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Turneul international de box „Centura de aur“

îsa spirtul vib2?a8îtiîl?2i Mesaj adresat 

de tovarășul NICOL AE CEAUȘESCU 

Conferinței pe țară a mișcării sportive 

Înaltă exigență In educarea
SPORTIVILOR, PENTRU FORMAREA LOR 

CA CETĂȚENI TEMEINIC PREGĂTIȚI
ALȚI OPT SPORTIVI ROMÂNI CALIFICAȚI ÎN FINALE

• Miine, de la ora
Din nou tribunele Palatului 

sporturilor și culturii din Ca
pitală au fost pline cu mult 
timp înaintea primului sunet 
de gong. Programul celei de 
a doua reuniuni semifinale, 
mai promițător dedt al ce
lei de joi, a atras în jurul 
ringului aproape 7 000 de spec
tatori. Ultimii aspiranți la un 
loc în finală au luptat cu 
dîrzenie, oferind celor pre- 
zenți multe partide frumoase, 
adevărate spectacole pugilis
tice.

„încălzirea" spectatorilor au 
făcut-o „semimuștele" noastre 
Virgil Iordache și Nicolae 
Crăciun, care au eliminat mi
nutul de studiu și au început 
schimburile puternice de lo
vituri încă din primele se
cunde. Cunoscînd forța de lo
vire a ltd Crăciun, cei mai 
mul ți anticipau că tînărul Ior
dache, de la Steaua, va fi tri
mis la podea, dar, spre sur
prinderea tuturor, Iordache 
s-a dovedit superior nu nu
mai la capitolul viteză, ci și 
în forța de lovire. Numărat 
cîte o dată în fiecare repri
ză, depășit categoric, Cră
ciun a fost oprit de arbitru să 
continue lupta, în ultimul

10, se vor decerna cele 12 „centuri1*

George Oprișor (dreapta) stăvilește, cu o directă de stingă, încă 
un atac al japonezului Hiroaki Takami. Foto : Vasile BAGEAC
rund, consemnând. victoria 
prin abandon a sportivului mi
litar. In cealaltă semifinală 
a categoriei, Sandu Petrescu 
(A.S.A. Buzău) a realizat o 
partidă memorabilă in compa
nia cubanezului Adrian Nunez 
— o adevărată mașină de 
pumni. Comparația nu este 
exagerată. Timp de 9 minute, 
Nunez a loivit în permanență, 
în special In lupta de aproa

pe, seriile sale părînd că nu 
se mai termină. Petrescu a 
punctat mai rar, dar mai clar,

Mihai TRANCA 
Petre HENT

(Continuare în pag a 4-a)

Miine, etapa a 22-a a Diviziei „A" de fotbal

Al SOCIETĂȚII NOASTRE
„In cadrul tuturor organizațiilor sportive, al asociațiilor 

ți cluburilor, trebuie să se desfășoare o largă activitate 
educativă, care să cultive in rindul sportivilor cinstea ți 
modestia, dorința de autodepășire, înaltele calități mo
rale ale omului nou al societății noastre*.

NICOLAE CEAUȘESCU
Este un lucru limpede : fa

cem sport nu numai pentru a 
avea un tineret sănătos, puter
nic, viguros, ci și pentru că 
educația fizică și sportul au 
importante valențe educative, 
întăresc caracterele, cultivă 
inalte virtuți morale. De aceea, 
documentele de partid subli
niază — ori de cîte ori este 
vorba despre cultură fizică și 
sport, despre activitățile recrea
tive sau turistice — rolul 
major al acestora in formarea 
multilaterală a tineretului, im
portanța lor socială profundă, 
ceea ce explică atît atenția de
osebită care li se acordă ca 
probleme de interes național, 
cit și sprijinul substanțial pe 
care îl primesc din partea sta
tului nostru socialist.

Această idee fundamentală, 
care guvernează întreaga acti
vitate de educație fizică și 

sport, a străbătut ca un fir 
roșu și lucrările recentei Con
ferințe pe țară a mișcării spor
tive, în care dezbaterile, ca și 
hotărîrile adoptate, au legat la 
mod organic aspectele tehnico- 
organizatorice ale sportului da 
masă sau ale celui de perfor
manță de latura formativ-edu- 
cativă, de obiectivele creșterii 
unui tineret multilateral dez
voltat, apt să-și ducă la Înde
plinire în cele mai bune con
diții misiunea sa istorică da 
continuator al măreței opere 
da construire a socialismului le 
patria noastră.

Importanța educativă a spor
tului a fost subliniată In mod 
deosebit de Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, adre
sat Conferinței pe țară a miș
cării sportive, veritabil doeu-

(Continuare in pag 2-3)

PROGRAMUL FINALELOR DE MiINE (ora 10)

V. IORDACHE (România)
Semlmuflcft

PETRESCU (România)

AL. ȘCHIOPU (România)

G. OPRIȘOR (România)

— S. 
Muscă

— C. 
Cocoș

— C. 
Pană 

F - A.

TIJOIU (România)

GHEORGHIȘOR (România)

MIKUUN (UJC.S.S.)SIM GE IL (R.P.D. Coreeană) 
Semiușoarâ 

— B. GALSANDORJ (R.P. Mong.) 
Ușoară

— V. MIHAILA (România) 
Semimijlode

— P. GALKIN (UJâ^JS.) 
Mijlocie mică

— N. CHIOVEANU (România) 
Mijlocie

— V. SILAGHI
Semigrea

— M. PASCAL
Grea

— Gh. PREDA 
Super-grea

— N. ANGHEL (România)

L STAN (România)

U. RAMOS (Cuba)

L ACEA (Cuba)

P. MAGNETTO (Franța)

E. RODRIGUEZ (Cuba)

G. DONICI (România)

L CERNAT (România) 

T. PÎRJOL (România)

(România)

(România)

(România)

Campionatele internaționale de sărituri

IA PLATFORMĂ A CÎȘTIGAT IIFNE BAR (R.D.G.)
SIBIU, 26 (prin telefon). — 

In ultima zi a campionatelor 
internaționale ale României, 
săriturile de la platformă ale 
băieților au constituit un fru
mos spectacol sportiv și chiar 
de nivel tehnic ridicat. Pre
zența a trei sportivi din R. D. 
Germană lăsa impresia că dis
puta pentru locul I va avea 
loc doar Intre ei. Dar nu a 
fost așa, deoarece Cornel Pop 
a vrut și a reușit să aibă de 
spus un cuvînt greu, mai cu 
seamă cînd a executat săritu
rile libere cu coeficient de difi
cultate ridicat.

Este drept, cîștigător a fost 
un reprezentant al R. D. Ger
mane — Rene Băr —, dar Pop 
are meritul de a-i fi depășit 
pe echipierii lui Băr și de a fi 
participat efectiv la disputa 
pentru locul I. Cel mai mult a 
impresionat la Pop execuția 
triplului salt și jumătate contra 
trambulinei, grupat, salt cu co
eficient de dificultate 3,2, adică 
maximum posibil. Alte sărituri 
bune au fost triplu salt și ju
mătate înainte în echer și du
blu salt și jumătate răsturnat, 
grupat.

O comportare promițătoare 
a avut și Adrian Cherciu (14 
ani), alături de Nicolae Lepă- 
duș (13 ani), care la o vîrstă 
fragedă realizează sărituri difi
cile, specifice competitorilor 
mai maturi. De pildă. Cherciu 
a sărit dublu salt și jumătate 
înapoi, grupat, iar Uepăduș — 
dublu salt și jumătate contra 
trambulinei. în echer ambele 
cu coeficient 2,8.

Rezultate : 1. Renă Băr (R.D.

Germană) 506,22 p ; 2. Cornel 
Pop (România) 486.68 p ; X 
Dieter Peschel (R. D. Germa
nă) 483,42 p ; 4. K. Simmert
(R.D. Germană) 464,13 p ; 5. A- 
drlan Cherciu (România) 411,12 
p ; 6. Nicolae Lepăduș (Româ
nia) 398,64 p.

Dumitru STANCULESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl DINAMO,
„COLOCVIILOR** DE LA CLUJ-NAPOCA SI
• La Rm. Vilcea, Chimia nu 
vrea să se scufunde in... valu
rile mării O La Timișoara, un 
punct pierdut de „Poli* ar în
semna -4 • La Hunedoara, 
A.S.A. încearcă să încurce cal
culele unui favorit sigur O 
Sportul studențesc a coborit 
prea jos pentru a mai putea 
pierde puncte • La Cluj-Napo- 
ca, Angelo Niculescu va încer
ca să... temporizeze atacul lide
rului O La Tirgoviște, un.„ li
niștit meci de mijloc, dar nu și

a\\\\\\\\\\\\XW
CLASAMENTUL

1. UNIV. CRAIOVA 21 14 2 5 45-12 30
2. Dinamo 21 13 4 4 41-20 30
3. Corvinul 21 10 5 6 40-25 25
4. F.C. Olt 21 11 3 7 29-20 25
5. Steaua 21 8 6 7 21-18 22
6. S.C. Bacâu 21 8 5 8 25-31 21
7. F.C. Constanța 21 6 8 7 26-26 20
8. ,,U“ Cj.-Napoca 21 8 4 9 22-27 20
9. F.C.M. Brașov 21 8 4 9 17-23 20

10. Sportul stud. 21 6 8 7 22-28 20
11. C.S. Tirgoviște 21 8 4 9 19-29 20
12. „Poli" Timișoara 21 7 5 9 23-24 19
13. U.TJL 21 7 5 9 22-27 19
14. Jiul 21 6 7 8 22-27 19
15. F.C. Argeș 21 6 6 9 17-21 18
16. Chimia 21 7 4 10 22-39 18
17. A.S.A. Tg. M. 21 8 1 12 27-28 17
18. Prog.-Vulcan 21 5 5 11 22-37 15

ușor pentru gazde O La Ba
cău, „lanterna* are o misiune 
dificilă # La Pitești, o intilnire 
echilibrată, pe muchie de cuțit

ÎN FAȚA 
TIMISOARAv v

pentru— echipa lui Dobrin 9 
Steaua și F. C. Olt vor să con
firme ascensiunea. Care din ele 

va reuși T
^\\\\\\\^^^^^^ PROGRAMUL ETAPEI
g ___ _ .... ____

Chimia Rm. Vilcea — F. C. Constanța
(Cr. Teodorescu — BuzAu; X Bîră — Agnita șl I. Vele* — 
Craiova)
„Poli* Timișoara - Dinamo
(M. Salomlr — Cluj-Napoca; Șt. Moldovan șl I. Roman — am
bii din Slghet)
Corvinul Hunedoara - A.S.A. Tg. Mureș
(AL Mustațea — I'iteșU; A. Mlțatru șl F. Tăblrc* — arnoU din 
Rm. VUcea)
Sportul studențesc - U. T. Arad
(O. Strong; L Caraman șl C. Pădurârlțel — toți din Oradea) 

stadionul Politehnica
„U* Cluj-Napoca — Universitatea Craiova
(N. Ralnea — Btrlad; V. Naumcef șl M. SUnescu — ambii din 
Iași)
C. S. Tirgoviște — Jiul
(M. Abramiuc; Gh. Arhive — ambii din Suceava și V. Antohl
- Iași)
S.G Bacău — Progresul Vulcan
(V. Ciocan — Bistrița; F. Keresteș — Tg. Mureș șl M. Ludoșan
— Sibiu)
F. C. Argeș — F.C.M. Brașov
(M. Neșu — Oradea; AL Bădulescu și S. PanteUlmonescu — 
ambii din Ploiești)
Steaua — F.C. Olt
(L Igna — Timișoara; M. Axente — Arad șl I. Blțln — Salonta) 

stadionul Steaua 3
Toate partidele vor Începe la ora H. g

„ORICÎND POATE APĂREA UN ELEMENT TALENTAT 

Șl NU TREBUIE PIERDUT MOMENTUL SELECȚIEI** 
obișnuită de lucru pentru sportivii ploieșteniRaid-anchetă într-o zi

Zi obișnuită de lucru, pentru 
oamenii muncii din munici
piul Ploiești. O zi obișnuită șl 
pentru sportivii acestui mare 
oraș, ale căror eforturi se în
dreaptă spre realizarea unor 
performanțe de valoare, la ni
velul condițiilor asigurate pen
tru o pregătire superioară. Vi
zita noastră în această locali
tate a șvut ca obiectiv urmări
rea modului cum cei angajați

în mișcarea sportivă ploleștea- 
nă își îndeplinesc obligațiile, 
integrîndu-se organic în an
samblul efortului general de 
ridicare continuă a prestigiului 
sportului prahovean. în prim
plan s-au situat tehnicienii și 
sportivii celor două unități-fa- 
nlon. clubul sportiv Petrolul 
și Clubul sportiv școlar, am
bele reprezentînd trepte spre 
desăvîrșirea pregătirii sportive.

ATLETISM SUB TRIBUNA STADIONULUI
Sub tribuna stadionului plo

ieștean se află amenajată o 
sală pentru atletism. Din pă
cate, condițiile de antrenament 
oferite de aceasta cu greu pot 
primi calificativul „mediocru", 
ținînd seama de faptul că aici 
se manifestă din plin fenome
nul de condens, că spațiul (lun-

gime 80 m, lățime 6 m) este 
total insuficient pentru lucrul 
celor 40—60 de atleți care își 
desfășoară uneori concomitent 
activitatea. îndrumați de cei 14 
tehnicieni ai unităților aminti
te. Aceștia din urmă. plecînd 
de la condițiile existente și-au 
adaptat programul in așa fel

Incit să poată rezolva proble
mele pregătirii propriu-zise, dt 
și ale orarului școlar al elevi
lor. Cu toate acestea, munca și 
pasiunea antrenorilor (îndrepta
te cu precădere spre probele 
de sărituri) au dat la iveală o 
serie de elemente, cum ar fi 
Emil Coțovanu, Aure! Nicolae, 
Mircea Năforniță, Sorin Gor- 
cea, Dănuț Matiucă ș.a., care 
se află la vîrsta afirmării.

La ora vizitei noastre se 
lucra cu intensitate, o parte 
dintre antrenori preferind lu
crul în aer liber. Antrenorul 
Mihai Pascu ne spunea, prin
tre altele : „Accentul il punem

Emanuel FANTANEANU 
Paul IOVAN

(Continuare ta pag. 2-3)

In deschiderea sezonului

international de rufibg

JUNIORII DE LA LLANDOVERY 
EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI

Cele dinții partide ale sezo
nului internațional pe terenu
rile noastre vor avea loc in a- 
ceste zile, ele fiind prilejuite 
de vizita unei valoroase selec
ționate galeze de juniori, care 
va juca sub numele de Llan
dovery.

Tinerii rugbyști galezi, sosiți 
ieri în Capitală vor susține trei 
partide — astăzi, luni și 
miercuri. In prima dintre ele. 
găzduită de Stadionul tineretu
lui, de la ora 16, ei vor intîlrd 
o selecționată regională in 
care vor evolua printre alții. 
Vereș (Dinamo) L. Constantin 
(Steaua). G. Popa (Politehnica 
Iași). M. Toader (Farul) C. 
Florescu (C.S.Ș. Triumf Buc.). 
Carp (R.C. Grivița Roșie).

I

a

I
I I
8



ÎNALTĂ EXIGENTĂ ÎN EDUCAREA SPORTIVILOR 
tivitățile educative este cel al 
sădirii și întăririi în conștiința 
sportivilor a mîndriei de a fi 
purtători ai mesajului de pace 
și prietenie al poporului nostru 
în lume, de a fi promotori ai 
ideilor nobile ale 
respectului reciproc 
rării între națiuni. ;
rității și conlucrării 
nerațiile tinere de 
deni.

Căile prin care se 
ționa in direcțiile mai sus e- 
numerate sînt multiple. Ele 
sînt, în general, cunoscute acti
viștilor noștri sportivi din clu
buri și asociații, dar nu putem 
6ă nu cităm forme ca : discu
țiile directe, de la om la om, 
cu acei tineri care, la un mo
ment dat, „ridică probleme" ; 
discutarea aspectelor de acest 
tel în cadrul colectivului ; con
ferințele cu caracter educativ ; 
vizite la muzee, case memo
riale, expoziții ; întîlniri cu 
sportivi fruntași — actualmen
te sau în trecut — care să îm
părtășească din experiența lor, 
arătînd tinerilor prin ce cali
tăți și-au realizat performan
țele ; popularizarea prin pa
nouri ale clubului sau asocia
ției a celor mai buni sportivi ; 
dezbateri asupra unor 
beletristice în care sînt 
vate trăsăturile morale 
neretului constructor al 
lismului ; preocuparea 
urmărirea felului cum 
sportivi își duc activitatea șco
lară sau la locul de muncă ; 
legătura strînsă cu familiile ce
lor ce aspiră la gloria sporti
vă etc. etc.

fcvident, 
sportivi ca 
pregătiți ai 
nu este o 
a federațiilor de specialitate, a 
cluburilor și asociațiilor din 
care aceștia fac parte. Ele însă 
pot contribui din plin (și mai 
ales — la obiect în cadrul

(llrmare din vag 1)

muncă educativă 
de organele și or- 
sportive, atît cu 

sportului la nivelul 
mediu,

ment programatic pentru toți 
cei ce activează în acest do
meniu. Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
celelalte organe și organizații 
obștești cu atribuții, cluburile 
și asociațiile sportive, care au 
obligația patriotică de a se 
preocupa de desfășurarea unei 
largi activități educative, me
nită să cultive în rîndurile 
sportivilor înaltele calități mo
rale ale omului nou al socie
tății noastre : cinstea, corecti
tudinea modestia. perseve
renta, abnegația, dorința dc 
perfecționare și autodepășire, 
conștiința patriotică.

întreaga 
desfășurată 
ganizațiile 
practicanții 
competitional mediu. cît și 
(mai ales !) cu sportivii frun
tași. trebuie să aibă ca finali
tate formarea acestora ca ve
ritabile modele de caracter, 
exemple în toate privințele 
pentru tinerii care-î privesc în 
arenă sau le urmăresc activita
tea în presă, la radio sau la 
televiziune. Sportivii de frun
te ai tării trebuie să dea do
vadă de un profund sentiment 
al responsabilității, dc spirit de 
deplină sportivitate să fie pă
trunși de simțul ordinii și al 
disciplinei, să facă totul pen
tru ca — prin seriozitate șl 
perseverepță în pregătiri, prin 
abordarea si susținerea cu dă
ruire. din toate puterile, a în
trecerilor la care participă — 
să răsnundă cu demnitate, prin 
rezultate 
de care 
noastră.
cu care 
masele iubitorilor de sport.

Un alt domeniu asupra 
mia trebuie să se îndrepte

valoroase. condițiilor 
se bucură în țara 
dragostei și prețuirii 
sînt înconjurați de

că-
ac-

ALERGĂTORII ÎNTRECEREA

rămî- 
a 6-a 

sub 
timp

CONSTANȚA, 26 (prin tele
fon). Sîntem în cea de a șasea 
zi a întrecerilor ocazionate de 
ediția a 25-a a competiției in
ternaționale dotate cu „Cupa 
F. R. Ciclism" și, aici, pe lito
ral, vremea continuă să 
nă nefavorabilă. Secvența 
a competiției s-a derulat 
un cer plumburiu și un 
răcoros, cu vînt un vînt aspru, 
tăios, de te întrebi cum reu
șesc totuși cicliștii să-l înfrun
te cu atîta bărbăție. Vineri, vi
tejii noștri competitori au pe-

IMPORTANT !
Se mai primesc ABONA

MENTE pentru 1982 la re
vista

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORI
ghid prețios in activitatea 
de zi cu zi a profesorilor, 
studenților, antrenorilor, me
dicilor, psihologilor, cercetă
torilor din domeniul culturii 
fizice și sportului.

Deci, grăbiți-vâ să vă re- 
innoiți abonamentul 1

tt\\\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\\\\XX\XX\XX\XX\X\\XXX\X\XXXX\XX\XX\\XXXX\\\X\XX\\\XXXXXX\\X\\\\X\\\\\\X\\\\\\\\\\\X

SIMBATĂ

BASCHET. Sala Construcția, de 
la ora 15: „U“ II C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — Sticla Bistrița, 
£JUmla Craiova — Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș. Politehnica 
București — Academia Militară, 
C.S.Ș. știința Mediaș — Politehni
ca Timișoara (T, m).

RUGBY. Stadion tineretului, 
ora 10,30: Trialul lotului repre
zentativ; ora 16: Selecționata re
gională — Llandovery (Țara Ga
lilor) — juniori.

TIR. Poligonul Tunari, 
întreceri de selecție a 
naționale —pistol viteză 
3X40 f: „Cupa județului i 
la talere (sheet).

ora 9: 
loturilor 
și pușcă 
Giurgiu"

DUMINICĂ.

liÂscubZT. Sala Construcția, de 
la ora 7,30: Comerțul Lie. „Bp- 
lyai“ Tg. Mureș — C.S.$. Știința 
Mediaș, Academia Militară — ,,U“ 
II C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
Politehnica Timișoara — Politeh
nica București, Jiul Știința Pe
troșani — Chimia Craiova (T, m). 

înțelegerii, 
și colabo- 

ale solida- 
dintre ge- 

pretutln-

poate ac-

lucrări 
rele- 

ale ti- 
socia- 

pentru 
tinerii

educarea 
cetățeni 
societății 

problemă

tinerilor 
temeinic 

noastre 
exclusivă

Cupa F. R. Ciclism

răsputeri pe ruta 
— Mamaia — Corbu

ÎNFRUNT IND CONDIȚIILE ATMOSFERICE VITREGE, 
ÎSI CONTINUĂ

»
dalat din 
Constanța
— Istria — Constanța (90 km). 
Din start, ca să se încălzească, 
caravana ciclistă multicoloră 
a plecat ca din pușcă. în pofida 
vîntului. pe bulevardele sta
țiunii Mamaia se înaintează cu 
40—42 km/h. Faptul determină 
segmentarea plutonului în gru
pe și grupulețe, în frunte ră- 
mînînd I. Butaru, F. Mita, M. 
Mărginean (toți de la Dinamo), 
A. Antal 
Straubel 
creată nu 
rii mase 
cu un efort conjugat, 
să se regrupeze, iar mai apoi 
să-i aducă la 
cinci fugari. Cu această 
țiune. spiritele sînt însă 
parte de a se fi liniștit, 
restul traseului, pînă la 
nirea în Constanța, vom 
martorii altor și altor evadări, 
curse de urmărire, 
toate saiccedîndu-se 
de goană nebună, 
care ne-a făcut pe 
mașinile urmăritoare, să 
simțim cînd s-au scurs 
2h 38:48, timpul cu care 
cronometrat învingătorul 
— L. Loetzsch (R.D.G.). 
gătorul cursei a intrat în oraș

(CIBO Brașov) și B. 
(R.D.G.). Situația 

convine desigur ma- 
a alergătorilor, care, 

reușesc

ordine pe cei 
jonc- 

de- 
Pe 

reve- 
fi

regrupări, 
pe un fond 
antrenantă, 

noi, cei din 
nu 

cele
a fost 
etapei 
Cîști-

BOX. Palatul Sporturilor și cul
turii, de la ora 10: „Centura de 
aur“ (gala finală).

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, ora 
8: „Cupa Triumf “ pentru ju
niori, prima competiție a sezo
nului.

FOTBAL. Stadion Politehnica, 
ora 14: Sportul studențesc — 
U.T.A. (speranțe), ora 16: Spor
tul studențesc — U.T.A. (A); sta
dion Steaua, ora 14: Steaua — 
F.C. Olt (Șperanțe), ora 16: Stea
ua — F.C. Olt (A); teren Metalul, 
ora
Î1V 
ren
— Danubiana (C); țcren Laromet, 
ora ii: Tehnometal — Ș.N. Olte
nița (C); stadion Din^rpo, ora 11: 
Plnamo Victoria «* F.C.M. Giur
giu (C): tejon Abatorul, ora 11: 
Abatorul — Petrolul Roata de Jos 

teren T.M.B., ora 11: T.M.B. 
—■ Electronica (C).

HANDBAL. “ ’ 
li:
Sibiu (A. f).

TTR. Poligonul Tunari, 
„Cupa județului Giurgiu* 
Iere (skeet). 

11: Metalul — Mecanică fi- 
(B); Stadion Republicii, ora 
Autobuzul — Ițapid (B); te- 
Danubiana. ora 11: LC.S.l.M.

Sala Floreasca, ora
Progresul București — C.S.M.

ora 9: 
la ta-

sportiv propriu-zis) Ia reali
zarea unor obiective educative 
generale care, în societatea 
noastră, revin și organizațiilor 
U.T.C., școlii, familiei.

Dealtfel, sarcinile în aceas
tă privință au fost clar arătate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvîntarea rostită recent, cu 
prilejul adunării solemne con
sacrate aniversării a 60 de ani 
de la crearea U.T.C. și a 25 de 
ani de la înființarea U.A.S.C.R., 
care a avut loc_ la Palatul 
Sporturilor și CulFurii. în cu- 
vîntare se arată : „O atenție 
deosebită trebuie acordată mun
cii educatix-c, de formare a 
conștiinței revoluționare a oa
menilor muncii, a conștiinței 
revoluționare, patriotice a tine
retului. Trebuie să așezăm 
ferm la baza întregii activități 
politico-educative concepția re
voluționară despre lume și 
viață, materialismul dialectic 
și istoric. Tineretul patriei 
noastre trebuie să-și însușească 
continuu cele mai noi cunoș
tințe în domeniul cunoașterii 
umane, să fie pătruns perma
nent dc inalta răspundere față 
de patrie, față de popor, față 
de cauza socialismului, de vi
itorul liber și independent al 
României".

Acționînd în spiritul indica
țiilor secretarului general al 
partidului, organele și organi
zațiile sportive, ceilalți faetbri 
cu atribuții în acest domeniu, 
trebuie deci să acorde o aten
ție de prim ordin educării 
multilaterale a întregului tine
ret. a sportivilor țării.

Bine ancorați în amplul 
suflu patriotic în care se des
fășoară întreaga construcție a 
vieții noi în România socialis
tă, sportivii vor putea contribui 
și mai activ — prin performan
țele lor. printr-o înaltă con
duită și ținută morală — la 
continua creștere a prestigiului 
României în lume.

5. I.
39:00, 6.

într-un grup de 12 rutieri, ală
turi de care pe ultimii 2 km a 
dat o bătălie dintre cele mai 
frumoase pentru victoria fina
lă. Iată, dealtfel, ordinea celor
lalți sosiți ’ .
(R.D.G.). 3. 
nia)„ 4. M. 
nia) — toți 
vingătorul.
(R.D.G.) 2h 
liche (Cottbus). 7. M. 
(România) — același
O. Jentsch (R.D.G.) 2h 39:19, 9. 
V. Winkler (Cottbus), 10. C. 
Bonciu (STIROM) — același 
timp.

Sîmbătă are Ioc etapa a 7-a 
pe ruta Constanța — Negru 
Vodă — Mangalia — Constanța 
(130 km), iar duminică, 
etapă, a 8-a. cursă în 
(50 km) pe Bulevardul 
Vlaicu din cartierul 
Nord.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

; 2. B. Straubel 
I. Gancea (Româ- 

Romașcanu (Româ- 
același timp cu în- 

Harntnik 
O. Froh- 
Căruțașu 

timp, 8.

ultima 
circuit 
Aurel 
Tomis

„Cupa A.S.A. Brașov" la biatlon

SPORTIVII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
de 

Intr-un 
o 

disputat 
dotat 

La 
pre- 
ju- 

țară,

Zilele trecute, pe traseele din 
Valea Râșnoavei a vut loc ul
tima competiție oficială 
biatlon a sezonului, 
cadru extrem de plăcut, pe 
vreme frumoasă s-a 
concursul internațional 
cu „Cupa A.S.A. Brașov", 
startul competiției au fost 
zenți sportivi seniori și 
niori de la secțiile din 
precum și un grup de biatlo
niști de la Ț.S.K.A. Moscova.

în prima zi a avut loc cursa 
pe 10 km. cu două trageri 
poligon. Trebuie spus că 
multă vreme nu am mai 
mărit o întrecere de biatlon 
atît de frumoasă. Sportivii an
gajați în disputa pentru întîie- 
tate au făcut dovada unei bu
ne pregătiri, iar timpii care îi 
separă pe primii clasați con
firmă aceste 

in 
de 

ur-

aprecieri. 
lupta pepțru primele 
s-au angajat imediat

In
locuri

y
Serghei

In

s-au angajat 
start, trei biatloniști : 
Băjenaru și sovieticii 
Demko și Vitali R&utsep. 
poligon, cei trei protagoniști — 
simțlndu-se foarte aproape — 
au greșit fiecare cîte un foc și 
toți au făcut astfel cîte o tură 
de penalizare. La cea de a 
doua trecere prin poligon, si
tuația s-a repetat și cei trei au

La încheierea campionatelor de v

iN DIVIZIA FEMININĂ, CÎTEVA CRESTE
DAR VOLUMUL SI

■» CALITATEA MUNCH

măsură 
echipe- 
formulă 
necesi- 
partici-

Ediția 1981—1982 a campio
natelor primei divizii s-a aflat 
sub semnul unei formule com- 
petiționale noi, care însă nu a 
servit decît în mică 
pregătirea exigentă a 
lor. Desigur, a fost o 
tranzitorie, dictată de 
tatea de pregătire și 
pare a reprezentativelor tării la 
importante competiții interna
ționale în a doua jumătate a 
anului trecut (Universiada, 
campionatul european și. ca 
eventualitate. „Cupa mondială"), 
precum și de refacere a jucă
torilor și jucătoarelor din echi
pele de club fruntașe, partici
pante în cupele europene. In 
această formulă, lipsa de miză 
pentru majoritatea echipelor a 
determinat, pe parcursul pri
mei faze a campionatelor (tur- 
retur, cu etape săptămînale), o 
evidentă lipsă de interes in 
pregătire, dat fiindcă în faza 
următoare (turneele pe grupe) 
acumulările erau șterse cu bu
retele. continuîndu-se de la... 
zero. Numai că această fază a 
doua a durat mai puțin de o 
lună. Firește, insuficient pen
tru a determina o pregătire 
cu adevărat de calitate. Ne-am 
convins și în alte ediții, în care 
s-au făcut compromisuri la sis
temul competițional, că în sec
țiile noastre, cu rare excepții, 
se lucrează mai serios doar 
cînd există interese, reale, CIND 
SISTEMUL COMPETITIONAL 
OFERĂ O MIZA PERMANEN
TA. Și pentru toate echipele !

Ce am putea spune despre 
recent încheiata ediție a cam
pionatului feminin ? PUȚINE 
LUCRURI POZITIVE. Anume 
că, de pildă, campioana, Dina
mo — stimulată de participa
rea în C.C.E. — a realizat un 
plus calitativ fată de anii pre- 
cedenți. Motiv pentru care a 
dominat cu autoritate competi
ția. ieșind mereu învingătoare 
— și aproape întotdeauna cu 
lejeritate — în fața adversare
lor. atît în prima fază a în-

La Tîrnăveni, In prag de primăvară

PENTRU TOATE VIRSTELE
Iama lși stringe pînzele albe 

de pe meleagurile Tîrnăvenilor, 
dar iubitorii săniușulul șl schiu
lui mai aleargă, totuși, după 
pilcuri de zăpadă pentru a pre
lungi cît mal mult sezonul hiver- 
nal. Aceasta șl pentru că a fost 
un sezon bun pentru copiii șl ti
nerii Tîrnăvenilor, mai ales pen
tru elevii Clubului sportiv școlar. 
In vitrina cu trofee a clubului 
au fost aduse două noi cupe ale 
„Daciadei", cîștigate în campio
natul județean de schi și biatlon 
prin loan Rațiu și Mircea Lulu, 
doi reprezentanți ai sutelor de

al

REZUL- 
: 1. Va- 

37,04 (2 
Serghei 

3.

pornit pe ultimii kilometri 
cursei pentru a decide pe cîști- 
gător. Spre satisfacția noastră, 
cel cu resurse fizice mai mari 
a fost Vasile Băjenaru. care, 
printr-un efort demn de subli
niat, a reușit să-l depășească 
cu 6 sec pe sovieticul Serghei 
Demko și să cucerească o 
splendidă victorie.

întrecerile de ștafetă ale se
niorilor au confirmat presta
țiile bune ale biatloniștilor noș
tri, care au înregistrat un nou 
succes. De reținut că toți cei 
9 sportivi ai primelor 3 clasate 
au tras fără greșeală. ~ 
TATE, 10 km, seniori 
sile Băjenaru (A.S.A.) 
ture penalizare), 2. 
Demko (Ț.S.K.A.) 37,10 (2), 
Vitali Rautsep (Ț.S.K.A.) 37,27 
(2), 4. Iosif Tamaș (Dinamo) 
38,43 (0), 5. Francisc Foriko 
(Dinamo) 39.06 (2), 6. Serghei 
ROgorovski (Ț.S.K.A.) 39,16 (4); 
ștafeta 3X7,5 km, seniori : 1. 
A.S.A. I Brașov (M. Rădulescu, 
Gh. Berdar, “
25.48, 2. Ț.S.K.A.
26.49, 3. Dinamo 
28,35 ; juniori : 1.
27,42, 2. A.S.A. I 
Dinamo lh 36,48.

Paul IOVAN

lh 
lh 
nr 
lh
3.

V. Băjenaru)
Moscova 

Brașov 
Ț.S.K.A.

lh 32,30.

A

9

de pre- 
bazate în 

Flacăra 
a produs

trecerii, cît și în cele 12 con
fruntări din turneele fruntașe
lor. Calitatea pregătirii efec
tuate de antrenoarea Doina I- 
vănescu le-a permis dinamo- 
vistelor o evoluție permanent 
bună, fără oscilații. în care s-a 
remarcat stabilitatea sextetului 
de bază : Mariana Ionescu, 
Victoria Banciu, Victoria Nicu- 
lescu, Irina Petculeț, Doina Mo- 
roșan, Mirel.t Pavel (cu primă 
rezervă Corina Crivăț), dar mai 
ales ascensiunea coordonatoa
rei de joc, junioara Mireia Pa
vel, și a altor tinere de pers
pectivă. și ele. junioare — Spe
ranța Găman, Carmen Bobe, 
Nicoleta Iancu, folosite pe par
cursul campionatului în cadrul 
unui proces de întinerire eu 
măsură a lotului. Un alt aspect 
pozitiv îl constituie afirmarea 
— tot ca urmare a calității su
perioare a procesului 
gătire — unei echipe 
principal pe tineret, 
roșie București, care 
senzația acestei ediții a cam
pionatului. clasîndu-se (la doi 
ani după promovarea în „A") 
pe locul secund. Antrenorul 
Sandi Chiriță a construit o e- 
chipă cu joc modern, extrem 
de mobilă și bine lucrată teh- 
nico-tactic, în care se disting 
junioarele Daniela Drăghici și 
Georgeta Lungu, tinerele Geor- 
geta Zaharia (coordonatoare de 
joc). Lucia Ettz, Mihaeîa Dra- 
gomir, Aurelia Palhegy etc. A- 
precieri în acest sens se cuvin 
și echipei C.S.M. Libertatea Si
biu (antrenor Mareș Gheorghi- 
ță), unde există înclinație spre 
promovarea tinerelor talente, 
cel mai elocvent exemplu fi
ind jucătoarea Mircla Popovi- 
ciu. De asemenea, ne-a făcut o 
bună impresie echipa studen
telor din Bacău, Știința, prin 
concepția modernă de joc pe 
care i-a imprimat-o în ultimul 
timp antrenorul Virgil Mo- 
șescu.

Dar, în general, campionatul 
ne-a arătat incă o dată CA-
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participanți la etapele de masă 
ale întrecerilor. Se mai află aici,, 
însă, multe diplome șl cupe cîș
tigate la alte discipline. Micii 
sportivi din Tîrnăveni au concu
rat, insă, nu numai pe pîrtiile 
și derdelușurile localității, ci și 
dincolo de granițele județului. Șl 
s-au comportat meritoriu. Să a- 
mintim doar că la finala pe ța
ră a pionierilor la sporturile de 
iarnă, de la Homorod, sportivii 
Petru Stroia șl Gheorghe Ignat 
din Tîrnăveni au urcat pe po
diumul de premiere, așa cum a 
făcut șl Angela Dunca în campio
natul școlar de șah, etapa jude-, 
țeană, ca și Maria Zelaru și Ele
na Dudaș la tenis de masă.

La ordinea zilei, acum, pe lin
gă competițiile școlare „de casă" 
se află acțiunea de reamenajare 
a bazelor simple pentru Între
ceri în aer liber: curățenie gene
rală, marcarea terenurilor, plan
tarea de pomi și arbuști orna
mentali.

După cum ne spunea tovarășul 
Cucui, prim-vicepre- 

încălzirea
Gheorghe 
ședințe al C.O.E.F.S.', 
treptată a timpului produce o e- 
mulație și în activitatea sportivă 
din întreprinderi și instituții. Se 
organizează întreceri la fotbal în 
cadrul „Cupei primăverii", la vo
lei, șah, tenis de masă, întreceri 
înscrise sub mobilizatorul generic 
al „Daciadei".

La Tîrnăveni, așa cum ne-am 
dat seama, sportul constituie o 
prezență cotidiană în viața oame
nilor — izvor de sănătate șl vi
talitate atît pentru tineri, cît și 
vîrstnici.

Dumitru MORARU-SLIVNA
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Citiți numărul 3 (martie)
al revistei ilustrate
Din sumar :
0 Campionatul de fotbal in căv 

tarea „vîrfurilor de atac".
0 Ample prezentări ale echipei: 

Corvinul Hunedoara și F.C. O) 
0 Portretele unor tineri fotbaliși 
0 Un reportaj cu atleta Doina Me 
0 In vizită la... 1, X, 2
0 Istoricul Campionatului Mondii 
0 Două pagini de fotografii din 
0 Caleidoscop fotbalistic internați) 
0 Stenmark, un schior de excepți 
0 Rubricile: Pe meridianele spo 
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LA STEAUA, UN MUZEU 
AL GLORIEI SPORTIVE

I
I
I
I 
I

După evoluția modesta
de la Bruxelles

MAI SÎNT MULTE DE FĂCUT
PENTRU CLĂDIREA UNEI REDUTABILE

ECHIPE REPREZENTATIVE

Denumit cu modestie „sa
lă a tradițiilor sportive" și 
prezentat joi ziariștilor ca 
atare, veritabilul muzeu al 
clubului Steaua, născut din- 
tr-o frumoasă inițiativă, es
te o sugestivă istorie in 1- 
magini și trofee, a celor 35 
de ani de ființă a acestei 
unități-fanion a sportului 
românesc.

Intr-o sală — încă nu pe 
măsura bogăției și semnifi
cațiilor exponatelor —, ele
gant decorată, se află adu
nate laolaltă o parte din 
însemnele victoriilor repur
tate de sportivii clubului 
Steaua in marile confrun
tări internaționale, multe 
'dintre ele obținute ca „tri
colori", ca reprezentanți ai

APĂREA UN ELEMENT TALENTAT 
PIERDUT MOMENTUL SELECȚIEI**
greul țării"), Gabriel Terțea 
(„element foarte talentat, pen
tru... 1988“). Antrenamentul la 
care am asistat s-a desfășurat 
cu un volum și o intensitate 
remarcabile, ieșind cu deose
bire în evidență dorința de 
lucru a tuturor sportivilor.

O remarcă asemănătoare și 
pentru cei afiați în sala de 
lupte, unde antrenorul Dumi
tru Vasilescu îndruma, în a- 
fara componenților grupei de 
copii, pe un tînăr care promite 
mult : Daniel Voinea. „Fără un 
antrenament individualizat, in 
funcție de calitățile specifice 
ale fiecăruia, nu se poate rea
liza performanța de valoare".

La ora 8, în sala de tir re
dus se auzeau primele focuri. 
Grupa antrenorului Vili Stancu 
*'i- începuse antrenamentul. Din 
nou am observat prezența co
piilor și juniorilor și în acest 
caz accentul punîndu-se tot pe 
tînăra generație. In ceea 
ce privește antrenamentul pro- 
priu-zis nu putem să-i repro
șăm prea multe antrenorului, 
dar se impune o supraveghere 
mai atentă a procesului in
structiv, sportivii lucrind de
seori fără îndrumare, antre
norul aflîndu-se, totuși, în ca
mera alăturată !

PROGRAMUL ? IN FUNCȚIE 
DE NECESITAȚI I

Aceasta pare să fie trăsătura 
comună a activităților care se 
desfășoară la sala sporturilor 
„Victoria" și la bazinul „Ve- 
ga“. Profitînd de faptul că o 
parte din echipe și-au început 
lucrul în aer liber, formația de 
handbal Petrolul Teleajen, con
dusă de antrenorul Nicolae Si- 
teavu, și-a prelungit orele de 
antrenament peste programul 
inițial, în funcție de „cit este 
nevoie".

Aceeași atitudine față de 
muncă am întîlnit-o și la ba
zin, unde antrenorii Stelian Io- 
nescu, Radu Negoescu, Gheor- 
ghe Iorgulescu îndrumau pe 
micuții înotători de la școlile 
și grădinițele arondate acestei 
zone. Tot aici, să mai notăm o

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTĂZI - ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE !
• Agențiile Loto-Pronosport 

mai pot elibera doar astăzi bile
te cu numerele preferate ale par- 
ticipanților pentru tragerea Loto 
2 de mîine, 28 martie 1982. Cei ce 
doresc să asiste la desfășurarea 
tragerii sînt invitați la ora 16 în 
sala ciubului sportiv „Progresul" 
din București, str. dr. Staicovici 
nr. 42; numerele cîștigătoare vor 
putea fi aflate, de asemenea, 
prin intermediul micului ecran, 
între orele 17 și 19, și la radio 
în cursul serii. Q Tot astăzi este 
ultima zi de depunere a buletine
lor pentru concursul Pronosport de 
mîine, care cuprinde meciuri de

sportului românesc și ates- 
tînd astfel contribuția ma
joră a sportivilor militari la 
creșterea continuă a presti
giului sportiv al României 
socialiste.

Este, de fapt, o sală a 
gloriilor sportului, o sală în 
care-i regăsim, prin ispră
vile lor memorabile, pe 
Iosif Sirbu și Iolanda Ba
laș, pe Viorica Viscopolea- 
nu și Cornel Oțelea, pe 
Corneliu Ion și Sanda To
rni, pe atîția și atîția din
tre cei care ne-au încîntat 
de-a lungul anilor prin iz- 
bînzile lor răsunătoare. A- 
cest muzeu trezește un pu
ternic sentiment de admira
ție față de sportivii noștri 
și cluburile lor.

frumoasă inițiativă : cu spriji
nul comitetului cetățenesc de 
părinți s-au realizat o serie de 
materiale necesare bunei desfă
șurări a procesului de antre
nament.

EXIGENȚA Șl FAȚA 
DE ANTRENORI

Notăm, în încheierea vizitei 
noastre, opiniile președintelui 
clubului Petrolul, Ion Teodo- 
rescu: „Fină acum, noi ne ra
portam activitatea numai la 
parametrii județeni și națio
nali. Am înțeles — s-a subli
niat și la Conferința națională 
a mișcării sportive — că acest 
lucru nu mai este suficient. 
Pentru a fi eficienți, trebuie să 
oferim ariei performanței spor
tivi cu rezultate de nivel euro
pean și mondial. Iată de ce, 
pentru perioada actuală, ne-am 
orientat activitatea spre eșaloa
nele de copii și juniori. Dar 
dacă am făcut și facem o se
lecție riguroasă la nivelul 
sportivilor, același lucru l-am 
făcut și la nivelul antrenorilor, 
in ultimul timp renunțind Ia 8 
dintre aceștia, la cei care nu 
s-au dovedit prin munca lor la 
nivelul exigențelor. In locul lor 
au venit antrenori tineri, pasio
nați, cu care sperăm să reali
zăm obiectivele propuse. Pen
tru că vizita dv. a urmărit mo
dul cum se desfășoară pregă
tirile, antrenamentele, aș vrea 
să-mi exprim o doleanță. In 
ceea ce privește patinoarul. Ac
tivitatea acestuia începe cel 
mai tirziu și se termină cel 
mai devreme din țară, ceea ce 
impietează asupra pregătirii 
hoeheiștilor, cu atit mai mult 
eu cit, deseori, și gheața lasă 
de dorit. Colectivul nostru do
rește să transforme clubul Pe
trolul într-o unitate puternică, 
cu rezultate cit mai bune".

Radiografia acestei „obișnui
te zile de lucru" a scos în evi
dență largile posibilități alo 
sportivilor și tehnicienilor clu
burilor ploieștene, dorința lor 
de a se înscrie ferm pe drumul 
obținerii unor performanțe din 
ce în ce mai bune.

osebit de atractive din campio
natele României (diviziile A și 
B) și Italiei (divizia A). NU PIER
DEȚI PRILEJUL DE A VA NU
MĂRĂ MIINE PRINTRE MARII 
CIȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFER AT !
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO" 
DIN 26 MARTIE 1982

EXTRAGEREA I : 46 20 84 5 
14 49 41 77 8 ;

EXTRAGEREA a Il-a : 56 53 
74 1 33 35 38 59 16.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.560.754 lei. din care 
497.239 lei, report la catego
ria 1.
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Ceea ce s-a petrecut, 
miercuri seara, pe stadionul 
Heysel este de-acum cunos
cut : fotbaliștii noștri au pier
dut această partidă cu 4—1, re- 
fuzîndu-i antrenorului (și nu 
numai lui) satisfacția — com
pensatorie și stimulativă pen
tru viitorul apropiat — de a fi 
urmărit un joc bun. Este o 
insatisfacție cu atît mai mare 
cu cît, în pofida scorului lejer, 
la care și-a apropriat final
mente victoria, reprezentativa 
Belgiei s-a comportat sub po
tențialul de care este capabilă 
și care i-a permis să obțină, 
în ultimii ani, succese în șir. 
Rezultă acest adevăr din nu
meroasele acțiuni ale gazdelor 
eșuate în treimea de mijloc 
din cauza paselor defectuoase 
și, consecință firească, din nu
mărul mic al fazelor de gol 
create la poarta adversă, ca și 
din aprecierile confraților de 
specialitate. Așa de pildă, 
Christian Hubert, de la „Derni- 
fere Heure", pune puțină surdi
nă la bucuria provocată de a- 
cest rezultat, scriind, între al
tele, următoarele : „In pofida 
acestui bilanț de ansamblu, 
foarte pozitiv, noi nu vom da 
frîu liber optimismului pentru 
simpla rațiune că opoziția par
tenerului nu poate fi totuși 
comparată cu aceea pe care 
compatrioții noștri o vor în- 
tîîni, la 13 iunie, la Barcelona, 
din partea Argentinei". ...„Ar 
fi abuziv să pretindem, scrie și 
Jacques Thibaut in „Le Soir" 
— că echipa Belgiei a făcui o 
partidă fără să facă nici cea 
mai mică greșeală, căci exhi
biția sa a cunoscut, uneori, și 
timpi morți".

Și, totuși, 1—4. Ce anume 
explică acest rezultat ? Com
portarea cu mult sub prestația 
avută de echipa națională la

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI „B"
SERIA I: Relonul Săvlneștl — 

Viitorul Mecanică Vaslui: Gh.
Manta (București), Victoria Te
cuci — Ceahlăul P. Neamț: M. 
Llcă (București), Politehnica Iași 
— Unirea Dinamo Focșani: Dan 
Petrescu (București), Delta Tul- 
cea — C.S.U. Galați: P. Balaș 
(București), Gloria Bistrița — 
Constructorul Iași: N. Voinea
(București), C.S.M. Suceava — 
F.C.M. siderurgistul Galați: P. 
Seceleanu (București), Viitorul 
Gheorghenl — C.S.M. Sf. Gheor-

ASPRA SANCȚIONARE 
A UNOR ABATERI

Comisia de disciplină a F.R.F. 
recent reorganizată, a hotărit să 
trateze cu maximum de severi
tate TOATE abaterile — protes
tele, jocul brutal, lovirea adver
sarului, atitudinile ireverențioase 
față de arbitri etc. — care aduc 
prejudicii spectacolului sportiv, 
creează în teren șl în tribune 
un climat nefavorabil desfășură
rii în bune condițiunl a unul 
meci de fotbal.

O primă dovadă în acest sens 
a constituit-o ședința de joi sea
ra, In care abaterile unor jucă
tori au fost sancționate cu toată 
asprimea, ureîndu-se pedepsele, 
în unele cazuri, pînă aproape de 
limitele maxime prevăzute de 
Regulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice. Astfel, Ilinca 
(Dacia Pitești), care în meciul cu 
Dunărea Zimnicea a bruscat pe 
arbitru, A. FOST SUSPENDAT 
PE 8 LUNI 1 Comisia a manifes
tat, de asemenea, o deosebită se
veritate față de acei jucători care 
au uitat că se află pe un teren 
de fotbal, în fața unui public ve
nit să urmărească o ÎNTRECERE 
SPORTIVA, recurgînd la gesturi 
reprobabile, lovindu-și adversarii 
numai fiindcă aceștia i-au depă
șit din punct de vedere tehnic. 
Printre cei sancționați pentru ast
fel de abateri se numără Ghlnea 
(Avintul Matca) suspendat pe 6 
etape, Băidcan (Minerul Oravița) 
— 5 etape, Vighecl (Torpedo 
Zărnești) — 5 etape.

Luînd in discuție și abaterea 
comisă de F.C. Olt în meciul de 
tineret-șperanțe cu S.C. Bacău 
prin folosirea unor fotbaliști care 
nu aveau drept de joc, a omologat 
partida cu scorul de 3—0 pentru 
Sport Club Bacău. Astfel de în
călcări ale regulamentului sînt 
surprinzătoare la o echipă care 
și-a cîștigat bune aprecieri pen
tru comportarea ei în Divizia ,,A". 
(J.B.). 

prima ei apariție (în noiembrie 
anul trecut, cu Elveția, la 
Berna) în componența actuală. 
Sînt, desigur, mai multe ele- 
mentele-cauză care au de
terminat acest eșec. Faptul 
(luat din totalitatea datelor 
statistice ale jocului) că adver
sarul a înscris cele patru goluri 
ale sale din numai cinci șuturi 
expediate, in 90 de minute, pe 
spațiul porții (dintr-un total 
de opt șuturi) vorbește, in 
primul rînd, elocvent, de modul 
defectuos în care a tratat e- 
chipa noastră, in ansamblul ei, 
FAZA DE APĂRARE. înce- 
pînd cu cei din linia întîi (ca- 
re-și uită aproape complet de 
sarcinile de pressing și de mar
caj) și încheind cu fundașii, 
ale căror greșeli, de aceeași 
natură, sînt, de regulă, irepa
rabile și, prin aceasta, mult 
mai vizibile. Așa de exemplu, 
înainte de a-i reproșa lui Mo- 
raru că s-a lăsat surprins la 
șutul expediat de la marginea 
suprafeței de pedeapsă și care 
a dus la deschiderea scorului, 
trebuie de văzut cum de a apă
rut nemarcat, în careul de 16 
m, Vcrcauteren, jucătorul bel
gian care s-a aflat la baza tu
turor celor patru goluri. Deși 
primul gol a costat destul 
(fiind înscris repede, în min. 
11, el a dat și mai mult moral 
gazdelor) formația noastră, ni
meni nu l-a luat în primire, 
în continuare, pe Vcrcauteren, 
permițîndu-i să apară, mereu, 
derutant, din linia a doua, pe 
spații libere, de unde a lansat 
— de patru ori, repetăm — 
pasa sa decisivă : la primele 
două goluri, spre Verheyen, iar 
la următoarele două spre Czer- 
niatynski, ambii făcind uz, la 
finalizare, de șuturi directe. 
„Am crezut, de fiecare dată, 
că Verheyen si Czerniatynski

ghe: K. Matei (București), Glo
ria Buzău — CJS. Botoșani: D. 
Rădulescu (București), F.C.M. 
Progresul Brăila — I.M.U. Med
gidia: M. Bercan (București).

SERIA A Ii-a: Gaz metan Me
diaș — Carpați Mîrșa: Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea), Șoimii IPA 
Sibiu — Unirea Alexandria: Gh. 
Plxvu (Constanța), Metalul Bucu
rești — Mecanică fină București: 
M. stoenescu (București), Chimi
ca Tîmăveni — Luceafărul Bucu
rești: A. Stoker (Petroșani) — 
azi, de la ora 15,30, Petrolul Plo
iești — Pandurii Tg. Jiu: N. Dl- 
nescu (Rm. Vîlcea), Energia Sla
tina — Flacăra Moreni: M. Geor
gescu (Constanța), I.C.I.M. Brașov
— Metalul Plopeni: L. Vescan 
(Aiud), Dunărea Călărași — Trac
torul Brașov: M. Dumea (Roman), 
Autobuzul București — Rapid 
București: Cr. Maghiar (Bucu
rești) .

SERIA A III-a: Minerul II ba 
Seini — C.F.R. Cluj-Napoca: I. 
Dlma (Sighișoara) — se dispută 
la Jibou, de la ora 13, F.C. Baia 
Mare — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin: I. Orzață (Brașov), Rapid 
Arad — Olimpia Satu Mare: S. 
Necșulcscu (Tîrgoviște), înfrăți
rea Oradea — Minerul Cavnic: I. 
Tănase (Tîrgoviște), Aurul Brad
— C.F.R. Timișoara: R. Petrescu 
(Brașov), Minerul Lupeni — C.I.L. 
Slghet: L. Frunză (Sibiu), U.M. 
Timișoara — Strungul Arad: I. 
Tărcan (Reghin), Someșul Satu 
Mare — Dacia Orăștle: A. Gheor- 
ghe (P. Neamț), F.C.M. Reșița — 
F.C. Bihor Oradea: Fl. Popescu 
(Ploiești).

PARTIDE ATRACTIVE Șl ÎN DIVIZIA „C“
Dintre numeroasele jocuri 

ale etapei de mîine (a 18-a) a 
campionatului Diviziei „C“. ur
mărite cu mult interes de că
tre numeroșii suporteri ai e- 
chipelor din cel de-al treilea 
eșalon, rețin atenția în mod de
osebit derby-ul prahovean Po
iana Cîmpina — Prahova Plo
iești (seria a III-a) și jocurile 
susținute în deplasare de către 
fruntașele seriei a IV-a, Por
tul Constanța și Metalosport 
Galați. Constănțenii evoluează 
la Cernavodă, cu Șoimii. iar 
gălățenii la Medgidia, cu fosta 
divizionară „B“ Cimentul. în 
seria „bucurcșteană", un atrac
tiv meci de orgoliu dintre 
I.C.S.I.M. și Danubiana. Pri

vor opri mingea inainic dc a 
șuta", se explicau, după meci, 
jucătorii noștri din ultima li
nie, acuzîndu-i, intr-un fel, 
fără să intenționeze aceasta, pe 
înaintașii noștri, în general, 
care, în partidele de campio
nat, nu-î obișnuiesc cu aseme
nea procedee tehnice, dc mare 
utilitate în fotbalul actual.

Venind vorba de șutul la 
poartă, trebuie spus că și ju
cătorii noștri s-au văzut ara
reori în această postură. Pen
tru faptul că. purtînd adeseori 
pecetea improvizației, a ha
zardului, construcția acțiuni
lor ofensive s-a oprit, de regu
lă, la 20—30 de metri de poar
ta adversă. Mai departe de a- 
ceastă distanță, puține combi
nații au dezechilibrat defensi
va echipei belgiene și doar 
două șuturi i-au creat proble
me portarului Pfaff : unul ex
pediat de Gabor în prima re
priză, iar cel dc-al doilea — 
de Țicleanu, autorul unicului 
gol reușit de formația noastră. 
Astfel au stat lucrurile și in 
ceea ce privește momentul 
ATACULUI, unde e locul să 
«punem că Bălăci, conducăto
rul de joc, de la care se aș
tepta (se insistase înainte, la 
ședința de pregătire) o limpezi
re a jocului, a înțeles să-l com
plice. Comparind comportarea 
lui Bălăci cu aceea a lui Van 
Moer, sîntem tentați să apre
ciem că în timp ce craioveanul 
a jucat bătrinește, fotbalistul 
belgian ni s-a părut un jucător 
tînăr lș... aproape 38 de ani ! 
Se impune, desigur, ca acest 
talent autentic al fotbalului 
românesc care este Bălăci să 
joace așa cum îi solicită antre
norul, cum a făcut-o dealtfel 
la Berna, unde, să ne amin
tim, a fost cel mai bun trico
lor. Sub randamentul dat în 
partida-retur cu Elveția s-au 
situat, de asemenea, Moraru, 
Rednic (miercuri mai bun în 
atac decit acolo unde ii este 
specialitatea. în apărare), Stă- 
nescu și Gabor ; ultimul prea 
comod în joc, trebuia schim
bat la repriză, nu atit de tir
ziu, cu Geolgău.

Fără să renunțe Ia jucătorii 
care, miercuri, l-au nemulțu
mit (întrucît un singur meci- 
test, primul din acest an, nici 
nu poate fi concludent), con
ducerea tehnică a echipei na
ționale va trebui să mai încer
ce la următoarele jocuri și alți 
jucători. Dealtfel, chiar antre
norii Mircea Luccscu și Mircea 
Rădulescu ne spuneau, după 
meciul de la Bruxelles, că in
tenționează să mai cheme la 
lot cițiva fotbaliști tineri, cu 
perspectiva de a îmbrăca tri
coul cu tricolor. Printre aceș
tia, pe mijlocașii Suciu de la 
Universitatea Cluj-Napoca și, 
respectiv, Balinl (Steaua), pe 
vîrful central Scrtov, de ase
menea de la Steaua, toți trei 
dînd satisfacție — după opinia 
lui M. Luccscu — în partida de 
verificare desfășurată săptămî- 
na trecută la Sibiu.

Și chiar dacă cei doi antre
nori n-au intenționat să apele
ze la alte soluții atît de cu- 
rînd (ne referim la următorul 
meci amical al reprezentativei 
noastre, programat să se desfă
șoare în ziua de 14 aprilie, la 
Sofia, în compania selecționatei 
Bulgariei), acest neprevăzut și 
nedorit 1—4, înregistrat la sfîr- 
șitul meciului cu Belgia, îi 
obligă...

Ghsorghe NICOLAESCU

mele clasate în seria a Vil-a 
Dierna Orșova și Eîecfroputere 
Craiova, joacă și ele în depla
sare, prima la Craiova, cu Con
structorul, iar secunda la Ho
rezu, cu Minerul (formație a- 
flată în zona retrogradării — 
locul 14). Tot în această serie, 
un „derby" al codașelor : Vi
itorul Drăgășani — Paringul 
Novaci. Nu este lipsită de in
teres nici partida dintre echi
pele „nr. 15“ și „nr. 1“ ale se
riei a Xl-a, adică C.I.L. Blaj 
și Industria sîrmci Cîmpia 
Turzii, partidă cu miză mare 
pentru ambele combatante. E 
de așteptat ca toate jocurile să 
se dispute într-o deplină spor
tivitate.



RULMENTUL BRASOV-RADNICKi BELGRAD, 
PARTIDA RETUR DIN SEMIFINALELE C.C.E.

LA HANDBAL FEMININ
® Nîinc, ultima etapă a turului Diviziei icmininc „AL"
• Un dcrbij de marc interes: TEDOM lași—știința Dacdu

Din nou handbal internațio
nal feminin într-o competiție 
oficială. în cadrul semifinale
lor Cupei campionilor euro
peni campioana României, Rul
mentul Brașov, susține mîine 
întîlnirea retur cu campioana 
Iugoslaviei. Radnicki Belgrad, 
în ediția de anul trecut, echi
pa belgrădeană se calificase în 
finală (a fost învinsă de Spar
tak Kiev cu scorul general de 
39—26). Brașovencele au jucat, 
duminica trecută, Ia Belgrad, 
sub valoarea lor obișnuită, ast
fel că diferența de 13 goluri 
cu care au fost întrecute va 
putea fi cu greu recuperată. 
Sigur, Rulmentul va face efor
turi în această direcție, dar 
oricum, prima șansă o deține 
Radnicki Belgrad. Partida va 
avea loc în Sala sporturilor din 
Brașov, duminică de la ora 11, 

„ATLEȚII AU ASIGURATĂ 0 ACTIVITATE CONTINUĂ",

și va fi condusă de up cuplu 
de arbitri din R. D. Germană, 
Max Wehner și Hans Ramp. 
Ca observator al F.I.H. a fost 
numit bulgarul David Davîdov.

Toț mîine se dispută și ulti
ma etapă a turului Diviziei 
„A“ de handbal feminin. Der- 
byul etapei a Xl-a îl consti
tuie întîlnirea de la Iași dintre 
TEROM și Știința Bacău, ocu
pantele locurilor I și II în cla
sament. La București, în sala 
Floreasca, de la ora 11. se în- 
tîlnesc Progresul și C.S.M. Si
biu. Celelalte meciuri : Textila 
Buhuși — Hidrotehnica Con
stanța, Mureșul Tg. Mureș — 
Universitatea Cluj-Napoca, U- 
niversitatea Timișoara — Con
fecția București. Partida Rul
mentul Brașov — Constructorul 
Baia Mare va fi reprogramată.

In cel de al doilea joc susținut
la Bucureșjî

TINERELE BASCHETBALISTE
SOVIETICE DIN NOU VICTORIOASE

Desfășurată ieri seara in sa
la Progresul din Capitală, cea 
de a doua partidă dintre se
lecționatele de tinereț ale 
României și U.R.S.S. s-a ter
minat din nou cu victoria 
oaspetelor, la scorul de 79—62 
(42—34).

După desfășurarea celor două 
partide putem remarca din rîn- 
dul tinerelor baschetbaliste ca
re au evoluat pe Froiter și Che- 
petan din echipa noastră și pe 
Sabotina, Akopian și .Teldașeva 
din echipa oaspete. Au înscris 
în meciul de aseară : Borovi
kova 18, Jeldașcva 17, Sebati- 
na 12, Kafanova 10, Mina 10, 
Mcielița 6, Agafonnikova 4, 
Akopian 2 pentru învingătoare, 
respectiv Froiter 17. Chepetan 
14, Pană 8, Simioana 8, Cristea 
4, Kloss 3, Ivănescu 2, Hoszu 
2, Pușcașu 2 și Lambrino 2. 
Bun arbitrajul perechii M. Gri
goriev și O. Vcstinian.

Marian FINCU

Azi, in ultima clapă a c. n. de Hochei (grupa „D •)

ROMÂNIA ÎNTÎLNEȘTE ELVEfll
In partida de ieri, 6-7

KLAGENFURT, 26 (prin te
lefon). în primul joc al celei 
de a șasea etape a campiona
tului mondial (grupa ,,B“) de 
hochei pe gheață, echipa 
României a întîlnit formația 
R. D. Germane, lidera clasa
mentului. Hocheiștii noștri au 
luptat cu multă dăruire, încer- 
cînd să smulgă cel puțin un 
punct valorosului lor adversar. 
Ei au condus 27 de minute, 
dar au trebuit să cedeze, pînă 
la urmă, la limită, după o 
partidă de mare luptă : 6—7
(2—1, 1—3, 3—3). Dinamismul 
fazelor și scorul strîns i-au fă
cut pe spectatori să aprecieze 
că a fost una dintre cele mai fru
moase partide ale campionatu
lui. Un meci excelent a făcut 
portarul nostru Gh. Huțan.

Scorul a fost deschis de 
Proske (R.D.G.) în mln. 4, dar 
după un minut Pisăru a ega
lat. După o serie de ratări 
(Hălăucă, Nistor, B. Naghi), în 
min. 20 E. Antal aduce avan
tajul echipei noastre : 2—1. La 
reluare, fruntașii clasamentului 
au o perioadă de dominare, e-

cu liderii clasamentului
galează prin Miiller (min. 27) 
și iau conducerea prin Proske 
(min. 28). Egalăm din nou (B. 
Naghi, min. 36). dar Bogelsach 
(min. 38) aduce din nou con
ducerea echipei R.D. Germane s 
4—3. Ultima repriză este pasio
nantă, scorul evoluînd astfel 3 
min. 47 : 4—4 (Justinian) ; min. 
50 : 4—5 (D. Peters) ; min. 53 : 
4—6 (Bogelsach) ; min. 55: 5—8 
(Pisăru) ; min. 57 : 5—7 (Fran
ke) și min. 60 : 6—7 (Solyom).

Întîlnirea a fost condusă cu 
multe greșeli de Ivan Hegediia 
(Iugoslavia) — la centru ; la 
linii, K. Ohrnik și H. Pfarr-. 
kirehner (ambii Austria).

Alte rezultate de vineri i 
Polonia — R. P. Chineză 11—4 
(4—2, 4—2, 3—0) ; Norvegia — 
Olanda 6—4 (3—3, 2—1, 1—0) k

Competiția se încheie sîm- 
bătă (n.r. : azi) cînd sînt pro
gramate jocurile : R. P. Chi
neză — Olanda, Elveția — 
România, Polonia — R. D. 
Germană și Austria — Norve
gia.

Călin ANTONESCU

dLclară Primo Nebiolo, președintele I.A.A.F.
ROMA (Agerpres). — în- 

tr-un recent interviu, președin
tele Federației internaționale 
de atletism (I.A.A.F.). Primo 
Nebiolo, referindu-se la compe
tițiile atletice în sală, a apre
ciat că acestea contribuie în 
mod evident la dezvoltarea a- 
tletismului. Dealtfel, a arătat 
președintele I.A.A.F., forul a- 
tletic internațional intențio
nează să organizeze, în 1985, 
un campionat mondial „indoor“, 
o serie de țări arătîndu-se in
teresate. de pe acum, de or
ganizarea competiției. Campio
natul mondial în aer liber, ce 
va debuta în 1983, campionate
le europene, o dată la 4 ani,

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• Secretariatul Federației 

Internaționale de Șah (F.I.D.E.) 
a comunicat că cele două tur
nee interzonale pentru campio
natul mondial feminin vor avea 
loc la Bad Kissingen — R.F.G. 
(9 iulie — 2 august) și Tbilisi 
(14 septembrie — 10 octom
brie). La aceste turnee sînt ca
lificate și Marina Pogorevici și 
Margareta Murcșan.

• înaintea ultimei runde în 
turneul feminin de la Buda
pesta conduce Fatalibekova 

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX „
(Urmare din pag. 1)

mai puternic, reușind chiar 
să-1 aducă pe Nunez în si
tuația de a fi numărat în ul
tima repriză. Probabil acesta 
a fost și motivul care i-a de
terminat pe trei dintre cei 
cinci judecători să-i acorde 
victoria lui Petrescu.

Tînărul craiovean George 
Oprișor — la prima sa parti
cipare într-o competiție de 
seniori — a reușit lăudabila 
performanță de a se califica 
în finala prestigiosului turneu 
internațional „Centura de aur**. 
In semifinală, el l-a învins 
clar la puncte pe unul dintre 

LA CÎTIVA PAȘI DE RING... a a
Lasă că și în ring spiritul sportivității domnește... Că printre 

zecile de lovituri care se schimbă rămîne, autoritară, prețuirea 
reciprocă a combatanților. Gestul iugoslavului Nuredlns Nedzard, 
în gala de joi seara, întruchipează frumoasa ținută a pugilis- 
mulul. E3 a ridicat mîna adversarului său, francezul Patrick 
Magnetto, la jfîrșitu, luptei, în semn de recunoaștere a su
periorității șl a victoriei. Dar trebuie să mai faci numai cițiva 
pași — din imensa sală a întrecerilor — In vestiarele boxeri
lor șl vei găsi o veritabilă lume a prieteniei șl considerației, 
mutuale. Pugillștli care nu vor fi chemați foarte repede în 
ring fac schimburi de insigne, trec peste handicapul necu
noașterii limbii prin semnele care spun adeseori mal mult 
declt cuvintele, Antrenorii — unii se cunosc de zeci de ani — 
schimbă impresii, deapănă amintiri, fac comentariile cele mai 
rapide ale partidelor încheiate. Printre toți, oficialii însărci
nați cu asigurarea cursivității galelor aleargă încolo șl încoace, 
chemînd în sală perechea căreia îl vine rîndul, dueînd mă
nușile în vestiarele repartizate echipelor, anunțînd arbitrii care 
urmează să oficieze.

„De ce veniți cu atîta fidelitate la edițiile «Centurii de aur»
— l-am întrebat pe ziaristul italian Duilio Fenara, care are 
la activ zece, prezențe la cele unsprezece ediții organizate pînă 
acum ale impozantei competiții pugilistlce. „Pentru că imi 
place valul de tinerețe pugillstică apăruț la fiecare ediție, pen
tru că m-a cucerit, dintru început, atmosfera amicală pe care 
gazdele știu să o creeze, pentru că am admirat mereu orga
nizarea fără reproș a federației române și pentru că mă simt 
ca acasă printre spectatorii plini de temperament, sensibili, 
cu adevărat amici ai boxului. Iată de ce mi-am propus să 
nu mai lipsesc de la nici o ediție. Mi-am ținut promisiunea 
față de mine însumi și nu regret de fel“. Dacă ar fi numai 
asemenea cîștigurl și „Centura de aur** ișl justifică din plin 
existența. Dar e numai atît 7

Eftimie IONESCU

„Cupa Mondială** la maraton și 
„Cupa Europei**, precum și a- 
cest nou creat campionat mon
dial pentru juniori, a spus 
Primo Nebiolo, alcătuiesc un 
calendar bine structurat, atleții 
de înalt nivel au asigurată o 
activitate competițională con
tinuă, iar pericolul profesionis
mului este astfel îndepărtat.

în privința mult discutatei 
probleme a dopajului, Primo 
Nebiolo a arătat că federația 
internațională va lua în conti
nuare măsuri în lupta anti
doping, atît prin metode edu
cative, cît și prin controale din 
ce în ce mai eficiente.

(U.R.S.S.) cu 9 p, urmată de 
Minoghina (U.R.S.S.) 9 p, Ma- 
kai (Ungaria), Nuțu (România), 
Eretova (Cehoslovacia), Cejici' 
(Iugoslavia) și Worch (R.D.G.) 
cu cite 7 p. In penultima run
dă. Dana Nuțu a remizat cu 
Makai.
• După 8 runde, în turneul 

de la Bled conduce Ostoicl 
(Iugoslavia) cu 7,5 p. Maestrul 
român Ovidiu Foișor, caro în 
runda a 8-a a remizat cu iu
goslavul Medici, ocupă locul 8 
cu 5,5 p.

cei mai buni boxeri japonezi 
prezenți la București, Hiroaki 
Takami. Cu reflexe de ex
cepție, la continuă mișcare, 
Oprișor a punctat dar cu 
directe și croșee surprinză
toare, fără să se angajeze 
nici un moment in lupta de 
aproape, căutată zadarnic, 
timp de trei reprize, de Ta
kami.

După un debut promițător 
în această competiție, Gheor- 
ghe Brumă a cedat surprin
zător de ușor (abandon în 
rundul 2) în fața lui Cristian 
Gheorghișor, după ce a fost 
numărat de două ori.

Primul finalist al categoriei 
semiușoară a devenit dina-

„Turneul celor 5 națiuni44 la rugby — ediția din 1982

IRLANDA-UN SUCCES MAI PUTIN AȘTEPTAT
,.Turneul celor 5 națiuni", la 

rugby a stat, in ediția din acest 
an, sub semnul surprizelor. Cea 
mai mare s-a numit, desigur, Ir
landa — considerată aproape una
nim, înaintea startului, lipsită de 
șansă —, după cum ambele re
zultate consemnate sîmbăta tre
cută, în etapa de final, se în
scriu în sfera acelora puțin pre
vizibile, prin prisma scorului ca
tegoric. Tresărirea de orgoliu a 
francezilor a spulberat (22—9) vi
sul reprezentativei trifoiului de a 
reuși „marele șlern* după 34 de 
ani în vreme ce galezii au înge- 
nunchiat, acasă, pe Arms Part, 
în fața scoțienilor (18—34), înfrîn- 
gere al cărei precedent în întll- 
nirile directe îl aflăm acum 20 
de ani, fiind cea mai severă, în 
palmaresul general, din toate în
registrate vreodată la Cardiff I

Mai nimic nu lăsa să se între
vadă succesul irlandez. Egala na
ționalei noastre de acum un an 
și jumătate venea cu... lingura 
de lemn după precedenta ediție a 
„Turneului", în care pierduse, 
deci, toate partidele. In plus, ea 
a fost singura reprezentativă bri
tanică învinsă (12—16) de echipa 
Australiei în recentul turneu al 
acesteia. Dar, într-o formulă În
noită în bună măsură, proverbia
la mîndrie irlandeză s-a redeș
teptat parcă: „Am așteptat înde-

CENTURA DE AUR"
movlstul Ion Stan. După două 
reprize în care arbitrilor le-ar 
fi fost greu să stabilească un 
învingător, Stan l-a depășit 
categoric în ultima pe Hara- 
lambie Sultan, silindiu-1 să 
asculte și numărătoarea arbi
trului. .. în finală, Ion Stan 
va avea o misiune extrem de 
dificilă, în compania lui Bad- 
bileg Galsandorj (R.P. Mongo
lă), calificat fără luptă, Nicolae 
Brînzei fiind oprit de medic 
să boxeze.

La categoria semimijlocie 
vom avea doi finalișți oaspeți : 
Ilario Acea (Cuba) și Piotr 
Galkin (U.R.S.S.). Primul l-a 
învins greu la puncte pe R- 
Iașarov (Bulgaria), iar Galkin 
l-a depășit destul de clar, în- 
tr-un meci foarte frumos, pe 
Lyu Bum Ilua (R.P.D. Core
eană).

Brăileanul Constantin Baltă 
l-a înfruntat curajos pe mijlo
ciul cubanez Elpidio Rodriguez 
Și a lipsit extrem de puțin să 
nu producă o surpriză. Juriul 
l-a declarat învingător (3—2) 
pe Rodriguez, dar decizia pu
tea reveni la fel de bine șl 
boxerului nostru. Valentin Si- 
laghi a avut un meci greu 
în compania tunisianului Radul 
Harbi, boxer tot cu garda in
versă și cu lovituri puternice, 
în aceste condiții, Silaghl a 
fost obligat la multă prudență, 
a punctat fără să riște contac
tul cu durul său adversar, lo
viturile lui directe atingîndu-și 
în majoritatea cazurilor țintă. 
Cornel Bălan a pierdut sur
prinzător de ușor meciul cu 
Ion Cernat. De două ori nu
mărat în repriza secundă, el a 
fost declarat învins prin infe
rioritate. Celălalt finalist al ca
tegoriei grea este Gheorghe 
Preda, care l-a depășit la punc
te, într-un meci echilibrat, pe 
cubanezul Ricardo Aviles.

Campbell îl face
lung asemenea rezultate și am 
observat cea mai mare hotărire 
printre jucători în acest an", de
clara recent, revistei „Rugby 
Post*, Ollie Campbell, uvertura 
ce l-a făcut uitat, aproape, pe 
celebrul rugbyst-fotbalist Tony 
Ward. In ceea ce-1 privește, nu 
mal puțin cunoscutul flanker 
Fergus Slattery — el a renunțat 
la banderola de onoare, purtată 
acum de talon erul Ciaran Fitzge
rald, „un jucător născut să fie 
căpitan", cum scrie presa brita
nică (desigur, apropo de rugby 
șl nu de funcția lui militară, din 
viața de toate zilele) — opina că 
cel mai important factor în ob
ținerea victoriilor l-a constituit 
forma lui Campbell. Dintre mal 
noii veniți, jucătorul de linia a 
doua Donald Lenihan este apre
ciat de rutinatul său coleg Moss 
Keane drept un cîștig de mare 
preț. Una peste alta, în ciuda în- 
frîngerii la scor de la Paris (să 
fi fost oare vorba șl de o re
laxare prematură ?), laurii pres
tigioasei competiții încununează o 
echipă cu mari disponibilități, 
concretizate în cele patru meciuri 
prin înscrierea a cinci eseuri, 23 
lovituri de pedeapsă, un drop șl 
două transformări. Cu 46 de 
puncte reușite, Campbell poate fi 
considerat nu doar un veritabil 
„penalty king", dar șl cel mai în
dreptățit candidat la doborirea 
recordului mondial de eficacitate, 
deținut momentan de scoțianul 
Andy Irvine.

SQUIBB CANTU Șl TTT RIGA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN FINALELE C. C. E. LA BASCHET

MUNCHEN, 26 (Agerpres). Echi
pa italiană Squibb Cantu a cu
cerit pentru prima oară „Cupa 
campionilor europeni* la baschet 
masculin. In finala desfășurată la 
Koln, baschetbaliștii italieni au 
învins cu 86—80 (44—39) formația 
Maccabi Tel Aviv, deținătoarea 
de pînă acum a trofeului.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • „Cursa de 24 de ore* 

de la Sebring (S.U.A.) a fost cîș- 
tigată de echipajul american com
pus din John Paul șl fiul său, 
care a parcurs 2 041 km (medie 
orară 169,350 km).

CICLISM • „Turul Campaniei* 
a revenit italianului Francesco 
Moser, care a parcurs 248,6 km 
în 6.30:08. Principalul favorit, 
Giuseppe Saronni, s-a clasat pe 
locul 5 la 1:28.

FOTBAL • In preliminariile 
„Cupei Libertadores", echipa pe
ruană Melgar a pierdut cu 0—3 
(0—1) meciul disputat pe teren 
propriu cu formația Olimpia (Pa
raguay).

HANDBAL • La Barcelona, în 
meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor" (mas
culin), Dukla Praga a întrecut 
cu 22—17 (10—7) pe H.C. Barce
lona. învingători și în primul joc 
cu 27—26, handbaliștil cehoslo
vaci s-au calificat pentru semi
finale.

HOCHEI • In etapa a 6-a a 
campionatului mondial grupa C, 
la Jaca (Spania) : Iugoslavia — 
Danemarca 7—2; Bulgaria — Spa
nia 7—3; Japonia — Franța 6—2. 
în clasament conduce echipa Ja
poniei cu 10 p.

ÎNOT • In prima zi a campio
natelor universitare ale S.U.A. 
(bazin de 25 m), la Milwaukee 
(Wisconsin), Bill Barrett a sta
bilit cea mal bună performanță

uitat pe Ward
In Anglia, acest sezon nu va fl 

uitat ușor. Și nu datorită vreunei 
comportări deosebite într-un anu
me sens. Dodge, Hare, Woodward, 
Wheeler și ceilalți necedînd. In 
fond, declt cîștigătoarei întrece
rii. Din păcate, sezonul trece In 
amintire prin marea pierdere pro
vocată de serioasa accidentare, 
într-o partidă internă, a căpitanu
lui echipei trandafirului, Bill 
Beaumont, uriașul apreciat una
nim ca tipul rugbystului ideal, ai 
gentlemanului în joc. Englezii au 
realizat cinci eseuri, 14 lovituri 
de pedeapsă și trei transformări, 
avînd cel mai bun punctaveraj 
(4-21). Egalii lor în clasament au 
fost scoțienii, meritul principal al 
acestora stînd în frumoasa „re
coltă* a eseurilor (șapte, cele 
mai multe). Irvine, Rutherford șl 
Renwick au mai punctat din opt 
lovituri de pedeapsă, trei dropurl 
și cinci transformări.

Din favorită, Țara Galilor (pa
tru eseuri, 11 lovituri de pedeap
să, două dropurl, două transfor
mări) a ajuns să împartă ulti
ma poziție cu Franța (cinci ese
uri, nouă lovituri de pedeapsă, 
un drop și două transformări), 
„cocoșii* salvîndu-și onoarea în 
ultima clipă. A scăzut valoarea e- 
chipelor lui Holmes, Evans sau 
Pearce, a lui Blanco, Rives, Pa- 
paremborde, Gabernet ? Să aș
teptăm, spre a vedea ce va mal 
spune timpul... **

Geo RAETCHI

In finala „Cupei campionilor 
europeni* la baschet feminin, 
disputată tot la Kbln, T.T.T. Riga 
a întrecut cu 78—56 (41—21) pe 
Minlor Pernik. Uliana Semenova 
a marcat 38 de puncte. Echipa 
sovietică cucerește pentru a 18-a 
oaTă trofeul.

mondială la 200 yarzi mixt cti 
1:45,00, cu o sutime de secundă 
sub vechiul record, care îi apar
ținea.

PENTATLON MODERN • Con
cursul internațional de la Pa
ris a fost cîștigat de francezul 
Joel Bouzou cu 5 450 p, urmat de 
sovieticii Nefedov 5 406 p și Ka- 
planov 5 309 p. In clasamentul pe 
echipe: U.R.S.S. 15 914 p, Franța 
15 826 p, Bulgaria 15 404 p.

SCHI • Maria Epple (R.F.G.) a 
cîștigat slalomul uriaș de la San- 
sicario (Italia) din cadrul „Cu
pei Mondiale* în 2:23,97, urmată 
de Erika Hess (Elveția) 2:24,33 și 
Christin Cooper (S.U.A.) 2:24,70.
In clasamentul final al „Cupei 
Mondiale* la slalom uriaș primul 
loc a fost ocupat de Irene Epple 
cu 120 p, urmată de sora sa Maria 
cu 110 p • La Montgenevre, în ca
drul „Cupei Mondiale", proba de 
slalom (masculin) a fost cîștigată 
de Phil Mahre (S.U.A.) cu tim
pul total de 1:39,41. In clasamen
tul general conduce Mahre cu 
309 p, urmat de suedezul Sten- 
mark cu 221 p.

TENIS • In finala turneului 
demonstrativ de la Lisabona: 
Borg — Gerulaitis 7—6, 6—5 • în 
circuitul italian, la Salerno, în 
sferturi de finală Kereticl (R.F.G.) 
— Segărceanu 4—6, 7—6, 6—0. La 
dublu, Segărceanu, Dîrzu — Ba
tes, Brown (Anglia) 6—3. 3—6,
7—6.
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