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Astăzi, In „Cupa României44 la fotbal

MECIURI ATRACTIVE
Astăzi, deci, „optimile* Cu

pei României, competiție care 
se desfășoară sub egida „Dacia- 
dei". Vor lupta, pentru un loc 
in „sferturile" competiției 
K.O., 11 formații divizionare
„A“, 4 divizionare „B“ și o re
prezentantă a celui de al trei
lea eșalon. Interesant de re
marcat că 8 echipe, adică ju
mătate din numărul echipelor 
rămase în această fază a în
trecerii, s-au aflat șl în ediția 
precedentă a Cupei, angajate in 
etapa sferturilor de finală. A- 
cestea sînt : Universitatea
Cluj-Napoca, F. C. Argeș, 
Steaua, Chimia Km. Vilcea, 
Corvinul Ilunedoăra, Universi
tatea Craiova, F, C. Constanța 
și Gloria Bistrița. O dovadă, 
desigur, a seriozității cu care 
o serie de formații privesc 
competiția nr. 2 a fotbalului 
nostru.

Dintre cele 3 partide ale 
rundei de azi a „Cupei Româ
niei", în trei se confruntă echi
pe de „A" cu „A“, în alte trei, 
„A“ cu „B", într-una „A" cu 
„C“, și în alta „B“ cu „B“. Din 
capul locului se poate vorbi, 
așadar, despre o etapă echili
brată a „optimilor". în care șan
sele de calificare în „sferturi", 
teoretic cel puțin, sînt aproxi
mativ egale. Cu excepția, bine
înțeles. a confruntării de Ia Tg. 
Jiu, unde Universitatea Craio
va, în mod normal, nu poate 
fi stopată de harnica echipă a 
minerilor din Certej, indiscu
tabil revelația acestei ediții a 
competiției.

Există, totuși, în etapa de azi 
a „optimilor" și cîteva „cape
te de afiș". Unul dintre aces
tea ar fi cel de la Tîrgovișta 
dintre campioana absolută a 
„Cupei României", Steaua, și 
F. C. Argeș, ambele într-o 
bună dispoziție de joc la ora 
actuală și cu dorința de a-șl

„CUPA CARPAȚI*1, 
CONCURSUL 

SĂRITORILOR (in apă)
Activitatea competițională a 

săritorilor va continua prin în
trecerile concursului de juniori 
dotat cu „Cupa Carpați", care 
se va desfășura, de joi pînă 
sîmbătă, în bazinul Olimpia 
din Sibiu. La competiție iau 
parte cei mai buni juniori I 
(15—16 ani) și II (13—14 ani) 
de la C.S.Ș. Triumf, Lie. 2 și 
Progresul București, C.S.Ș. și 
C.S.M. Sibiu, Crișul Oradea și 
C.S.M. Cluj-Napoca. Probele 
se vor desfășura, de la ora 9,30 
și de la ora 15, în următoarea 
ordine : JOI : trambulină 1 m

Reviriment m activitatea sportiva iilovcanâ

SPORTIVI DIN AAEDIUL RURAL 
PE PODIUAA ÎN... CAPITALĂ 
90 de profesori de educație fizică 

în fruntea acțiunilor primăverii
Răsfoind carnetul de însem

nări de la cîteva competiții 
de masă desfășurate în ultima 
vreme la nivelul Capitalei re
ținem, subliniate, cîteva nu
me de tineri care au urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere — 
Doina Ilie, la cros, și Ham
let Angclescu, la tenis de 
masă în „Cupa a 60-a ani
versare a U.T.C.", Nicușor 
Chirițescu, în finala „Cupa 
vacanței" la tenis de masă și 
alți cîțiva pe locuri secunde 
— nume cărora le găsim un.„

ÎN CADRUL OPTIMILOR DE FINALĂ
-------  PROGRAMUL Șl ARBITRII -------- 
Zalău : „U* Cluj-Napoca - F. G Baia Mare
(*t, L*da**n ; I*. Frunză — ambii Sibiu Jl I. BlrA — Agnita) 
Tirgovișt* : F. G Argeș - Steaua
(Or. Teodoreac» — Buzău ; S. Necșulescu fl I. Tănasa — ambii 

din Tîrgoviște)
Hunedoara : Chimia Hm. Vilcea - Carpați Mîrța
(M. Axente — Arad ; A. stoker — Petroșani șl L. Veacaa — 

Aiud)
Sibiu 1 F.GM. Brașov - Corvinul Hunedoara
(O Ștreng — Oradea ;Fr. Kereșteș — Tg. Mureș șl I. Dlma — 

Sighișoara)
Brăila : Gloria Buzău — Rapid București
(AL Mustițe* — Pitești ; M. Petrescu șl N. Toader — ambii 

din Brăila)
Tg. Jiu: Minerul Certej - Universitatea Craiova
(M. Neșu — Oradea ; L. Vatamanluc al M. Ștefănolu — ambii 

din Tg. Jiu)
Ploiești: Dinamo - F. C. Constanța
(FL popesea ; S. Pantellmonescu șl Al. Bădulescu — toți din 

Ploiești)
Brașov: Gloria Bistrița — C. S. Tîrgoviște
(M. Salomlr — Cluj-Napoca ; L. Maerean șl I. OrzațA — ambii 

din Brașov)
Toate partidele vor Începe Ia ora ÎS.

înscrie ta palmares, anul a- 
cesta. o performanță reduta
bilă. Nu mai puțin interesantă 
ni se pare și partida de la 
Ploiești, unde Dinamo și F. C. 
Constant* vor prefața in Cupă 
partida lor de sîmbătă, din 
campionat. Tot în categoria 
meciurilor de „A", întîlnirea 
de la Sibiu, dintre Corvinul și 
F. C. M. Brașov, oferă perspec
tiva unei întreceri de calitate. 
Meciurile de ,,A“ cu „B", Uni
versitatea Cluj-Napoca — F. C. 
Baia Mare, Chimia — Carpați 
Mîrșa și Gloria Bistrița — C. S. 
Tîrgoviște pot fi considerate 
deschise oricărui rezultat, deși 
prima șansă o au, firește, echi
pele din primul eșalon. In 
sfirșit, la Brăila, o altă specia
listă a „Cupei", Rapid, speră 
să-și asigure un loc în „sfer
turi", deși are de înfruntat, în 
Gloria Buzău, un adversar 
foarte incomod.

Reamintim că toate partidele 
de azi vor începe la ora 15 și 
că, în caz de egalitate, după 

băieți și fete ; VINERI : tram
bulină băieți și platformă fete ; 
SÎMBĂTĂ 5 trambulină fete Și 

numitor comun : „sectorul *- 
gricol Ilfov". Așadar, perime
trul de dincolo de bariera Ca
pitalei, mediul rural cu iubi
torii de sport din școlile ge
nerale comunale, din cîteva 
centre în plină afirmare — 
Periș, Buftea, Mogoșoaia —, 
cu producția sportivă a clu
bului sectorului de la Bră- 
nești. Faptul constituie o sur
priză plăcută : copii din me-

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)

90 de minute de joc, vor urma 
prelungirile (două reprize a 15 
minute). Dacă egalitatea se 
va menține și după 120 de mi
nute de joc, atunci se va ape
la, pentru departajarea învin
gătoarei, la executarea lovituri
lor de la 11 m.

PROFILURI VRÎNCENE
9 A fost cîndva un velodrom pe pămlnt... • Coritanul din 
sala de 85 m x 16 m • Speranțele olimpice ale Focșanilor
• „Modelul" Sandei Toma pentru... Los Angeles

„Și chiar crezi că ai să 
găsești ceva la Focșani, în ma
terie de sport ?“ Vocea iro
nică a amicului brăilean care 
s-a oferit să facem „în doi", 
cu mașina, drumul pînă la 

platformă băieți. Menționăm 
că va fi alcătuit și un clasa
ment (neoficial) pe echipe.

DE AZI, TURNEE 
ALE DIVIZIEI „A“ 
DE BASCHET (f)

De astăzi pînă duminică, în 
sălile Olimpia, din Timișoara, 
șl Mobila, din Satu Mare, se 
dispută jocurile turului al pa
trulea al Diviziei „A" de bas
chet feminin (grupele valorice 
1—6 și, respectiv, 7—12). Azi, 
de la ora 15, au loc partidele : 
Ia Timișoara : Universitatea 
Cluj-Napoca — Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș (în meciu
rile precedente : 5—0), Voin
ța București — Olimpia Bucu
rești (2—3), Politehnica Bucu
rești — Universitatea Timișoa
ra (5—0) ; la Satu Mare : Pro
gresul București — Carpați 
CSȘ Sf. Gheorghe (4—1), Voin
ța Brașov — CSU Prahova 
Ploiești (3—2), Crișul Oradea — 
Mobila CSȘ Satu Mare (4—1).

Sistemul național unic de selecție, 

instrument de lucru, nu sarcină facultativă!

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, 
„FRATELE MAI MIC“ AL CLUBURILOR 
DE PERFORMANTĂ DE PE LITORAL
O problemă care nu-șt 

pierde actualitatea : selecția e- 
lementelor talentate pentru 
secțiile de performanță. In a- 
ceasti direcție, aportul clubu
rilor sportive fcolare este deo
sebit de important. Pe această 
temă am purtat o discuție cu 
prof. Sorin Popescu, directo
rul C.S.Ș. 1 Constanța. De ta 
bun început, interlocutorul nos
tru a ținut să precizeze : „Sis
temul național unic de selecție 
ne conduce numai parțial spre 
acțiuni reușite, deoarece la ora 
actuală nu există suficientă 
concordanță între normele sta
bilite și alegerea cplor mai 
bune mijloace și exerciții. De 
asemenea, resimțim lipsa mo
delului pe categorii de vîrstă. 
Acest sistem s-ar putea îmbu
nătăți evident în special cu 
sprijinul direct al I.E.F.S. Mo
dificările care se impun siste
mului național unic de selec
ție sînt necesare în special la 
alcătuirea unei programe uni
tare de pregătire sportivă a 
copiilor și juniorilor".

— Cum realizați selecția la 
C.S.Ș. 1 Constanța ?

— în principal, prin formule 
clasice : asistență din par
tea cadrelor didactice ale clu
bului la orele de educație fi
zică din școlile județului. A- 
vem porțile larg deschise, si
tuație favorizată în special de 
inspectorul școlar județean, 
prof. Olga Duțu (specialita
tea : limba română). Profesorii 
noștri folosesc testele SUVA

Focșani, ca să evităm trans- 
bordările de la Bărboși și de 
la Mărășești, mă cam pune pe 
ginduri.

Iată însă că Focșanii, „ora
șul cel mic", se înalță în fața 
noastră ca o metropolă. 
Blocuri înalte, pe ambele 
părți, „ca pe Magheru". Bul
dozere... Basculante... Macara
le... Un du-te vino perma
nent... Devieri de traseu care 
ne poartă în cerc... Cum să 
ajungem la Polivalentă ? (Mă 
gîndesc că popasurile întru 
schițarea acestor profiluri au 
ca punct de reper și scurte 
escale pe la „polivalentele" 
care nu lipsesc din nici un o- 
raș, fie că e vorba de impo
zantul Galați sau de micul 
Sf. Gheorghe). In sfirșit, iată 
și Polivalenta... Iar pe trep
tele ei, surpriză, Stingă și 
Drăgăniță... pentru că la Foc
șani au venit astăzi — așa 
cum scrie pe marele afiș de 
la intrare — și Steaua și Di
namo. „Iată că n-ai venit de-

Pentru campionatele europene de judo

JUNIORII ROMANI POT CONCURA 
CD ȘANSE LA MAJORITATEA CATEGORIILOR

Juniorii fruntași din lotul de 
judo au anul acesta o misiune 
deosebită : să se prezinte cît 
mai bine la campionatele euro
pene care vor avea loc, in 
toamnă, la Tîrgoviște. Intere
sată și — deopotrivă — preo
cupată de selectionarea din 
timp a celor mai merituoși ju
doka, federația de specialitate 
a programat, la începutul a- 
nului, întrecerile republicane 
individuale și pe echipe, iar la 
mijlocul lunii martie, tot la 
Tîrgoviște, campionatele bal
canice pentru juniori (17—19 
ani).

Firește, cea mai edificatoare 
verificare s-a făcut la recen
tele întreceri balcanice, iar bi
lanțul — să recunoaștem — 
este promițător și oferă pers
pectiva participării la campiona
tele europene cu sanse la majo
ritatea categoriilor. Reamintim 

dar nu Ie consideră ca cerințe 
pentru clubul școlar. Căutăm 
In permanență să le adaptăm 
cît mai specific activității noas
tre. De un real folos în mun
ca de selecție sînt competițiile 
sportive locale, la care profe
sorii clubului au OBLIGAȚIA 
DIDACTICA să participe. Am 
numi, în special, competițiile 
școlare de atletism, baschet, 
gimnastică, handbal, volei din 
municipiul Constanța. Unitate* 
noastră organizează și compe
tiții speciale cu ajutorul pro
fesorilor de specialitate din 
școlile generale. O atenție deo
sebită acordăm, împreună cu 
C.J.E.F.S., acțiunii vaste de
clanșate, la fiecare început de 
an școlar Ia sate, în centre co
munale, orașe, acțiune finali
zată în luna mai prin manifes
tări sportive de masă organi
zate pe centre : Constanța, 
Medgidia, Hîrșova. Despre pre
zența profesorilor noștri la a- 
eeste acțiuni nu mai trebuie 
pomenit, deoarece ei sint pri
mii beneficiari. Elementele re
marcate, cu ajutorul inspecto
ratului școlar județean, sînt 
transferate la Constanța, în u- 
nitățile școlare care dispun de 
condiții, cantină și cămin. Fi
rește, același lucru îl fac și co
legii de la C.S.Ș. 2 Constanța.

— Cum apreciați inițiativa 
M.E.t. de a înființa cercuri 
sportive la clasele III—IV, cu

Mihai! VESA

(Continuare în pag 2-3) 

geaba — spune, cu o undă 
de ironie, amicul șofer. Ai, 
oricum, cel puțin un interviu".

La C.J.E.F.S., care e chiar 
„în întreprindere", adică în 
spatele Polivalentei, s-au adu
nat „bătrînii" orașului. Pen
tru „nea Bidu", care a lepă
dat de mult ghilimelele, isto
ria sportului focșănean nu are 
nevoie de catastife : el a 
trăit-o încă de la început. Tot 
el e și „secretarul" comisiei 
care face propuneri pentru 
„topul celor zece". Iată-1, în 
formă finită, adică într-o for
mă supusă, abia acum, con
testațiilor...

1. Corneliu ION (tir)
2. Ion CERNAT (box)
3. Gheorghe GHEORGHIU 

(canotaj)
4. Elena VERDEȘ (volei)
5. Paul COPU (atletism)
6. Gabriel GEORGESCU

(atletism)
7. Alexandru MERICA

(atletism)
8. Marcel SIMION (gimnastică)
9. Ștefania MARIN (gimnastică)

10. Pompiliu IORDACHE (fotbal)
Moș Bidu privește lista cu 

și fără ochelari, de parcă s-ar 
afla în fața unui tablou „bun 

loan CHIRILA 

(Continuare în pag 2-3)

că Silviu Lazăr (cat. superușoa- 
ră) Ilie Șerban (semiușoară), 
Stefan Nagy (ușoară) și Atil» 
Polint (mijlocie) au cucerit titlu
rile balcanice. Doru Puțan (se- 
mimijlocie) și Emil Conchiu 
(semigrea) s-au situat pe locul 
secund, Valentin Bazon (grea), 
pe locul III.

Atît la finalele republicane 
cit și la competiția balcanică 
Silviu Lazăr (Casa Pionierilor 
Năsăud — antrenor Antonel 
Pop) a evoluat cu surprinză
toare siguranță și, îndeosebi, cu 
o acurate că tehnică impresio
nantă pentru cei 18 ani abia 
împliniți (la 16 februarie). Me
ritul său este cu atît mai mare 
eu cît, la Năsăud. secția de 
iudo din care face parte nu dis-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)



CINE E ȘI CINE NU E GOSPODAR...
Deși anotimpul rece continuă, 

£rimăvara se simte mai mult de 
i o zi la alta, invltindu-i pe 

amatorii de sport pe terenuri, In 
aerul proaspăt al stadioanelor. 
Cum arată citeva din acestea in 
București la început de sezon 7 
Răspunsul l-am aflat vizitind ci- 
teva baze sportive din Capitală.

STADIONUL METALUL - MEDIU 
AMBIANT ATRĂGĂTOR 1

acoperită, platformele de 
multifuncționale și cefe 

mese de tenis din beton 
ca... oglinda, pista de dlrt- 
nivelată, mantinela vopsită,

Drumul nostru trece adesea pe 
la complexul sportiv din Pante- 
Jlmon. De data aceasta, baza 
sportivă a muncitorilor de la în
treprinderea „23 August" a apă
rut schimbată la față : s-au în
cheiat lucrările de finisaj la tri
buna 
sport 
cinci 
erau 
track _______ ,
atelierele motocicliștllor renova
te, aleile șl bordurile respective 
proaspăt văruite și au fost pre
gătiți pentru plantare circa 2 000 
diverși arbuști. „Totul s-a reali
zat, ne-a explicat vicepreședin
tele clubului Metalul, Flaviu Fi- 
Up, cu ajutorul sportivilor și su
porterilor acestora, care au parti
cipat, In orele de răgaz, la acțiu
nile gospodărești de primăvară. 
Se cuvine să subliniem aportul 
adus de conducerile șl membrii 
secțiilor de motocicllsm, atletism 
șl canotaj, in frunte cu antreno
rii Cornel Voiculescu, Geta Du
mitrescu și, respectiv, Stelian 
Petrov".

Complexul sportiv al clubului 
Metalul (președinte — Ion Sa- 
va), care se întinde pe o supra
față de 24 de hectare, se va 
îmbogăți în acest an, prin iden
tificarea și valorificarea resurse
lor proprii, cu un nou teren de 
fotbal, un parc de mașini, cinci 
boxe pentru motocicliști, o plat
formă de intrare și ieșire de pe 
pista de dirt-track, trei puncte 
comerciale, iar lacul pentru ca
notaj va fi dotat cu un hangar 
pi un bac de antrenament. Nu 
nl s-a spus însă cînd vor apărea 
șl acele instalații sanitare, strict 
necesare spectatorilor.

DIVIZIA DE TINERET LA BASCHET
In cadrul primelor turnee ale 

celui de al treilea tur al Diviziei 
de tineret la baschet, au fost con
semnate următoarele rezultate : 
MASCULIN, SERIA I (în Capita
lă) : Academia militară — Poli
tehnica București 87—85 I), Po
litehnica București — Universita
tea II Cluj-Napoca 8G-75, Poli
tehnica Timișoara — Chimia Cra
iova 50—76, CJS.Ș. Știința Mediaș 
— Politehnica Timișoara 87—72, 
Chimia Craiova — Comerțul 
*»—72, „U" Cluj-Napoca — Sticla 
Bistrița 68—31. Pe locul I în cla
sament : Politehnica București. 
(Octavian GUȚU — eoresp.). SE
RIA A n-a (la Iași)>: I.C.I.M. 
Brașov — Știința înv. Ploiești 
55—71, A.S.A. Bacău — Mecanica 
fină București 68—79, C.S.U. O- 
țelul Galați — Automatica Bucu
rești 68—78, Politehnica C.S.Ș. U- 
nlrea Iași — Electrica Fieni 104— 
53, Electrica — C.S.U. Galați 
•6—78, Mecanica fină — I.C.I.M. 
78—76, Automatica București — 
Automatica Alexandria 787-75, Ști
ința Ploiești — Politehnica Iași 
78—119, Automatica Alexandria — 
Electrica 60—70, I.C.I.M. — A.S.A. 
69—76, Politehnica Iași — Meca
nică fină 101—65, C.S.U. Galați — 
C.S.U. Ploiești 132—117. Pe locul I 
în clasament : Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași. (Dumitru DIACO- 
NESCU — ’ eoresp.). FEMININ, 
SERIA I (la Rm. Vîlcea) : I.E.F.S. 
CJȘ.B. București — C.S.Ș. C.FJt.

PROFILURI VRÎNCENE
.(Urmare dirr pag. 1)

de restaurat". Și* nu pare de 
loc nemulțumit : „Un campion 
•llmpic, Corneliu™ știți bine 
eă, exceptindu-1 pe Patzaichin, 
toți campionii noștri olimpici 
de la Moscova sînt moldoveni... 
Un bronz european la box, a- 
dică Ion Cernat — cîștigător 
al „Centurii" — „musca Ia a- 
r»t“ Gheorghe Gheorghiu, cum 
•pun cei răutăcioși, dar eu zic 
eă nu-i puțin lucru să ții bar
ca în echilibru, la Santa Cat
harina, cu doi uriași ca Tudor 
și Ceapura... Ileana, voleiba
listă internațională... Copu, de 
„națională" și el... Gabriel, 
„primul peste 16 metri la 
bilă"... Merică, secundul lui 
Soeter, ceea ce nu-i de colo... 
Ștefania, care a și plecat la 
Deva, la lotul olimpic... Pe 
Iordache trebuie să-1 punem, 
eă se supără Aristică (n.r. an
trenorul Ghiță), adică omul 
care ne ține in „B“, și Încă 
departe de felinar..."

CE 
ȚA ? 
după 
adică 
ceava 
mii cinci venim. Am o echipă 
tinără, cu băieți dispuși să 
tragă — fotbalul de aici ince- 
pe ; „plasele" ni le dau mereu 
In primul rind cei cu fițele

ZICI, ARISTICĂ GHI- 
„Zic că ne-ați prins 

. „săptămîna menghinei", 
după jocurile de la Su- 
și Iași, dar tot în pri-

Vizitind cit ev a baze sportive bucureștene

RENOVĂRI DIN... MERS
Primăvara a bătut și în gea

mul clubului sportiv al muncito
rilor de la întreprinderea Acu
mulatorul. Cele patru încăperi 
ale clubului, cindva birouri 
vechi, care urmau să fie demola
te, au fost transformate de tine
rii de aici, prin muncă patrio
tică, într-o sală de tenis de ma
să și una de șah, unde acum se 
desfășoară o activitate non-stop. 
„A trebuit să întrerupem doar 
citeva ore concursurile din ca
drul „Daciadei", ne-a informat 
tînărul secretar al asociației spor
tive, Ionel Lăzărescu, pentru a 
schimba linoleumul de la sala 
de tenis și pentru a zugrăvi și 
vopsi mobilierul. Pentru sala de 
șah am confecționat, cu ajutorul 
iubitorilor de sport de la secția 
de întreținere, opt mese din re
surse proprii.

în prezent, s-a trecut la pregă- 
triea toaletei terenului de fot
bal, unde urmează să se repare 
cabinele, pista de atletism cu pa
tru culoare : se are în vedere 
continuarea lucrărilor de amena
jare a unui teren de tenis, o 
veche doleanță a tinerilor mun
citori.

ACȚIUNI... NEFINALIZATE
Filatura română de bumbac 

are un complex sportiv format 
din terenuri de fotbal, handbal, 
volei și pistă redusă de atletism cu 
patru culoare. Sînt întreținute co
respunzător și dotate cu apara
tură regulamentară, spații pen
tru sport care sînt folosi
te ^i de membrii asociați
ilor întreprinderea de ma- 
șini-unelte, Postăvăria română, 
Industria bumbacului și Torentul. 
Tot aici au loc unele dintre com
petițiile de amploare organizate 
în sectorul 2 al Capitalei, pre
cum și concursuri pentru trece
rea probelor complexului „Sport 
și sănătate". Fiind solicitată atît 
de intens, s-a simțit nevoia ex
tinderii ariei bazei sportive și 
îmbunătățirea condițiilor de pre
gătire și concurs. Astfel, cu 
vreo doi ani în urmă, s-a luat 
Inițiativa amenajării unul teren 
de tenis solicitat de oameni de 
diverse vîrste și profesii.

c.s.ș.
- C.S.Ș. 1 Alfa O-
C.S.Ș. Universitatea 

Textila 
Bucu- 

Salonta 
C.S.Ș.

Craiova 67—33, Politehnica D 
C.S.Ș. 2 București — C.S.Ș. C.F.R. 
Constanța 97—65, C.S.Ș. Chimia 
Rm. Vîlcea — ICEMENERG Bucu
rești 77—58, ICEMENERG — C.F.R. 
Craiova 62—50, I.E.F.S. C.S.Ș. — 
Politehnica 91—73, Chimia — P.T.T. 
București 92—55, I.E.F.S. C.Ș.B. — 
ICEMENERG 79—66, P.T.T. — 
C.F.R. Craiova 54—49, Chimia — 
C.F.R. Constanța 77—43, C.FJt. 
Craiova — C.F.R. Constanța 
45—54, ICEMENERG — Politehnica 
69—60, I.E.F.S. C.Ș.B. — P.T.T. 
77—50. Pe locul I in clasament : 
I.E.F.S. C.S.Ș. București. (Sorin 
GIOBNOIU — eoresp.). SERIA A 
n-a (la Tg. Mureș) : C.S.Ș. Vo
ința Reghin '
radea 82—93, 
n duj-Napoca —’ C.S.Ș. 
Gheorghenl 92—79, Rapid 
rești — C.S.Ș. Metalul 
79—31, Voința Tg. Mureș — ___
Mătasea Deva 94—42, Mătasea — 
Universitatea 45—65, Rapid — Vo
ința Reghin 88—43, Metalul — 
Textila 53—70, Alfa — Voința Tg. 
Mureș 60—82, Voința Reghin — 
Metalul 55—43, Textila — Mătasea 
82—48, Universitatea — Alfa 
76—75, Voința Tg. Mureș — Rapid 
76—97, Metalul — Mătasea 46—25, 
Alfa — Textila 66—74, Rapid — 
Universitatea 86—63, Voința Re
ghin — Voința Tg. Mureș 66—97. 
Pe locul I în clasament : Rapid 
București. (Constantin ALBU — 
eoresp.).

mă 
ve- 

Mai 
pu-

— încerc să fac și eu un mo
tor în patru timpi, că ăsta e 
4—4—2-ul, altfel degeaba îi a- 
șezi... de așezat e ușor, de a- 
iergat e mai greu... Copiii 
ascultă. Știu ei că n-am 
nit cu pluta de la Bacău... 
știu că nea Aristică ar fi _ 
tut să se întoarcă Ia Bucu
rești, că-i de-acolo, dar, uite, 
s-a întîmplat să-l placă Mol
dova, și așa, ca dintr-o joacă, 
a rămas 18 ani la Bacău și e 
de cițiva ani buni Ia Focșani, 
care e un oraș mic, dar ini
mos... în ceea ce-I privește pe 
Iordache, eu zic că e bine 
pus... văd că a deschis scorul 
în jocul cu Jiul... și nu e u- 
șor să dai gol, așa, pe nepusă 
masă, după ce ai stat eu pă
tura pe tine, atîta timp, pe 
banca rezervelor".

SE SPUNE CĂ NU AVEȚI 
TRADIȚIE ÎN SPORT. „Olea
că tot avem — sare moș Bidu.
— S-a făcut ceva bi-ciclism în 
Focșani, prin *24, Ia „Fulge
rul", am documente... Era în 
oraș o pistă înclinată, de pă- 
mînt bătătorit... O făcuseră 
doi frați entuziaști, Zamfires- 
cu, din neamul lui Duiliu... 
Fotbalul a apărut în 1916, Iar 
„Gloria Vrancei" s-a născut 
exact acum 50 de ani... poate 
ar fi bine să scoatem un pro
gram mai plinuț, ca să afle și 
copiii lui Aristică Ghiță cam 
ce au făcut și ăi bătrini".

r'

MICI NEGLIJENȚE ?
La stadionul Flacăra roșie de 

pe Calea Dudești, unde au loc 
multe dintre întrecerile sportive 
ale muncitorilor de la întreprin
derea de încălțăminte cu același 
nume, noua tribună metalică (cu 
o capacitate de peste 2 000 de 
locuri) proaspăt vopsită, făcea 
notă discordantă cu cea de pe 
partea op ușă din lemn, deterio
rată grav de intemperiile vremii, 
cu gardul împrejmuitor rupt în 
mai multe locuri, cu panourile 
de la intrarea în stadion de pe 
care ploaia și ninsoarea au șters 
îndemnurile adresate oamenilor 
muncii de a face sport. Și încă 
ceva : și aici, ca șl la comple
xul sportiv Metalul, nu există u’n 
grup sanitar destinat spectatori-

Să fie vorba doar de... mid ne
glijențe ?

Traian IOANIJESCU

Din problemele campionatului de rugby

ECHIPA SPORTUL STUDENȚESC HOTARITA 
SĂ PĂRĂSEASCĂ ZONA RETROGRADĂRII

Sportul studențesc, al doilea 
club de rugby din România (d&- 
pâ RC Grlvița Roșie), are o po
ziție precară în campionatul pri
mei divizii — locul penultim (13), 
deloc onorabil, deoarece duce di
rect in... Divizia „B". De ce o 
asemenea situație (nemulțumi
toare) la un club care reprezintă 
studențimea bucureșteană, ctad 
este știut la ce preț este rugbyui 
in ochi și in inima tineretului 
studios 7

Aparent, la RC Sportul studen
țesc lucrurile par bine așezate. 
Echipa „A“, cu 30 de sportivi in 
lot, cițiva dintre el realmente
foste sau potențiale virfuri In
acest sport, are la drmă un a- 
devărat „vulpoi", l-am numit pe 
prof. Nicolae Pădureanu, antre
nor emerit, fostul taloner inter
național de acum 30 de ani, iar 
în teren doi mari pătimași ai 
balonului oval, prof. Alexandru 
Atanasiu șl Dumitru Klîhalache. 
O altă echipă, Sportul studențesc 
n (25 de rugbyști), este in Divi
zia „B“, o conduce o altă fostă 
glorie a rugbyului nostru, prof. 
Benă Chiriac. Lotul celor 30 de 
juniori republicani (I) este pre
gătit de prof. Anton Costea, în 
timp ce pe juniorii mici (25) ti 
Îndrumă prof. Ion lacob. Mal 
sînt și copiii — circa 40, de la 8 
la 14 ani, — care învață rugbyul 
sub supravegherea prof. Cornel 
Bosenmayer. Așadar, o piramidă 
bine structurată, care 
să asigure clubului, 
nion in primul rind, 
fruntașă în familia 
nostru. Șl totuși...

Am întreprins, recent, un son
daj printre cițiva „sportlștl" pen
tru a le afla părerea șl a des
prinde, eventual, Împreună căile 
redresării. Iată cîteva răspunsuri. 
Prof. Nicolae Pădureanu : „Echi
pa se va redresa ! Trebuie doar 
să ne înarmăm cu răbdare (pen- 
ru că-i tinără) și Încredere (de
oarece jucătoril-s buni". Arhi
tect Mihai Nicolescu, fost inter
național ,,A“ : „Și părerea mea e 
că lucrurile se vor îndrepta. 
Echipa-1 mult mai bună decît ar 
lăsa să se-nțeleagă locul din cla
sament. Noi considerăm actuala 
situație doar un simplu accident 
de parcurs". Arhlectul Andrei 
Bariton, jucător, internațional 
„A", astăzi vicepreședinte al clu-

ar trebui 
echlpel-fa- 

o poziție 
rugbyului

32

ar _
Mai e Carmen Ciortan, 

*64, ca și Gabriela. Mai 
alergătoarele Liliana 
din Adj ud, Mariana

Nela Vlad, ambele din 
Irina Gheorghiu a 

Ecaterina

ASTĂZI, ÎN ORAȘUL CEL 
NOU... Pe Ungă entuziasm, a 
apărut Polivalenta si, mai a- 
les, a apărut sala de atletism, 
„unică in țară, pentru eă are 
85 m pe 16 m“. Acum, la Foc
sani, se pun mari speranțe in 
atletism, Gabriela Coteț are un 
6,22, a fost la europenele de 
juniori... nu i-a prea mers, 
„dar cu lungimea de Ia pen
tatlon ar fi putut veni pe 
trei".
născută 
sînt și 
Pala de 
Nan și 
Focșani, 
plecat la Dinamo, 
Tudor e încă acasă...

ATLETISMUL AR FI O BA
ZA DE LANSARE, mai ales 
la lungime și la semifond — 
focșănenij nu par dispuși să 
se încurte Ctl 20 de probe... 
Dar mai e tirul, locul doi la 
Balcaniadă, cu două maestre 
ale sportului. Georgiana Opri- 
șan și Vasilica Manea. „E aici 
munca instructorilor Ion O- 
prișan și Adrian Alaci.. Olga 
Rădulescu, care e acum Ia Di
namo, a ieșit din mina lui 
Alaci".

PREZENTUL ȘI, MAI ALES, 
VIITORUL... „Ce vrem să 
Spunem prin asta... Că ne 
mîndrim mai puțin cu ceea ce 
am produs cindva... de la călă
rețul Antohi, pină la gimnasta

PUNCT FINAL 
PENTRU SĂNIERII

DIN VATRA DORNEI

de închidere a sezo- 
organizarea (bună) a 

Vatra Domei, eu 
C.J.E.F.S. Suceava, 

de pe Dealul Negru

Vremea favorabilă (tempera
tură scăzută) a permis conti
nuarea activității la sanie pe 
pîrtia (înghețată natural) din 
Vatra Domei, pină la Începutul 
primăverii, cînd s-a desfășurat 
concursul 
nulul. în 
C.O.E.F.S. 
sprijinul 
pe pîrtia 
(600 m lungime) au participat 
74 de sănieri din Vatra Domei. 
Primii clasați : seniori 
Duca (CSȘ), senioare : 
Carp (Bradul), juniori 
Rusu (CSȘ), junioare : 
na Huțuleac (CSȘ),

: Vasile 
Mariana 
: Florin 
Marlle- 
băleți : 

Liviu Cepol (Pionierul), fetițe : 
Lenuța Taraș (Pionierul).

Ion CHIRILUȘ — eoresp.

bulul î „Am ajuns lntr-o situație 
neplăcută In clasament, pe ne
simțite. Am luat, e drept, uneori, 
lucrurile prea ușor. Citeva cau
ze : numeroasele accidentări (Pă- 
unescu, Paraschlvescu, Cojocaru, 
printre alții) ; apoi nu trebuie 
uitat că Ad. Stanclu, Vlad Pă- 
dureanu, Emil Ruja, Andrei Pre
da sint la primul lor campionat, 
de unde o anume lipsă de expe
riență. Acum echlpa-i bine an
trenată. Cu sprijinul tov. Eugen 
lonescu, directorul Complexului 
sportiv studențesc „Tel", benefi
ciem de bune condiții de pregă
tire. Nu ne rămîne decît să strîn- 
gem rindurile. Jucători șl supor
teri, șl totul se va termina cu 
bine". ,Nu Înțeleg — ne spune 
prof. AL Atanasiu — cum o e- 
chipă de elan se poate lăsa co
pleșită de blazare..." Iar Marian 
Gurămare (22 de ani), jucător tn 
linia a treia a grămezii, selecțio
nat acum șl In lotul reprezenta
tiv, e de părere că „S-ar cere 
«Un partea tuturor o mult mal 
mare dăruire In teren față de 
culorile echipei".

SPORTIVI DIN MEDIUL RURAL
(Urmare din pag. 1)

diul rural, pe podium în Ca
pitală 1 Cum se explică a- 
ceasta 7 Am încercat să gă
sim un răspuns intr-o discuție 
eu tovarășul Nicolae Oașe, 
prim-vicepreședinte al sectoru
lui agricol Ilfov.

Din vorbele lui Nicolae Oașe 
se degajă, parcă, caldul sen
timent al legăturilor sale cu 
oamenii ogoarelor și dorința 
de a face ca sportul să in
tre tot mai mult în viața sa
telor, angrenînd pe lucrătorii 
pămîntului în acțiuni 
zate 
dei", 
vînd 
pentru 
ceasta 
dreptat și lși îndreaptă, așa-

sub genericul 
descoperind și 
elemente de 

performanță, 
direcție

organi-
„Dacia- 

culti- 
valoare 
în a- 

și-au în-

CK3

Mariana Bibere... Acum toată 
suflorea sportivă a Focșanilor e 
cu ochii și mai ales cu ure
chile pe Ștefania Marin, care 
e în lotul olimpic de gimnas
tică, pe Daniela Toader, care 
e în Iotul olimpic de tir, și 
mai ales pe Luciana Druțu, 
care e tn lotul olimpic de ca
notaj, încă înainte de a se fi 
urcat tn barcă. Se spune că 
Luciana are cel puțin datele 
Sandei Toma.„ Numai de-ar a- 
vea și sufletul ei-.*

întreprinderea de torlsm.
hoteluri șl restaurante 

organizează
„BALUL FLORILOR"

la Poiana Brașov, ta 3—4 
aprilie.

Se asigură : 
cu autocarul, 
masă la hotel de catego
ria I, cină festivă. Preț : 
350 lei.

înscrieri și
la filialele de turism din: 
București, str.
nr» 14, str. Tonltza nr. 13, 
Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35, Bd. Republi- 

“ ' Moșilor 
Gri viței 
cultură

transport 
cazare șl

informații

Mendeleev

cii nr. 68, Calea 
bloc 55 bis, Calea 
nr. 139, Casa de 
din Buftea.

ȘTIRI DIN
locurile 5—8 șl 9—12 din 
campionatului masculin al 

divizii. Astfel, turneul 
locurile 5—8 se va dis-

• F.R. Volei a hotărît două 
modificări privind datele șl locul 
de desfășurare a turneelor finale 
pentru ' " ~ ~
cadrul 
primei 
pentru 
pută Intre 7 și 9 aprilie la Bala 
Mare (nu la Brăila), iar cel pen
tru locurile 9—12 
pentru perioada 
(Focșani).
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li

amtoat 
aprilie

a fost 
11—13

baraj pentru• Turneele de 
promovare în divizia maximă stat 
programate în perioada 21—25 a- 
prilie la Cluj-Napoca (feminin) 
și în perioada 27 aprilie — 1 mai 
la Piatra Neamț (masculin). Par
ticipă cîte 6 echipe (primele două 
clasate în seriile campionatului 
diviziei secunde). Pentru promo
vare în „A", primele 4 clasate 
vor susține apoi un turneu-retur, 
cele mai bune două echipe femi
nine și două masculine urm în d
să activeze din toamnă în primul 
eșalon.

ta
Pi
Pi

• Faza de zone a Concursului 
republican de juniori n (mascu-
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Ce-am putea reține, în conclu
zie 7

La RC Sportul studențesc nu 
lipsesc valorile, nici condițiile. 
Sigur, multele accidentări, difici
la pregătire în comun (studenții 
rugbyști fiind răspîndiți în mujic 
facultăți), faptul că de la echipă 
au plecat jucători ca Mircea 
Paraschiv — la Dinamo, Alexan
dru Rădulescu și Titus Toader 
— la Steaua (pentru a da doar 
cîteva exemple), fără a se recu
pera în schimb pe un Octavian 
Moraru sau pe un Andrei Pon- 
gracz (studenți care joacă la Gri- 
vița Roșie), constituie ceea ce 
numim „cauze obiective". Sîntem 
convinși, totuși, că situația actu
ală poate fi depășită printr-un 
intens efort comun, printr-un spi
rit de mai mare responsabilitate. 
Toți cei care iubesc „Sportul 
studențesc" au datoria să strîn- 
gă rfndurile și să îndrepte cu 
toată, energia corabia rugbyștilor- 
studenți spre ape mal liniștite, 
unde nu răzbat furtunile retro
gradării...

Dimitrie CALLIMACHI

la
de iarnă, fa-

Capitală, un loc I (Ni- 
Chirifescu — Buftea), 3
II și 4 locuri III ; la 

și biatlon, elevii ''prof.
Constantinescu, de la 

Ion Bosea, locul 8

&
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dar, atenția Consiliul sectoru
lui și activiștii sportivi de 
aici. Iată doar una dintre cele 
mai inspirate măsuri clubul 
de la Brănești are 4 antre
nori care, o vreme și-^u li
mitat activitatea doar la „se
diu", ca să spunem așa. A- 
cum ei și-au extins cimpul 
de lucru, Piud repartizați să 
spriiine activitatea în diferite 
tune ale sectorului : Geo Bă- 
dulescu, la Buftea, Ion Dima, 
la Periș, Ninel Steriade, in 
comuna Voluntari (4 300 elevi), 
Aurelia Holub, la Mogoșoaia 
și Buftea — cu toții punîn- 
du-și astfel 'priceperea și ex
periența in organizarea acti
vității sportive de masă in 
centrele de comune, la liceele 
din aceste localități și, mai 
ales, căutînd talente pentru 
sportul de performanță în 
școli puțin prospectate pină a- 
cum. Rezultatele ? La cele a- 
mintite în primele rinduri pot 
fi adăugate : numeroase între
ceri de masă ale „Daciadei" 
în comune și sate, de la care 
se îndreaptă pe drumul afir
mării : 10 tineri de la Periș, 
calificați la București pentru 
finala pe țară la cros ; în 
„Cupa vacanței" 
za pe 
cușor 
locuri 
schi 
Mihai 
Brănești, 
pe țară și Ion Papaneci, locul 
10 ; Florian Bușu și Const. 
Banu (antr. prof. Nicolae Dra- 
goș), campioni pe Municipiu la 
orientare turistică ; echipa de 
gimnastică ritmică pregătită de 
prof. Marian Zighișan (Periș) 
locul III pe Capitală. Doar 
cîteva dintre succesele ilfove- 
nilor...

„Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat Conferinței 
pe {ară a mișcării sportive ne 
mobilizează pentru o muncă 
tot mai responsabilă, mai en
tuziastă și la un nivel cali
tativ mai bun. Aceste zile de 
după Conferință — ne spunea 
tovarășul Nicolae Oașe — sînt 
zilele starturilor în acțiunile 
primăverii : reamenajarea ba
zelor sportive, competiții de 
masă pentru toate vîrstele..."

în fruntea acestora se vor 
afla, fără îndoială, toți cei 90 
de profesori de educație fizi
că, cîți activează în sector. O 
forță de la care se așteaptă 
realizări pe măsură.-
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CENTENARII 

SPORTULUI
Frumosul festival al gheții, 

transmis duminica trecută de 
televiziune de la Cluj-Napoca 
ne-a reamintit că după frumo
sul centenar al patinajului în 
România (sărbătorit în 1972), 
iată pe malul Someșu
lui se împlinesc 101 ani 
de cînd s-a desfășurat un con
curs de patinaj în programul 
căruia figurau (spun croni
cile) : „alergare cu spatele 
înainte, cursa cu obstacole, 
sărituri în lungime și între
ceri feminine". Asemenea ani
versări obligă și ar fi păcat 
să le trecem cu vederea.

Centenarul a devenit impor
tant eveniment istoric în toa
te domeniile de activitate. 
Sportul, ca fenomen social 
modern, împlinește, în anii 
’80, douăzeci de luștri în peri
metrul mai tuturor ramurilor. 
Sfîrșitul secolului trecut a 
cunoscut apariția și recunoaș
terea publică a multor disci
pline, începutul de dezvoltare 
și expansiunea sporturilor pe 
diverse meridiane.

Iată de ce nu e de mi
rare că în zilele noastre avem 
posibilitatea să înregistrăm 
variate împrejurări centenare, 
cu aniversări care ar trebui 
să ne bucure — ca un oma
giu pentru tradiție ca un im
bold la amplificare, la progres 
continuu. In 1980 s-au împlinit 
100 de ani de la apariția pri
mei publicații sportive româ
nești, care purta, priptr-o fe
ricită coincidență, același nu- 

■dne c« și cotidianul de astăzi 
„Sportul". Anul în curs ne 
prilejuiește cîteva noi aniver
sări centenare, chiar dacă li
mitate, capabile să dea idei 
organizatorilor sportivi.

Zece decenii au trecut de i 
la disputarea primului cros pe I 
ulițele de atunci ale Bucu
reștilor (cam pe unde este 
astăzi str. Șt. Furtună); se în- 
trecuseră membrii proaspăt în
ființatei „Societăți de alergări 
pe jos", probabil primul club 
românesc de atletism. în cu- 
rind, în plină primăvară, se 
vor împlini tot 100 de ani de 
cînd a fost organizată, la 
București, cea dintîi întrecere 
cu bărcile pe lacul Cișmigiu, 
cînd, cu ocazia unei serbări 
populare, dată în scop de bi
nefacere de societatea „Ti
rul", alături de alte distracții, 
au loc și „alergări cu luntri
le" în jurul insulei „Fortuna- 
ta“. Ziarul „Românul* din 30 
martie 1882 arată că „singurul 
lucru nou în program au fost 
regatele (întreceri cu luntre)*. 
Ce-ar fi să repetăm experien
ța, sub titlul „O sută de ani 
de vîslire în Cișmigiu* ? Iată 
o idee pentru Comisia munici
pală de canotaj 1 (vib).

UNIC DE SELECȚIE
C. Cojocarii, C. Hanganu și alții, 
dar care, fără ajutorul direct al 
profesorilor de specialitate din 
școlile generale nr. 1, 4, 5, 6, 
9, 10, 12, 30, 32, 36,din liceele 
„Mircea cel Bălrin“, „Emines- 
cu“, matematică-fizică 1, li
ceele industriale nr. 2, 3, 4, 5 
poate n-ar fi în situația de e- 
vidențiați. Și mai este ceva, 
dar nu în cele din urmă : TOȚI 
SPORTIVII CLUBULUI NOS
TRU SÎNT ELEVI FOARTE 
BUNI LA ÎNVĂȚĂTURĂ, con
diție egală cu talentul in spor
tul respectiv în momentul se
lecției. Clubul sportiv școlar 
nr. 1 din Constanța se consi
deră permanent fratele mai 
mic al cluburilor noastre de 
performanță — FARUL, HI
DROTEHNICA, CHIMPEX —, 
iar dorința noastră cea mai 
mare este ca și acestea să ne 
trateze, totdeauna, de pe pozi
ția... fratelui mai mare, cu 
sprijin și ajutor.

I
I
J„TOPUL“ DIVIZIEI „A“

După desfășurarea partidelor etapei a 22-a, „Topul" Diviziei „A“ 
a înregistrat alte două pierderi cantitative, prin ieșirea lui Șle- 

Ifănescu (ca urmare a unei evoluții sub nivelul celei anterioare 
din acest retur) și M. Marian (suspendat o etapă pentru acumu
larea a două cartonașe galbene). Deci, din acest catalog al con- I stanței (cuprinde jucătorii ale căror nume au fost trecute cu ma
juscule în casetele tehnice) mai fac parte doar 4 divizionari „A“ : 
Anghel, Ciocan, lordănescu și Șoarece. Ei sînt singurii care au I reușit performanța de a fi remarcați in toate cele cinci etape
ale acestui retur de campionat. In imediata lor apropiere, cu „4 
din 5“, se situează un grup destul de mare, care cuprinde 25 de 
jucători, aflat în așteptarea unui „accident" al celor 4 pentru a I intra în „Top", clauza regulamentară fiind, atunci, a numărului
cel mai mare de remarcări.

I CLASAMENTUL 
| RETURULUI

1. CORVINUL 5 3 11 9-3 7 1. DINAMO +10 (+19)
2. Steaua 5 3 11 8-2 7 2. Univ. Craiova + « (+31)
3. F.C. Const. 5 3 11 8-5 7 3. Corvinul + 5 (+19)
4. F.C. Argeș 5 2 2 1 6-2 6 4. F.C. Olt + 5 (+ 8)
5. F.C. Olt 5 3 0 2 8-5 6 5. Steaua + 2 (+ «)
6. „U« Cj. Nap. 5 3 0 2 8-6 6 6. F.C. Constanța 0 <+ 1)
7. „Poli" Timiș 5 2 2 1 5-3 6 7. „U" Cluj-Napoca 0 (- 3)
8. C.S. T-viște 5 3 0 2 4-5 6 8. S.C. Bacău 0 (- 8)
9. Univ. Craiova 5 2 12 11- 4 5 9. U.T.A. — 1 (- 6)

10. Dinamo 5 2 12 6-5 5 10. Jiul — 1 (- 7)
11. Jiul 5 2 12 4-5 5 11. F.C. Argeș — 2 <— 1)
12. Prog. Vulcan 5 12 2 5-6 4 12. Sportul stud. — 2 (- 5)

13—14. S.C. Bacău 5 12 2 6-9 4 13. C.S. Tîrgoviște — 2 (- 8)
Sportul stud. 5 12 2 4-7 4 14. F.C.M. Brașov — 3 (- 9)

15. A.S.A. Tg. M. 5 2 0 3 3-11 4 15. „Poli" Timiș. — 3 (+ 1)
16. U.T.A. 5 113 2-5 3 16. A.S.A. Tg. Mureș — 5 (- 5)
17. Chimia 5 113 2-9 3 17. Progresul Vulcan — 6 (-15)
18. F.C.M. Bv. 5 10 4 3-8 2 18. Chimia. Rm. V. — 6 (-18)

I CAMPIONATUL ECHIPELOR DE SPERANȚE
Iln etapa a 22-a a campiona

tului echipelor de speranțe, 
trioul fruntaș a obținut victorii 

Ipe linie, astfel că situația din 
fruntea clasamentului a rămas

I neschimbată. S. - C. Bacău a 
realizat acasă Bcorul etapei, 
7—0 cu Progresul Vulcan, Uni
versitatea Craiova a ciștigat

Ila limită, 3—2, dar in deplasare 
la Cluj-Napoca, In timp ce 
Corvinul Hunedoara s-a impus

Iclar, 3—0, pe teren propriu, în 
fața echipei A.S.A. Tg. Mureș. 
Dintre celelalte rezultate ale

I etapei de duminică se detașea
ză egalul (0—0) realizat de 
„lanternă". Jiul Petroșani, la

ITirgoviște, în fața unei echipe 
care In turul campionatului as
pira la primele locuri ale cla

I 
I
I

DE LA MECIURI ADUNATE
0 Cîrciumaru, tînărul 

fundaș central al Politeh
nicii Timișoara, joacă din 
ce în ce mai bine. Dumi
nică, tn meciul cu Dinamo, 

I Cîrciumaru a avut cîteva
intervenții' salvatoare pen
tru poarta lui Moise, toate 
duelurile aeriene fiind câș- 

Itlgate de el. Alături de
Păltinlșan, în linia de fun
dași ai Politehnicii, Cîr
ciumaru evoluează acum 
cu mai multă încredere, 

Iceea ce face ca randa
mentul general al întregii 
echipe să fie în creștere.
• In prima repriză a me- 

I olului dintre Politehnica
șl Dinamo, la un moment 
dat, arbitrul M. Salomir 
l-a sancționat pe Anghel 

I pentru un fault comis a-
supra lui Stănescu, mo
ment în care întreg sta
dionul a contestat decizia. 

I Prompt însă, brațul lui
Anghel s-a ridicat, semn 
că atacantul timișorean 
șl-a recunoscut vina. Un 

Igest sportiv care a avut
darul să-i liniștească pe 
spectatori și, totodată, spi
ritele din teren, jocul a- 

Ivînd, în continuare, un ca
racter normal. 0 Un alt 
fost fotbalist a debutat cu 

I succes ca arbitru de cen
tru la un meci de Divizia 
»A“: Victor Ciocan, din

„CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI"

samentului, dar care în acest 
retur are o comportare mai 
puțin convingătoare.

Iată clasamentul înaintea e- 
tapei a 23-a :
L S.C. BACAU 22 15 6 1 65-13 36
2. Univ. Cv. 22 15 4 3 78-16 34
3. Corvinul 22 15 3 4 67-26 33
4. F.C. C-ța 22 13 2 7 57-24 28
5. Dinamo 21 11 5 5 48-23 27
6. C.S. T-viște 22 12 3 7 36-31 27
7. „Poli* Tim. 22 12 3 7 44-36 27
8. F.C.M. Bv. 22 11 3 8 35-29 25
9. F.C. Argeș 22 10 2 10 28-31 22

10. Sportul stud. 22 8 4 10 31-46 20
11. „U" Cj.-Nap. 21 9 1 11 36-35 19
12. Steaua 22 6 6 10 30-48 18
13. Chimia R.V. 22 7 4 11 33-56 18
14. A.S.A. Tg. M. 22 7 2 13 25-40 16
15. Progr-V. 22 5 4 13 32-70 14
16. F.C. Olt 22 5 3 14 31-59 13
17. U.T.A. 22 5 0 17 21-64 10
18. Jiul 22 3 1 18 15-05 7

Bistrița. El a dovedit, du
minică, în timpul partidei 
S. C. Bacău — Progresul- 
Vulcan, că toate Vegulile 
de joc trebuie respectate 
fie că e vorba de echipa 
localnică, fie de cea oaspete. 
In acest sens, eliminarea 
justă a lui Andrleș, cînd 
scorul devenise egal (1—1), 
este grăitoare. 0 Cel mai 
trist om, duminică, la 
Cluj-Napoca, pprtarul cra- 
lovean Boldici, „Astăzi, 
spunea el după meci, am 
împlinit 25 de ani ! Amar 
cadou ml-am făcut !“ Era 
șl o autocritică bărbăteas
că din pa’tea portarului 
cralovean, vinovat și el la 
două din cele trei goluri. 
Spre lauda lui, Boldici n-a 
dat vina pe nimeni, d a 
fost supărat pe el. • An
trenorul arădenilor, Ion 
Pătrașcu, se confesa după 
meciul cu Sportul studen
țesc : .Echipa mea s-a 
inhibat prea mult Înaintea 
partidei. Știam formația 
gazdă dezlănțuită pe te
ren propriu șl tuturor ne-a 
fost teamă. Dar, acum 
cind am văzut că nu-i 
chiar așa, e prea tirziu. 
Cred că a mai fost și alt
ceva la mijloc : prelungi
rea stării euforice dupTi 
victoria de la Brașov". 
Fără comentarii. 0 La în

ceputul meciului F.C. Argeș 
— F.C.M. Brașov ne-a fost 
arătat în mod special ga
zonul stadionului. „Era ca 
arat, după meciul pe ploa
ie cu Bacăul. L-am spălat 
cu furtunul, am dat cu 
tăvălugul, și...«. Este drept, 
arăta excelent. Ne vorbise 
șeful bazei Ion Badea, 
unul dintre anonimii fot
balului. • Ieșirea din te
ren a lui Kallo a fost în
soțită de puternice aplau
ze, binemeritate 0 La o

fază controversată, în ca
re galeria „îl admonesta" 
nedrept pe arbitru, Băr- 
bulescu (care a jucat bi
ne) a ridicat sportiv mînă, 
lămurind situația 0 „Foar
te bine Neșu, foarte bine". 
Exclamația aparține unui 
grup de arbitri piteștenl, 
în frunte cu Gb. Scărlă- 
tescu și a fost rostită de 
mal multe ori, chiar cînd 
fluiera împotriva gazdelor 
șl galeria... „lua foc". In
tr-adevăr fostul jucător 
clujean Mircea Neșu (ac
tualmente medic la Băile 
Felix) a arbitrat fără 
cusur, dovedind cum se

Dragoste pentru fiu, meserie ți fotbal. A unei 
singure persoane, tn același timp tată, crainic- 
reporter și îndrăgostit de fotbal. Are un nume 
bine cunoscut și apreciat. Se numește Nicolae 
Soare.’ Pătimaș reporter „pe viu“, etapă de 
etapă, in campionatul nostru.

Vn alt Soare, tot Nicolae, fiul crainicului, i-a 
făcut duminică o mare bucurie tatălui său. A 
inserts cele două goluri tn partida de speranțe 
Steaua — F.C. Olt 2—0. virf de atac talentat, 
o adevărată promisiune, fiul pășește pe drumul 
marii speranțe a tatălui. Această speranță — 
ați ghicit — este ea să se tntllnească amtndoi. 
Intr-un cadru oficial, Intr-un meci ctt mai... 
important, cei doi Soare. Fiul, tn rol de vtrf de 
atac al unei echipe renumite, tatăl, crainic al 
acestui meci „de vis".

Față de această omenească ți atit de fru
moasă speranță, nu avem decit o urare : mult 
succes, Soare 1

J04C4 DE ...A JUCA
Nici un lucru nu poate fi 

făcut (BINE SAU FOARTE 
BINE) fără muncă, fără dis
ciplină, fără permanenta do
rință de autodepășire. sînt 
adevăruri probate de viață, 
în toate domeniile de activi
tate. Un mare pianist nu a- 
junge la perfecțiune decit 
prin sute și mii de ore pe
trecute în fața pianului său. 
Un mare actor nu poate (Sau 
nu putea) deveni mare — și 
teatrul nostru are atîția ar
tiști mari — fără a dobîndi o 
mare profeslonalitate, fără a 
munci continuu în vederea 
perfecționării.

Așa stau lucrurile
ți în sport. Șl cîteva 
nume vor susține a-
flrmațlile : lolanda
Balaș, Lia Manoliu,
Nadia Comăneci, Ilie 
Năstase, toți marii 
noștri campioni de ieri
șl de azi. Printre explicațiiît. 
succeselor lor, alături de ta
lent s-au aflat MUNCA, SE
RIOZITATEA, PERSEVEREN
TA.

Dar în fotbal 7 In fotbalul 
mare 7 Talentul Iul Pelă, de 
pildă, s-ar fi dus în van fără 
miile de ore de repetări, fără 
viața sportivă, fără trăirea 
momentului de joc în toată 
ființa sa.

La noi, însă, pentru mulți 
(din păcate) fotbalul, sportul 
atît de Iubit de milioane de 
oameni, este mal mult o joa
că șl nu un joc. A venit 
moda antrenorului-jucător și 
te întrebi : cind antrenează și 
cînd se antrenează 7 Alții, ba 
joacă, ba nu joacă. Iată un 
caz : Cheran. a fost un ex
celent jucător, model de con
duită, disciplinat și dîrz, co
rect. A jucat. S-a făcut an
trenor secund la Chimai Rifi. 
Vllcea. Dar nu mal vrea să 
fie antrenor. Vrea să joace. 
Șl la cei aproape 35 de ani,

ȘTIRI, ȘTIRI,
0 GALAȚI, 30 (Agerpres). — în 

municipiul Galați a fost Inaugurat 
un nou șl modern stadion. Pur- 
tlnd un nume-slmbol : „Oțelul", 
noul stadion are o capacitate de 
18 000 locuri și este dotat cu 
vestiare pentru sportivi, cabine 
de transmisie, tabelă electronică, 
precum și cu un bazin dă înot. 
De notat că la realizarea acestei 
moderne baze sportive au contri
buit prin muncă patriotică peste 
10 000 de slderurgiștl gălățeni, alți 
numeroși tineri din municipiul 
dunărean. Cu prilejul inaugurării 
noului stadion s-a disputat meciul 
amical de fotbal dintre echipele 
Bapld București și Metalosport 
Galați. Partida, la care au asis
tat circa 15 000 de spectatori, s-a 
încheiat cu «corul de 3-2 (2—0) 
In favoarea fotbaliștilor feroviari. 

lată, duminică a jucat iar. 
La ce nivel 7 Nivelul scăzut 
al Diviziei „A“ li permite să 
revină iar pe gazon.

Alt caz : Florin Grigore. A 
fost o mare speranță cind ju
ca la C.S. Tîrgoviște, a ajuns 
și în lotul național (să nu 
mal vorbim de lotul de tine
ret, de cel studențesc, deși 
nu era student și nu termi
nase nici liceul). S-a transfe
rat la Sportul studențesc. Și 
la Tîrgoviște făcea mofturi, 
dar la Sportul a depășit mă
sura. S-a supărat șl n-a mai 
meat. A plecat la Tîrgoviște, 

amăgindu-i pe cel de 
acolo că vrea să re
vină. A stat pe tușe, 
s-a plictisit și a ve
nit din nou la Spor
tul. Și a jucat. Cum? 
Nu la nivelul arătat în 
urmă cu 2—3 ani. Cum 

s-ar spune pierdere de timp 
șl pierdere de valoare și ran
dament. Dar antrenorii șl clu
bul îi admit mofturile, nive
lul fotbalului ii permite să 
joace cînd vrea și cum vrea.

Unii spun că această stare 
de lucruri s-ar datora și lip
sei de jucători de valoare. E 
o bauză/ Dar ce clștigă fotba
lul, progresul fotbalului prin 
Florin Grigore 7 Șl nu e sin
gurul exemplu. Bozeșan și 
Petcu (Rapid), cîndva mari 
speranțe, nu numai că nu 
progresează, dar nu mai sînt 
ce au fost. Abdicările de la 
disciplină, de la exigență sint 
frecvente în cluburile noastre. 
Mofturile, superficialitatea în 
antrenamente sînt trecute cu 
vederea, iar mediocritatea 
jocului echipei nu deranjează 
pe nimeni, mal ales dacă echi
pa în cauză a cîștlgat. Fotba
lul nostru însă continuă să 
sufere pe planul calității, la 
cluburi șl loturile reprezentati
ve.

Constantin ALEXE

ȘTIRI, ȘTIRI
0 S ÎMBĂTA, 1N CAPITA

LA: Dinamo — F. C. Constan
ta, pe stadionul Dinamo și 
Progresul Vulcan — Corvinul 
Hunedoara, pe stadionul Pro
gresul. Ambele întilniri vor 
încgpe la ora 16,30, iar în des
chidere, de la ora 14,30, se vor 
disputa meciurile echipelor de 
speranțe.

• ÎNCEPIND DE ASTĂZI 
se pun în vînzare biletele de 
intrare la meciul Rapid — Gaz 
metan Mediaș, care se dispută 
duminică de la ora 11, pe sta
dionul Giulești. In ziua me
ciului nu se vor vinde bilete la 
casele stadionului.

spunea că : „știe, simte 
jocul". 0 Cu cele 2 go
luți marcate duminică în 
meciul Corvinul — A.S.A., 
Dumltrache a urcat pe 
treapta a treia a podiu
mului golgeterilor absoluți 
al Diviziei „A". Iată si
tuația la zi din fruntea 
acestui clasament : Dudu 
Georgescu 210 goluri, o- 
blemenco 170, Dumitrache 
162, Adam 160, Ozon 157, 
lordănescu 152. 0 Dumi
nică, Catargiu a jucat me
ciul cu nr. 300, lntrind 
astfel în grupul celor cu 
300 de prezențe în primul 
eșalon, grup care cuprinde 
32 de jucători. Trebuie 
să-i amintim pe cel trei 
care au trecut de „cota 
400". Dinu 419, Dobrin 6' 
Vigu 404 0 Din cei 395 de 
jucători care au fost fo
losiți în actualul campio
nat, au mai rămas doar 
7 care au reușit să evo
lueze în toate minutele a- 
cestei ediții. Iată-1 pe cei 
7 cu 1980 de minute la 
activ: Bogdan, Cazan, Cin- 
că, Ducadam, Kukla, Gh. 
ștefan, Ștefănescu (deci 
numai reprezentanți ăi 
compartimentului defen
siv : un portar și 6 fun
dași) 0 F.C.M. Brașov 
nu a reușit să înscrie în 
ultimele 4 etape nici un 
gol, deși în prima etapă 
a returului jucătorii bra
șoveni marcaseră 3 go
luri.

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
ASTĂZI ȘI MIINE — ULTIMELE 

ZILE DE PARTICIPARE I

OPT AUTOTURISME „Dacia 
1300“, dintre care șapte obținute 
pe bilete achitate 25% șl PESTE 
100 C1ȘTIGURI IN BANI INTRE 
23.600 șl 4.200 LEI, pentru a ne 
rezuma doar la cîștigurile atri
buite la categoriile I, a H-a șl a 
IlI-a, au răsplătit perseverența șl 
inspirația partlcipanțllor la pri
mele trei trageri din această lună. 
Desigur, cîștigurile celei de-a pa- 

l tra trageri, care se vor omologa 
mîlne, vor Întregi acest buchet de 
succese destul de semnificative 
pentru frecvența marilor cîștiguri 
atribuite cu regularitate la Loto. 
Tragerea Loto de vineri, 2 apri
lie 1982, poate fi un bun prilej de 
a avea șl dv. satisfacții asemănă
toare sau chiar mai mari, bine
înțeles cu condiția de a participa. 
Nu uitați că agențiile Loto-Pro- 
nosport mai pot elibera numai as

tăzi și mline bilete cu numerele 
dv. preferate i

1 ★

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 31 martie 1982, se tele
vizează în direct începînd de la 
ora 17,40.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 MARTIE 

1982

Categoria 1 (13 rezultate) : 9
variante 100% a 12.529 lei șl 57 
variante 25% a 3.132 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) : 115 
variante 100% a 816 lei și 1.253 
variante 25% a 204 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) :
1.118 variante 100% a 125 lei și 
12.245 variante 25% a 31 lei.

■4 APRILIE 3382
TRAGERE EXCEPȚIONALA

HH1)
ORICINE JOACĂ POATE CÎȘTIGA :
• autoturisme „Dacia 1300“
• excursii în R.S. Cehoslovacă

sau R.D. Germană
® mari sume de bani, variabile și 

fixe.
BILETELE DE 15 LEI VARIANTA
PARTICIPĂ LA TOATE CELE 5 
EXTRAGERI CU UN TOTAL DE 
42 NUMERE!

Consultați prospectul acestei trageri 
avantajoase și procurați din vreme bi
lete cu numerele dv. preferate !



SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI PESTE HOTARE
BOXERUL NICOLAE VINATORU, 
ÎNVINGĂTOR

PARIS, 30 
prima gală 
internaționale 
ței, ce se desfășoară în ora
șul La Rochelie, pugilistul român 
Nicolae Vinătoru (categoria 
semimijlocie) l-a învins prin 
abandon, în ultima repriză, pe 
francezul Rudcco. La categoria 
pană, Ben Maghenia (Franța) 
l-a întrecut la puncte pe 
Foubou (Gabon), iar la „ușoa-

LA LA ROCHELLE
(Agerpres). în 

a Campionatelor 
de box ale Fran-

ră“, Russollino (Halia) a dis
pus la puncte Mccizie 3—2), de 
polonezul Przybylski.
FLORIN GHEORGHIU LA PRIMA 
VICTORIE IN TURNEUL DE BA

RAJ DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 30 (Agerpres). 

In runda a treia a turneului 
de baraj pentru „interzonalele" 
campionatului mondial mas
culin de șah. marele maestru 
internațional Florin Gheorghiu 
l-a învins, în 32 de mutări,

BREVIAR OLIMPIC
9 După precedentele de la 

Paris (1900 și 1924) și Londra 
(1908 și 1948), Los Angeles 
va fi pentru a treia oară cînd 
Jocurile Olimpice de vară re
vin în aceeași localitate (1932 
și 1984).

9 In Biroul director al Co
mitetului de organizare de la 
Los Angeles (LAOOC) figu
rează nu mai puțin de cinci 
campioni olimpici, din diverse 
epoci : Rafer Johnson (decat
lon, 1960), Patricia McCormick 
(sărituri in apă, 1952—1956), 
John Naber (înot, 1976), Parry 
O’Brien (aruncarea greutății, 
1952—1956) șl Julian Roosevelt 
(yachting, 1952).
9 In 1932, Los Angeles a 

inovat, oferind participanților 
pentru prima oară un adevă
rat Sat olimpic. Șl de astă- 
dată, în 1984, orașul Califor
nian vrea să se distingă prin- 
tr-o noutate, instalînd... două 
Sate olimpice, unul la cămi
nele Universității California 
din Los Angeles (UCLA) șl 
celălalt la căminele Universi
tății Southern 
(USC).

9 In cursul lunii 
început construcția 
zin olimpic, care

California

ianuarie a 
noului ba- 

___ ,_______va găzdui 
întrecerile de natațle (înot șl 
sărituri). Complexul — deși 
instalat la Universitatea Sout
hern California — va purta

numele firmei constructoare : 
McDonald Olympie Aquatic 
Stadium. Bazinul de înot va 
avea o lungime de exact 49.997 
metri, o lățime de 22,86 m, a- 
dînclmea apei urmînd să fie 
de 1,98 m.
• tn comisia de ceremonii a 

LAOOC a fost cooptat, ca vi
cepreședinte, cunoscutul actor 
de cinema Sidney Poltler (vl-1 
reamintiți din filmele „Lan
țul" sau „Ghici, cine vine la 
cină 7“).
• In bogatul program cultu

ral, prevăzut să acopere pe
rioada de la mijlocul Iul iu
nie pînă la mijlocul lui august 
1984, figurează numeroase fes
tivaluri de talie internaționa
lă. Iată, de pildă, ce se 
vede pe plan muzical. In 
de 27 Iulie 1984, deci cu o 
ră înainte de ceremonia 
deschidere a Jocurilor, _
avea loc, la Hollywood Bowl, 
gala inaugurală cu artiști oon- 
certanți din lumea întreagă, 
care vor prezenta un program 
de muzică clasică și de dans. 
Hollywood Bowl este un am
fiteatru în aer liber care poate 
primi 17.619 spectatori. Mal 
sint prevăzute mlnl-festlvaluri, 
de cite două-trel zile, de mu
zică de cameră, muzică con
temporană, de jazz șl muzică 
country șl western.

pc maestrul Peter Lukacs. Tn 
cealaltă întîlrrire, cea dintre 
Aleksandr Sznapik și Jozsef 
Pinter, a fost consemnată re
miza.

în clasament conduce Florin 
Gheorghiu (România) cu 1,5 p 
și o partidă întreruptă, urmat 
de Sznapik (Polonia) 1,5 p, 
Pinter (Ungaria) 1 p (1) și 
Lukacș (Ungaria) 1 p.

în runda a 4-a Gheorghiu 
va juca cu Sznapik, iar Pin
ter cu Lukacs.

OVIDIU FOIȘOR - LOCUL 
CINCI LA BLED

BELGRAD, 30 (Agerpres). 
Turneul internațional de șah 
de la Bled, desfășurat după 
„sistemul elvețian", în 
de, a fost ciștigat de 
maestru internațional 
vul Ostoici care a 
10 n- Mhestrul român

11 run- 
mareie 

iugosla- 
totalizat 

______  _ Ovidiu 
Foișor, care in ultima rundă 
a remizat cu Crepan, s-a cla
sat pe locul cinci, cu 7,5 p.

PE GHEATA
u

SI PE ZAP ADAu

• A început campionatul 
mondial de hochei pentru ju
niori (grupa ,,A“). Iată pri
mele rezultate ale meciurilor 
care se desfășoară în Suedia : 
U.R.S.S. — Suedia (B) 8—3, 
Finlanda — Elveția 4—2, Ceho
slovacia — R. F. Germania 
5—1, Suedia (A) — Franța 
23—1.

• Proba feminină de 10 km 
— fond de la Murmansk a fost 
cîștigată de Galina Kulakova 
în 30:58,0. Ștafeta a 3X5 km 
a revenit echipei feminine a 
U.R.S.S. în 54:56,0.

fost
S.U.A.

(Italia), 
(ștafeta 
ciștigat 

în

• La Castelrotto 
concursul de schi-fond 
de 4X10 km) a 
de 'selecționata
1.51:18,3 urmată de formațiile 
Norvegiei — 1.51:27,5 și Italiei 
— 1.52:00,6.
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Recorduri

50 m liber 
TOO m liber 
200 m liber 
400 m liber 
800 m liber 
500 na liber 

spate 
spate 
bras 
bras 
fluture 
fluture 
mixt 
mixt

100 m libi 
200 m libi 
IOD m mi:

rn 
rn 
m 
m 
m

m 
m

4

©

50 m liber
100 m liber
200 m liber
400 m I i'ber

800 m lib&r

1500 m liber
100 m spate
200 m spate
100 m bras

200 m bras
100 m fluture
200 m failure
200 m mixt
400 m mixt

4 X 100 m liber
4 X 200 m liber
4 X 100 rn mixt

pre
ziua 
sca

de

UN CONGRES MONDIAL AL RUGBYUL ’ 
ÎN PREMIERĂ-ÎN 1984, LA LONDii,
Importante hotărîri ale Internațional Boaru

International Board a hb- 
tărît convocarea, pentru prima 
nară, a unui Congres mondial 
al rugbyului, în martie 1984, 
la Londra. Vor fi invitați con
ducători ai federațiilor din cele 
peste 80 de țări unde se prac
tică sportul cu balonul oval. 
Vor fi discutate probleme orga
nizatorice. aspecte ale medicine! 
sportive, spiritul jocului și a- 
matorismul.

International Board a apro
bat, de asemenea, o serie de 
modificări ale regulamentului 
de joc. Astfel în grămezile on- 
donate vor fi prezenți de a- 
cum minimum 5 jucători (față 
de 3), iar în caz de dubiu pri
vind introducerea în grămadă, 
mingea va fi acordată echipei 
In atac. De asemenea, arun
carea de la margine nu poate 
fi precedată de nici o fentă.

A fost evocată, totodată, pro 
blema loviturilor de pedeapsi 
făcîndu-se diferite 
fie reducerea la 2 puncte 
valorii transformării unei pe 
nalități, fie acordarea de lo' 
turi indirecte pentru greș- 
tehnice, iar pentru infracțiunii 
aduse spiritului jocului — iovi 
turi de pedeapsă directe. A 
ceastă chestiune va fi repus 
în discuție la reuniunea de a 
nul viitor a Internationa 
Board, după consultări cu fe 
derațiile interesate.

A fost dat publicității, di 
asemenea, calendarul tumeelo 
internaționale pînă în 198 ti 
acest calendar, România 
rează de două ori : in 1984 v: 
primi vizita Scoției, iar in 198 
va efectua un turneu In Aus 
tralla.

propuner

u.r.s.s. ÎNTiLNIRE CU AȘII ZĂPEZII
Pe vastul teritoriu al Uniu

nii Sovietice, zăpezile iernii, 
care-și pregătește plecarea, mal 
rezistă asaltului tot mai insis
tent al razelor de soare. Mo
tiv în plus pentru ca schiorii 
să se gîndească de pe acum la 
sezonul viitor, aducător de noi 
întreceri pe pîrtiile albe. Și 
bineînțeles, cu maxim interes 
sint privite competițiile care 
reunesc pe așii schiului,- in 
probele nordice sau alpine. 
Pentru acestea din urmă sezo
nul de iarnă 82—83 rezervă o 
adevărată rază „premieră" de 
mare atractivitate. Este în pro
iect programarea, într-una 
stațiunile de iarnă 
U.R.S.S., a unor concursuri

contînd pentru „Cupa Mondia
lă". Se știe, la ultimele sale e- 
diții, tradiționala competiție- 
circuit a adus revelația forței 
crescute a schiorilor sovietici, 
pînă acum considerați cu ade
vărat redutabili doar în specia
litățile nordice, fond și sărituri, 
în ultimele clasamente ale fe
derației internaționale de spe
cialitate (F.I.S.), publicate la 
finele sezonului trecut, „alpi-

Din țările socialiste

a face față unor asemenea ce 
rințe organizatorice. Așa sin 
de pildă, binecunoscutele sta 
țluni din munții Caucaz, W 
din apropiere de Lvov, în Ce 
pății Păduroși, sau chiar diu 
colo de cercul polar, pe pan 
tele mereu înzăpezite ale Ki 

nare, ale 
a 
a 
ta

•e 
si 

.1

din 
din

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
(Urmare din pag. I)

An- 
de 

Lazăt ieșită 
antrenamente, 

la care ia 
de pregătire,

pune de mari performeri, 
trenorul său, însă, lăuda, 
curind, rîvna lui 
din comun la 
Indiferent de ora 
sfîrșit programul 
acest băiat nu iese de pe ta
tami pînă ce nu reușește pro
cedeele sale preferate — cum 
se spune — cu ochii închiși. 
Ilie Șerban (C.S.Ș. Șoimii Si
biu — antrenor Ovidiu Bucur), 
elev în ultimul an la Liceul nr. 
6, care a concurat și la finale 
de seniori, s-a mulțumit in ul
timul timp să cîștige la limi
tă. Șerban a ținut însă să 
demonstreze că poate concura 
și altfel, impunîndu-se catego
ric la Balcaniadă !

Mezinul echipei preconizată 
pentru campionatele europene, 
Ștefan Nagy (C. S. Ș. 1 Oradea 
— antrenor Florian Velici), deși 
n-a împlinit încă 17 ani, și-a 
atras unanim sufragiile selec
ționerilor. Inventiv în orice 
poziție s-ar afla, juniorul oră- 
dean a luptat mai puțin de 
două minute în trei dintre

partidele turneului balcanic. El 
a învățat bine tehnica de kan- 
setsu (luxare), valorificînd-o 
cu abilitate. Situația este deo
camdată nelămurită la semi- 
mijTocie. Campionul țării, Nico- 

— 4Dinan?.o București), șl 
Gheorghe ltinu 

-irivit

nii“ sovietici au ocupat locuri 
printre fruntași. Astfel, Alek
sandr Jirov a fost clasat al 
2-lea la slalom uriaș, iar Vla
dimir Andreev la slalom spe
cial șl Valeri Țiganov la cobo- 
rîre au figurat și ei in rîndul 
„primilor 10".

Fără îndoială, sint bine cu
noscute dificultățile legate de 
organizarea unui asemenea con
curs. Fiecare întrecere pentru 
„Cupa Mondială" mobilizează 
la start în jur de 100 partici
pant, la care se adaugă antre
norii acestora, ca și un impor- 

număr de reprezentanți al 
~ ^-’^televiziunii. E 

oosedă

rovskului. Dar, se 
gerea specialiștilor 
supra vinul centru 
de iarnă mult m; 
de zonele europene 
Este vorba ca scl 
națl in „Cupa M 
poposească tocmai 
Sahalin, in regiunea 
săriteană a tării sovietice. 
Iujno-Sahalinsk, o 
stațiune de iarnă de curind in 
trată In circuitul competițlilo 
de schi, există toate condiții! 
cerute de găzduirea unui man 
concurs internațional. Aci s-"'. 
putea organiza probe de s.a 
lom special și slalom uriaș, îi 
cadrul întrecerii mondiale t 
schiorilor.

S-au și făcut cunoscute da 
tele probabile ale concursulu 
de la Iujno-Sahalinsk, pentn 
„Cupa Mondială". Acestea ar f 
8—9 martie, anul viitor. D< 
menționat că ele vor consti tu 
o etapă intermediară între ui 
timele starturi europene al< 
așilor zăpezii, în Scandinavia 
și cele din Japonia, la Hokkai- 
An. care urmează în program.

in 
extrem-ră 

L 
moderni
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mondiale ÎNOT
3ARBAȚ1

Leamy (S.U.A.)
Gaines (S.U.A)
Gaines (S.U.A.)
Salnikov (U.R.S.S.) 
Salnikov (U.R.S.S.) 
Salnikov (U.R.S.S.)

22,54 R.
49,36 R.

1 :49,16 R. 
3:49,57 VI. 
7:56,49 VI.

14:56,35 VI.
55,49 J. Naber (S.U.A.) 

1:59,19 J. Naber (S.U.A.) 
-------- - Morken (R.F.G.)

Wilkie (M. Brit.) 
Paulus (S.U.A.) 

Beardsley (S.U.A.) 
Baumann (Canada) 

Vassallo (S.U.A.)

1:02,86 G. 
2:15,11 D.

53,81 W. 
1 :5B,01 C. 
2:02,78 Al. 
4:20,05 J. ' 
3:19,74 S.U.A. 
7:20,82 S.U.A. 
3:42,22 S.U.A.

Brown Deer 
Austin 
Austin 
Moscova 
Minsk 
Moscova 
Montreal 
Montreal 
Jonkoping 
Montreal 
Austin 
Kiev 
Heidelberg 
Beri inul Occ. 
Berlinul Occ. 
Berlinul Occ. 
Montreal

15.08.81
3.04.81

11.04.80
12.03.82
24.03.79
13.04.82
19.07.76 
24.07.76 
17.08.77 
24.07.76
3.04.81 

22.08.81 
29.07.81 
22.08.78 
22.06.78 
24.08.78 
22.07.76

<ț>

UJ

u_

FEMEI
25.79 Jill Sterkel (S.U.A.)
54.79 Barbara Krause (R.D.i 

1:58,23 Cynthia Woodhead ~ 
4:06,28 Tracey Wickham

(Australia)
8:24,62 Tracey Wickham

(Australia)
16:04,49 Kim Linehan (S.U.A.) 
1:00,86 Rica Reinisch (R.D.G.) 
2:11,77 Rica Reinisch (R.D.G.) 
1:08,6O Ute Geweniger (R.D.G.) 
2:28,36 Lina Kaciusite (U.R.S.S.)

57,93 Mary T. Meagher (S.U.A.) 
2:05,96 Mary T. Meagher (S.U.A.) 
2:11,73 Ute Geweniger (R.D.G.) 
4:36,29 Petra Schneider (R.D.G.) 
3:42,71 R.D.G.
8:07,44 Mission Viejo (S.U.A.) 
4:06,67 R.D.G.

6.) 
(S.U.A.;

Austin
Moscova 

.) Tokio
3.04.81

11.07.80
3.09.79

Berlinul Occ. 24 03.78

5.08.78Edmonton I
Ft. Lauderdale 19.OS.79 
Moscova 23.07.80
Moscova 27.07.60
Split 3.09.81
Potsdam 6.04 79
Brown Dear 16.03.81
Brown Dear 13.08.81
Berlin 4.07.81
Moscova 26.07.80
Moscova 27.07.80
Brown Deer 14.08.81
Moscova 20.07.80

a* tu
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Oradea,, 
orădeanul a lup—. 
teptări, intr-un 
dreptul debordant.

La categoriile mari 
să apreciem Inspirația 
ției de a distribui sportivii 
unde pot da cel mai bun ran
dament. Astfel, semigreul Aiila 
Polint (ASA Tg. Mureș) a fost 
coborlt la mijlocie, cîștigînd 
toate meciurile prin ippon I ; 
greul Emil Conchis (CSȘ Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
antrenor Florică Georgescu) a 
evoluat la semigrea și numai 
datorită unei neatenții s-a si
tuat pe locul secund. Cit pri
vește categoria grea, tirgoviș- 
teanul Valentin Bazon (antre
nor Costică Sauciuc), apărut de 
puțin timp în arena competițio- 
nală, a avut unele stîngăcli 
care i-au stopat ascensiunea, 
dar el rămine juniorul cu cele 
mai multe șanse de a concura 
la C.E.

Punînd punct acestor însem
nări. putem afirma că aproape 
la toate categoriile avem ju
niori capabili să obțină rezul
tate bune Ia ediția din acest an 
a competiției continentale. Se 
impune însă o precizare : pînă 
atunci, juniorii noștri trebuie 
să se pregătească Ia cluburile 
și asociațiile lor sportive cu 
maximă exigență 1

trebuie 
federa-

Trebuie să recunoaștem, din capul locului, că au.
pefiațl. In fața ochilor, negru pe alb, într-o revistă de presu- 

\umea fotbalului internațional, „World Soccer-, stătea 
scris, într-un incredibil dialog : „Este adevărat că unul din 
jucătorii dvs., Anselmo, a fost eliminat din joc fără să fi apu
cat măcar să atingă balonul ?“ „Da, dar este o poveste mai 
lungă. Ei ne-au atacat jucătorii atiț in meciul de la Santiago, 
cit șl la rejucarea de la Montevideo. Chiar înaintea fluierului 
final, Ia Santiago, unul dintre Jucătorii chilieni l-a lovit pe 
imul dintre al noștri eu cotul. Putea să-i scoată ochiul. Așa In
cit am trimis unui din oamenii noștri să facă același lucru". 
„Vă așteptați să fie eliminat ?• „Bineînțeles că da. El a intrat 
pe teren ca să facă exact acest lucru. înțelegeți 7 Ne puteam 
permite, conduceam deja cu 2—0 și nu mai erau de jucat decit 
citeva minute".

Un incredibil dialog, un dialog al cinismului. Și cel care nu se 
Sfiește Să ridice AGRESIUNEA. FAULTUL GROSOLAN șl IN
TENȚIONAT, la rang de principiu, nu este altul decît direc
torul clubului Flamengo, Paulo Dantas, club care deține Cupa 
intercontinentală ! Așadar el, împreună cu managerul Domingo 
Bosco șl antrenorul Paulo Cesar Carpegiani, l-a trimis, în fi- 
nala Cupei Libertadores, pe teren pe tlnărul mijlocaș Anselmo 
(22 ani) nu pentru joc, nu pentru a Împrospăta echipa, nu 
pentru a arăta spectatorilor ce talent fotbalistic are Jose An- 
tonio Carlos Anselmo Pereira și ce perspective are acest tînăr 
în fotbalul carioca, îndrăgostit de tehnică și spectacol, ci, pur 
și simplu, pentru a scoate imediat din joc un anume adversar 
de Ia echipa chiliana Cobreloa l Șl tlnărul jucător, educat ca 
un profesionist al faultului (ca un „killer" de meserie dintr-un 
ultim bestseller al policler-ului 7), a intrat in teren, nu l-a 
interesat mingea (vă puteți închipui așa ceva 7) și și-a făcut 
datoria : a lovit adversarul, l-a lăsat lat șl apoi a părăsit tere 
nul eliminat din joc. Victorios !

Da, victorios, așa cum a încheiat sezonul șl Flamengo. Cel 
mai tare club în 1981, dar șl cel mal bun 7 Desigur că nu, pen
tru că fotbalul trebuie să aibă o morală.

Paul SLAVESCU

I

I

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 9 Crosul de la San 

Vittore Elena (Italia) a revenit 
campionului mondial Eshetu Tu
ra (Etiopia), cronometrat pe 9,5 
km în 30 de minute. L-au urmat 
italianul Alberto Cova 30:02,0 și 
englezul Mike McLeod 30:06,0. 
Cursa feminină (4,7 km) a fost 
cîștigată de norveglanca Grete 
Waitz — 17:15,0, urmată de Ag- 
nese Possamal (Italia) 17:47,0. 9 
Concurs în aer liber la Los An
geles : 100 m : Derwln Cook
10,31 ; 200 m: Eddie Carey 20,80; 
110 mg : Sam Turner 13,83 ; pră
jină : Steve Smith 5,41 m.

CICLISM 9 Cursa de la Ware
gem (Belgia) a revenit olande
zului Jan Raas, cronometrat pe 
198 km în 5.20:00.

HANDBAL 9 In meci retur 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor" (masculin) : 
VfL Gummersbach — S.C. Lelp-

zig 17—14 (11—8). Gummersbach 
(14—16 în primul meci) s-a cali
ficat pentru semifinale.

FOTBAL, • La Merita (Vene
zuela) în meci pentru „Copa Ll- 
bertadores", echipa columbiană 
Atletico Medellin a învins cu 3—1 
(1—0) formația locală Estudian- 
tes.

MOTO • La Buenos Aires, în 
„Marele Premiu al Argentinei", 
prima probă a campionatului 
mondial, cursa cea mai echili
brată, la clasa 350 cmc a revenit 
venezueleanului Carlos Lavado 
(„Yamaha") cu o medie orară 
de 146,367 km. Alți învingători : 
125 cmc : Angel Nieto (Spania) 
pe „Garelil" ; 500 cmc : Kenny 
Roberts (S.U.A.) pe „Yamaha".

SCRimA 9 Concursul de sabie 
pe echipe de la Warendorf 
(R.F.G.) a fost cîștlgat de echipa 
U.R.S.S., urmată de Polonia, Ita-

11a, Franța, Bulgaria, R.F. Ger
mania șl Anglia.

ȘAH • După 10 runde, tn tur
neul de la Sarajevo conduc Be- 
llavskl (U.R.S.S ) șl Kovacevld 
(Iugoslavia) cu cite 7,3 p.

TENIS • Clasamentul .Marelui 
Premiu F.I.L.T." după turneul de 
la Milano, ciștigat de Vllas : 
Connors 1030 p, Vllas 675 p, Mc
Enroe 525 p, Kriek 460 p, Geru- 
laltis 420 p, Sadri 360 p etc. • In 
primului tur la Nisa: A. Glmenez, 
(Spania) — McNamee (Australia) 
7—5, 6—7, 6—2 ; Fromm (S.U.A.) 
— Rebolledo (Chile) 6—4, 2—0, 
7—6 ; Krishnan (India) — Govcn 
(Franța) 6—0, 6—4.

volei 9 La Volgograd echipa 
feminină secundă a U.R.S.S. a 
întrecut Cuba cu 3—1 (15, 12, —10, 
15).
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