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Obiective importante stabilite

de Conferinfa pe fără a mișcării sportive

ANGAJARE MAI FERMA
PENTRU O NOUA CALITATE

Căutări și promisiuni ieșene

Turneul international de box „Centura de aur“

SASE PUGILISTI
Astă-seară, de la ora 18, cea de a doua reuniune semifinală

Palatul sporturilor, plin ca la 
finale, a mai lăsat doar cîteva 
colțuri libere pentru întîrziațt 
Prima gală semifinală a atras, 
ca un magnet, iubitorii sportu
lui cu mănuși (aseară peste 
6 000) ocupînd și scările... Care 
dintre meciuri le-a stîrnit in
teresul, greu de spus, deoarece 
întreaga gală reprezenta o ten
tație. Și așteptările nu le-au 
fost înșelate !

Reuniunea a debutat cu o 
victorie românească. La cate
goria muscă, Alexandru Șchio
pu întîlnea în francezul Alain 
Limard un adversar ambițios, 
cu un stil de luptă aproape 
identic cu al său, bazat, aproa
pe în exclusivitate, pe ofen
sivă. Lupta dintre cei doi s-a 
dovedit a fi, încă din primul 
minut, spectaculoasă, Șchiopu, 
dovedindu-se mai ferm în acți
uni, se îndrepta spre o victo
rie la puncte. Din păcate, însă, 
pentru sportivul francez,, aces
ta se rănește în timpul run
dului 2 și, cu toții, am admi
rat gestul antrenorului francez 
care și-a protejat elevul, ce- 
rindu-i abandonul : învingător 
Alexandru Șchiopu.

în atenția nu numai a selec
ționerilor, ci și a spectatorilor 
acum înaintea „mondialelor**, 
Constantin Tițoiu a mai tre
cut un „hop**, învingîndu-1 14 
puncte pe fostul campion al 
țării Ghcorghe Govici. Victo
ria sa nu a fost, însă, ușoară, 
stelistul dovedindu-se un ad
versar dificil pînă la ultimul 
șunet de gong. Ba, mai mult,
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decis învingător pe 
Sim Ge II. In ur- 
partidă a categoriei

AL Șchiopu temperează, cu o directă, elanul francezului A. Li- 
marda " ‘ ""
juriul l-a 
coreeanul 
mătoarea 
l-am urmărit, cum se spune, 
cu sufletul la gură, pe Daniel 
Radu, cu noile sal» veleități 
de.„ pană și de... puncheur. 
Așa cum ne așteptam, el s-a 
dovedit a fi prea... mic pentru 
o categorie atît de... mare. Ur
mărind timp de trei reprize 
lovitura decisivă, pe care nu a 
reușit-o, Daniel i-a lăsat o vic
torie facilă sovieticului Ana
toli Mikulin, învingător detașat 
la puncte.

Meciul vedetă al „ușorilor** 
i-a adus în ring pe Mircea 
Fulger și cubanezul Urlîmino

REZULTATE TEHNICE. Cat. muscă : Al. Șchiopu b.ab.3 A. 14- 
marda (Franța), C. Tițoiu b.p. Gh. Govici ; pană s sim Ge n 
(R.P.D. Coreeană) b.p. R. Odgonbaiar (R.P. Mongolă), A. Mlku- 
lin (U.R.S.S.) b.p. D. Radu ; ușoară : R. Urtimino (Cuba) b.p. 
M. Fulger, V. Mihăilă b.p. M. Constantin ; mijlocie mică : p. 
Magnetto (Franța) b.p. N. Nedzard (Iugoslavia), N. Chioveanu 
b.p. M. Ouatu ; semigrea : M. Pascal b.p. C. Fierea, G. Donid 
b.p. I. Cîrlan.

PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI (ora ÎS). Semlmuscă: 
V. iordache — N. Crăciun, S. Petrescu — A. Nunez (Cuba); 
cocoș: G. Oprișor — H. Takaml (Japonia), C. Gheorghlșor — 
G11. Brumă; semlușoară: I. Stan — H. Sultan, B. GalsandorJ 
(Mongolia) — N. Brinzei; semlmijlocie: I. Acea (Cuba) — R. 
Iașîrov (Bulgaria). P. Galkin (U.R.S.S.) — Lyu Bum Hua
(R.P.D. Coreeană); mijlocie: C. Baltă — E. Rodriguez (Cuba). 
V. Silaghi — R. Harbl (Tunisia); grea: C. Bălan 
R. Aviles (Cuba) — Gh. Preda.

— I. Cernat,

I

Govici l-a solicitat pe Tițoiu 
în asemenea manieră îneît l-a 
obligat să-și etaleze și... oare- 
cari slăbiciuni în pregătirea fi
zică. Dar Tițoiu a primit deci
zia de învingător pe merit. 
Vom vedea cum se va descurca 
în finală în fața „buldozerului** 
Alexandru Șchiopu.

în primul meci la „pană** 
spectatorii au urmărit, elibe
rați sentimental, partida din
tre Sim Ge_ 11 (R.P.D. Core
eană) 
(R. P. 
ca să 
și au 
chisă“

ne-au oferit un 
pugilistic, păș

ea intr-un

și Rasval Odgonbaiar 
Mongolă). Au apreciat-o, 
spunem așa, ca estetică 
aplaudat la „scenă des- 
doi stiliști, dintre care

Ramos. Cei doi 
autentic regal 
trînd „suspensul1*, 
roman polițist, pînă la ultimul 
sunet de gong. Fulger a făcut, 
poate, cel mai bun meci al ca
rierei și ar fi meritat decizia. 
Juriului, însă, i-a plăcut mai 
mult sportivul cubanez și a 
considerat că Ramos a cîștigat, 
acordîndu-i

Cîștigînd 
Constantin,

victoria cu 3—2... 
partida cu Mihai 
Viorel Mihăilă va

Mihai TRANCA 
Petre HENJ

(Continuare in pag. a 4-a)

0 Sportive fruntașe care nu

știu să facă „încălzirea** 0 Va

loarea „modelului Puică** 0 Se

cretul succesului : emulația lo

turilor tinere

Perspectivele schiului româ
nesc sînt strîns legate de un 
eveniment apropiat în timp : 
Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Sarajevo, de la începutul 
anului 1984. Proximitatea geo
grafică a viitoarei Olimpiade 
albe ar trebui să dea tuturor 
responsabililor acestui sport o 
ambiție galopantă, pentru a 
putea recupera cît se poate de 
repede rămînerea în urmă și a 
trece la pregătirea unor loturi 
capabile să facă față onorabil

Generoasele idei cuprinse în 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Con
ferinței pe țară a mișcării 
sportive au creat o autentică 
emulație, la toate nivelurile de 
activitate din acest important 
domeniu. Nu face excepție, de
sigur, nici forul diriguitor al 
sportului ieșean, care — la ora 
vizitei noastre în „dulcele tîrg** 
— tocmai definitivase planul 
de activitate, reorientat în spi
ritul indicațiilor secretarului 
general al partidului. Prezen- 
tîndu-L președintele C.J.E.F.S., 
Valentin Paraschiv, sublinia, 
din capul locului, cele două 
direcții principale de acțiune. 
Mai întîi, necesitatea unei con-

COPI1I - CIT MAI DEVREME
Obișnuința de a practica e- 

xercițiul fizic trebuie sădită la 
copil de la cea mai fragedă 
virstă. Pornind de la acest a- 
devăr, se preconizează efec
tuarea-în toate unitățile pre
școlare a gimnasticii zilnice, 
in mod obligatoriu, cît mal 
mult cu putință în aer liber. 
Centrele și cursurile de iniție
re la înot, patinaj, atletism 
pretimpuriu, jocuri sportive vor 
avea un caracter regulat. Și 
cum „Daciada** este competiția 
tuturor, fără... limite de vîrstă, 
cupelor preșcolarilor, organi-

tinue dezvoltări a culturii fizi
ce de masă și perfecționarea 
organizării competiției națio
nale „Daciada**. In același 
timp, o sarcină primordială 
este socotită și creșterea sub
stanțială a calității și eficien
ței întregii activități, materia
lizată de către sportivi, antre
nori, activiști printir-o impli
care sporită In ridicarea pres
tigiului internațional al Româ
niei. în vederea împlinirii a- 
cestor deziderate au fost sta
bilite acțiuni concrete inițiate 
în strînsă colaborare cu ceilalți 
factori cu atribuții, a 
transpunere în practică 
privită ca o necesitate 
diată...

căror 
este 

ime-

PE TERENURI SAU IN SAU
zate din anul precedent, 
va asigura o adevărată tradi
ție, urmărindu-se atragerea la 
Întreceri a peste 80 la sută din 
masa acestei foarte tinere ca
tegorii de populație.

Drumul firesc duce, mai 
parte, către școală. Unde 
portanța orei de educație fizi
că se cere recondiționată, ma
joritatea unor asemenea îecțfl 
— da, lecții ! — avînd cel mid

Geo RAEȚCH1

11 se

de- 
ira-

(Continuare in pag. 2-3)

DIN NOU ÎNTRECEREA FETELOR
A OFERIT UN REUȘIT SPECTACOL
SIBIU, 25 (prin telefon). Pre

zența săritorilor juniori din 
R. D. Germană la ediția a 
XV-a a Campionatelor interna
ționale de sărituri în apă a ri- 
dictat în mod evident valoarea 
întrecerilor, dar 
timp a stabilit... . 
Intr-adevăr, confirmind nivelul 
ridicat al sportului săriturilor 
din R. D. Germană, reprezen
tanții acestei țări au realizat și

in același 
cîștigătorii.

STEAUA A CiȘTIGAT

„CUPA DRAVA“

LA PISTOL VITEZĂ

joi victorii în probele desfășu
rate : trambulină băieți și plat
formă fete. La ' ...................
fost clarificată 
mele sărituri, 
BJr și Dieter 
nunțat că numai ei își vor dis
puta locul I, ceea ce s-a și 
petrecut. Reprezentantul țării 
noastre, Cornel Pop, s-a clasat 
al treilea, după ce a refăcut 
prin ultimele salturi (dificile) 
punctajul irosit la săriturile 
precedente (mai ușoare). Alt
minteri ar fi fost în pericol de 
a fi depășit și de foarte tînă- 
rul Nicolae Lepăduș, un real 
talent.

In disputa fetelor întrecerea 
a fost echilibrată, dar victoria 
a revenit tot unei sportive din 
R.D. Germană, Yvonne Hahn. 
Aceasta a fost constant la un 
nivel înalt, iar singura săritură

băieți situația a 
chiar după pri- 
prin care Rene 
Pleschel au a-

greșită (dublu- salt și jumătate 
înapoi in echer) a fost imediat 
„reparată** printr-o excelentă 
execuție a saltului și jumătate 
înapoi cu două șuruburi și ju
mătate. Luiza Nicolescu cea 
mai bună platformistă a țării, 
a „stricat" o săritură (dublu 
salt și jumătate Înainte cu un 
șurub), iar pe celelalte 
executat la un nivel bun 
mulțumitor, dar atît. Cam 
lași lucru se poate spune 
despre Isabela Bercaru, 
care s-au apropiat mai tinere
le ei echipiere, Cristina Sza- 
kacs, Ileana Pîrjol și Andreea 
Dragomir.

Rezultate. Trambulină băieți: 
1. R. Băr (R.D.G.) 519,39. p, Z

le-a 
sau 

ace- 
»i 

da

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)
La Sofia se desfășoară un 

mare concurs de tir (pro
be de pistol) dotat cu „Cu
pa Drava**. Prima probă, pis
tol viteză, a fost cîștigată de 
trăgătorii
Steaua cu 2363 p, urmați în 
clasamentul pe echipe de Vor- 
wărts Berlin 2357 p și Ț.S.K.A. 
Sofia 2357 p. Pistolarii români 
Grațian Calotă și Corncliu Ion 
au ocupat locuri fruntașe în 
clasamentul individual, fiind, 
cu 593, la un punct de cîști- 
gător. Iată și clasamentul in
dividual : 1. St. Stoianov 
(Ț.S.K.A. Sofia) 594 p, 2. V. 
Zolotuhin (Ț.S.K.A. Moscova) 
593 p (baraj 149), 3. Grațian

Calotă (Steaua) 593 p (148), 4. 
Corneliu Ion (Steaua) 593 p 
(147), 5. A. Kuzmin (Ț.S.K.A. 
Moscova) 593 p (146).

clubului sportiv

Peste două ierni, la Sarajevo, J. 0. 1984

CUM REDRESAM SITUAȚIA IN SCHI-FOND?
ba de ștafetă, ar putea fi în
curajator pentru o perspectivă 
oarecare, cu gîndul la un pro
gres posibil (care însă nu vine 
de la sine, ci doar ca urmare 
a unor severe eforturi). Nici 
la recenta Balcaniadă, junioare
le noastre nu au împlinit spe
ranțele, ele fiind copios între
cute de partenerele de între
cere din Bulgaria și Iugoslavia. 

Acum, la încheierea sezonu
lui, am rugat pe antrenorul 
principal Horia Ilieșu să ne 
spună cum apreciază situația

Victdr BĂNCIULESCU

întrecerilor de anvergură din 
arena olimpică.

Două evenimente importante 
din acest sezon au dat măsu
ra exactă a stadiului în care 
se află, la noi, practicanții pro
belor de schi-fond (în primul 
rînd fetele, singurele care lăsau 
să se întrevadă un anumit grad 
de competitivitate pe plan inter
național). Din păcate, cele două 
teste au fost edificatoare doar 
în sens negativ. Cu prilejul 
campionatelor mondiale de la 
Holmenkollen (Norvegia). se
nioarele noastre s-au clasat 
foarte modest în probele indi
viduale (de la locul 40 in jos). 
Numai locul 10, ocupat în pro- (Continuare în pag. 2-3)

Lotul național de pilotaj acrobatic

în etapa a doua a pregătirilor pentru C.M.

Uf LA 9 LA 17-MULTA MUNCA
FĂCUTĂ CU MIGALA, PASIUNE Șl RABDARE

9 dimineața — 5 după-amiază 
nu reprezintă titlul unui spec
tacol. Este durata zilei de zbor 
pe aerodromul Strejnic al Ae
roclubului ploieștean „Gheor- 
ghe Bănciulescu**, bază prefe
rată a zborului cu motor, lo
cul unde își desfășoară activi
tatea lotul de acrobație ae
riană.

Animația sporită — dacă a- 
dăugăm activității de zbor cu
rente a aeroclubului cele 6 a- 
parate folosite de piloții lotu
lui — dă și celui mai neavizat 
privitor sentimentul că asistă 
la un act de creație. De crea
ție artistică... La cîteva sute de 
metri deasupra cîmpului de 
zbor, acolo, în cabina avioane
lor, își șlefuiesc calitățile de 
zburători performerii pilotaju
lui acrobatic. Descompuse .pe 
bucăți** exercițiile — care în 
concurs se succed înlănțuite — 
sînt repetate acum cu răbdare 
iar de jos. de la punctul de 
zbor „corectura** vine prompt 
și la obiect. Baletul aerian 
geometria figurilor parcă de
senate. spectacolul ce nu o dată 
a ineîntat pe iubitorul de fru-

mos, toate acestea sînt rodul 
unei munci migăloase depuse 
pe parcursul unei lungi peri
oade de timp. Sînt prezențl 
componențil lotului, plus ..spe- 

’ ranțele**, și este bine așa. căci 
numai astfel va fi asigurată o 
succesiune firească a generați
ilor. Pe rînd în dublă sau în 
simplă comandă individual sau 
in formație Nina loniță. Mielu 
Fețcanu. Marcel Mitu. Ioan 
Diaconu, Aurel A. Răi can. 
Maria Șulean Sorin Ungurea- 
nu. Ludmila Avramescu. Gelu 
Savu, Elisabeta Coca. Elena 
Bulai, Traian Anghel execută 
programul de figuri stabilit 
pentru această perioadă, adică 
vria și loopingul.

Antrenorul coordonator Con
stantin Manolache nu se arată 
prea stingherit de condițiile at
mosferice. de vînt. „E foarte po
sibil ca in timpul 
condițiile meteo 
deale Așa că nu strică

' un antrenament mai dur.

concursului 
să nu fie i- 

deloe 
La

Dinu COSTESCU

(Continuare in pag. 2-3)



Concursul F.I.S. „Cupa Teleferic** l. BALAZS (România) ÎNVINGĂTOR ÎN UITIMA CURSĂ Simbătâ și duminică, Ia nm Vîlcea și Tîrgoviștc

POIANA BRAȘOV, 25 (prin 
telefon). Organizarea celor 
două concursuri internaționale 
de schi cu punctaj F.I.S. pare, 
după cum s-au desfășurat, să 
readucă în tara noastră tradi
ția competițiilor de anvergură 
în această frumoasă ramură 
sportivă care este schiul. „Cu
pa Teleferic" și „Cupa Poiana" 
ne-au demonstrat din plin că 
dispunem de forțe organizato
rice superioare, că atunci cînd 
se muncește cu pasiune. cu 
dăruire se pot realiza lucruri 
deosebite, despre care toți oas
peții prezenti la Poiana Bra
șov au avut numai cuvinte de 
laudă.

Ultima zi a „Cupei Teleferic" 
a avut în program slalomul 
special pentru băieți și fete, 
întrecerea ca și cele prece
dente. a fost extrem de inte
resantă si disputată. La fete.

au ieșit, din nou, învingătoare 
valoroasele schioare din Ce
hoslovacia, Monica Hostrikova 
și Milena Jurekova clasate pe 
primele două locuri. în schimb, 
la băieți, competiția ne-a adus 
o satisfacție deplină prin mo
dul cum schiorii români s-au 
comportat și evoluat alături de 
sportivi redutabili din Bulga
ria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. 
Această ultimă cursă a fost 
dominată de reprezentanții noș
tri Zsolt Balazs și Alexandru 
Manta (ultimul Ia egalitate cu 
bulgarul Svetlozar Vescliuov) 
care s-au situat pe primele 
doi|ă trepte ale podiumului de 
premiere după coborîri care au 
incintat asistenta si in care 
multi dintre competitorii de 
peste hotare au comis greșeli 
ce i-au făcut să abandoneze

sau să fie descalificați. Pentru 
reușita lor sincere felicitări ce
lor doi sportivi români. RE
ZULTATE TEHNICE, slalom 
special fete : 1. Monica Hos
trikova (Ceh.) 1:39,92, 2. Mile
na Jurekova (Ceh). 2:03,21, 3.
Tatiana Pivovarcik (U.R.S.S.) 
2:03,39, 4. Natalia Belenkova 
(U.R.S.S.) 2:07,31, 5. Maria Balsz 
(România) 2:09,92 ; băieți : 
1. Zsolt Balazs (România) 
1:31,73, 2—3 Alexandru Man
ta (România) și Svetlozar Veseli- 
nov (Bulgaria) 1:35,38, 4. Dorin 
Dinu (România) 1:35,76, 5. Ion 
Cavasi (România) 1:36,45, 6.
Anton Blagoev (Bulgaria) 
1:37,67.

La sfîrșitul întrecerilor, „A.S. 
Telefericul Brașov" a oferit 
laureaților frumoase cupe și 
premii.

Paul IOVAN

CUM REDRESAM SITUAȚIA IN SCHI-FOND ?
(Urmare din pag 1)

lotului feminin de schi-fond și 
care sînt cauzele stagnării. Iată 
sinteza răspunsului său :

— Confruntarea cu ce are 
lumea mai bun în schiul femi
nin ne-a dat posibilitatea să 
depistăm propriile noastre slă
biciuni. Am constatat că în 
raport cu alte schioare, fetele 
noastre au o pregătire fizică 
deficitară, fără a mai vorbi de 
inferioritatea calităților lor mo
trice. Ceea ce înseamnă în pri
mul rînd că MUNCIM PREA 
PUȚIN ! Am văzut, de pildă, 
că fruntașa noastră Elena La- 
gusis-Reit nu știe să se pre
gătească pentru concurs, efec
tuează o încălzire săracă în e- 
xerciții pentru mobilitate la 
nivelul articulațiilor. aleargă 
prea puțin și pleacă în probă 
cu un puls aproape normal ! 
Pe parcurs, urcușurile sînt a- 
bordate cu tempo redus. cu 
frecvență redusă în lucrul bra

țelor etc. De aici am tras con
cluzia că este necesar să revi
zuim radical baza pregătirilor. 
Trebuie să abandonăm meto
dele vechi de antrenament, să 
trecem la lucrul cu INTENSI
TĂȚI MARI și concomitent cu 
VOLUM MARE. Personal am 
avut șansa, la ultima consfă
tuire a antrenorilor de lot, să 
fiu într-o grupă cu tehnicieni 
de înaltă valoare și experien
ță din alte sporturi, ca to
varășii Mociani, Mărășescu, 
Puică. Din exemplul elevei a- 
cestuia din urmă, Maricica Pui
că, am învățat că, independent 
de mersul vîrstei, marea per
formanță nu este posibilă fără 
intensitate și volum, iar nu una 
în dauna celeilalte ! Pe de altă 
parte, știu acum că dezvol
tarea calităților motrice trebuie 
făcută în perioada de pregăti
re pe uscat, vara. Cred că va 
trebui să renunțăm la soluția 
exclusivă a schiurilor pe role, 
care era (pentru antrenor) so

luția cea mai comodă : simu
larea alunecării, pe kilometri 
mulți, se făcea în detrimentul 
antrenamentului de dezvoltare 
a calităților motrice. Cum să 
ne mai mirăm atunci că Mag
dalena Hîrlav. sau Elena On- 
cioiu au o greutate corporală 
neadecvată acestui sport și ca
lități motrice fără perspective 
de progres ? Astfel, apare ca 
normal gîndul unei ample îm
prospătări a Iotului cu ele
mente tinere (născute în anii 
1966-67), cum ar fi Angela Riș- 
noveanu (care a obținut în șta
fetă. la Balcaniadă, al treilea 
timp), Eleza Aldca, Luminița 
Bășea și altoie. Am putea chiar 
prevedea, la concurență, două 
loturi paralele, cu componen
tele de bază ale cluburilor 
Brașovia și C.S.Ș. Bistrița, din 
a căror emulație ar putea să 
răsară (bine dirijate, sub con
trol tehnic , riguros) elementele 
unei echipe virtuale pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă din 
1984, care să se claseze mai 
sus de locul 10 de la campio
natele mondiale !

DOUĂ ATRACTIVE 
IN „CUPA ROMÂNIEI11

Cea de a IV-a ediție a „Cupei 
României* la handbal masculin 
programează, sîmbătă și dumini
că, două atractive serii semifi
nale, la startul cărora vor fi pre
zente, în total, 8 formații. Din
tre acestea patru urmează să e- 
volueze sîmbăta viitoare la Bucu
rești, în Palatul sporturilor și 
culturii (pentru locurile I—IV), 
iar celelalte la Alexandria (pen
tru locurile V—VIII).

Prima grupă semifinală va fi 
găzduită de Sala sporturilor din 
Rm. Vîlcea. Aici își vor disputa 
lupta pentru întîietate patru for
mații binecunoscute în handbalul 
nostru masculin: Steaua Bucu
rești (deținătoarea „Cupei Româ
niei* în 1981), Politehnica Timi
șoara, Știința Bacău și Construc
torul Arad. Derbyul va avea loc 
duminică, între Steaua și Politeh
nica Timișoara. Programul semi
finalei. Sîmbătă: Politehnica Ti
mișoara — Știința Bacău (de la 
ora 17) și Constructorul Arad — 
Steaua (18,15). Duminică: Con
structorul — Știința (9,30) j^i Po
litehnica — Steaua (10,45). Steaua 
și Politehnica intră în competiție 
cu cîte 3 p (clștigate în etapa

CAMPIONATELE DE SĂRITURI
(Urmare din pag I)

D. Pleschel (R.D.G.) 488,18, p,
3. C. Pop (România) 436,32, p,
4. T. Rossa (Polonia) 405,24, p,
5. N. Lepăduș (România) 400,89,
p, 6. I. Petrache (România) 
380,58, p, Platformă fete : 1.
Yvonne Hahn (R.D.G.) 364,47
p, 2. Luiza Nicolaescu (Româ
nia) 345,03, p, 3. Isabela Ber- 
caru (România) 339,03, p, 4. 
Cristina Szakacs (România) 
323,49, p, 5. Ileana Pîrjol 
(România) 319,47, p, 6. Andreea 
Dragomir (România) 298,95, p.

Vineri de la ora 10 are loc 
ultima probă: platformă băieți.

ANGAJARE MAI FERMĂ PENTRU O NOUĂ CALITATE
(Urmare din pag 1)

nimerit cadru de desfășurare 
în aer liber, pentru o călire în 
sensul real al cuvîntului. Dar 
normele SUVA ? Ei bine, o- 
bieetivuâ pare remarcabil : 
realizarea lor la nivelul notei 
8 la un număr minim de 130 000 
de elevi, din cei aproximativ 
180 000. Practica a demonstrat 
că nu toți școlarii îndrăgesc și 
au aptitudini pentru aceeași 
ramură sportivă. Plecîndu-se de 
la Q astfel de constatare, s-a 
Inițiat „Ziua sportului prefe
rat" care se va organiza în 
funcție de baza materială și 
de înclinări. Din mulțimea ac
tivităților preconizate de In
spectoratul școlar județean, 
C.J.E.F.S.. Organizația pionie
rilor și șoimilor patriei am mai 
reținut: practicarea gimnasticii 
zilnice, organizarea de crosuri 
— săptămînal la nivelul clase
lor, lunar la cel al școlii —, de 
marșuri, o grandioasă manifes
tare sportivă dedicată Aniver
sării a 60 de ani de Ia crearea 
U.T.C., cu participarea a aproa
pe 15 000 de elevi și studenți, 
tradiționalizarea Diviziilor șco
lare pe „trepte", impulsionarea

DE LA CROSUL BOBOCILOR

Sigur, și în direcția atrage
rii tineretului studios — tra
diția universitară a „leșilor" 
este binecunoscută — nl s-au

„Cupei școlilor primare". De 
o deosebită atenție se vor 
bucura „Cupa vacanței", 
„Cupa cartierelor", sau com
petiția „Copiii lașului pe 
gazon", aceasta din urmă 
reținîndu-ne in special atenția. 
Este vorba despre o întrecere a 
micilor fotbaliști din cartierele 
Alexandru cel Bun (unde lo
cuiesc peste 40 000 de oameni 
ai muncii, unde există echipă 
de Divizia „B“ și terenul 
„Constructorul"), din Copou 
(numele lui „Poli" este o ga
ranție), din zona industrială 
(Tepro va patrona acțiunea) 
sau din Tătărași (Nicolina). Ei 
se vor întrece sistem divizie, 
cu sprijinul material al școli
lor, dar și al cluburilor.

Folosirea condițiilor naturale 
va însemna existența unor 
centre permanente de învățare 
a schiului, înotului sau pati
najului, la care urmează să fie 
abrași cel puțin 30 la sută din 
numărul elevilor. Cîteva exem
ple de asgmenea centre — la 
Bîrnova, Moțca, Pașcani, De- 
leni, Hîrlău. Și un deziderat : 
angrenarea unui număr mare 
de profesori de specialitate la 
organizarea lor,
LA... SERBĂRILE CIRICULUI

prezentat tot felul de cifre 
(peste 8 000 de studenți din 
anii I și II să Îndeplinească 
normele de pregătire fizică la

nivelul calificativului bine 
ș.a.m.d.), mai importantă fiind, 
credem noi, promisiunea fer
mă de atragere în măsură con
siderabil sporită a acestei ca
tegorii la acțiunile de sub egi
da „Daciadei" — campionate 
universitare, acțiuni turistice, 
„Cupa anilor I", „Crosul bobo
cilor", Diviziile studențești, 
„Festivalul Gheorghe Asachi" 
(la mai multe ramuri), Raliul 
auto propriu. Am reținut, de 
asemenea, revitalizarea gim
nasticii zilnice în cămine (cu 
responsabilități pe camere) și 
a centrelor de întreținere a 
sănătății.

Neomițînd nici paleta de ac
tivități săptămînale organizate 
la sate — drumeții, cicloturism, 
crosuri, Cupa C.A.P. la fot
bal, volei, tenis de masă, trîn- 
tă. cîteva probe atletice —, am 
ajuns la acțiunile rezervate 
oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții. A fost pre
văzută, în calendarul întocmit 
împreună cu Consiliul județean 
al sindicatelor, Consiliul jude
țean U.T.C., alte organe cu a- 
tribuții, participarea la 18 
competiții pe ramuri de pro
ducție, precum și „Cupa Femi- 
na“4 Festivalul tradițional cu 
mai multe etape, Festivalul 
cultural-sportiv al sindicatelor 
ieșene și pășcănene etc. Și, 
în premieră absolută, vor a- 
vea loc „Serbările Ciricului"; o 
lună (iulie) dedicată întreceri

lor sportive și de agrement — 
concursuri populare de popice, 
volei, fotbal, canotaj, jocuri 
distractive — pe o excelentă 
bază, în genul Snagovului. Iar 
iarna, în... replică, se desfă
șoară „Serbările Buciumului", 
cu întreceri la schi, săniuș, o- 
rientare turistică pe schiuri, 
urmînd a se răspunde prompt 
altor sugestii venite de la oa
menii muncii.

Că gimnastica la locul de 
muncă va ocupa un loc im
portant în aria preocupărilor o 
demonstrează numărul mare de 
întreprinderi (23) unde ea este 
extinsă și o asigură mijloacele 
tehnice adecvate și, mai ales, 
entuziasmul nestins al Comi
siei județene a femeilor...

Nu au fost uitați nici vîrst- 
nicii ! Pentru ei vor fi organi
zate centre de întreținere și a- 
sociații sportive pe lingă aso
ciațiile de locatari, precum și 
— unde va fi cazul — cluburi 
ale foștilor sportivi de perfor
manță. Asemenea grupări pot 
constitui și un sprijin efectiv 
pentru activitatea sportivă a 
celor mici.

★
Preocupările pentru viitor 

ale lașului sportiv sînt mai 
numeroase și, desigur, frumoa
se. De la intenții (lăudabile) 
pînă la materializarea lor î-n 
acțiuni concrete este un drum. 
Rămîne să vedem cît de lung...

SERII SEMIFINALE
LA HANDBAL MASCULIN

anterioară). Iată, dealtfel, clasa
mentul :

1. STEAUA
2. „Poli* Tim.
3. Constr. Arad
4. Știința Bacău

1100 31-28 3
1100 21-20 3
1001 20-2ț 1
1001 28-31 1

în seria secundă, de la Tîrgo- 
viște, capul de afiș îl deține der
byul H.C. Minaur Baia Mare — 
Dinamo București, dar și celelal
te formații vor avea un cuvînt de 
spus: Universitatea Cluj-Napoca 
și Dinamo Brașov. Programul. 
Sîmbătă: H.C. Minaur Baia Ma
re — Universitatea Cluj-Napoca 
(ora 17) și Dinamo Brașov — 
Dinamo București (18,15). Dumi
nică: Dinamo Brașov — Universi
tatea Cluj-Napoca (10) șl H.C. 
Minaur Baia Mare — Dinamo 
București (11,15). Minaur și Di
namo București vin la Tîrgoviște 
cu cîte 3 p, acumulate în etapa 
precedentă. Clasament:

1. H.C. MINAUR
2. Dinamo Buc.

1100 32-25 3
1100 22-16 3

3. Univ. Cj.-Napoca 10 0 1 16-22 1
4. Dinamo Brașov 1 0 0 1 25-32 1
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SPORTIVI ROMÂNI LA „INTI

DE JUDO ALE R. D.
Ieri au plecat la Potsdam, 

unde vor avea loc, sîmbătă și 
duminică, campionatele interna
ționale de judo ale R.D. Germa
ne, 7 sportivi români : Mihai
Iulian și Benone Olar (cat. su- 
perușoară), Constantin Niculae 
și Ion Năstăilă (semiușoară), A- 
drian Faur (ușoară), Mircea Fră- 
țică (semimijlocie) și Costel Năf-

tică ( 
tren ori 
tă con 
ticipar 
ria, C 
eană,
da, P 
și, fir 
gazdă.

Nu este la îndemîna orică
rui sportiv să ajungă primul 
dintre 90 de concurenți, mai 
ales cînd majoritatea acestora 
sînt oaspeți de peste hotare. 
Cqzul spadasinului Octavian 
Ziaaru, laureat al actualei e- 
diții a „Memorialului Mihai 
Savu".

„Dar, ce păcat că repșita 
lui Zidaru s-a înregistrat în- 
tr-un anonimat aproape to
tal !“ — remsrca, cu destulă 
amărăciune, prof. Ana Pascu, 
președinta federației de resort, 
privind tribunele goale ale să
lii Floreasca, sîmbâtă seara.

N-a fost singura care a tră
it sentimentul de insatisfacție 
vizavi de indiferența cu care 
chiar serimerii din Capitală

(Și îi 
speci 
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portz 
al s
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INTRE DOUĂ FESTIVALURI,

• LA LICEUL INDUSTRIAL 
nr. 9 din Timișoara s-a orga
nizat concursul de tenis do
tat cu „Cupa U.T.C.*, la care 
s-au întrecut peste 40 de ju
cători. La „ategoria 11—12 ani 
a ciștigat Mihai Gavra (6—0, 
în finală, eu Adrian Ciuciu) 
șl Antoanela Vane (6—1, cu 
Liana David) — ambii de la 
C.s.ș., iar la categoria 13—14 
ani pe primul loc s-a situat 
Amadeo Varalay (7—5, cu Dan 
Toader) — ambji de la Elec
trica. • PESTE 300 DE AT- 
LEȚi — copii, iuniori și se
niori — din diferite orașe ale 
țării au participat la Sf. 
Gheorghe ia crosul „Memoria
lul Gali Lajos*. Pe echipe 
clasamentul indica ordinea: 1. 
C.s.ș. Sf. Gheorghe 101 p, 2. 
C.S.Ș. Focșani 71 p, 3. C.S.Ș. 
Sighișoara 58 p Printre cîști- 
gătorii probelor s.-au numă
rat: D. Poteanu (Buzău). Ga
briela Caraț (Focșani), I. To- 
mescu (Rm. Vîlcea), Katalin 
Kerestely (Sf. Gheorghe), T. 
Binișor (Buzău) și Tiinde 
Dombl (Sf. Gheorghe). • PE 
ALEILE frumoasei păduri Cri- 
hala. din apropierea munici
piului Drobeta Tr. Severin,

peste 300 de elevi s-au între
cut în faza județeană a cam
pionatului republican de cros 
(categoria I și II). Au termi
nat pe primul loc elevii Cris
tian Strenăianu (Șc. gen. 8), 
Liviu Răilean (Șc. gen. 2), Sil
via Izvoranu (Șc. gen. 5) și 
Marian Pacioagă (Șc. gen. 11). 
• VOINȚA HAȚEG, asociație 
sportivă care funcționează în 
cadrul cooperativei meșteșugă
rești „Retezatul* din localita
te. a împlinit, recent, 30 de 
ani de la înființare. Numeroși 
tineri și vîrstnici practică aici 
diferite sporturi, printre care, 
popice, tenis de masă, schi 
etc. > IN ORAȘUL ADJUD 
s-a desfășurat „Cupa U.T.C. 
60* la cros, organizată de Co
mitetul orășenesc U.T.C. și 
C.O.E.F.S. și la care s-au în
trecut elevi din clasele V—Vin. 
Au cîștigat Elena Sereda (cl. 
V—VI). Mihaela Trlf (cl. VII— 
VTTI), respectiv Cornel Gre- 
cea și Ovidiu Pahamicu. • 60

De SCHIORI (li echipe) au 
participat recent la o frumoa
să întrecere de schi alpin 
din masivul Făgăraș — „Cupa 
Valea Sîmbetei*. Pe echipe, 
primele locuri au fost cîști- 
gate de: Torpedo Zămești, 
Foresta Codlea și Nitramonia 
Făgăraș. La individual, tro
feul a revenit următorilor: Ov 
Munteanu (Foresta Codlea) — 
seniori, H. Wentzel (Aripile 
Brașov) — juniori și Hanelore 
Fritz (Utilajul Făgăraș) — fe
te. • BOXUL are o frumoa
să ascensiune în stațiunea 
Bușteni de cînd s-a dat, aici, 
în folosință sala de sport. 
Secția asociației Caraimanul, 
înființată doar cu un an în 
urmă, are deja un palmares, 
printre care cîteva victorii în 
fața unor echipe cu tradiție. 
Recent, Caraimanul a susținut 
o partidă cu Metalul Alud în 
care scorul a fost nedecis — 
5—5. Cele mai aplaudate evo
luții le-au avut Gh. Simileac,

V. Coleș (Caraimanul), L. An- 
ghel și Șt. Cordoș (Metalul). 
• LA ARAD s-a disputat con
cursul „Micul gimnast* la care 
s-au întrecut formațiile C.S.Ș. 
Timișoara, C.S.Ș. Oradea și 
C.S.Ș. Arad. Gimnastii ară
deni au cîștigat pe echipe la 
ambele categorii, iar la indi
vidual a învins Francisc Deak 
(C.S.Ș. Arad) 52,80 p, iar la 
categ. a IV-a Claudiu Purje 
(C.S.Ș. Oradea) 32,50 p. • ZI
LELE trecute s-a încheiat 
cea de-a doua ediție a com
petiției șahiste, „Cupa Felix*, 
găzduită timp de zece zile de 
cunoscuta stațiune bihoreană. 
La categoria maeștri pe pri
mele locuri s-au clasat: I. He- 
gedus, A. Kertes (ambii de la 
Calculatorul București) și F. 
Lengyel (Mondiala SatuMare). 
La categoria I și a Ii-a au 
cîștigat: C. Fodor (Voința Su
ceava) și, respectiv, M. Iova 
(Lotus Băile Felix).

RELATĂRI DE LA; C. Cre- 
țu, Gh. Briotă, V. Manafu, N. 
Sbuchea, Al. Sîrbu, V. Lazăr, 
V. Zbarcca, N. Străjan și I. 
Ghișa.

Informații succinte ne-au 
adus la cunoștință, recent, că 
s-au încheiat două competiții 
rezervate echipelor de mini- 
baschet. La Constanța s-a des
fășurat „Cupa Mării Negre* 
(au luat parte 12 formații de 
băieți și tot atîtea de fete, din 
localitate; în ambele întreceri, 
pe primul loc s-au clasat se
lecționatele Școlii generale nr. 
12); la Arad s-a disputat 
„Cupa C.S.Ș. Arad* (au parti
cipat echipe de minibaschet- 
baliste II; a cîștigat reprezen
tanta clubului sportiv școlar 
organizator). Adăugind că, pe 
parcursul unui an,* astfel de 
vești ne vin cu regularitate, 
din zeci de orașe și localități 
rurale din țară, dorim să sub
liniem că, de fapt, activita
tea minibaschetului nu se re
duce la tradiționalul Festival 
național pionieresc, ci consti
tuie o preocupare permanentă 
a multor profesori (și nu nu
mai de educație fizică), pasio
nați și doritori să inoculeze 
elevilor „microbul* sportului

Nu mica mi-a fost mirarea 
cînd am văzut, într-o după- 
amiază geroasă, alergînd pe 
malul Mureșului, la Arad, un 
grup de tineri atleți avînd în 
frunte două noatine de căței. 
Un lup și un foxterrier, fie
care ținîndu-și partea și dis
tanța de vreo doi pași față de 
grup, alergau cu o vădită plă
cere, pe care parcă o transmi
teau și tinerilor atleți. Da lo
cul de odihnă, în timp ce ti
nerii se sfătuiau cu profeso- 
rul-antrenor, cățeii se jucau 
cu niște copii, pentru ca în 
momentul startului să-și reia 
conștiincioși locul în fața a- 
lergătorilor. Aflat între atleții 
de la C.S.Ș. Arad, cunoscutul 
atlet Claudiu Șușelescu, stabi
lit nu demult la Arad, avea
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IL POLOISTiLOR»

DE LA BUCUREȘTI
J

cipa la C. E. de la Varna
igă o competiție oficială: Bal- 
iada de la București (15—-18 
e).
entru reprezentativa de ju
ri, care va participa la sflr- 
il lunii august la campionatul 
opean de ia Varna, antrenorii 
ii Niculescu și Victor Ștefă- 
cu au selecționat tot 16 ju- 
ori: Sorin Diaconu, Laurențiu 
îaria, Sorin Mara — portari, 
rin Ardeleanu, Viorel Șerban, 
îai Ves^?, Petre Malecu, Ro
to Pantea, Zoltan Ill€s, Da- 
1 Ghiță, Eugen Ivănescu, Liviu 
șat, Emil Tătaru, Aristică Mă- 
cti, precum și pe Cătălin Moî- 
■nu și Vlad Hagiu din lotul de 
lori. Formația juniorilor ro- 
ni are în program participarea 
tradiționala competiție in tern a- 
lală „Cupa Diana" (Sofia, 
-18 aprilie), un turneu la 
curești (2—4 iunie) și Balcania- 

(5—8 august) din Turcia.

CTOR CIOCÂLTEA 
UNTRE PREMIAȚI 
.a Beer Sheva (Israel) a avut 

un puternic turneu interna- 
nal de șah (categoria a VIII-a 
scara F.I.D.E.) care a reunit 
concurenți. Victoria i-a reve- 
marelui maestru englez Stean 
8’/2 p (neînvins). El a fost 

nat de marele maestru român 
:tor Ciocâltca cu 7’/2 P> re- 
jzentantul nostru ratind pri
ll loc în partida cu Murey, in 
•e a depășit timpul de gîn- 
e într-o poziție în care avea 
t forțat pe tablă 1 Au urmat: 
eenfeld (Israel) 7 p (vice- 
npionul european de juniori a 
leplinit a doua notă de maes- 

/ internațional), Reshewski 
U.A.), Liberzon, Birnboin (am-

Israel) G1/^ P. Eein (S.U.A.), 
irey (Israel) 6 p etc.

>NIMAT!
an reputat, dar și să le 
e, concret, ce înseamnă a 
i ținută sportivă pe plan- 
într-o întrecere, cum tre

să te comporți cînd 
gi un asalt sau cînd îl 
zi. „Memorialul" ne-a o- 
:, în această privință, 
te exemple care au reținut 
ția; s-ar fi cuvenit să 
zadă tocmai cei care se 
lează ca viitori sportivi, 
>ri performeri.
•avem de văzut chiar în 
are zi concursuri de scri- 
de anvergură la București, 
rist, de aceea, că și cele 
(ramate se consumă în- 
n de neînțeles anonimat !

Tiberiu ST AM A

>r aport în cucerirea me
ci de bronz la Universia- 
a fost deosebit.
:plicația „fertilității" mini- 
ihetului se află și în nu- 
oasele competiții locale, a 
>r desfășurare simbolizea- 
:ocmai continuitatea într-o 
■iritate care nu se reduce la 
ndidcle festivaluri, acestea 
1 — de fapt — încununa- 
unei acțiuni dusă de-a 

gul întregului an.

Dumitru STANCULESCU

S. De la Arad (oraș care 
găzdui, între 17 și 30 iu- 
ediția a 16-a a Festivalu- 

național pionieresc de mi- 
ischet) aflăm că organiza- 
i au promis condiții opti- 
participanților, care se a- 
ță în număr record. Urăm 
>rganizatorilor și partici- 
ților deplin succes !

'TIVUL44...
loc și, cu timpul, spriji- 
du-1, l-a ajutat să meargă. 
Lngo făcea zi de zi pro
se și nu peste multă vreme 
nceput intense „aritrena- 
ite“ de mers și apoi de a- 
:are, astfel că, dirijat com- 
mt, s-a refăcut complet, 

avizat observă că Ringo 
.oapătă ușor, dar se pare 
nu există pentru el o plă- 
î mai mare decît să înso- 
că la antrenamentele zil- 

• pe bunii săi prieteni, 
jdlu, Moog și elevii de la 
Ș. Arad, alături de care 
î kilometri întregi, pe vre- 
bună sau ”ea.

șadar, iată că șl o noatină 
cățel a fost vindecat cu 

st miraculos medicament 
e este sportul...

Mirceo COSTEA

TRĂGĂTORII DIN NOU
ÎN CONCURSURI

Odată cu venirea primăverii se 
intensifică activitatea în aer li
ber și la tir, organizîndu-se di
ferite întreceri pentru toate ca
tegoriile de trăgători. Astfel, 
fruntașii probelor de pușcă și 
pistol, în irincipal seniori și se
nioare, au fost invitați de către 
F.R. Tir la un concurs de selec
ție în vederea definitivării lotu
rilor naționale pentru apropiatele 
confruntări internaționale (cam
pionatele internaționale ale Bul
gariei, Iugoslaviei, Balcaniada din 
Grecia). Concursurile (pistol li
ber, pistol standard, pușcă stan
dard, pușcă liberă și pistol vite
ză) vor avea loc azi și mîine, pe 
poligonul Tunari, din Capitală.

• Tot la Tunari are loc o în
trecere de tir vînătoresc, „Cupa 
județului Giurgiu" la talere (trap 
șiskeet),la care vor fi prezenți și 
o serie de trăgători fruntași în 
proba de skeet (talere lansate 
din turn).

• La sfîrșitul săptămînii, sec
țiile de tir din Capitală participă, 
pe poligonul Dinamo, la o etapă 
a campionatului . municipal în 
probele de pușcă și pistol (se
niori și juniori).

MERGĂTORII RE DIPT TRUK |
IN FAȚl PRICII l!I

TRIAL AL StlONHUI «
în vederea concursurilor inter- I 

naționale de dirt-track, specialiș- I 
tii federației de resort au alcătuit 1 
următoarele loturi republicane: 
seniori — Marin Dobre, Eugen I 
Botezatu, Nicolae Rîureanu, I 
Gheorghe Sora; juniori — Nico- 1 
lae Puraveț, Daniel Stoica, Marius _ 
Șoaită, Anton Hack, Gheorghe I 
Marian, Sarchis Halagian, Stelian I 
Postolache și Gheorghe Șofran. 
Acești sportivi au fost convocați g 
pentru mîine la București, pe I 
stadionul Metalul la primul trial. | 
Scopul: selecționarea motocicliști- 
lor care se vor alinia la startul . 
etapei inaugurale a „Cupei Prie- I 
tenia** (15—16 mai la Riga) pre- | 
cum și desemnarea celor doi se
niori care urmează să întreprin- ■ 
dă un turneu de 5 concursuri în I 
Bulgaria (10—18 aprilie). Antreno- | 
rii loturilor de seniori și juniori: 
maeștrii sportului Cornel Voicu- g 
lcscu și Ion Bobîlneanu, meca- I 
nic — Ion Marinescu.
• Concursurile motocicliste or

ganizate de comisia de speciali- ■ 
tate a Capitalei continuă cu e- I 
tapa a ITI-a a campionatului mu- I 
nicipal de îndemînare, care va 
avea loc mîine cu începere de Ia | 
ora 15, pe poligonul școlii auto I 
I.T.B. — Titan. ■

MIGALĂ, PASIUNE Șl RĂBDARE I
(Urmare din pag. 1)

campionatele mondiale, arbitrii 
nu vor face rabat dacă o rafală 
de vînt te-a scos de pe direcție 
sau ai ieșit din careul imaginar 
cu latura de 1 km în care tre
buie să execuți programul".
Este un punct de vedere care 
reflectă exigența manifestată.
O exigență ..blinda", însoțită de 
cîte o glumă, dar care •impune 
repetarea exercițiului pînă cînd 
este finisat. „Ieri l-am lăudat 
și acum decolează în stil de 
mare vedetă 1“ „Cine ?“ 
„O să afle dumnealui Ia analiză 
zborului, cînd o să-i mai tăiem 
din nas !“, Remarca, însoțită 
de un zîmbet. aparține lui 
Gheorghe Lungu, unul dintre 
veteranii pilotajului sportiv. A- 
lături, Constantin Onciu, alt 
nume de prestigiu al aviației 
noastre, urmărește cu atenție 
evoluția unui aparat. Sînt doi 
dintre componenții activului 
voluntar (lipseau, motivat. Mi
hai Ionescu și Dumitru Pirvu- 
lescu), un colectiv care-1 ajută 
pe Constantin Manolache să ți
nă sub observație întregul lot. 
Experiența lor de concurenți, 
de arbitri, de instructori, de 
comandanți de școală de pilotaj 
prin mîna cărora au trecut ge
nerații. este mai mult decît bi
nevenită.

Decolări și aterizări se suc
ced. Pauze doar pentru alimen

tarea aparatelor, iar la ptînz o 
oră pentru cea a piloților. Sus I 
la verticală și în colțuri — dacă | 
cerul poate avea așa ceva... — 
avioanele înscriu traiectoriile ■ 
impuse de sportivi. O „ieșire" I 
durează în medie cam 25 de ■ 
minute iar într-o zi sînt 4—5 - 
ieșiri. Aceasta înseamnă aproa- | 
pe două ore în care sîngele se I 
„aglomerează" în cap sau în 
picioare, mai repede sau mai I 
încet, mai mult sau mai puțin, | 
după cum o imnune viteza și 
natura exercițiului. Totul pen- ■ 
tru cele maximum zece minute I 
(cit durează un program în ■
concurs), minute care vor însu- . 
ma multele ore de efort, de I
răbdare, de pasiune, iar rezul- I 
tatul va fi. desigur, pe măsura 
talentului, dar și a volumului I 
de muncă depus. f'

TENISMANI ROMANI
LA CIRCUITUL IUGOSLAV

Patru tenismani români (Dunii- I 
tru Hărădău, Adrian Marcu, | 
Laurențiu Bucur șl Liviu Man- 
caș) vor participa la circuitul lu- ■ 
goslav, care prevede, intre 29 I 
martie șl 26 aprilie, turnee în lo- | 
calitățile Pola, Rovinj, Opatija, 
Portoroz și Porec (unde va avea | 
loc turneul masters). S

PE MICUL ECRAN
VINERI 26 MARTIE, ora 17 

(programul II), In cuprinsul 
emisiunii „Stadion": fotbal 
internațional — rezumatul me
ciurilor disputate miercuri In 
Europa (Belgia — România, 
Franța — Irlanda de Nord, 
Scoția — Olanda, Ungaria — 
Austria, Spania — Țara Gali
lor, Cehoslovacia — Grecia) și 
selecțiuni din finala „Cupei 
ligii exileze" (Liverpool — 
Tottenham) — comentator 
Cristian Țopescu.

SIMBATA 27 MARTIE, In cu
prinsul emisiunii „La sfîrșlt

de săptămînă": aspecte din 
semifinalele „Centurii de aur" 
la box (comentator Sorin Sat- 
mari) și partea a doua a ga
lei laureațllor C.M. de patinaj 
artistic de la Copenhaga (co
mentator Cristian Țopescu).

DUMINICA 28 MARTIE, în 
cuprinsul Almanahului dumi
nical: selecțiuni din finalele 
„Centurii de aur" — comen
tator Sorin Satmari; ora 19,30 
(programul II): „Telerama", 
emisiune de Dumitru Tănăses- 
cu.
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MINIVACANȚE OFERITE DE I.T.H.R. BUCUREȘTI £
In lunile martie — aprilie — mai se beneficiază 

reduceri de prețuri în stațiunile montane
de mari g

I
I

VEȘTI DE LA CELE 18 
DIVIZIONARE „A“

• CHIMIA RM. VILCEA nu 
anunță indisponibilități în lotul 
său. După toate probabilitățile 
va fi aliniată aceeași formație 
ca in etapa trecută. • F.C. CON
STANȚA îl are, în continuare, 
accidentat pe Nistor.
• CORVINUL are întregul e- 

lectiv apt de joc. Dumitriu IV 
șl-a reluat șl el pregătirile • 
A.S.A. a jucat miercuri la Ocna 
Mureș și joi la Alba Iulia, în 
drum spre Hunedoara. Varo șl 
Hajnal sint accidentați șl nu vor 
evolua în formație duminică.
• SPORTUL STUDENȚESC. 

Din „11"-le bucureștean va lip
si M. Marian, suspendat o eta
pă pentru cumul de cartonașe 
• U.T.A. nu poate beneficia de 
aportul fundașului central Bodi, 
care a acumulat și el două car
tonașe galbene. Pe postul lui va 
juca — probabil — Bitca.
• „U“ CLUJ-NAPOCA a sus

ținut un meci-școală în familie 
și anunță formația din ultima 
etapă, de la Timișoara • UNI
VERSITATEA CRAIOVA-nu are 
probleme deosebite. Beldranu șl 
Crișan și-au reluat șl ei antre
namentele.

® C.S. TIRGOVIȘTE a urmat 
programul obișnuit de pregătire, 
fără a susține meci de verificare 
la mijlocul săptămînii. Va rein
tra Pitaru, care a efectuat sus
pendarea cauzată de cumulul de 
cartonașe O JIUL nu anunță nici

o indisponibilitate in lot, astfel 
că va alinia „ll“-le folosit in 
etapa trecută.
• S.C. BACAU, Cărpuci este 

încă indisponibil. Probabil va fi 
aliniată aceeași formație din e- 
tapa trecută. • PROGRESUL 
VULCAN a evoluat, joi ■ după- 
amlază, la Roman. In echipă nu 
va apare Marian Ionescu, care 
este suspendat după meciul cu 
F.C.M. Brașov.
• F.C. ARGEȘ. Lot complet, 

nici o indisponibilitate. In cursul 
săptămînii s-au efectuat antrena
mentele obișnuite și un joc 
școală cu echipa de speranțe. 
• F.C.M. BRAȘOV are probleme 
de alcătuire a echipei: Boricca- 
nu (suspendat). Panache (două 
cartonașe), Ciobanu (bolnav), 
Marinescu si Naghl (accidentați), 
dar se încearcă recuperarea ulti
milor trei.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

a jucat miercuri cu echipa sa 
de speranțe. Cotec continuă să 
fie indisponibil. • DINAMO are 
aceleași indisponibilități, adică 
pe Dudu Georgescu, Vlad și 
Dragnea.
• STEAUA 11 va putea folosi 

pe Barbu, a cărui etapă de sus
pendare a expirat. • F.C. OLT 
nu-1 va utiliza pe Matei, care a 
acumulat două cartonașe galbe
ne. Dintre A. Mincu și Onuțan 
se va alege înlocuitorul.

Stațiunea 3 zile 4 zile 5 zile
• Predeal lei 189 250 315
• Bușteni Ici 161 215 268
• Sinaia lei 189 250 315
• Breaza lei 161 215 268
• Cheia lei 152 202 252

Plecări zilnice.
De reținut : biletele atît pentru

cum și pentru excursii pot fi procurate de la
I. T.H.R. București din : str. Tonitza nr. 13 (telefon 16.45.45) ; 
str. Mendeleev nr. 14 (telefon 59.37.60) ; Bd. Republicii nr. 
68 (telefon 14.08.00) ; Cal. Moșilor bloc 55 bis (telefon
II. 08.48) ; Cal. Griviței nr. 139 (telefon 18.02.37) ; Bd. 1848 
nr. 4 (telefon 13.75.33) ; Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 
15.74.11).

odihnă Și tratament. pre-
agențiile

I

4DN1NISTMJIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAlA
• SUCCESE DE SEZON LA 1N- 

DEMINA TUTUROR ! în aceste 
zile de început al primăverii, a- 
gențiile Loto-Pronosport și vînză- 
torii volanțl din întreaga țară vă 
oferă o veritabilă surpriză de se
zon: LOZUL PRIMĂVERII — e- 
misiune specială limitată, care 
beneficiază de cîștiguri supli
mentare acordate din fond spe
cial. Participanții au posibilități

sporite de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Trabant 601“, cîș
tiguri în bani de 50.000, 10.000,
5.000 lei etc.
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO de astăzi, 26 martie 1982, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 17,40.

© CÎSTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 19 MARTIE 1982. 
Cat. 1 : 3 variante 25% — auto-

I
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I
I

DINCOLO DE ETAPELE
Din cînd în cînd, apar, așa, 

ca să umbrească spectacolul 
fotbalistic, diferite ieșiri ne
sportive ale unor jucători. 
Față de coechipieri, față de 
adversari, față de propriii an
trenori și, tot mai des întîl- 
nit, față de arbitri. Aseme
nea acte trădează, firește, lip
sa de educație a jucătorilor 
respectivi. Vina este a lor, în 
primul rînd. Dar cei din jur ? 
Antrenorii, coechipierii, con
ducătorii de club, de secții, 
suporterii ajdevărați, cum ex
plică toate aceste „reacții" 
care pătează etica sportivă ? 
Lasă totul numai 
pe seama arbitrilor 
(de prea multe ori 
indulgenți) sau a 
observatorilor fe
derali ? !

In etapa de sîmbătă, cîțiva 
apărători brașoveni, cu Pa
nache în frunte, s-au repe
zit spre tușierul T. Chelu. La 
Bacău, fundașul Matei, de la 
F.C. Olt, s-a repezit la tușie
rul M. Neșu. Am ales numai 
două exemple din ultima eta
pă de „A". Exemple ar mai 
ti. Dar nu de exemple este 
acum vorba. Ci de atitudine. 
De atitudinea jucătorilor, care, 
depășiți pe plan tehnic sau 
fizic, n-au forța moraTă de a 
recunoaște greșelile lor și în
cearcă să transfere totul pe 
arbitri, pe adversari, pe coe
chipieri. Uneori, o asemenea 
„tactică" prinde. Prinde în 
mrejele ei și o parte din pu
blic, și atunci fair-play-ul este 
aruncat peste bord. Problema 
principală care se pune, acum, 
este „ce-i de făcut 7"

Răspunsul ține de fiecare

DE SOSPENDÂRE...
jucător și de toți cei care iu
besc fotbalul, sportul. Răspun
sul ține de bărbăția din fie
care,’ de onestitatea cu care 
este sau nu tratat jocul, lup
ta sportivă. Am întîlriit, re
cent, un jucător din divizia 
a treia, Bădăluță, de la Chi
mia Tr. Măgurele, care, deși 
echipa lui, aflată în lupta 
pentru promovare, n-a reușit 
să cîștige, acasă, up meci u- 
șor, a avut tăria să ridice 
mîna sportiv și să recunoască 
că s-a aflat în ofsaid, cum 
dcciseseră arbitrii. Un oijpaid 
,.la mustață", pe care supor

terii locali nu-1 ac
ceptau. Și cînd Bă
dăluță a ridicat bra
țele, sportiv, specta
torii, care huiduiau 
arbitrii, au amuțit.

Un jucător dintr-o echipă mi
că dăduse un mare exemplu 
de sportivitate, de tărie de 
caracter. Și arătase una din
tre metodele de apărare a e- 
ticii sportive, semn că relația 
aceasta, jucător-spectatori, tre
buie privită și dintr-un unghi 
moral. Pentru că educarea în 
spiritul sportivității depline 
nu-i un act izolat. Jihe de 
jucător, de antrenor, de con
ducătorul de club, de specta
tor, de fiecare și de forța mo
rală a tuturor. Ce-i de făcut 
cu jucătorii in disciplinați ? Ei 
primii sînt chemați să răspun
dă. Dincolo de etapele de sus
pendare, dincolo de ploaia de 
cartonașe galbene sau roșii. 
Cine nu poate înțelege că 
fotbalul are morala lui, n-are 
dreptul să se numească fotba
list !...

Mircea M. IONESCU

CAMPIONATUL ECHIPELOR DE SPERANȚE
Etapa a 21-a a campionatului 

echipelor de speranțe a avut o 
desfășurare liniștită, cu rezultata 
normale. Surprinzător totuși sco
rul înregistrat la pauză în meciul 
S.C. Bacău — F.C. Olt, cînd oas
peții conduceau cu 2—0 în fața 
liderei, echipa băcăuană. Pînă la 
urmă, victoria a revenit, la limi
tă, 3—2, gazdelor. Principalele ur
măritoare ale liderei (Universita
tea Craiova și Corvinul Hunedoa
ra) au obținut și ele succese 
Bcontate, astfel că disputa dintre 
ele rămine ia același nivel al in
teresului.

Clasamentul campionatului de 
speranțe, după disputarea etapei 
a 21-a, are următoarea configura-

ȘTIRI... ȘTIRI...
• duminica, In capitala, 

partidele din cadrul Diviziei „A" 
se vor disputa după următorul 
program: stadionul Steaua, ora 16: 
Steaua — F.C. Olt; stadionul Poli
tehnica, ora 16: Sportul studen
țesc — U.T. Arad. In deschidere, 
de la ora 14, pe ambele stadioa
ne, se vor intilni echipele de 
speranțe.
X • IN MECI RESTANȚA, con- 
tînd pentru etapa a XVII-a Vi 
campionatul Diviziei „C“, seria 
a VlII-a, Minerul Aninoasa — 
Explormin Deva 1—0 (1—0). Go
lul a fost înscris de către Almă- 
șan în min. 3. (T. TRlFA-coresp.)

1. S.C. BACĂU 21 14 6 1 58-15 34
2. Univ. Craiova 21 14 4 3 75-14 32
3. Corvinul 21 14 3 4 64-26 31
4. Dinamo 20 11 5 4 48-20 27
5. F.C. C-ța 21 12 2 7 54-22 26
6. C.S. T-viște 21 12 2 7 36-31 26
7. F.C.M. Brașov 21 11 3 7 34-27 25
8. „Poli" Tim. 21 11 3 7 41-36 25
9. F.C. «Argeș 21 9 2 10 26-30 20

10. „U" Cj.-Nap. 20 9 1 10 34-32 19
11. Sportul stud. 21 7 4 10 29-45 18
12. Chimia 21 7 4 10 31-53 18
13. A.S.A. Tg. M. 21 7 2 12 25-37 16
14. Steaua 21 5 6 10 28-48 16
15. Prog.-Vulcan 21 5 4 12 32-63 14
16. F.C. Olt 21 5 3 13 33-57 13
17. U.T.A. 21 5 0 16 20-62 10
18. Jiul 21 3 0 18 15-65 6

,,CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
Prin cele cinci puncte obți

nute sîmbătă de echipele aflate 
în deplasare, cea mai bună rea
lizare a lor din acest retur, în 
„clasamentul adevărului" au sur
venit cîteva modificări, ușor se
sizabile din situația „la zi“ pe 
care o prezentăm mai jos (în-

turisme „Dacia 1300“; cat. 2 : 3 
variante 100% a 23.684 lei și 9 
variante 25% a 5.921 lei ; cat. 3: 
19,75 a 6.296 lei ; cat. 4 : 52,50 a 
2.368 lei; cat. 5: 199 a 625 lei ; 
cat. 6 : 349 a 356 lei; cat. X : 2.071 
a 100 lei. Report la cat. 1: 497.239 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la cat. 1, obținute pe bilete 
jucate 23%, au revenit partici- 
panților : IOAN BUNCAU din 
Oradea, NICULAE CIOCAN și 
MARIANA OLTEANU, ambii din 
București.

tre paranteze este trecută dife-
rența de golaveraj):

1. DINAMO +10 (+21)
2. Univ. Craiova + 8 (+33)
3. Corvinul + 5 (+15)
4. F.C. Olt + 5 (+ 9)
5. Steaua + 2 (+ 3)
6. S.C. Bacău + 1 (- 6)
7. „U“ Cluj-Napoca 0 (- 5)

8- 9. Jiul - 1 (- 5)
U.T.A. - 1 (- 5)

10. F.C. Constanța - 2 ( 0)
11. F.C. Argeș - 2 (- 4)

12-13. F.C.M. Brașov - 2 (- 6)
Sportul stud. - 2 (- 6)

14. C.S. Tîrgoviște - 2 (-10)
15. „Poli" Timișoara - 3 (- 1)
16. Chimia - 4 (-17)
17. A.S.A. Tg. Mureș - 5 (- 1)
18. Progresul-Vulcan - 7 (-15)



0 ETAPĂ CONTRACRONOMETRU PE VINT Șl FRIG
CONSTANȚA, 25 (prin telefon). 

Joi după-amiază, participanții la 
competiția internațională dotată 
cu ..Cupa F.R. Ciclism" s-au re
întâlnit pe șoseaua Constanța — 
Basarabi, traseu pe care de data 
aceasta a avut loc etapa a V-a 
a întrecerii, cursa contracrono- 
metru individual pe distanța de 
20 km. O etapă scurtă, adevărat, 
dar cu nimic mai ușoară față de 
probele de fond din ajun. Și as
tăzi, deși soarele a strălucit pu
ternic, vîntul și temperatura scă
zută au influențat în mod evi
dent desfășurarea alergărilor, con- 
curenții au trebuit să depună e- 
forturi înzecite pentru a putea 
înainta pe șoseaua măturată de 
vînt.

Așa cum era de așteptat, eta
pa contracronometru a fost domi
nată de valoroșii reprezentanți ai 
R.D. Germane, patru dintre aceș
tia reușind să-și înscrie numele 
în primele cinci locuri ale cla
samentului etapei. Dintre aceștia 
cel mai bun timp a fost realizat 
de B, Drogan, care s-a dovedit 
un excelent alergător solitar. Cu 
tot vîntul care a bătut puternic

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR"
I

(Urmare din pag. 1) -------------------- -------------------

urca pe ringul finalelor în 
compania cubanezului Ramos. 
Prilej excelent de consacrare 
internațională pentru sportivul 
român. Va lăsa el,' oare, să-i 
scape acest „tren" ?

„Fair-play“-ul a fost în 
prim plan aseară la Palatul 
sporturilor. L-a adus boxerul 
iugoslav Nuredins Nedzard (ca
tegoria mijlocie mică). Sensi
bili la un gest pe cît de spor
tiv pe atît de frumos, specta
torii au aplaudat cu căldură 
atitudinea sa de a se recunoaș
te învins, înainte de anunțarea 
deciziei, în fața francezului 
Patrick Magnctto. în finală, 
Magnetto îl va întilni pe Nicu 
Chioveanu. Acesta din urmă a 
învins la puncte un puncheur 
consacrat, Marinică Ouatu, în 
fața căruia, în ultime vreme, 
și-a impus tactica, avînd ciștig 
de cauză.

O ploaie de pumni aruncați 
și recepționați la nimereală de 
doi... boxeri, parcă legați la 
ochi. Cam aceasta ar fi, pe 
scurt, descrierea meciului din
tre „semigreii" Constantin Flo- 
rea și Mihaî Pascal, scăpați,. 
pe rînd, de k.o. ca prin ure

SUCCESE ALE TINERILOR
ÎNOTĂTORI ROMÂNI LA TRENTO

La tradiționalul concurs in
ternațional de înot pe grupe de 
vîrstă care se organizează a- 
nual la Trento (bazin de 25 m) 
au participat în acest an și pa
tru sportivi români, candidați 
pentru lotul care va fi înscris 
la campionatele europene de 
juniori de la Innsbruck.

Dintre cei patru înotători, o 
comportare remarcabilă a avut 
tînărul (15 ani) Cristian Ponta. 
Ploieșteanul a cîștigat probele 
de 100 m fluture în 60,8 și 200 
m mixt în 2:15,7 și s-a clasat 
pe locul secund la 100 m spate 
cu 64,6. O victorie foarte pre
țioasă a obținut și tînăra reși- 
țeancă (15 ani) Gabriela Baka : 

(lateral-față) Drogan a acoperit 
cei 20 kilometri în 31:26, ceea ce 
reprezintă o medie orară de 
38,176 km. Dintre reprezentanții 
noștri cel mai bine s-a compor
tat A. AĂtal, de la CIBO Brașov. 
L-am urmărit pe alergătorul bra
șovean în această cursă și ne-a 
plăcut modul judicios în care a 
știut și a și reușit să-și dozeze 
efortul pe toată distanța etapei. 
Dintre ceilalți concurenți români 
mai trebuie remarcați C. Paras- 
chiv (România) și V. Apostol 
(Metalul Plopeni). Dar iată cla
samentul: 1. B. Drogan — 31:26, 
2. o. Jentzsch — 31:28, 3. M. 
Kummer — 31:46 (toți R.D.G.), 4. 
V. Winkler (Cotbus) 31:50, 5. B. 
Straubel (R.D.G.) 32:09, 6. A. An
tal (CIBO Brașov) — 32:38, 7. C. 
Paraschiv (România) — 32:45, 8. 
V, Apostol (Metalul Plopeni) — 
33:01, 9. J. Trawny (Cottbus) — 
33:01, 10. I. Gance a (România) — 
33:03. Vineri are loc etapa a Vl-a, 
Constanța — Corbu — să cele — 
Istria — Tariverde — Constanța, 
90 km.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

VALOAREA AMBIANȚEI
încă înaintea finalelor — și poate, pînă la un punct, mai 

reprezentative — galele semifinale cern probabil tot ceea ce 
a reunit mai valoros acest traditional turneu pugilistic care 
figurează de multă vreme pe cărțile de vizită ale celebrilor 
boxeri cubanezi, de la Hernandez la Stevenson, imediat 
după turneele olimpice și campionatele mondiale. De astă 
dată, chiar dacă aparent lipsită de aureola unor nume răsu
nătoare, „Centura de aur" a cîștigat in valoare globală, în 
reprezentativitate. Judece oricine : nu mai puțin de 10 țări 
au reușit să promoveze sportivi în semifinalele celor 12 ca
tegorii de greutate, cei mai multi provenind firește din 
România (31), Cuba (5), R.P.D. Coreeană, U.R.SS., R. P. 
Mongolă și Franța (cite 2).

In asemenea conjunctură, în asemenea ambiantă — nici că 
se putea mai potrivită — revine pugiliștilor noștri sarcina 
de a arăta ce pot (și mai ales ce promit înaintea campiona
telor mondiale). Independent de rezultate, putem de pe a- 
cum să spunem cit ne-a plăcut anvergura tehnică a lui 
Constantin Tițoiu (probabil cel mai bun element românesc 
al momentului), disciplina tactică a lui Ion Stan, fantezia 
fără opreliști a tinărului George Oprișor, vijelia dezlănțuită 
a lui Viorel Mihăilă și energia nedrămuită a lui Virgil Ior- 
dache, tinerețea in plin progres a constănfeanului Eroi Gea- 
far, precum regretăm de a nu fi avut acces la această fază 
a competiției și talentatul Florian Țîrcomnicu. Toți aceștia 
— și alții — vor crește evident în asemenea ambianță in
ternațională. (vib).

chile acului. Juriul l-a ales în
vingător, la puncte, pe Mihai 
Pascal. Ultima partidă a galei

67,0 la 100 m spate. Ea s-a cla
sat în alte trei probe pe locul 
secund : 100 m fluture cu 66,7, 
400 m liber cu 4:33,7 și 200 m 
mixt cu 2:25,6. Un alt sportiv 
din Reșița. Oliviu Băcuieți (15 
ani) a fost al treilea la 100 m 
fluture cu 62,5 și la 100 m liber 
cu 55,7, iar Eugen Nan, din 
Ploiești, a înotat 400 m liber 
în 4:12,5 (locul 3). în clasa
mentul general (pe puncte), lo
tul' înotătorilor români s-a 
situat pe locul trei în urma 
cluburilor italiene Sisport Fiat 
Torino și Robur et Fides Va
rese. dar înaintea loturilor de 
înotători din Ungaria, Olanda, 
Iugoslavia, Austria și Elveția.

AZI Șl MÎIftE,
KLAGENFURT, 25 (prin telefon). 

Actuala ediție a C.M. de hochei 
(grupa ,,B“) este una dintre cele 
mal echilibrate șl mal aprig dis
putate. Comentatorii prezenți aici 
compară competiția cu o cursă 
de 1500 m în care, după un prim 
tur de pistă, concurențll s-au an
gajat într-un lung și zbuciumat 
sprint spre linia de sosire. Doar 
o singură echipă, R.D. Germană 
(și nici ea fără unele emoții; cu 
Olanda avea doar 2—1 plnă în 
ultimul minut) pare mai sigură 
pe ea. în rest, majoritatea forma
țiilor slnt mal mult sau mal pu
țin amenințate de retrogradare.

Echipa României a evoluat Ine
gal, neomogen, cum îi este dealt
fel și componența, în care ală
turi de jucători mal vechi cu 
randament scăzut evoluează unii 
hocheiști mai tineri, recent titulari
zați, care n-au devenit încă ele
mente de bază pentru o astfel 
de competiție. In afară de Indis
ponibilitățile cunoscute, unele ac
cidentări mal ușoare, produse 
chiar aid (E. Antal, Gereb, V.

i-a adus lui Georgică Donici 
încă o victorie in fața lui Ion 
Cîrlan, care ni s-a părut re
semnat în rolul de sparring
partner al favoritului, cu ex
cepția ultimului rund cînd a 
avtlt o „tresărire de orgoliu"...

Bn martor ocular despre
Cea mai recent disputată par

tidă din campionatul european, 
de sub egida Federației interna
ționale de rugby amator, R.F. 
Germania — Franța, de dumini
că, a fost condusă de ing. Theo
dor Witting, președintele Colegiu
lui central de arbitri. O seamă 
de amănunte pe marginea jocu
lui de la Heidelberg ni se par 
binevenite.

— Cum se explică severa înfrîn- 
gere (15—53) a gazdelor de către 
a doua selecționată franceză ?

— Trebuie să precizez, că echi
pa oaspete s-a prezentat cu cîțiva 
rugbyștl consacrați — îi numesc 
pe Haget, Elissalde, Pardo, La
cans, Carpentier, începînd în 
trombă meciul și reușind pînă 
la pauză șase eseuri și un con
cludent scor: 35—0 î

SPRINTUL FINAL
Huțanu) au obligat la diferite noi 
formule de echipă (I. Antal și E. 
Antal, atacanți; schimbarea pere
chilor de fundași) dintre care u- 
nele au reușit, altele nu. Forma
ția noastră greșește deseori în 
apărare (întârzieri în ieșirea din 
zonă) și complicîndu-se în atac. 
Hocheiștii noștri au făcut în de
but o partidă de excepție, 5—2 cu 
Olanda (care are mulți jucători 
din Canada, printre care și pe 
cel mai bun portar al campiona
tului, Gary Lessen) și un meci 
bun (cel cu R.P. Chineză), cînd 
a funcționat bine atacul. în rest...

Acum, înaintea ultimelor două 
etape, ne rămîne speranța că e- 
chipa noastră își va aduna for
țele (mai ales de ordin moral) 
și că va ieși bine din acest... 
lung sprint final, în care va cîn- 
tări enorm meciul final, de sîm- 
bătă, cu Elveția.

Precizăm că în clasament con
tează, în general, golaverajul. 
Dacă însă există egalitate de 
puncte între echipe candidate Ia 
promovare sau retrogradare, 
atunci departajarea nu se mai fa
ce prin golaveraj ci prin rezul
tatele directe dintre echipele a- 
flate în cauză.

In meciul de miercuri seara, 
Austria — Polonia 6—5 (1—0, 2—5, 
3—0).

După cinci etape clasamentul 
se prezintă astfel :

1. R.D. Germană 5 5 0 0 57-15 10
2. Polonia 5 3 0 2 27-15 6
3. Austria 5 3 0 2 23-19 6
4. Olanda 5 2 0 3 15-13 4
5. România 5 2 0 3 18-20 4
6. Norvegia 5 2 0 3 14-32 4
7. Elveția 5 1 1 3 14-21 3
8. R.P. Chineză 5 1 1 3 20-32 3

Programul de vineri: R.D. Ger-
mană — România, R.P. Chineză 
— Polonia, Olanda — Norvegia, 
Elveția — Austria.

Călin ANTONESCU

ROMÂNIA PE LOCUL 5 
ÎN C. E. DE JUNIORI 

(GRUPA „B“)
La Sofia s-au încheiat întrece

rile grupei „B“ a campionatului 
european de juniori. Victoria fi
nală a revenit Norvegiei, învingă
toare cu 9—3 în jocul cu Austria. 
Hocheiștii norvegieni promovea
ză astfel în grupa „A“. Intr-un 
alt meci, olanda a întrecut Da
nemarca cu 7—2.

Pentru locurile 5—8, România a 
învins Bulgaria cu 6—3 (3—1, 3—0, 
0—2), iar Italia a dispus de Iu
goslavia cu 7—4.

Clasamentul final: 1. Norvegia, 
2. Austria, 3. Olanda, 4. Dane
marca, 3. România, 6. Bulgaria, 
7. Italia, 8. Iugoslavia.

COMPORTAREA RUGBYȘTILOR DIN R.F. GERMANIA
— Dar în repriza a doua ?
— Rugbyștii vest-germani și-au 

revenit oarecum, arătând mai 
mult decît în prima parte, cînd 
au intrat foarte timorați pe te
ren. Ei nu și-au adjudecat decît 
puține baloane în momentele 
fixe, recuperînd în schimb, pro
fitând de orice inexactitate a 
francezilor. Astfel au realizat un 
eseu (Metil) transformat și trei 
lovituri de pedeapsă (Brand).

— Ce ar mai fi de reținut apro
po de viitoarea adversară a tri
colorilor noștri ?

— Reprezentativa R.F.G. este 
compusă din sportivi bine clădiți. 
Este mai bună la nivelul treisfer- 
turilor, în faza de atac (viteză, 
pase cu adresă). I-am reținut pe 
frații Himmer, iar dintre înain
tași pe jucătorul din linia a doua

BASCHET • în finala Cup 
Iugoslaviei, la Novi Sad: Cibor 
Zagreb — Olimpia Iskra 90— 
(46—43).

BOX • La Atlantic City, can 
pionul mondial profesioni 
(WBA) la categoria ușoară, 2 
aron Payor (S.U.A.), și-a apăr 
titlul, învingîndu-1 prin abandc 
în repriza a 12-a pe Miguel Mii 
tills (Republica Dominicană) 
La Las Vegas, campionul moi 
dial la semigrea (WBC) Dwig 
Braxton 1-â învins prin k.o. tel 
nic în rundul 6 pe Jerry Mart 
(ambii S.U.A.).

HOCHEI • în C.M. grupa 
la Jaca (Spania) : Japonia 
Bulgaria 6—0 ; Danemarca 
Franța 4—1. • Dukla Praga 
cîștigat campionatul Cehoslov 
ciei, cu 72 p în 44 de etape. I 
locurile următoare Poldi Kladi 
60 p și TJ Vitkovice 48 p.

SCHI • La San Sicario (Itali 
elvețianul Pirmin Zurbriggen 
cîștigat ultimul slalom uriaș d 
„Cupa Mondială" realizînd 2:42,: 
L-au urmat Marc Girardelli (L 
xemburg) 2:43,03 și Phil Mah 
(S.U.A.) 2:43,15. în clasament
final al „Cupei Mondiale" la si 
lom uriaș primul s-a clasat Pi 
Mahre cu 105 p, urmat de I 
gemar Stenmark 101 p. în clas 
mentul general conduce Pi 
Mahre cu 304 p urmat de Ste 
mark 211 p și Steve Mahre 1 
p. • Concursul de sărituri < 
schiurile de Ja Kuopio (Finla 
da) a fost cîștigat de finlandez 
Kari Yliantilla cu 253,4 p (90 
80 m), urmat de Jari Puikkon 
247,9 p și Jouko Toermaem 
239,3 p.

TENIS • Turneu demonstrai 
la Lisabona : Borg — McNam 
1—6, 6—2, 6—4 ; Gerulaitis
Gehring 6—2, 6—4. • în circuit 
italian, la Salerno, Andrei Dîr 
s-a calificat în sferturi de fina: 
după ce a învins pe Gw; 
(Australia) cu 6—4, 0—6, 6—3 
pe Naso (Italia) cu 7—5, 6-
Florln Segărceanu a întrecut 
Cuchna (Franța) cu 6—4, 6—1.

Ieri, la baschet feminin (tineret
ROMÂNIA - U.R.S.S.

66-86 (35-45)
Ieri seară, sala Olimpia d 

Capitală a fost gazda meciul 
de baschet dintre selecționate 
feminine de tineret ale Români 
și U.R.S.S. După ce au condus 
începutul primei reprize cu 11— 
fetele noastre — ratând mult si 
panou și făcînd multe greși 
tehnice — au permis partener 
lor de întrecere să egaleze și 
poi să se desprindă. Cu o echij 
mai omogenă, formația sovieti 
a cîștigat partida cu scorul < 
86—66 (45—35). Au înscris : Ak 
pian 22, Jeldaseva 17, Beroviko- 
14, Kafanova 11, Sebatina 10, S 
treva 10, Mina 2 pentru înving 
toare, respectiv Froiter 19, Cri 
tea 12, Lambrino 8, Pană 6, Pu 
cașu 6, Chepetan 4, Hosu 4, H 
giu 3, Kloss 2, Simioană 2. 2
condus foarte bine M. Davîd> 
(U.R.S.S.) și C. Negrău (Rom 
nla).

Astăzi de la ora 18 cele doi 
echipe se vor Întâlni, din nou, 
sala Progresul.

Marian FINCU

Neunwich, un mai vechi intern 
țional, sărbătorit duminică pe 
tru a 30-a prezență în naționa 
țării sale. Nu încape vorbă, ru 
byștii noștri sînt favoriți în bit: 
nirea de la București. Dar, cr< 
într-un meci do spectacol la 
aprilie, (g. r*).

• Mîine, la ora 10,30, va avi 
loc pe Stadionul tineretului t 
important trial. El urmează a d 
finitiva echipa noastră repreze 
tativă care va juca cu selecți 
nata R.F.G.

HECHIRI INTERNATIONAL! 
DE FOTBAL

• IN LUNA MAT va avea loc la Frank
furt pe Main un concurs de maraton, u- 
nul dintre cele mai mari din Europa. Prin
tre cel peste 5000 de alergători Ia startul 
probei se va afla, după cum s-a anunțat, 
șl sportivul cehoslovac Emil Zatopek, tri
plu campion olimpic în 1952, la 5000 m, 
10 000 m și maraton — la această probă 
el a concurat atunci pentru prima oară ! 
Fostul recordman al lumii, astăzi în vîrstă 
de 60 de ani, va concvra la veterani • A 
ÎNCETAT' DIN VIATĂ austriacul Josef 
„Sepp" Bradl (64 de ani) primul săritor 
din lume care a reușit, cu schiurile, un 
salt de peste 100 m Pe „trambulina ma
mut4 de Ia Planlca, în Iugoslavia, în mar
tie 1936, Bradl a izbutit o săritură de 101 
m. în 1939, la Zakopane, Bradl a fost cam
pion al lumii cu 224,7 d (sărituri de 80,0 m 
șl 76.5 m) iar timp de 2 decenii (pînă în 
1972) el a funcționat ea antrenor al sări
torilor austriac! • FOSTA GIMNASTA ja
poneză Kiyoko Ono, componentă a forma
ției nipone clasată a treia la J.O. din 1964, 
astăzi în vîrstă de 46 de ani, este prima 
femeie cooptată în comitetul olimpic al 
țării sale. Kiyoko este soția celebrului 
gimnast Takashi Ono, multiplu campion o- 
limpic și mondial. Ea este mamă a trei 
fete șl doi băieți. Această alegere demon
strează suflul nou care se simte în miș

carea sportivă internațională... • AUSTRA- 
LIENH Frank Dable șl Dave Spencer de
țin, din 1979, recordul mondial de durată la 
biliard — carambolaj. El au jucat, fără 
greșeală, timp de 201 ore I • ȘI IATĂ 
ACUM UN RECORD de... viteză: america
nul Thomas Hunt a fost cronometrat în

18.4 s pe distanța de 50 m de mers în 
mîlni ! • PETER-MICHAEL KOLBE, de trei 
ori campion mondial de canotaj în pro
ba de schif simplu, și-a făcut cunoscută 
intenția de a concura In 1984 la J.O. de 
la Los Angeles șl, mai mult, de a obține 
medalia de aur. Kolbe originar din Ham
burg (născut la 2.8.1953) are în palmares 

o medalie de argint de la J.O. din 1976. 
• O PĂRERE AUTORIZATA pentru a ex
plica declinul fotbalului italian este șl aceea 
a lui Vincenzo Guerini, antrenorul juniori
lor care au cîștigat, recent, turneul de la 
Vlareggio: „Tinerii de astăzi doresc mal 
intii să aibă o diplomă de studii, el nu 
mai cred în siguranța nrofesiunli de fotba
list ! Nu-șl ridică capul si nici nu se lea
gănă în iluzii !“... • POTRIVIT REVISTEI 
americane „World tennis" în sezonul 1981 
cel mai frumos meci a fost cel din finala 
turneului de la Wimbledon, în care John 
McEnroe l-a învins pe Bjorn Borg (4—6, 
7—6. 7—6, 6—4) întrerupîndu-i astfel șirul 
de succese (5 victorii consecutive !) în 
celebrul „templu al tenisului" londonez. Pe 
locul doi, tot o partidă a lui Borg, cea din 
semifinala aceluiași turneu, cu Jimmy Con
nors (0—6, 4—6, 6—3, 6—0, 6—4), Să mai 
zică cineva că Borg n-are un joc specta
culos !... • FOSTUL CAMPION MONDIAL 
de automobilism, la formula I, austriacul 
Niki Lauda a declarat ziariștilor: „Am fost 
fascinat totdeauna de tehnică, altfel că 
dacă aș avea posibilitatea să devin astro
naut și să alerg pe lună, aș face-o imediat, 
fără să stau o clipă pe glndurl, căci a fi 
astronaut este sumumul în materie de cu
noștințe tehnice...".

Romeo VILARA

MECIURI AMICALE. La Bu 
nos Aires : Argentina (cu c 
mal bună formație) — R.F. Ge 
mania 1—1 (0—1). Au înscrii
Dremmler (min. 33) șl Calden 
(min. 67) • La Valencia : Sp 
nia — Tara Galilor 1—1 (1—i 
Au înscris : Salrustegui (mi 
25), respectiv James (min. 52) 
La Paris : Franța — Irlanda 
Nord 4—0 (2—0). Autorii golul 
lor ; Zenier, Courjol, Larios (d 
11 m) șl Ghenghini. • I.a L 
gano : Elveția — Portugalia 2- 
(I—1). Au marcat : Zappa, Eg 
respectiv Nene. • La Los A 
geles : F.C. America (Brazilia) 
Honduras 3—1 (1—0). • Ta- 
Galilor — Olanda 2—2 (în mc 
între echipe de tineret) 
Cehoslovacia (tineret) — Mii 
chen 1860 0—1.

IN PRELIMINARIILE C.E. I 
JUNIORI: Grecia — Ungaria 1- 
R.F.G. — Franța 1—0.

1N SFERTURILE DE FINAL 
ALE C.E. (tineret): U.R.S.S. 
Franța 4—2 (1—0) ; Scoția — It 
Ha 0—0. Pentru semifinale s-i 
calificat U.R.S.S. și Scoția. C 
lelalte două sferturi programei 
ză meciurile : R.F.G. — Span 
și Anglia — Polonia.
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