaie, dar mulțumiți 
că pentru o perioadă cupa 
pusă în joc se va odihni în 
vitrina lor de trofee, cred că 
mai comentează și acum faze
le „marii finale" disputate în- 
tr-uin loc de neuitat...

Zile frumoase de drumeție 
și sport, amintiri plăcute pen
tru mai tîrziu și pasiunea, dra
gostea constantă pentru cunoaș
terea frumuseților patriei. La 
întoarcere am privit chipurile 
lor pline de mulțumire, pe care 
parcă se citea fireasca între
bare : Cînd vom reveni ?

FĂRĂ 0 PREGĂTIRE
(Urmare din pag. 1) 

ționale, acolo unde talentul și 
cunoștințele acestui sport de 
decizie șt finețe trebuiau să-l 
situeze încă din... ciclul olimpic 
trecut.

— Da, aveți dreptate referin- 
du-vă la decizia și finețea scri
mei, dar aceste calități care de
finesc adevăratul performer in 
sportul nostru — ne spune 
vicecampionul mondial — nu 
pot fi valorificate pe deplin 
dacă-ți lipsește suportul pregă
tirii fizice și psihice. Este exact 
caracterizarea mea pentru pe
rioada de eclipsă despre care 
vorbim. Odată cu absolvirea li
ceului și examenul de admitere 
la facultate, în 1974, din mo
tive obiective și subiective pre
gătirea mea s-a redus timp de 
un an doar la... concursuri. Am 
trăit în performanță, cum se 
spune, din rezerve interne. Și 
dacă la tineret a fost sufi
cient, ajungînd la vîrsta senio
rilor nu m-am mai putut im
pune. Am schimbat, apoi, an
trenorul, chiar în anul 3.0. de 
la Montreal, și revenirea la un 
volum de muncă sensibil sporit 
nu a decurs fără opinteli. Ter- 
minîndu-mi facultatea, și tran- 
sferîndu-mă la clubul Steaua, 
unitate de mare performanță, 
sub îndrumarea aceluiaș antre
nor care mă pregătește și la 
lotul reprezentativ, profesorul 
Iosif Zilahi cel care a intuit 
exact că ceea ce-mi lipsea, în 
primul rînd, era încrederea în 
forțele proprii, am ajuns să mă 
exprim pe planșele internațio
nale la nivelul real al posibi
lităților mele.

— Sinteți de acord, Iosif Zi- 
lahi, cu opriniile elevului dv. ?

— Da, pentru că în scrima 
modernă, oricît de tehnic ai fi, 
fără o pregătire atletică bună 
și o remarcabilă rezistență 
psihică, succesele rămîn întîm- 
plătoare. Or, iată, Kuki a reu
șit și în acest sezon să se si
tueze în fruntea ierarhiei mon
diale, victoria de la Montpel
lier și locul 2 la „Rommel" 
(unde n-a lipsit nimeni din 
primul eșalon ai floretei mas-

SPORTUL FEMININ IȘI PROPUNE 
NOI Șl IMPORTANTE OBIECTIVE

In
Recent, în spiritul Indicații

lor cuprinse în vibrantul Me
saj adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Con
ferința pe țară a jnișcării spor
tive, Comisia centrală pentru 
educație fizică și sport feminin 
din cadrul C.N.E.F.S. a anali
zat activitatea desfășurată în 
anul trecut și a stabilit mă
suri importante pentru ridi
carea acesteia la nivelul ce
rințelor actuale. în darea de 
seamă s-au făcut mai întîi 
referiri la cîteva din cele mai 
reușite acțiuni : extinderea
practicării gimnasticii de dimi
neață la domiciliu sau la Iodul 
de muncă in unitățile cu profil 
feminin ; organizarea in diferite 
județe ale țării a cel puțin 1-3 
centre de gimnastică de între
ținere fizică pentru femei ; 
generalizarea activității de e- 
ducație fizică in perioadele pre 
și post natale ; inițierea de 
activități sportive în căminele 
de nefamiliste ș.a. De fiecare 
dată insă, prezentarea realiză
rilor a fost raportată la ana- 
fiza critică a situației de fapt, 
la măsurile ce trebuie luate 
pentru extinderea inițiativelor 
bune. De pildă, s-a arătat că, 
pînă in prezent, în țară func
ționează 88 de centre de gim
nastică de întreținere cu pes
te 16 000 de participante. Cri
ticabil este însă faptul că deși 
aceste centre s-au arătat foar
te utile pentru sănătate, ren
tabile din punct de vedere e- 
conomic, în unele județe (Bo
toșani, Brăila, Călărași, Gorj, 
Giurgiu, Tulcea, Vilcea, Vran- 
cea) ’nu s-a înființat nici unul. 
S-au obținut succese și în ceea 
ce privește atragerea spre e- 
xerciții fizice și sport a tine
relor, a femeilor din căminele 
de nefamiliste. începuturi bune 
sînt. în județul Dîmbovița, de 
exemplu, s-a făcut și un „stu
diu — cercetare" privind acti
vitățile ce se pot organiza în 
căminele de nefamiliste ale 
unor întreprinderi din Tîrgo- 
viște și Pucioasa. Preocupări 
asemănătoare, încununate cu 
succes, mai pot fi găsite și 
în alte județe (Argeș, Bacău, 
Constanța, Caraș Severin, Satu 
Mare, Iași). S-a apreciat însă 
că ceea ce s-a făcut în aceas
tă direcție este încă foarte pu
țin. față de obiectivele propu
se. „Să nu se uite — arată 
darea de seamă — că in că
minele de nefamiliste sint pes
te 52 000 de femei", concluzia 
dezbaterilor fiind aceea că prea

BUNA SUCCESELE RAMIN INTIMPLATOARE

de la 
lipsit doar Fl. Nicolae, 
S. Roca, Z. Husti, G. 

N. Iile fiind și compo- 
echipei campioane na- 
Steaua) mai avem de

culine mondiale) confirmîndu-I 
ascensiunea și valoarea actua
lă. în schimb, cu ceilalți com- 
ponenți ai lotului reprezentativ 
(și la „Cupa Europei", 
Paris, a.............
ceilalți : 
Oancea, 
nenți ai 
ționale, 
lucru în acest sens, mari fluc
tuații caracterizîndu-le ultimele 
evoluții. Dealtfel, în întrecerea 
pe echipe, în afara lui Kuki 
toți ceilalți ori au avut întîlniri 
în care n-au cîștigat nici un a- 
salt, ori au dobîndit victorii 
nesperate... Obținerea unui ran
dament egal, la nivelul omoge
nizării valorice a echipei cit 
mai aproape de liderul ei, este 
obiectivul primordial al acestei 
perioade dinaintea ediției ’82 a 
C.M. din iulie, vizînd, insă, și 
perspectiva J.O. din 1984, cînd 
sperăm ca tînăra echipă mascu
lină de floretă a României să 
se claseze printre cele mai 
bune din lume.

— Pentru încheiere, vă rog 
o succintă caracterizare a sta
diului actual de pregătire. 
Petru Kuki ?...

— N-am ajuns incă in vîrf 
de formă, dovadă că în majo
ritatea asalturilor din recenta 
finală pariziană am fost condus

In turneul dc baschet pentru locurile 712

CONSTANJENll - IMBATABILI PE TEREN PROPRIU
CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 

Două mari surprize în ultima eta
pă a turneului pentru locurile 
7—12; victoria echipei bucureștene 
Carpați cu 86—83 (43—38) In fața 
studenților de la C.S.U. Sibiu și 
cea a lui Dinamo Oradea, care a 
întrecut cu 76—62 (28—25) ne U- 
niversitatea Cluj-Napoca. In ul
tima partidă Farul Constanța a 
învins cu 89—73 (53—36) pe Urbis 
București. Constănțenii, avînd în 
Băiceanu un excelent realizator 
— 44 p (el conduce detașat în 
trofeul eficacității, cu peste 1000 
p marcate) au cîștigat lejer și 

puține dintre acestea au 
făcut cunoștință cu sportul.

Cel mai frumos succes ră- 
mîne cel realizat în competiția 
națională „Daciada", în cadrul 
căreia au fost cuprinse. în 
activități sportive de masă, 
circa 3 000 000 de eleve, stu
dente, tinere fete și femei din 
întreprinderi, instituții, coope
rație și de la sate. Acțiuni re
marcabile le-au constituit fes
tivalurile sportive feminine, i- 
nițiate în majoritatea județelor 
(între care amintim : Festivalul 
gimnasticii buzoiene, Fetele de 
pe Tîmave, Cupa Farmec, Ra
liuri auto pentru femei, Cupa 
fetelor vrincene, Crosul Lilia
cului, Cupa Femina, Cupa fe
telor din Deltă ș.a.), precum 
și „Serile Daciadei" care s-au 
transformat în adevărate săr
bători sportive de masă, unde 
evoluția ansamblurilor a fost 
îmbinată cu manifestări cul- 
tural-artistice.

S-a apreciat ca un sprijin 
eficient, atît în pregătirea ac
țiunilor cit și popularizarea 
lor, contribuția adusă de pre
sa centrală și, în ultima vre
me, de către televiziune, în 
programul căreia au apărut e- 
misiuni ce-și propun popu
larizarea exercițiului fizic, al 
gimnasticii.

în concluzie, activitatea des
fășurată dc comisia centrală și 
comisile județene s-a desfă
șurat bine în anul care a tre
cut, ceea ce â dus la o par
ticipare sporită a fetelor și 
femeilor la practicarea exerci- 
țiilor fizice și sportului, la 
competițiile „Daciadei". Și to
tuși — s-a spus — „în activi
tatea sportivă în rindul femei
lor mai persistă serioase nea
junsuri și neimpliniri". Drept 
pentru care, în cadrul ședinței 
amintite s-a aprobat un plan 
de activitate pe anul în curs, 
cu obiective precise, urmărind 
îmbunătățirea activităților de 
educație fizică și sport în rin
dul femeilor (între acestea : 
extinderea centrelor de întreți
nere ; introducerea masajului 
și automasajului la locul de 
muncă ; inițierea de acțiuni 
turistice și cicloturistice ; 
cercuri dc inițiere pentru inot, 
patinaj, schi ; realizarea unui 
film de popularizare a centre
lor de inițiere ș.a.) in spiritul 
importantelor obiective stabi
lite de Conferința pe țară a 
mișcării sportive.

Modesto FERRARINI

Numa 4—6, 
am simțit 
am cîștigat.
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— Iosif Zilahi ?...
— Din conferința 

după finala „Trofeului Rom
mel” a reieșit că florctistul Pe
tru Kuki se află la această oră 
printre primii trei în lume.
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iJULUI" PENTRU 
NTERZONAL
stru Florin GHEORGHIU

nil acestuia, Zoltan Ribli. Iar 
înaintea mea au fost numai 
mari maeștri reputat», cu ex
cepția poate a neozeelandezu
lui Chandler, o veritabilă sur
priză.

— Iar în privința calității 
jocului ?

— De asemenea, într-o notă 
satisfăcătoare. Cred că, după o 
perioadă de eclipsă de formă, 
încep să reviu Ia valoarea mea 
obișnuită. Poate că este ade
vărat și ce spun unele calcule 
de bioritm, care Ia mine a fost 
foarte scăzut în ultimele 2-3 
luni. Deci, am motive să sper...

— Desigur, pentru baraj, în 
primul rînd. Ce șanse îți a- 
corzi ?

— Șanse și obligații... Mai 
ales la acestea din urmă aș 
vrea să mă gindesc acum. A- 
dică să fac abstracție de fap
tul că voi intîlni, Ia Budapesta, 
trei adversari redutabili : Jo
sef Pinter, Peter Lukacs și 
Aleksander Sznapik, față de 
care am -Elo” mai bun, deci 
normal sînt cotat cu prima 
șansă. In sfirșit, știu prea bine 
că într-un asemenea meci-tur- 
neu, de 6 partide in total, o 
singură victorie și restul nu
mai remize pot să-ti asigure 
calificarea. Socot totuși, că nu 
trebuie să mă complic în ase
menea calcule. Ci, drept, vor
bind, să joc bine, să fiu eu 
însumi. Nu e mai simplu ?

Radu VOIA

I 
I 
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I 
I
I
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I
I 
I

ntru C. M.

/IA, PRIMUL TEST 
1ÂNI ÎN DEPLASARE

dial și Laszlo Jăger actualul re- I 
cordman al lumii, cu 998 pd.
Reamintim că in dubla intilnire I 
de la Timișoara, desfășurată a- I 
nul trecut, reprezentativele fe- ■ 
minine și masculine ale Româ
niei și Iugoslaviei au terminat I 
la egalitate 2—2, fetele noastre I 
obținind victoria in ambele par- ■ 
tide. întrecerile de sîmbătă și 
duminică vor avea loc pe arena I 
cu patru piste din Zrenjanin. ■

„Cupa F. R. Ciclism14

I In prima manșă a preliminariilor, C.E. de juniori

I ROMANIA - BULGARIA 2-2 (1-1), RUPĂ 0 EVOLUJIE 
I NECONVINGĂTOARE A ECHIPEI NOASIHt

HUNEDOARA, 24 (prin tele
fon). Circa 5 000 de spectatori 
prezenți pe stadionul Corvinul 
din localitate au fost martorii 
unei evoluții neconvingătoare 
(din păcate) a selecționatei 
noastre de juniori, care nu a 
reușit să fructifice avantajul de 
gazdă în prima manșă a du
blei confruntări cu reprezen
tativa similară a Bulgariei, din 
preliminariile campionatului 
european. Marele handicap al 
jucătorilor noștri a fost, in
contestabil, forța fizică (din 
nou forța fizică, pentru a citea 
oară ?), capitol la care oaspe
ții s-au dovedit net superiori, 
ceea ce le-a permis să abor
deze întrecerea” cu un plus de 
încredere și cu un spirit de 
combativitate remarcabil. Mai 
trebuie spus, de asemenea, că 
formația oaspete a beneficiat și 
de aportul unor jucători de 
reală clasă, din riadul cărora 
s-a evidențiat, în mod deosebit, 
atacantul Mironov, un perma
nent pericol pentru poarta 
noastră. La rîndul lor, jucă
torii antrenați de M. Pigu- 
Iea și C. Toma au părut ti
morați, abordînd partida fără 
aplombul necesar, lăsînd im
presia că joacă in deplasare... 
Și totuși, făcînd un bilanț al 
jocului din primele 40 de mi
nute, se poate spune că jucă
torii noștri au avut de cîteva 
ori posibilitatea de a înscrie 
dar, acționînd neinspirat în o- 
fensivă, cu numeroase centrări 
înalte, respinse de regulă de 
masivii fundași centrali Boya- 
nov și Koev, au irosit situațiile 
de gol create. Cea mai clară 
ocazie de gol a fost aceea din 
min. 15, cînd Hagi a centrat 
de pe partea stingă și Hamba- 
raș a reluat puternic din in
teriorul carelui, dar portarul 
Grudev, bine plasat, a reținut, 
în min. 27 reușim să deschidem 
scorul : fundașul Burchel, care 
comisese pînă atunci nume
roase greșeli, centrează in fața 
porții adverse, unde Grudev 
ratează intercepția, mingea a- 
jungind la Țirlea : a urmat o 
pasă scurtă înapoi și Dumi
treasa, venit în viteză, a reluat 
din apropiere in plasă. Peste li) 
minute, sîntem foarte aproape 
de majorarea scorului, cînd 
Tîrlea a trimis o minge cu 
boltă spre poarta părăsită de

ȘUTURI : 18—10 (pe poartă :
10—4). Corncre 11—4. Au marcat: 
DUMITREASA (min. 27) Și ȚlR- 
LEA (min. 76), respectiv MIRO
NOV (min. 38 și 41).

ROMANIA: Somoghi (min. 48 
Iasko) — Bălan, Mirea, BELO- 
DEDICI, Burghel — Dumitreasa, 
Grlgore, Mateuț (min. 48 O. Po
pescu) — HAMBARAS, ȚIRLEA, 
Hagi.

BULGARIA : Grudev — MAR
KOV, Boyanov, Koev, ILIEV — 
Cervenkov, HASANOV, Zamfirov 
— MIRONOV, Bainev, GEOR- 
GIEV.

A arbitrat, excelent, Miroslav 
Stupar (U.R.S.S.); la linie : Cris
tian Teodorescu și Ion Igna.

Cartonașe - galbene: DUMITREA
SA.

Grudev. Intervenția de ultim 
moment a lui Iliev a îndepăr
tat însă pericolul golului. în 
minutul următor tabela de 
marcaj va arăta 1—1 : o cen
trare a fundașului Markov gă
sește apărarea noastră pe pi
cior greșit, permițind lui Mi
ronov să înscrie imparabil.

Ne așteptam ca în repriza a 
doua echipa noastră să intre 
hatărîtă în teren pentru a for
ța victoria. Dar în min. 41 
oaspeții sînt aceia care iau 
conducerea, profitînd de o 
greșeală copilărească a porta
rului Somoghi. A înscris ace
lași Mironov, cu un șut pla
sat. In continuare, jocul se 
desfășoară mai mult în ju
mătatea de teren a oaspeților, 
juniorii noștri arătîndu-se ne- 
împăeați cu gîndul înfrângerii, 
în min. 43 Mirea șutează vio
lent de la distanță, iar balo
nul trece peste '„transversală". 
Peste alte 2 minute, Belodedici 
trimite o „bombă" în stîlpul 
din stingă porții Iui Grudev, 
iar în min. 50 un balon expe
diat cu capul de Grigore, de 
la aproximativ 6 m, se opreș
te exact în brațele portarului 
bulgar ! în min. 64 notăm o 
nouă bară, de astă-dată a lui 
Dumitreasa. în replică, un 
contraatac al oaspeților purtat 
de Georgiev și Hasanov ii ofe
ră ultimului o mare ocazie, dar 
mingea trece pe lîngă Iasko, ie
șit în întîmpinare și pe lîngă... 
poarta goală. In sfirșit, în min. 
76 se restabilește egalitatea, 
Tîrlea marcând din apropiere. 
Așadar, rezultat final 2—2, 
care face foarte dificilă parti
da retur de la 7 aprilie,

Gheorghe NERTEA

LOTUL DE TINERET - RAPID BUCUREȘTI 
1-2 (1-1)

Deși vremea a fost destul 
de rece, totuși meciul de pre
gătire al Lotului de tineret în 
compania echipei Rapid Bucu
rești a atras cîteva mii de 
spectatori în tribunele stadio
nului Republicii din Capitală. 
Surprinzător, partida s-a în
cheiat cu scor nefavorabil lo
tului : 1—2 (1—1), dar a fost 
utilă, pentru că partenera sa 
și-a luat rolul în serios, soli- 
citînd din plin pe toți jucă
torii folosiți de antrenorul fe
deral C. Drăgușin. Jocul a și 
plăcut, datorită fazelor fru
moase create la ambele porți, 
dar mai ales datorită ambiției 
cu care au abordat acest meci 
divizionarii „B“ după pauză, 
cînd antrenorul lor, Viorel 
Kraus, a schimbat aproape în
treaga formație care a evo
luat în prima repriză. Scorul 
a fost deschis de feroviari în 
min. 37 : Șt. Popa a transfor

DIVIZIA „A" IN CIFRE...
Vă prezentăm principalele 

aspecte de ordin statistic des-' 
prinse din desfășurarea etapei 
a 21-a a Diviziei „A“ :

Cu totalul de 18 goluri în
scrise sîmbătă, continuă progre
sia înregistrată în ultimele 
două etape : 16 în etapa a 19-a,
17 în etapa a 20-a. Deci dumi
nică, conform acestei progresii, 
ar urma să se înscrie... 19 go
luri. Ar fi de dorit însă o de
pășire mai substanțială, pentru 
că nivelul eficacității din acest 
început de sezon este și așa 
destul de scăzut.

• Sîmbătă am consemnat un 
nedorit record : jucătorii celor
18 divizionare „A“ nu au ex
pediat decît 176 de șuturi la 
poartă, cel mai mic total din 
acest campionat. Este și aces

„TOPUL“ DIVIZIEI „A“
Instituit odată cu startul ac

tualului retur, „Topul" Diviziei 
„A“ — care are ca bază de 
alcătuire criteriul adiționării e- 
vidențierii jucătorilor din pri
mul eșalon, (numele fiind tre
cute cu majuscule) — după eta
pa a 21-a are următoarea com
ponență ! Anghei, Ciocan, Ior- 
dănescu, M. Marian, Șoarece și 
Ștefăneseu. Deci numai 6 ju
cători au reușit în cele 4 eta

mat un penalty acordat pentru 
fault asupra lui Manea. Cu 
două minute înainte de pauză, 
tot dintr-o lovitură liberă, de 
data aceasta de la 17 m, Dorel 
Zamfir a restabilit egalitatea, 
în partea a doua a întîlnirii 
componenții lotului au combi
nat bine doar pînă în preajma 
careului advers, punînd rareori 
în pericol poarta apărată de I.' 
Gabriel. Spre sfirșit. în mini 
83, după executarea unei lovi-i 
turi libere de la 18 m, Da- 
maschin a reluat în plasă și 
astfel Rapid a cîștigat cu 2—11 

în Lotul de tineret au evo
luat : Gîrjoabă (min. 46 3 A- 
lexa) — Eduard, Cioroianu 
(min. 46 : Minea), Circiumarul 
Matei — Balint, C. Ilie, (min.’ 
83 : Mecheniș), Fîșic, (min. 613 
Hanghiuc) — Dorel Zamfiri 
Scrtov (min. 61 : Bolba), Las- 
coni (min. 46 : Cașuba). (P. V.) 

ta un argument la slaba efi
cacitate din acest retur.

• Se pare că asistăm la în
registrarea unei nedorite tra
diții în executarea loviturilor 
de la 11 m. Și duminică pro
centul de reușită a fost tot 
50 la sută (la fel ca în celelal
te trei etape ale returului) 3 
din două penalty-uri, unul a 
fost transformat (Chihaia), 
unul fiind ratat (Șumulansehi).

• încă trei jucători și-au 
făcut sîmbătă apariția în ac
tualul campionat. Este vorba 
dc Naște (A.S.A. Tg. Mureș), 
Mia (C.S. Tîrgoviște) și Dina 
(Jiul). Astfel, numărul jucă
torilor utilizați de cele 18 di
vizionare .,A“ a ajuns la 395. 
Cei mai multi au rulat Jiul și 
Progresul-Vuican — cite 27.

pe ale returului performanța 
de a fi remarcați „4 din 4". 
Au ieșit din „Top", fată de eta
pa trecută, Andone, Dubinciue, 
Lasconi, C. Solomon și Stăncs- 
cu — după evoluții mai puțin 
convingătoare decît cele avute 
în primele trei etape ale retu
rului — și Paraschivescu, care 
nu a jucat în etapa de sîm- 
bătă, fiind suspendat pentru a- 
cumularea a două cartonașe 
galbene.

ETAPA A 4-a: 0 CURSĂ AGITATĂ Șl UNELE SURPRIZE..
CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 

— Etapa a 4-a a competiției in
ternaționale „Cupa F.R. Ciclism" 
disputată miercuri după-amiază 
pe ruta Constanța — Mangalia — 
Constanța (90 km) a reunit la 
start 102 concurenți, care au avut 
din nou de înfruntat, în principal, 
un adversar nemilos și obsedant 
de insistent: vîntuL în ciuda con
dițiilor atmosferice vitrege cursa 
s-a desfășurat într-un tempo în
drăcit, impus de o evadare sur
prinzătoare. După numai 15 km 
de rulaj, în condițiile amintite, 
din pluton s-au desprins C. Bon- 
ciu (STIROM) și P. Mitu (Dina
mo), iar cursa de urmărire care 
a urmat pentru prinderea fuga
rilor s-a încheiat abia după 60 
km de goană epuizantă. Astfel, 
la intrarea în orașul Constanța

CARNET ATLETIC

Autoturisme
„Dacia 1300°

3

• Mari sume de 
bani, variabile 
;i fixe

ULTIMA ZI DE
PARTICIPARE : sîm-
bătâ 27 martie
1982

PROCURAȚI DIN
TIMP BILETE CU
NUMERELE PRE-
FERATE 1

plutonul se află în forma sa ini
țială, iar în bătălia pentru victo
rie, în mod practic, se angajea
ză aproximativ 50 concurenți. 
SprintHrt a fost cîștigat de J. 
Trawny (Cottbus) cronometrat pe 
cei 90 km ai etapei în 2h 19:03 — 
medie orară 39 km. Locul 2 a fost 
ocupat — din nou surpriză — de 
tînărul ciclist de la Torpedo Zăr- 
nești, L. Zoii. în continuare : 3. 
VI. Constantnescu (Dinamo), 4. 
V. Winkler (Cottbus), 5. B. Strau- 
"bel (R.D.G.), urmați de alți circa 
50 concurenți. în clasamentul pe 
puncte, după 4 etape conduce B. 
Straubel (R.D.G.) 15 p, urmat de
2. O. Jeutzsch (R.D.G.), 3. M.
Romașcanu (România). Joi are 
loc etapa a 5-a, cursă contra cro
nometru individual pe distanța 
de 20 km.

la marș. Iată rezultatele: 
(20 km): Constantin
(P.T.T.) 1.30:34; Marin
(P.T.T.) 1.30:35; Ion
(P.T.T.) 1.31:00

seniori 
Stai cu 
Ganea 
Găsitu 

, senioare (3 km): 
Lucia Cioancă (Unirea Alba lu- 
lia) 17:20; Paraschiva Barna (U- 
nirea Alba Iulia) 17:50; 
Drăgan ' 
juniori 
(P.T.T.) 
Apostol 
juniori 
(C.S.M.
(2 km): Florina Mărăcineanu 
(C.S.M. Craiova) 11:28. (Nicolae 
D. NICOLAE — coresp.).

Liliana 
(Unirea Alba Iulia) 18:12; 
I: Constantin Frecățeanu 

45:20; juniori II: Ion
(C.S.Ș. Dorohoi) 56:45; 

III: Florea Pantelimon 
Craiova) 27:00; junioare 

Florina

„CROSUL PRIMĂVERII" 
LA SIBIU

Si-

Ste- 
; tineret: 

Sibiu); 
(C.S.Ș. 

I: Cristi- 
Jiu); ju-

în parcul „Sub Arini" din 
biu s-a desfășurat „Crosul primă
verii", la care au participat peste 
300 de concurenți. Iată învingăto
rii: seniori: Ion Hurubeanu (Di
namo București); senioare: 
la Ursu (C.S.M. Sibiu) 
Vasile Mureșan (A.S.A. 
juniori I: Mihai Deac 
Șoimii Sibiu); junioare 
na Orbetu (C.S.Ș. Tg. , , , 
niori II: Aurelian Dan (C.S.Ș. Tg. 
Jiu); junioare II: Monica Halea 
(C.S.Ș. Mediaș); juniori III: Eu
gen Popescu (C.S.Ș. Tg. Jiu); ju
nioare III: Codruța Zagorean 
(C.S.Ș. Timișoara). (I. IONESCU 
— coresp.).

DIVIZIA SECUNDĂ ÎN PRIM-PLAN

PETROLUL „A ACCELERAT44 
DIN START

Petrolul, ca un bun gospodar care se gin dește 
la ziua bilanțului, adună puncte în fiecare etapă. 
După ce plecase cu o „remiză" de la Moreni, iată, 
duminică, la București, în fața Metalului, a rea
lizat o prețioasă victorie (1—0). în acest fel, plo- 
ieștenii își mențin avantajul de două puncte față 
de cealaltă’ pretendentă la șefia seriei a Il-a, Ra
pid București.

Duminică dimineața, în Pantelimon, Petrolul a 
obținut victoria datorită, în principal, experienței 
competiționale mai bogate a unora dintre compo
nenții formației, cum sînt Cozarek, Butufci, Stan- 
ciu, Toporan. Ei au apăsat pe accelerator chiar din 
start și astfel au marcat destul de repede unicul 
gol al meciului (min. 5: după executarea unui cor
ner, fundașul Cojocaru, nemarcat, a reluat, din 
apropiere, balonul în plasă).

Metalul a alergat apoi după egalare 85 de mi
nute și de abia cu două minute înainte de final 
se părea că va reuși s-o facă, dar „bomba" lui 
Sebe a întîlnit bara ! Bucureștenii au pierdut fiind
că ofensiva lor (deși în unele perioade adversarii 
au fost obligați să stea minute în .șir în propriul 
careu) a fost haotică, fără orizont, înaintașii au 
căutat la infinit poziția cea mai ideală de a fruc
tifica (Nica în min. 55 și 86, ca să le amintim 
pe cele mai semnificative).

Satisfăcător arbitrajul lui M. Salomir (Cluj-Na
poca).

METALUL: Iordan — Călărașiu, Marinescu, Sebe, 
Dumitrașcu — Dumitrescu, Niță, Nica, Staicu (min. 
56 Tănase) — Ion Petre (min. 52 Vișinoiu), Iosif 
Petre.

PETROLUL: Haralambie — Cojocaru, Stanciu, Bu- 
tufei, Lazăr — Pancu, Cozarek, Bratosin — Sima- 
ciu (min. 51 Dobre), Toporan, Libiu (min. 85 Gă- 
lățeanu).

Pompiliu VINTILA

LA PLOPENI, GIULEȘTENII AU TRECUT 
PE LINGĂ VICTORIE...

Timpul însorit, tribunele arnlpline (aproximativ 
10 000 de spectatori), terenul mult mai bun decît 
ne-am fi așteptat, dacă ținem seama de ploaia și 
zăpada căzute în zilele dinaintea jocului, iată ca
drul în care s-a desfășurat partida de la Plopeni, 
dintre Metalul și Rapid București, încheiată la e- 
galitate: 1—1 (1—1). Iar meciul a fost în concordan
ță cu cadrul, ambele combatante demonstrînd un 
fotbal de calitate, echipa care a jucat mai legat, 
mai tehnic și s-a descurcat mai ușor pe terenul 
umed fiind Rapid. Bucureștenii. dealtfel, au și des
chis scorul prin Cojocaru (min 29), în urma unei 
acțiuni personale în care l-a driblat foarte ușor 
pe libero-ul Bobe. Egalarea survine zece minute 
mai tîrziu, printr-un gol spectaculos marcat do 
Spiridon, cu capul, la o ezitare a portarului Ion 
Gabriel. Tot Rapid, beneficiind de o linie de mij
loc superioară, este echipa care și în continuare 
atacă mai periculos și în intervalul a șase minute 
(60—66) ratează victoria pe care, după desfășura
rea partidei, ar fi meritat-o. Mai întîi talentatul 
Șt. Popa șutează în bară de la 5 m (min. 60), 
apoi Cojocaru (min. 64) alunecă și ratează din 
apropiere, pentru ca în min. 66 Paraschiv să ra
teze un penalty — care ar putea să fie ,,penalty-ul 
campionatului" —, la un fault al portarului Andrei 
asupra lui Cojocaru, care înainta cu mingea la 
picior. Metalul a răspuns pr’.ntr-un joc avîntat, 
dar apărarea bucureștenilor, cu Tiță excelent „în
chizător" înaintea propriei linii de fundași, a știut 
să respingă acțiunile periculoase.

Arbitrul Nicolae Hainea — Bîrlad, a condus ex
celent.

METALUL: Andrei — Ștefan, Negoiță, Bobe, Ma- 
nolache — Duma, Dinu, Dobrescu (min. 69 Savu) 
— Florea, Spiridon, Dumitrescu (min. 38 Mihalache).

RAPID: 1. Gabriel — Ispas, Belu, Pirvu, Ad. Du
mitru — Paraschiv, Șt. Popa, Petcu (min. 72 Tri- 
fu), Tiță — Cojocaru, Manea.

Mircea TUDORAN

ĂIIMISISIIIĂTIĂ Dt SUI L0I0 PROMOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI...

în speranța că vom oferi par- 
ticipanților la concursul Prono
sport de duminică 28 martie o 
sursă suplimentară și utilă de in
spirație, redăm pronosticurile cu
noscutului și apreciatului crainic 
sportiv Nicolae Soare:

I. „Poli" Timișoara — Dinamo 
X, 2; II. „U" Cluj-N. — „U“ 
Craiova 1, X, 2; III. F.C. Argeș 
— F.C.M. Brașov 1; IV. Steaua — 

F.C. Olt 1; V. C.S.M. Suceava — 
F.C.M. Galați 1; VI. Autobuzul — 
Rapid Buc. X, 2; VII. Rapid A- 
rad — Olimpia S.M. X; VIII. 
F.C.M. Reșița — F.C. Bihor 1; IX. 
Avellino — Catanzaro X; X. Bo
logna — Juventus 2; XI. Genoa — 
Fiorentina 1, X; XII. Roma — 
inter 1, X; XIII. Udinese — Na
poli X.

In atenția parti cipanților la 
Loto ! Astăzi este ultima zi de 
procurare a biletelor pentru tra

gerea obișnuită de vineri 26 mar
tie 1982. Nu pierdeți prilejul de 
a vă numărt. mîine printre mari 
cîștigători !
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 24 MARTIE 1982

EXTRAGEREA I : 34 25 21
35 42 7

EXTRAGEREA a II-a : 2 3 17 
11 10 38.

Fond total de cîștiguri 3 
1.167.259 lei. din care 56.517 lei, 
report la categoria 1.

„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ

Pe aleile din Parcul tineretului 
din București s-a desfășurat eta
pa a doua a „Cupei Primăverii"

Noi posibilități de 
mari succese !

ORICINE JOACĂ 
POATE CIȘTIGA :

\\\\\\\\\\\\\\\^



Aii, in sala Progresul
ROMÂNIA-U.R.S.S. (tineret) 

LA BASCHET FEMININ
în continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde in țara 
noastră, echipa feminină de 
baschet (tineret) a U.R.S.S. 
joacă în Capitală, în compa
nia selecționatei similare a 
României. Primul meci are 
loc azi, in sala Progresul (de 
Ja ora 18) ; următorul se va 
disputa mîine, in sala Olimpia 
(de la ora 17,30).

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

DE SĂRITURI
(Urmare din pag I)

direct de la un concurs desfă
șurat in Polonia.

Clasament: 1. Simonc Grtitz- 
ner (R.D.G.) 426,33 p ; 2. Isa
bela Bercaru (România) 420,33 
p ; 3. Cristina Timar (Româ
nia) 396,24 p ; 4. Andrea Dra- 
gomir (România) 386,34 p ; 5.
Katalin Haasz (Ungaria) 371,64 
p : 6. Ileana Pîrjol (România) 
366,63 p Au luat parte 15 con
curente. Joi au loc săriturile 
de la platformă pentru fete 
(ora 10) și pentru băieți (ora 
16,30).

TURNEUL DE ȘAH
BELGRAD, 24 (Agerprcs). — In 

penultima rundă a turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Belgrad, maestra româncă Mar
gareta Mureșan a învins-o cu 
piesele negre pe jucătoarea iu
goslavă Maksimovici. Alimîlovs- 
kaia a cîștigat la Măriei, Alek
sandrin la Stadler, Vcroczy la 
Dragasevici, iar Lemaciko a pier
dut la Vujici

Campionatul piondial de hochei (grupa B)

UN REZULTAT NEAȘTEPTAT:
NORVEGIA - ROMÂNIA 3-2
KLAGENFURT, 24 (prin te

lefon). Echipa reprezentativă 
de hochei a țării noastre a 
înitîlnit azi pe cea a Norvegiei, 
în etapa a cincea a C.M. de 
hochei (grupa B). - Deși, prin 
prisma rezultatelor anterioa
re, formația română era fa
vorită, ea a pierdut cu 2—3 
(0—1, 0—1, 2—1). Hochciștii 
noștri au jucat slab, au ra
tat mult și au fost adesea 
surprinși de contraatacurile 
rapide ale adversarilor. Tre
buie să spunem insă că în 
stabilirea rezultatului a con
tat mult și evoluția portaru
lui norvegian Martinssen ca
re a prins o zi excelentă.

Scorul a fost deschis în 
min. 7 cînd, deși ne aflam 
în superioritate numerică, 
Scthering a interceptat un puc 
jucat neglijent de fundașii 
Justinian și Ioniță și l-a in
trodus în poarta noastră. In 
min. 14, am avut superiori
tate numerică de 5 la 3 (!), 
timp de un minut și 34 se
cunde, dar n-am fructificat, 
șutind de două ori în bară. 
La 3 minute după începutul 
reprizei secunde, Olimb ma
jorează scorul, cînd echipa 
noastră era în inferioritate 
numerică. Ratăm apoi prin

DE LA BELGRAD
înaintea ultimei runde, In cla

sament conduce Elena Ahmîlovs- 
kaia (U.R.S.S.) cu 9 p, urmată 
de Nana Alexandria (U.R.S.S.)
— 8 p, Margareta Mureșan (Ro
mânia), Suzana Veroczy (Ungaria) 
cu cite 7 p, Vujicl (Iugoslavia)
— 5,5 p, Stadler (Iugoslavia) — 
4,5 p, Lemaciko (Bulgaria), Dra- 
gasevici șl Prokopovici (ambele 
Iugoslavia) — cu cile 4 p etc.

Pisăru și Solyom. în repriza 
a 3-a hocheiștii români joacă 
ceva mai bine și în min. 45 
marchează prin Solyom, dar 
după 5 minute, Sethering spe
culează din nou o greșeală 
a apărării române: 3—1 pen
tru Norvegia. în min. 58, So
lyom înscrie ultimul gol al 
partidei.

Au condus bine, arbitrii 
Milan Jirka (Cehoslovacia) — 
la centru, H. Erne și C. Ohr- 
nik (Austria) — la linii.

Alte rezultate : Polonia — 
Norvegia 12—3 (3—1, 7—1,
2—1), Elveția — R.P. Chine
ză 4—4 (1—1, 3—0, 0—3), R.D. 
Germană — Olanda 3—1 (0—0, 
1—1, 2—0).

Joi, este zi liberă.
Competiția continuă vineri, 

cînd sînt programate meciu
rile penultimei etape și anu
me : R.D. Germană — Româ
nia, R.P. Chineză —■ Polonia, 
Olanda — Norvegia și Elveția 
— Austria.

Călin ANTONESCU
Pe primul Ioc în clasament, 

echipa RD. Germane, cu '10 
puncte. România ocupă deo
camdată (pină la închiderea e- 
diției nu ne-a parvenit rezul
tatul jocului Polonia — Aus
tria), locul 5, cu 4 puncte din 
5 meciuri.

★
In cadrul campionatului euro

pean de hochei pentru juniori 
(grupa B), care se desfășoară 
la Sofia, echipa României a în- 
tîlnlt pe cea a Iugoslaviei. Jo
cul a contat în turneul pentru 
locurile 5—8. Hocheiștii români 
au repurtat o victorie netă: 
10—2 (5—1, 2—1, 3—0). In același 
turneu, Bulgaria — Italia 5—5 
(1—3, 2—0, 2—2).

Intr-un meci pentru locurile 
1—4. Norvegia a învins Olanda 
cu 4—3 (2—2, 0—1, 2—0).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR
(Urmare din pag 1)

lui că in ultimul minut al par
tidei Ramos a avut mai multe 
resurse fizice. Tot la „ușoară", 
Mircea Fulger l-a învins clar 
la puncte pe francezul P. Gri- 
sot, dar cu prețul recepționării 
multor lovituri evitabile. în 
schimb, Viorel Mihăilă a rea
lizat o victorie pe cît de rapi
dă, pe atit de prețioasă, în fața 
sovieticului Aleksandr Ostrov
ski'. După două minute de 
luptă echilibrată, în care s-au 
schimbat lovituri dure, boxerul 
român a reușit un „un-doi“ la 
bărbie, trimițîndu-1 la podea 
pe Ostrovski care n-a mai pu
tut relua lupta. Și Mihai Mi- 
cloș a realizat un meci foarte 
bun în compania fostului cam
pion al U.R.S.S., Piotr Galkin. 
Disputa a fost foarte echilibra
tă și numai cîteva lovituri mai 
clare, în final de meci, i-au 
determinat pe 4 dintre cei 5 ar
bitri să-l prefere pe Galkin.

O surpriză plăcută a consti
tuit-o pentru toți cei prezenți 
evoluția campionului categoriei 
mijlocie mică. Nicu Chioveanu. 
în partida cu Holger Mosdorf 
(R.D.G.), boxer deosebit de 
combativ și bine pregătit fizic, 
N. Chioveanu l-a întîmpinat 
mereu cu directe și un-doi-uri, 
fixîndu-1 deseori în corzi cu 
serii de lovituri în lupta de a- 
proape. Victoria sa categorică 
poate oferi argumente selecțio
nerilor in vederea alcătuirii 
formației pentru campionatele 
mondiale.

Atmosferă fierbinte pe rin
gul „Centurii" și in gala de sea
ră, pe care au deschis-o bo

--------------------- REZULTATE TEHNICE ----------------------
OALA I: muscă: Al. Șchiopu b.p. K. Abe (Japonia), A. Ll- 

mard (Franța) b.p. Fr. Koszor, Gh. Govlci b.p. N. Nima (Mong.) 
C. Tițoiu b.p. L. Leiva (Cuba); ușoară: U. Ramos (Cuba) b.p.
C. Hajnal, M. Fulger b.p. P. Grlsot (Franța), V. Mihăilă 
b.k.o.l A. Ostrovski (U.R.S.S.), C. Mihai b.p. Gh. Pîrvănescu; 
semimijlocie: I. Acea (Cuba) b.p. Z. Najib (Tunisia), R. Iasarov 
(Bulg.)) b.p. Șt. ștefan, P. Galkin (U.R.S.S.) b.p. M. Miclos, 
Lyu Bum Hua (R.P.D. Coreeană) b.p. S. Jlvkovici (lug.); mij
locie mică : N. Nedzard (lug.) b.p. S. Anghel, P. Magnetto 
(Franța) b.p. N. Clobanu, M. Ouatu b.ab.l M. Șurubaru, N. 
Chioveanu b.p. H. Masdorf (K.D.G.).

GALA II : semimuscă : V. -lordache b.p. G. Vandui (Mong.), 
N. Crăciun b.ab.2 (rănire) E. Geafar, A. Nunen (Cuba) b.p. R. 
Giolfan, S. Petrescu b.ab.l Lim Jang Chol (R.P.D. Coreeană) ; 
cocoș : G. Oprișor b.p. D. Leiva (Cuba), K. Takami (Japonia) 
b.p. Șt. Dincă, C. Gheorghișor b.p. I. Boidache, Gh. Brumă b.p. 
I. Mirbabaev (U.R.S.S.) ; pană : Sim Ge U (R.P.D. Coreeană) 
b.p. T. Cercel, O. Ravsal (Mong.) b.p. I. Sandu, D. Radu b.ab.l 
E. Nergui (Mong.), A. Mikulin (U.R.S.S.) b.ab.2 K. Fujita (Ja
ponia) ; mijlocie : C. Baltă b.k.o.l Gh. Butnaru, E. Rodriguez 
(Cuba) b.k.o.l V. Bizău, V. Silaghi b.ab.l M. Hrim, B. Harbi 
(Tunisia) b.k.o.2 Al. Crișan.

DIN PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI (ora 18)
Al. Schiopu — A. Limard (Franța), Gh. Govict — C. Tițoiu,

D. Radu — A. Mikulin (U.R.S.S.), M. Fulger — U. Ramos 
(Cuba), M. Ouatu — N. Chioveanu, I. Cirlan — G. Donici, C. 
Florea — M. Pascal.

xerii de categorie semimuscă. 
„Jocheii ringului" s-au luptat 
cu un dinamism propriu cate
goriei. Am reținut frumoasa e- 
voluție a lui Virgil lordache, 
învingător în fața lui Vandui 
Bais Galan (R. P. Mongolă), in
credibila frecvență în lovituri 
a cubanezului Adrian Hunez, 
cîștigător în fața Iui Rome 
Giolfan, precum și veleitățile 
de. .. puncheuri etalate de Ni- 
colae Crăciun și Sandu Petres
cu, care au obținut victorii 
înainte de limită în fața cons- 
tănțeanului Eroi Geafar șl, res
pectiv. a coreeanului Lim Jang 
Chol.

„Cocoșul" George Oprișor s-a 
aventurat fără gardă în fața 
cubanezului Dionisio Leiva, ba-

SUPERBUL GEST FINAL...
Am fi fost tentați să stăruim mai mult asupra celei mal 

spectaculoase victorii de ieri, o adevărată „lovitură de teatru" 
în fața căreia întreaga suflare a celor prezenți în Palatul spor
turilor și culturii s-a oprit, parcă, o clipă...

„Scurt-circult colectiv" produs de două năpraznice lovituri 
ale românului Viorel Mihăilă — un teribil croșeu de stingă „le
gat" cu o necruțătoare directă de dreapta — și puternicul său 
adversar, boxerul sovietic Aleksandr Ostrovski se clătina în 
picioare și nu-și dădea seama ce se întîmplă cu el, fiind oprit, 
’n continuare, să boxeze de arbitru pentru inferioritate.

’ letone de senzație, obținută Chiar în prima repriză, șl cu 
toate acestea accentul acestor rînduri vrem să-1 punem pe 
un alt aspect, comun în box și totuși atît dc elevat omenesc 
în acest sport atît de dur și de crîncen uneori. Vrem să punem 
accentul pe GESTUL FINAL al celor doi luptători, gest care 
se declanșează aproape spontan în clipa in care răsună gongul 
ce vestește încheierea meciului. De unde pină atunci îșl trimit 
flecare, unul altuia, o adevărată ploaie de lovituri, sîngerînd 
nu o dată la arcadă, la nas sau la gură. în clipa cînd răsună 
gongul de sfîrșit cel doi adversari — necruțători, unul cu altul, 
cu numai' o clipă înainte -- își string mîinile ca doi prieteni, 
se îmbrățișează, intr-un superb gest final, de o mare noblețe 
umană, care i se potrivește atît de bine unei discipline căreia 
1 se spune, nu tntîmplător, „nobila artă"...

Marius POPESCU

zindu-se în apărare doar pe 
bunul său joc de picioare și 
reflexele de excepție. „Nouta
tea" l-a derutat pe cubanez 
care s-a lăsat surprins de lo
vituri neașteptate. plasate de 
Oprișor, aflat tot timpul tn 
mișcare. Și, cum Leiva nu a 
găsit antidot acestei tactici, ro
mânul a cîștigat detașat cu o 
decizie de 5—0...........Mijlociul"
Vasile Bizău a atacat specta
culos și eficace, dar la un 
schimb de lovituri, arbitrul din 
ring P. Vukicevici (Iugoslavia) 
comandă „stop !“, Bizău lasă 
brațele jos și adversarul său, 
cubanezul Elpidio Rodriguez lo
vește decisiv. Astfel, Bizău 
este pe nedrept declarat în
vins prin k.o. A fost o re
gretabilă greșeală de arbitraj...

*
Pentru galele semifinale, de 

joi și vineri, șl pentru finalele 
de duminică legitimațiile de In
trare eliberate de C.N.E.F.S. sînt 
valabile numai însoțite de tiche- 
te de loc.

atletism • In concursul pe 
teren acoperit de Ia Tokio, tan- 
zanianul Suleiman Nyambui a 
cîștigat 3000 m în 7:57,6, iar cu
banezul Alejandro Casanas a fost 
primul la 60 mg cu 7,70. Alte re
zultate: masculin: lungime — Liu 
Yuhang (R.P. Chineză) — 7,78 m; 
feminin: înălțime — Zheng Daz- 
han (R.P. Chineză) — 1,89 m.

BASCHET • Echipa masculină 
a Cubei a jucat la San Juan, cu 
selecționata Porto Rico, pe care 
a învlns-o ' cu 100—85 (49—13).

FOTBAL • tn meci amical de 
juniori: R.F. Germania — Elveția 
1—1 (1—0) • La Coventry, în 
cadrul preliminariilor C.E. (Ju
niori) Anglia — Scoția 2—2 (2—0).

SCHI • La ViUard-De-Lans

ST. RUSU SI ST. MARIAN - ÎNVINGĂTORI 
ÎN TURNEUL DE LUPTE DE LA PARIS

In capitala Franței s-a desfă
șurat un important concurs in
ternațional de lupte greco-roma- 
ne, dotat cu trofeul „Maurice 
Paquette4*.  Printre partlcipanți — 
și 3 luptători români, care au 
avut o evoluție excelentă. Astfel, 
Ștefan Rusu (cat. 74 kg) și Ște
fan Marian (cat. 52 kg) s-au cla

Kedocflo R administrația i cod 19771 București, stv. W. Conte It, P.I.I.B I tal. eentrotâ 11.79 71 R tl.5B.St «act io coresp. HJI.Ht mterurbor 437 î teles II 351 romso î. por ui l. P. „Informația" 
Fentro străinătate • abonamente prin ILEXIM • departamentul tipări Import presă. P.O. Boi 136-137, teles II 226, București, sr. 13 Decembrie nr. 1 ft. t, l. i. 4 10363

sat pe primul loc, iar Nicolae 
Zamfir (cat. 57 kg) a ocupat lo
cul secund.

9 Vineri, sîmbătă șl duminică, 
la Haskovo, are loc un puternic 
turneu de „speranțe* 4, la care 
urmează să participe și echipele 
noastre de juniori la greco-ro- 
mane și libere.
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ER

• AMATORI 
FEMEI •

Cu start de pe loc
LU 1 km 1:15,10 I. Kiricenko (URSS) Erevan 8.10.66 LU
</) 3 km 3:52,50 T. Ga rkuși na (URSS) Montreal 18. 8.74
U. 5 km 6:44,75 Van Oosten-Hage (OL) Munchen 16. 9.7S ix.

10 km 13:34,39 Van Oosten-Hage (Ol.) Munchen 16. 9.78
• 20 km 27:28,66 Van Oosten-Hage (Ol.) Munchen 16. 9.78 •
cz 
UJ

100 km 2h.41 -.32,60 M Cressari (I toi ia ) Mexico 17.10.74
O oră 43,082 km Van Oosten-Hage (Ol.) Munchen 16. 9.78 cz 

LU
</>- Cu start lansat
U- 200 m 11,753 N. Krucelnitskaia (UR5S) Tbilisi 14. 9.80 LU

500 rn 31,7 G. Țareva (URSS) Tbilisi 6.10.78
® 1000 m 1:12,90 L. Brovina (URSS) Irkuțk 17. 7.55 •

Toate recordurile au fost realizate în aer liber.
UJ

Cu start
DARBAȚI O'

</> de pe loc
u. 1 km 1:02,547 M. Malcow (RDG) Mexico 14.10.80

4 km 4:40,23 H. Oersted (Dan.) Mexico 31.10.79 U.

• 5 km 5:50,68 H. Oersted (Dan.) Mexico 31.10.79
10 km 11:54,90 H. Oersted (Dan.) Mexico 31.10.79 V

(X
LU 20 km 24:35,63 H. Oersted (Dan.) Mexico 1.11.79 ce
t/> 100 km 2h.18:43,60 V. Lund (Dan.) Mexico 19. 9.71 u
U_ O oră 48,200 km H. Oersted (Dan.) Mexico 1.11.79

Cu start lansat U.

• 200 m 10,580 G. Singleton (Can.) Mexico 9.10.80500 m 27,310 G. Singleion (Can.) Mexico 9.10.80 •
ac 1000 m 59,682 A. Cuff (N.Z.) Mexico 27. 7.80 aToate recordurile au fost realizate în aer liber.
U-

Cu start de pe loc
PROFESIONIȘTI IA-

U.

1 km 1:06,79 U. FreHer (Elv.) Zurich 25. 8.81 •• 5 km 5:50.710 H. Oersted (Dan.) Mexico 3.11.80
10 km 11:53,20 E. Merckx (Bel.) Mexico 25.10.72 at

ac 20 km 24:06,80 E. Merckx (Bel.) Mexico 25.10.72
100 km 2h.14:02.50 O. Ritter (Dan.) Mexico 18.11.71

lu O oră 49,43] km E. Merckx (Bel.) Mexico 25.10.72
Cu start lansat ©

e 200 m 10,80 A. Maspes (.talia) Roma 21. 7.6.0
500 m 28,80 M. Morettini (Italia) M ilan-o 29. 8.55

cz 1000 m 1 :O2,4O P. Sencu (Belgia) 
st realizate în aer liber

Milano 17. 9.73 “i I
UJ Toate recordurile au fo </>•!
(/>
• t

a-

• FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER O FIȘIER • FIȘIER • î

JURNAL „EL MUNDIAL"
• în cadrul pregătirilor pen

tru turneul final, aseară, s-au 
desfășurat' mai multe meciuri. 
La Budapesta s-au întîlnlt două 
participante la „El Mundial46. Un
garia șl Austria. Meciul s-a în
cheiat cu rezultatul de 3—2 (1—0) 
în favoarea oaspeților. Au marcat, 
in ordine : Krankl, Schadnner și 
Hattenberger, respectiv Varodi șl 
Nyilasi.

La Praga, selecționata Ceho
slovaciei, calificată și ea printre 
cele 24 la C.M. din Spania, a pri
mit replica echipei Greciei. Me- 

• ciul s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (0—1) în favoarea gazdelor.

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-a sosit rezultatul dintre Ar
gentina și R.F. Germania, des
fășurat la Buenos Aires.
• La Glasgow: Scoția — Olan

da 2—1 (2—1). Au marcat Gray 
din 11 m, Dalglish, respectiv 
Kieft. Au asistat 70 000 de spec
tatori. învingătorii au aliniat for
mația: Rough — McGrain, Gray, 
Narey, Evans, Miller, Dalglish, 
Archibald, Jordan, Bett, Wark.
• La Santiago de Chile: Chile 

— Peru 2—1 (2—1). Au înscris: 
Letelier, Neira, respectiv Figue
roa — autogol.
• Selecționata Angliei a evo

luat la Bilbao în compania for
mației Athletic. întîlnirea s-a în
cheiat la egalitate: 1—1 (0—1).
Keegan a deschis scorul pentru 
englezi, iar gazdele au egalat 
prin Sarabia. Anglia a aliniat e- 
chipa: Corrigan — Mills, San
som, Thompson, Foster, Robson, 
Keegan, Coppel, Regis, Brooking, 
Morley.
• După turneul întreprins în 

America de Sud de către selec
ționata Cehoslovaciei (1—1 cu 
Brazilia și 0—0 cu Argentina), an
trenorul Josef Venglos a decla
rat că „ceea ce ne interesează 
acum, in perioada de pregătire, 
nu sînt rezultatele, ci formarea 
unui stil de joc, precum și ma
turizarea unei formații cu multe 
nume noi. Această maturizare se 
realizează prin jocuri tari, cu

formații puternice. în ultimele 
sezoane, Cehoslovacia a intilnit 
Italia, Spania, U.R.S.S., Polonia, 
Anglia, Argentina (de două ori, 
obținînd tot atîtea meciuri nule) 
Îii Brazilia, iar în aprilie va juca 
a Koln, cu R.F. Germania*.  Re- 

ferindu-sc la turneul final al 
C.M. unde echipa Cehoslovaciei 
va evolua în grupa a 4-a pre
liminară, alături de Anglia, 
Franța și Kuweit, Venglos a q-k- 
primat opinia că „va fi o com
petiție care va repune în drepturi 
jocul de atac. Cu un fotbal dis
tructiv, poți ciștiga o dată sau de 
două ori, ajutat de șansă, dar nu 
mai mult*...
• Brazilianul Arthur Antunes 

Coimbra „Zico*  a declarat agen
ției spaniole de presă „E.F.E.*  
că „echipa țării mele este foarte 
puternică și decisă să cîștige 
pentru a patra oară titlul mon
dial*.  în legătură cu faza finală 
a campionatului mondial, Zico a 
apreciat că între 13 iunie și 11 
iulie se va desfășura cel mai pu
ternic turneu al „Cupei Mondiale*  
cu aproape toate echipele valo
roase ale lumii. Printre favorite, 
Zico a indicat, în afara Braziliei, 
formațiile Spaniei, R.F. Germania 
și Argentinei.

După părerea specialiștilor, for
mația Braziliei nu a strălucit 
însă în jocurile cu Cehoslovacia 
și R.F. Germania.

La închiderea ediției
in meci amical de fotbal

BELGIA - ROMÂNIA 4-1 (2-0)
Aseară, în nocturnă, pe stadionul Heysel din Bruxelles echipa 

de fotbal a României a întîlnit în meci amical reprezentativa 
Belgiei, calificată la turneul final al C.M. Meciul s-a încheiat 
cu victoria fotbaliștilor belgieni cu scorul de 4—1 (2—0). Din 
cauza orei tîrzii. vom reveni cu amănunte în ziarul de mîine.

TELLX • TELEX
(Franța) s-au desfășurat ultimele 
probe din cadrul „Cupei Euro
pei*.  La slalom special a cîști
gat suedezul Stig Strand, iar la 
slalom uriaș a terminat învingă
tor spaniolul Jose Perez Villanue
va.. Iată clasamentele finale: mas
culin : 1. Hubert Strolz (Austria)
— 160 p; 2. Franck Piccard 
(Franța) — 120 p; 3. Hans Pierea 
(Elveția) — 102 p; feminin: 1. So
nia Stotz (R.F. Germania) — 140 
p; 2. Sieglinde Winkler (Austriaî
— 124 p; 3. Corinne Fugster (El
veția) — 120 p. • „Cupa Euro
pei*  la sărituri de pe trambulina 
de la Rovaniemi (Finlanda) a

fost dominată de sportivii finlan
dezi, clasați pe primele trei 
locuri. A cîștigat Matti Nykaenen
— 267,6 p (sărituri dc 96,5 m și 
88 m), urmat de Pentii Kokkonen
— 250,1 p și Jari Puikkonen — 
247 p.

SCRIMA • Concursul de sabie 
desfășurat la Hanovra a fost cîș
tigat de sovieticul Viktor Kro- 
vopuskov, urmat de coechipierii 
săi Nikolai Aloșin, Husein Ismai
lov și Rudigar Muller (R.D. Ger
mană).

TENIS • Bjorn Borg și-a fă
cut reintrarea jucînd, la Copen
haga, o partidă demonstrativă cu 
Gerulaitis care l-a învins cu 6—2. 
6—7, 6—2. • în turneul de tenis 
de la Milano, Connors l-a învins 
cu 6—2, 6—1 pe Savlano.


