
LUCRĂRILE SESIUNII
MĂRII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi 1 apri
lie, s-au deschis lucrările in 
plen ale Sesiunii a cincea a 
celei de-a opta legislatori a 
Marii Adunări Naționale.

Deschiderea lucrărilor actua
lei sesiuni coincide in mod fe
ricit cu împlinirea a opt ani 
de cind focul suprem al țării, 
consacrind prin votul său una
nim voința întregii noastre 
națiuni socialiste, I-a ales pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cea mai înaltă funcție de stat 
— aceea de președinte al Re
publicii Socialiste România. 
Animați de cele mai profunde 
sentimente de dragoste și sti
mă, de prețuire si respect față 
de conducătorul iubit al parti
dului și statului, al în
tregului nostru popor, de
putății și invitații au a- 
dus, și cu acest prilej, un 
fierbinte omagiu intiiuiui pre
ședinte al țării. întîmpinîndu-I 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la sosirea în sală, cu puternice 
și îndelungi aplauze.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunărl Naționale.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
in memoria deputaților Gheor- 
ghe Mihoc și Teodor Haș, de
cedați in perioada care a tre
cut de la precedenta sesiune 
a M.A.N.

In continuare. Marca Aduna
re Națională a adoptat, in u- 
nanimitate, următoarea ordine 
de zl :

1. Proiectul legii retribuirii 
muncii in unitățile agricole co
operatiste.

2. Proiectul de lege privind 
organizarea producerii și folo
sirii raționale a resurselor de 
nutrețuri.

3. Proiectul de lege privind 
protecția plantelor cultivate și 
a pădurilor și regimul pestici- 
delor.

4. Proiectul de lege privind 
asigurarea calității produselor 
Si serviciilor destinate obiecti
velor și instalațiilor nucleare.

5. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

La primul punct de pe ordi
nea de zi, tovarășul Emil Bobu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C. C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliu
lui Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi Apelor, a 

prezentat expunerea la proiec
tul legii retribuirii muncii In 
unitățile agricole cooperatiste.

Tovarășul Ion Catrinescu, pre
ședintele Comisiei pentru agri
cultură, silvicultură și gospodă
rirea apelor a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat raportul 
comisiilor permanente care au 
avizat favorabil acest proiect de 
lege.

După discuția pe articole. 
Marea Adunare Națională a 
votat in unanimitate Legea re
tribuirii muncii în unitățile a- 
gricole cooperatiste.

Trecindu-se la următorul 
punct, tovarășul Ion leșu, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, a prezentat expu
nerea asupra proiectului de 
lege privind organizarea pro
ducerii și folosirii raționale a 
resurselor de nutrețuri, iar to
varășul Vasile Bărbulescu, vi
cepreședinte al Comisiei pen
tru agricultură, silvicultură și 
gospodărirea apelor, a prezen
tat raportul comisiilor perma
nente care și-a exprimat acor
dul cu noul proiect de lege.

La încheierea discuției pe 
articole Marea Adunare Națio
nală a adoptat in unanimitate 
Legea privind organizarea pro
ducerii și folosirii raționale a 
resurselor de nutrețuri.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății 
au aprobat completarea ordinei 
de zi a sesiunii cu următorul 
punct :

— Propunerea de revocare a 
unui deputat in Marea Aduna
re Națională.

In continuare, tovarășul Ion 
Sirbu, președintele Comisiei de 
validare, a prezentat raportul 
acestei comisii in legătură cu 
propunerea de revocare a de
putatului Carol Fiascko, din cir
cumscripția electorală nr, 5 
Tășnad, județul Satu Mare, 
președintele cooperativei agri
cole de producție Dobra, jude
țul Satu Mare, care s-a făcut 
vinovat de săvîrșirea unor fap
te ilegale, contrare legilor și 
principiilor eticii și echității 
socialiste.

Marea Adunare Națională a 
aprobat cu unanimitate de vo
turi propunerea făcută.

Deputății au fost, apoi, in
formați că proiectele de legi 
înscrise la următoarele puncte 
de pe ordinea de zi a sesiu
nii urmează să fie examinate 
de comisiile permanente de 
specialitate ale M.A.N.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a declarat închise 
lucrările primei părți a sesiunii, 
data reluării acestora in plen 
urmind să fie anunțată ulterior.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE HZICA Șl SPORT

ANUL XXXVIII - Nr. 10 053

„Cupa României0 la fotbal

ÎN „SFERTURI" N-A MAI RĂMAS 
NICI O... BUTURUGĂ MICĂ

Iată și o etapă de Cupă 
în care surprizele de propor
ții n-au apărut. In fond, 
se gîndea cineva (poate doar 
suporterii cei mai creduli I) 
că revelația actualei ediții, di
vizionara „C“ Minerul Certej, 
își va mai putea continua 
cursa trecînd și de deținătoa
rea trofeului și a titlului de 
campioană. Universitatea Cra
iova, chiar dacă aceasta va 
prinde o zi mai slabă 1 (așa 
cum s-a și intîmplat...). Și In 
afara acestui meci, de la Tg. 
Jiu, unde s-a înregistrat și 
cel mai net scor — și a celui 
de la Hunedoara — unde Chi
mia Rm. Vilcea a înscris pa
tru goluri, de două ori mai 
mult ca in cele cinci etape 
ale returului, dar. să nu ui
tăm, adversara a fost Carpațl 
Mîrșa — celelalte partide din 
..optimile" Cupei s-au înche
iat cu victorii la limită. Ceea

ANCA PĂTRĂSC01U -*
HUNEDOARA, 1 (prin telefon). 

Interesantă și spectaculoasă a- 
ceastă primă reuniune a cam
pionatelor naționale de înot în 
bazin acoperit (25 m), desfășu
rată joi in localitate. Surprizele 
nu au lipsit la debutul in 
competiție, ca și rezultatele de 
bună valoare sau noile recor
duri ale țării.

Prima finală a fost cea a 
sprinterelor. Am urmărit poa
te cea mai frumoasă finală din 
ultimii ..ani, în care, pentru 
intiia oară in (ara noastră, trei 
înotătoare au parcurs clasica 
distanță de 100 m liber in mai 
puțin de 60 de secunde ! Prin
cipala favorită, dinamovista I- 
rinel Pănulescu (59,26 în serii),
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ce înseamnă că prezumțiile u- 
nor confruntări echilibrate s-aa 
confirmat în decursul timpu
lui regulamentar în patru par
tide (Corvinul Hunedoara — 
F.C.M. Brașov, Rapid Bucu
rești — Gloria Buzău, Dinamo 
— F. C. Constanța și F. C. 
Argeș — Steaua) sau după 
prelungiri în alte două 
(F. C. Baia Mare — „U“
Cluj-Napoca si Gloria Bis
trița — C. S. Tirgoviște).

Cele două întîlniri care con
stituiau o atracție deosebită. 
F. C. Argeș — Steaua (derbyul 
de ,,A“) și Gloria Buzău — 
Rapid București (derbyul de 
,B“). au avut multe similitu
dini, inclusiv nivelul sub aș
teptări al jocului... La Tîrgo- 
viște (unde stadionul a fost 
arhiplin, dovedind că publi
cul localnic iubește nu numai 
echipa favorită, ci șl fotbalul, 
fapt atestat, dealtfel, in majo

Campionatele naționale de înot

CEA MAI RAPIDA ÎNOTĂTOARE A ȚARII!
s-a instalat la conducere după 
primii metri și, cu ritmul pe 
care îl impusese cursei, anunța 
un record. In imediata sa a- 
propiere, tînăra băimăreancă 
Anca Pătrășcoiu (specialistă a 
procedeului spate) și clujeanca 
Octana Mladin. Situația a ră
mas neschimbată pînă la 75 m. 
cînd Pătrășcoiu a atacat puter
nic trecînd irezistibil de Pă
nulescu șl Mladin. în final, 
spectatorii au aplaudat un suc
ces pe cît de neașteptat, pe atît 
de spectaculos al sportivei băi- 
mărence, pentru prima dată.

Proba masculină de 100 m li

Sportivii de ieri — dascălii de azi

Vineri 2 aprilie 1982

ritatea orașelor care au găz
duit această etapă de Cupă) 
victoria echipei argeșene s-a 
datorat — spun cei care au 
văzut meciul — efortului ne
drămuit șl lucid. Iată că fan
tezistul Dobrin de ieri poate 
să ceară sacrificarea artifici
ilor pe altarul rezultatului. Din 
paradoxurile fotbalului... Și 
dacă factor comun au fost 
în cele două partide și pres
tațiile slabe ale arbitrilor, în 
pofida greșelilor lui Cristian 
Teodorescu, desemnarea învin
gătoarei la Tîrgoviște făcin- 
du-se normal, la Brăila. • In 
schimb, Gloria Buzău a fost 
frustrată de un gol perfect va
labil de Al. Mustețea care, 
astfel, a influențat efectiv re
zultatul. Nu putem ști dacă a

Paul SLĂVESCU

(Continuare In pag 2-3) 

ber a prilejuit o dispută vie 
între sportivii dinamoviști. Pînă 
la 75 m, a condus Ladislau 
Szakadati, dar Flavius Vișan, 
deținător al titlului, a avut re
surse mai mari, ajungind pri
mul la sosire, după 52,36, timp 
inferior cu numai șase sutimi 
de secundă recordului țării.

In absența campioanei tării, 
Brigitte Prass (bolnavă), ti- 
mișoreanca Cristine Seidl a 
cîștigat. fără dificultate. Ia 100

Adrian VASILIU

(Continuare în vag a 4-a)

Rezoluția Conferinței pe țară in acțiune

SPORT DIN PLĂCERE Șl NECESITATE...• • •

al cooperației meșteșugărești

Există în cartierul Ciurel, nu 
departe de stația metrou „Se
mănătoarea”, un cămin al co
operației meșteșugărești în ca
re învață circa 360 de tineri 
între 14 și 24 de ani. Cei mai 
mari, de fapt nu mai învață, 
ei sînt de-acum meseriași (tim- 
plari, tapițeri, lăcătuși, insta
latori, zidari sau zugravi) și 
mai locuiesc aici pînă primesc 
locuință, pînă își întemeiază 
o familie.

Am vizitat căminul intr-o 
duminică dimineața. Am aflat 
subiectul nostru preferat mai 
Intîi in programul căminului, 
care reglementează pe ore și 
minute ce și cînd trebuie fă
cut, indiferent că ai 14 sau 24 
de ani. Scria, negru pe alb, că 
fiecare zi începe cu pregătirea 
pentru înviorare (6—6.05) și În
viorarea (6,05—6,15)..,
-Așadar, ce e scris e sfint 

pentru toată lumea, nu pentru 
că Mircea Iordănescu, adminis
tratorul, cu mustățile lui de 
Taras Bulba, sau pedagogul 
Aristița Ene, cu vocea sa de 
mezzosoprană, ar impresiona pe 
cineva, ci pentru că tinerii fac 
înviorare convinși că e bună 
(Și iarna ? „Mai ales iarna t“ 
— Liviu Senchi). Sigur, nu e 
de la început așa. Venit de-a- 
casă, tînărul iese la înviorare 
fiindcă trebuie. Așa fac toți, 
dar cu timpul acționează de-

în liniștea „colțului sportiv", care adună cupele și diplomele ciș- 
tigate de tinerii cooperatori, o aprigă partidă de șah pentru titlul... 
pe cămin 
prinderea, pină se instalează 
convingerea. Am spune că toc
mai colectivul este principalul 
factor educativ in sprijinul 
practicării exercițiilor fizice, ca 
deprindere igienică. Dar, la rin- 
du-le, exercițiile fizice contri
buie la asigurarea disciplinei 
colectivului, ca orice activitate 
care se face la unison, cje că
tre toată lumea, 1a un anumit 
timp.

Tot in program scria că intre 
orele 11—12 și 17,30—19 au loc 
activități sportive și culturale. 
Lucru care se și petrece In re
alitate, amatori de sport fiind 
toți „locatarii" căminului. Vo
leiul și handbalul — pe tere
nul din curte, crosul — în im-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag .,2-3)

FOSTA CAMPIOANA CREȘTE ACUM
VIITOARE CAMPIOANE

@ Anca Grigoraș — pe podium la două Universiade, 
ca sportivă și anirenoare Q Cu 40 de fetițe la începu
tul drumului ce duce spre desăvîrșirea măiestriei sportive

Dintre sportivii de ieri, de- 
veniți dascăli, cităm astăzi pe 
Anca Grigoraș, gimnasta cu o 
carieră sportivă de aproape 15 
ani, aureolată de performanțe 
de autentic prestigiu interna
țional, printre care cucerirea de 
medalii olimpice, europene, 
balcanice și naționale : în 1979, 
la Universiada de la Ciudad de 
Mexico, Anca Grigoraș se nu
măra printre performerele în
trecerii, ciștigînd medalia de 
argint pe echipe, iar în 1981, la 
Universiada de la București, 
Anca Grigoraș urcă din nou pe 
podiumul de premiere ca... an-

trenoare, fiind una dintre coau
toarele succesului strălucit re
purtat de gimnastele noastre, 
cîștigătoare ale unui frumos- 
buchet de medalii de aur și 
argint.

— Mă simt extrem de ono
rată in noua mea profesie, de 
antrenoare, pe care o practic 
de puțină vreme, de distincția 
pe care am primit-o recent din 
partea Consiliului de Stat — 
ne spune Anca Grigoraș —,

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

DORIM SĂ FACEM ACEASTĂ STAȚIUNE TOT MAI

— Tovarășă Dumitra Marcu, 
sînteți primărița Predealului, 
succedînd in această funcție 
tot unei femei...

— Da, tovarășei Ana Bratu 1
— Și tot ca și predecesoarea 

dv., dovediți o mare receptivi
tate față de tot ce vrea să în
semne înnoiri sportive în a- 
ceastă mult solicitată stațiune 
montană de pe Valea Praho
vei...

— Este o obligafie !
— Totuși, prin tot ce 

străduiți să realizați, lăsați 
presia că o faceți și 
plină convingere..

— Vedeți 7 In pofida multor 
împliniri, 
simte nevoia 
prefaceri, de 
aceea căutăm 
continuu, să-l 
frumos, mai atrăgător.

din

vă 
im- 
de-

sportiv 
de 
De 

„mobilăm''
1 mal 
Dealt-

Predealul 
permanentă 
completări, 
să-l 
facem tot

«4

fel, dorința noastră este ca 
Predealul să devină o stațiune 
de munte permanentă, indife
rent de sezon, a 'întrecerilor 
din cadrul marii competiții 
sportive naționale „Daciada".

— Vă referiți, desigur, la 
stadion, la îmbunătățirile ce se 
înfăptuiesc acolo ?

Tiberiu ST AM A

(Continuare in pag 2-3)



PEPINIERE NOI IN SPORTUL I
CELOR PUTERNICI
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Orice tînăr visează, din clipa cind a ajuns 
să stăpînească tainele sportului preferat (in 
cazul nostru, handbalul), să joace într-o e- 
chipă cu renume, să fie cunoscut și să e- 
volueze la fel ca Nicolae Muntcanu, Vasile 
Stingă Radu Voina sau Cezar Drăgăniță. 
La rîndul ei, orice formație care dorește 
să-și reîmprospăteze mereu forțele, să fie 
viguroasă, apelează la tineri de talent. Dar 
nu o poate face la întîmplare. în primul 
rînd. trebuie să-și creeze o pepinieră 
prie, care să-i confere posibilitatea de 
forma jucători pe posturile dorite în 
spectivă.

în acest mod a procedat, în ultima
me, clubul bucureștean Steaua, a cărui e- 
chipă — amintim doar — a cîștigat de 19 
ori titlul de campioană națională (de 15 ori 
la handbal în 7 și de 4 ori la handbal in 11), 
fiind, totodată, și una dintre cele mai re
dutabile din Europă, cîștigătoare a C.C.E. în 
1968 și în 1977. Pînă de curind antrenor 
principal al formației, acum vicepreședinte 
al clubului, maestrul emerit al sportului 
Cornel Oțelea ne spunea ; „Dacă ar fi să 
mă refer Ia succesele din ultimii ani ale 
echipei noastre, ele trebuie puse, printre 
altele, șl pe seama curajului de a promova 
tineri, unii chiar îp posturi cheie. Pe ma
joritatea acestora i-am selecționat de Ia 
Clubul sportiv școlar Steaua, adică din pro
pria noastră rezervă de cadre". Tinerii 
Adrian Simion și Vasile Tudor, portari, și 
Ovidiu Marc, jucător de cîmp, antrenați în 
concepția de joc a handbalului care se prac
tică la Steaua, sint exemple edificatoare 
privind drumul parcurs de la „peninieră*' 
la titularizarea în „echipa mare". „în sec
ția de handbal a C.S.Ș. Steaua — adaugă 
fostul mare jucător Gheorghe Goran, acum 
instructor metodist — se lucrează in per
spectivă. Tehnicienii acestei unități de în- 
vățămînt cunoscînd cu mult timp înainte 
nevoile formației asigură continuu eșaloane
lor superioare elemente de talent".

Să-l mai adăugăm, pe lista promovaților, 
și pe Adrian Ghimeș (format la școala 
constănțeană a lui Mihai Făgărășanu) care, 
deși are numai 18 ani, va prelua postul nr. 
1 în echipă, acela de conducător de joc, în 
locul lui Radu Voina (care se retrage din 
activitate, devenind antrenor), ceea ce pre
supune. intr-adevăr, curaj și multă încre
dere în capacitatea tinerei generații.

Ion GAVRILESCU

„Schimbul de mîi- 
ne“ constituie în hal- 
terofilie 
care-i 
toți cei 
continua 
și afirmare a acestei 
discipline cu frumoa
se tradiții la noi în 
țară, un rol impor
tant revenindu-i în 
această direcție Fede
rației române de hZu- 
tere și culturism. 
Demn de reliefat ni 
se pare, în cadrul a- 
cestor preocupări, fap
tul că incă de pe a- 
cun> au intrat în a- 
plicare planurile de 
pregătire pentru Jocu
rile Olimpice din 
1988, ceea ce a pre
supus (și impune in 
continuare) realizarea 
unor acțiuni de rigu
roasă selecție a unor 
tineri intre 14—16 ani, 
care la momentul *88 
să poată obține re
zultate competitive 
pe plan internațio
nal, precum și înca
drarea acestora in
tr-un proces 
gătire la 
vel superior, 
prof. Lâzăr 
secretarul 
referindu-se 
care vor prelua șta 
feta, ii menționa 
printre alții, pe Mir
cea Zburlea, Ion Bu- 
dușan (Bistrița; an
trenori I. Moraru șl 
A. Carafa), Andrei 
Socaci, Liviu Mun
tean (Alba lulia; an
trenori St. Sturza și 
C. Gligor), Marian 
Cristca. Vlad Nicu, 
Petrică Tufă (Rapid 
București; antrenor 
Gh. Gospodinov) ca 
pe niște tineri care

o problemă 
preocupă pe 

angajați în 
dezvoltare

de pre- 
un ni- 

Dealtfel, 
Baroga, 

F.R.H.C., 
la cei

bat cu hotărîre la 
porțile marii perfor
manțe. Vrem să cre
dem că rezultatele 
viitoare vor confirma 
speranțele puse acum 
in ei...

De asemenea, trebuie 
să subliniem, vorbind 
despre „schimbul de 
miine", și faptul că 
pe harta halterofiliei 
românești au apărut 
noi centre. Pe lingă 
cele cunoscute — Con
stanța (C.S.Ș. 2), Bucu
rești (Rapid), Cluj- 
Napoca (C.S.M. și 
Clujana), C. S. Onești 
ș.a. — au intrat... în 
scenă și Alba lulia, 
Bistrița, Timișoara 
(antrenor A. Mihuț), 
unde accentul este 
pus, cu deosebire, pe 
depistarea, pregătirea 
și promovarea unor 
elemente tinere, de 
reală perpsectivă. Dar, 
indiferent de „stagipl" 
lor, tuturor centrelor 
li se cere respectarea 
cu strictețe a orientă
rii metodice (în acest 
sens s-a organizat re
cent un curs de an
trenori), participarea 
la cit mai multe con
cursuri, un program 
intens de lucru, o a- 
titudine responsabilă 
față de muncă, pen
tru ca sportivii să 
poală obține rezultate 
superioare intr-un vi
itor nu prea îndepăr
tat, pentru a se pu
tea impune Ia mari
le competiții rezerva
te juniorilor („Cupa 
Dunării", campiona
tele europene și mon
diale „Cupa Priete
nia" ș.a.).

Ion OCHSENFELD

I

I

• „CUPA PRIMĂVERII- la 
scrimă, competiție organizată 
de C.S. Tractorul Brașov pen
tru copii între 10—13 ani — Ia 
care au participat 60 de mici 
„mușchetari “ din mai multe 
localități — s-a încheiat cu 
victoria echipelor : C.S.Ș. nr. 
1 București — la floretă fete, 
I.E.F.S. București — la spadă 
și Tractorul Brașov — la sa
bie. La individual, trofeul a 
fost adjudecat de Ioana lo- 
nescu (C.S.S. Buc.) — floretă, 
Valentin Tone (I.E.F.S.) —
spadă și Lucian Onuță (C.S.S. 
Slobozia) — sabie. • DINTRE 
CEI 148 de concurenți, care 
au participat la concursul de 
dezlegări șahiste „Delta 64-, 
organizat de redacția gazetei 
Delta din Tulcea, pe primele 
trei locuri, la egalitate de 
puncte (61), s-au clasat : D. 
Comărzan (Sulina), S. Stoica 
și Al. Predica (ambii din 
Tulcea) • LA ORADEA s-a 
desfășurat prima ediție a „Cu
pei Crișul- la lupte greco-ro- 
mane (juniori) la care s-au 
prezentat 202 sportivi (12 e- 
chipe) din opt județe. Pe pri
mele 4 locuri s-au situat : ' 
C.S.Ș. nr. 1 
C.S. Crișul 
C.S.S. nr 1 
4. C.S.S.
• „CUPA 
handbal, o 
cere desfășurată ,
trei zile la Craiova și la care 
au fost prezente numeroase 
echipe, seniori șl juniori, din 
Călărași, Tr. Măgurele, Tg. 
Jiu, Deva, Ploiești, Calafat și 
Craiova, a revenit formațiilor 
C.S.S. Rovine Craiova la ju
niori (14—12 în finală cu Ra
finăria Teleajen Ploiești) și 
Voința Tr Măgurele (21—19 în 
meci decisiv cu Chimia Cra
iova, campioana județului 
Dolj). Golgeterii competiției 
au fost : Cornel Ionescu (Vo
ința Craiova), — 30 goluri la 
seniori și Gheorghe Mi cu (Ra
finăria Teleajen' — 44 goluri 
ta juniori. • IN COMUNA

nr.
1. 
2.
3.
P- 
P- 
la 

tntre- 
de

Oradea 55 p, 
Oradea 45 p,
Timișoara 32 
Slatina 32 
DOLJULUI" 
reușită 

timp

FIRTANEȘTI (jud. Galați) a 
avut loc o reuniune rugbystică, 
organizată de I.T.A. Galați, 
pentru popularizarea jocului 
cu balonul oval în mediul ru
ral. Au participat echipele di
vizionare „B“ C.F.R. Brașov, 
Chimia Brăila, I.T.A. Galați 
precum și formația de juniori 
a Liceului auto Galați • DU
MINICA TRECUTA, străzile 
din centrul municipiului Tîr- 
goviște au găzduit o amplă 
întrecere de cros a pionierilor. 
Din cei aproape 1 000 de aler
gători au ieșit învingători ur
mătorii : categoria 11—12 ani 
— Rodica Nicolae (Șc. gen. 1) 
și Sorin Croitoru (Lie. peda
gogic), iar la categoria 13—14 
ani — Camelia Pleșa (Șc. gen. 
1) și lonuț Stan (Șc. gen. 8). 
• O REUȘITA ACȚIUNE cul- 
tural-sportivă la Baraolt. Din 
inițiativa profesorului de edu
cație fizică din localitate, Se
ver Răducuță, s-a organizat o 
întîlnire între reprezentanții 
Liceului economic și de drept 
administrativ Sf. Gheorghe și 
Liceul industrial din Baraolt 
Ia handbal (fete și băieți) și 
minifotbal. tn final, un reușit 
spectacol de varietăți susținut 
de elevii liceului din Sf. 
Gheorghe. • CONDUCEREA 
ECHIPEI de fotbal din Divizia 
„C-, Constructorul Pitești, sub 
semnătura ing. I. Bulacu, ne 
sesizează actele cu totul nes
portive, huliganice făptuite la 
meciul de campionat 
Răcari, cu formația 
Unirea (scor 2—2). 
jucătorii " 
ta unor 
timpul 
partidei 
plteștenl . __________ _ ____
dache au fost loviți de unii 
spectatori intrațl pe teren ! 
Unde au fost organele de or
dine ?

RELATĂRI DE LA : C. 
Gruia, P. Comșa, L Ghișa, V. 
Popovici, D Moraru-Slivna, 
M. Avanu și Gh. Briotă.

de la 
locală 

După ce 
plteștenl au fost țin- 

lntrărl dure, din 
partidei, la sfîrșitul 
o serie de fotbaliști 
șl antrenorul L. Ior-

ANUNȚ
O Pentru tinala „Cupei Româ

niei" la handbal masculin, 
care se va disputa sîmbătă 3 
aprilie la Palatul sporturilor 
șl culturii din Capitală, legi- 
timațiile-abonament eliberate 
de C.N.E.F.S. von fi valabile 
numai însoțite de tlchete de 
loc (cu seria 012).

O Incepind de astăzi s-au 
pus în vinzare, Ia casele sta
dionului Ciulești, biletele 
pentru partida internațională 
de rugby dintre echipele re
prezentative ale României șl 
R.F. Germania, din cadrul 
campionatului european.

7 mai 1932 — 1 mai 1932 ; 
jubileul semicentenar al rug- 
byului feroviar din România. 
In luna mai, acum 50 de ani, 
un grup de entuziaști, ingineri 
și muncitori, în frunte cu Ion 
Lăzărescu, frații Paul și Fîorea 
Brănișteanu, Tudor Andrei, Ni
cu Ionescu, Marcel Gruia, O- 
prea Tenescu, frații Constantin 
șl Dumitru Zamfir ș.a., pune 
bazele primului nucleu rubgys- 
tic printre angajații căilor fe
rate române și muncitorii fos
telor Ateliere C.F.R. din car
tierul bucureștcan Grivița. Si
gur, nici prin gînd nu le-ar ti 
trecut acestor bravi pionieri că 
ceea ce părea acum 50 de ani 
doar un vis îndrăzneț se va 
împlini în anii socialismului, 
că echipa grivițeană — deve
nită între timp Rugby Club 
Grivița Roșie — va cîștiga 11 
titluri de campioni naționali, 
Cupa campionilor europeni, 
constituindu-se în cea mai pre
stigioasă, în cea mai reprezen
tativă, formație românească de 
rugby a deceniilor al șaselea și 
al șaptelea, 
rugbyul grivițean 
aminti de un 
cor, Gheorghe 
Viorel Moraru, 
Vasile Mladin, 
cu. Alexandru 
alții care de-a

Putem vorbi de 
fără a ne 

Constantin Co- 
Pârcălăbescu, 

Radu Demian, 
Valeriu Irimes- 

Pop și atîția 
lungul anilor au

flNALELE CONCURSULUI

REPUBLICAN DE JUDO

PENTRU COPII
Sîmbătă și duminică, în Sala 

sporturilor din Arad vor avea 
loc finalele concursului republi
can de judo pentru copii. Pen
tru aceste întreceri s-au calificat 
din etapele anterioare peste 280 
de micuți judoka. Ei își vor dis
puta întîietatea la mai multe ca
tegorii de greutate și la două de 
vlrstă : copii I — 11—12 ani, co
pil II — 9—10 ani. Devenită tra
dițională, competiția copiilor fa
nată la cea de a XH-a ediție) 
este așteptată cu deosebit interes. 
Să amintim că mulți dintre fina- 
liștii edițiilor anterioare se nu
mără acum printre performerii 
țării noastre. Dealtfel, acestor 
finale 11 se acordă toată atenția 
Incepînd cu organizarea și termi- 
nlnd cu desemnarea celor mai 
buni arbitri republicani.

PRIMUL CONCURS DE YACHTING
Duminică, pe lacul Herăstrău, 

va avea loc primul concurs de 
yachting al anului. întrecerea, 
care marchează deschiderea ofi
cială a noului sezon nautic, este 
dotată cu „Cupa Primăverii".

Startul în această competiție, or
ganizată de Comisia municipală 
de specialitate, este programat la 
ora 10,30 și la el se pot alinia 
toate categoriile de sportivi, la 
toate clasele de ambarcațil.

SPORT DIN PLĂCERE Șl NECESITATE...
rii ei, vrednici și pricepuți gos
podari intr-un cămin jn care 
toate treburile gospodărești sint 
împlinite de cei ce trăiesc și 
învață aici.

Firește, cum scriam și mai 
sus, colectivul este 
gatei activități de 
zică și sport din 
n-am spune totul 
adăuga că principalul animator 
este (alegeți funcția care vă 
place cel mai mult) adminis
trator, educator, pedagog, ins
tructor sportiv, antrenor, exi
gent și bun conducător al a- 
cestui colectiv, Mircea Iordă- 
nescu. Fiindcă inima lui bate 
pentru sport, fiind el însuși un 
fervent 
scrimei, 
de cimp

Tinerii 
apoi vor 
te în toate cele patru zări de 
țară, oriunde va fi nevoie de 
el. Vor duce cu ei nu numai 
cunoașterea temeinică a unui 
meșteșug, nu numai amintirea 
unui colectiv in care s-gu for
mat, ci și dragostea, marea 
dragoste pentru exercițiul fi
zic

(Urmare din pag. 1)

prejurimi, șahul și tenisul de 
masă — in sălile special ame
najate, fotbalul — pe terenu
rile clubului, orientarea turis
tică — la pădure și altele stîr- 
nesc dispute vii, frumoase ri
valități sportive care duc, în 
răstimpuri, la reprezentative 
puternice in campionatele or
ganizate, în cadrul „Daciadei”, 
de clubul sportiv Voința. Și, ca 
și înviorarea, aceste aparent 
anonime minute de gimnastică, 
ca și sportul cultivă, în timp, 
spiritul de colectivitate, de 
prietenie, curajul, autodepăși- 
rea și cite alte cunoscute cali
tăți, prețioase și viitorilor co
operatori, ca buni oameni și ca 
buni meseriași, după cum le 
creează și posibilitatea afirmă
rii talentului intr-un sport 
altul.

Aveam să vedem că cele 
scrise în programul zilnic 
petrec și în acest sens în
merele învecinate, unde șahul 
și tenisul de masă își desem
nau cîștigătorii în concursul de
dicat aniversării a 
de la crearea U.T.C. 
ani de la înființarea

Dar căminiștii de 
ne-au arătat și o ultimă reali
zare în materie : sala de box! 
Consiliul clubului a hotărît — 
după cum ne spune prof. C. 
Furccla, vicepreședintele — să 
facă aici o secție, în care cu
noscutul antrenor Ion Stoiano- 
vici și Mihai Tcofil, maestru al 
sportului, de curind coborît din 
ring la „colț", 
bila artă", pe 
speranța de a 
ei pe marele 
văzut sala, zugrăvită, cu gust 
și măiestrie de înșiși beneficia-

motorul bo- 
educație fi- 
cămin. Dar 
dacă n-am

sau

in
se 

ca-

60 de ani 
și a 25 de 
U.A.S.C.R. 
la Ciurel

să-i învețe „no- 
cei doritori, cu 
descoperi între 
campion... Am

i

practicant al înotului, 
handbalului, tenisului 
și tenisului de masă, 
vor învăța meserie, 

pleca din cămin, poa-

în aer liber, pentru sport.

apărat cu atîta succes culorile 
Griviței Roșii și ale echipei na
ționale ?

Cu ocazia frumosului jubileu, 
RC Grivița Roșie va emite o 
medalie și o diplomă jubiliară 
(care vor fi acordate foștilor 
jucători și conducători ai clu
bului, unor personalități din 
lumea sportului care au avut 
contingență cu rugbyul feroviar 
etc.) ; va realiza o cravată a 
clubului ; o 
grafii, afișe 
nare festivă 
actualilor și 
grivițeni vor fi invitați repre
zentanți ai F.R.R. și ai altor 
cluburi de rugby) ; un bal al 
RC Griviței Roșii ; o gală de 
filme rugbystice ; o emisiune 
de timbre jubiliare ; o mono
grafie pe tema jubileului, 50 de 
ani de rugby la Grivița Roșie ; 
un joc internațional cu o echi
pă britanică etc. *

Precizăm că toate aceste ma
nifestări se vor desfășura în- 
cepînd din luna mai și se vor 
prelungi pînă ța sfîrșitul anu
lui. (Vechii jucători ai clubu
lui sint rugați să ia contact cu 
ing. Valeriu Sabău, secretarul 
clubului. Parcul Copilului, tel. 
65.35.35 și să aducă fotografii, 
afișe, insigne, programe, tro
fee, legate de activitatea rug- 
bystică la C.F.R., care să ajute 
la organizarea expoziției și în
tocmirea monografiei).

expoziție de foto- 
și trofee ; o adu- 
(la care în afara 
foștilor jucători
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DIALOG CU PRIMĂRIȚĂ
intre 
Poiai 

în 
corda 
cu a 
toate 
fi în 
al Pi 
și oi- 
țene 
spriji 
terloc 
porta 
cem 
Predt 
cruță 
atita 
cem 
dealu 
circa 
calcu 
suri 
i-am 
față 
și vi 

Cor 
măriț 
(sănă 
cesarL 
frumt 
turist 
Prede

(Urmare din pag. 1)

— în concepția noastră, sta
dionul il vedem cu totul alt
fel : regazonal, plnă in iulie ; 
cu o pistă modernizată, pentru 
alergări ; cu tribune in măsură 
să asigure o capacitate de 
peste 2 500 de locuri ; cu ves
tiare și spații auxiliare com
plete. Un stadion la dispoziția 
sportivilor din localitate sau 
din stațiunile și localitățile în
vecinate, dar și a celor din ce
lelalte așezări ale țării. Și nu 
la urmă, desigur, la dispoziția 
unor loturi reprezentative.

— Noutăți apar și sus, pe 
„Cioplea"...

— Da, pe Cioplea, pe fostul 
amplasament al cabanei Schio
rilor, preconizăm amenajarea 
unor terenuri de tenis, a unei 
arene de popice, a unui bazin. 
Adică, completări mult dorite 
ale celorlalte amenajări exis
tente : terenurile de tenis, cu 
bitum, din centrul stațiunii 
cele cu zgură din zona hotelu
lui „Orizont" ; cel, de aseme
nea, cu zgură, de la liceu (care 
mai dispune și de terenuri de 
baschet și handbal). Și bineîn
țeles casa de cultură, care dis
pune de spații pentru practi
carea șahului și tenisului de 
masă.

— Ce oferiți amatorilor de 
drumeții și excursii pe care ii 
întîlnim la tot pasul, iarna ca 
și vara ?

— Tuturor, programe variate, 
complexe I Dispunem, la casa 
de cultură, de un ghid cu o 
înaltă calificare, metodistul 
Dieter Neckel, care se îngri
jește de întocmirea traseelor 
și adesea conduce grupuri spre 
cabanele și punctele de atrac
ție limitrofe Predealului, spre 
Clibucet și Gîrbova, către Di- 
ham și Piriul Rece, spre cas
cada Urlătoarea — Bușteni, în 
alte puncte turistice din masi
vul Bucegi

— Deși sezonul alb, dominat 
de schiori, este pe sfirșite, 
poate faceți o referire și la in
tențiile ce le aveți pentru a a- 
sigura în continuare tradiția 
sporturilor de iarnă...

— Din capul locului, vreau 
să arăt că intenționăm să des
congestionăm Clăbucetul, 
tizi sufocat, pur și simplu

as-
__ ___ _ _____ , . de 

amatorii de schi și săniuș. Am 
montat, de aceea, un baby-schi 
pe Cioplea, pentru începători, 
un altul am prevăzut și in a- 
propierea cabanei Trei Brazi. 
Vrem, totodată, să refacem pri
ma pirtie de schi a Predealu
lui, Veștea, care este cuprinsă

întreprinderea

și restaurante

TURUL

de turism, hoteluri
Bucureșli organizează

ROMÂNIEI
în 10 zile, între 16—27 apri
lie.

Transport cu microbuzul. 
Prețul excursiei : 2 507 lei. 
înscrieri și informații la 

filialele de turism din î sir.

Mendeleev nr. 14, str. To- 
nitza nr. 13, Bd. 1348 nr. 4, 
Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. 
Republicii nr. 68, Calea Mo
șilor bloc 55 bis, Calea Gri- 
viței nr. 139, Casa de cul
tură din Buftea.
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se răzbună

UȘILE GÎRGAVU ?
Recent, în fața Biroului 

F.R. Box a ajuns o adresă 
din partea clubului Steaua în 
care conducerea acestei mari 
unități sportive de performan
ță solicita suspendarea 
V. Gîrgavu pe timp 
ani pentru grave și 
abateri disciplinare, 
conducerea secției și 
lui Steaua, antrenorii _______
au încercat în repetate rînduri 
să-1 arate lui Vasile Gîrgavu 

bună, să-1 convingă 
că drumul pe care 
a pornit nu-1 poate 
conduce la reușitele 
sportive la care ca
litățile sale fizice 
îi dădeau dreptul 

să aspire. Dar, cînd au înțe
les că eforturile în acest sens 
sînt zadarnice, au ajuns la 
concluzia că pentru recupera
rea acestui tînăi sînt necesare 
măsuri mal energice. Biroul 
FJEL Box, cunoscînd activita
tea și o mare parte dintre a- 
baterlle lui Gîrgavu, a apro
bat sancțiunea propusă de 
club și el va rămîne în afara 
ringului pentru doi ani. Timp 
suficient pentru a reflecta la 
situația sa. La trecut și, mai 
cu seamă-, la viitor. Vom ve
dea încotro se va îndrepta a- 
cum Vasile Gîrgavu... Aseme
nea lui, sperăm, vor medita 
și alțl cîțiva sportivi aflați la 
primii pași pe drumul care... 
le frînează realizarea marilor 
performanțe.

Mihai TRANCA

lui 
de doi 
repetate 
Firește, 

a clubu- 
militari,

;alea cea

nut 
[CA

SCHIOARELE
LA „SARBATOAREA

NORDULUI1
DE LA MURMANSK

noastre din lotul re-. 
r_______ Elena Reit, Iuliana
Popoiu și Elena Onciu, conduse 
de antrenorul Nicolae Dudu, au 
participat la cea de a 48-a edi
ție a concursului internațional de 
schi de la Murmansk, alături de 
sportive din mai multe țări, tn 
cursa pe 10 km, Elena Reit s-a 
clasat pe locul 33 fiind întrecută, 

! în afara schioarelor sovietice, 
doar de cîte 2 sportive din Po
lonia și Cehoslovacia și una din 
R.D. Germană. în cursa de șta
fetă 3X5 km, echipa noastră 
s-a situat pe locul 10 din peste 
50 de formații înscrise,

★
Federația română de schi-biat- 

lon organizează, în perioada 28 
aprilie — 2 mai. la Sinaia — 
Cota 2 000, atestarea ghizilor mo
nitori de schi pentru sezonul 
1982/83 (turism intern și interna
țional). Sînt convocați toți moni
torii de schi, indiferent de data 
la care au fost verificați, pre
cum și toți cei care candidează 
la această activitate.

Schioarele 
prezentativ

SFERTURI" N-A MAI RAMAS
NICI O BUTURUGA MICA
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înlesnit calificarea, căci Rapid 
ar fi putut eventual înclina 
și altfel balanța în favoarea ei.

Corvinul Hunedoara începe, 
oare, să-și etaleze eficacitatea 
doar la meciurile disputate pe 
teren propriu ? Iată că acum, 
la Sibiu, principalul autor al 
calificării în ' ’ 
F.C.M. Brașov a fost... 
tarul Ioniță. Să fie un simp
tom negativ sau un accident... 
fericit ? Aceasta în timp ce 
fostul jucător hunedorean Văe- 
tuș califica prin golul 
noua sa echipă, DinamoL 
meciul de la Ploiești, 
Constanța. Alături de 
părut, după o lungă 
pere. către 
predecesorul său în centrul a- 
taculul dinamovist, Dudu Geor
gescu, retras, însă în linia me
diană. Poate că în perspectiva 
apropiată, așa cum s-ar fi ex
primat însuși golgeterul abso
lut al campionatului nostru, 
Dudu Georgescu va evolua ca 
fundaș central...

ȘTIRI

fața

finalul

echipei 
por-

său 
în 

cu F. C. 
el a a- 
întreru- 
jocului,

In cursa pentru etapele su
perioare ale Cupei 
n-a mai rămas nici 
rugă mică, Gloria 
singura echipă care 
țit încă pînă acum aerul pri
mei divizii, fiind în schimb 
o protagonistă a acestor faze 
în ultimii ani. Așadar, indife
rent ce partide vor desemna 
sorții, la 26 mai. atunci cînd 
urmează să se dispute sfertu
rile de finală. Cupa României 
anunță de pe acum confrun
tări echilibrate, de mare in
teres.

României 
o... butu- 

Bistrița, 
n-a sim-

VESTI DE LA CELE9
• U.T.A. Giurgiu este sus

pendat o etapă. Reintră Bodi • 
STEAUA nu are indisponibili
tăți în lot.

• JIUL are tot lotul valid 
• CHIMIA P.M. V1LCEA va 
alinia același ..11“ folosit 
miercuri în Cupă.

• „U“ CLUJ-NAPOCA. Do- 
brău este accidentat, iar Moț 
— incert • F. C. M BRAȘOV 
nu anunță indisponibilități.

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA are probleme de efec
tiv : Tiiihoi, Bălăci, Ștefănescu 
și Cămătaru sînt incerți • 
POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Nu va juca Murar, suspendat o 
etapă.

• F.C. ARGEȘ îl are pe 
Ignat suspendat • SPORTUL 
STUDENȚESC nu poate conta 
pe aportul lui Bucurescu, sus-

18 uffiZIONARE ,,Â“
eendat o etapă din cauza car
tonașelor galbene.

• PROGRESUL VULCAN. 
Nu va juca Gh. Ștefan, sus
pendat pentru cumul 
nașe. • CORVINUL 
probleme de efectiv.

• F. C OLT nu îl
tiliza pe P. Petre — _____
dat. • C. S. TtRGOVIȘTE a- 
nuntă reintrarea portarului 
Voinea.

• DINAMO. D. Georgescu, 
care a jucat citeva minute 
miercuri. în Cupă, va fi folosit 
probabil și sîmbătă in cam
pionat. • F C. CONSTANȚA 
nu are indisponibilități

• A. S. A. 
Hajnal este 
cidentat, iar 
2 etape • 
fi lipsită de aportul lui 
drieș, suspendat cinci 
tape. Va reintra Cărpuci.

de carto- 
nu are

poate u- 
suspen-

în lot.
TG. MUREȘ, 

în continuare ac- 
Boloni — suspendat 
S. C. BACĂU va

An- 
e-

ȘTIRI...
• MECIUL RAPID — GAZ ME

TAN MEDIAȘ SE DISPUTA LA 
ORA 12,15. Duminică, jocul Ra
pid — Gaz metan Mediaș, din 
cadrul campionatului Diviziei ,,B" 
(seria a II-a), se va disputa pe 
stadionul Giulești, de la ora 12,15, 
în deschidere la partida interna
țională de rugby România — R.F. 
Germania.
• E7TAPE INTERMEDIARE ALE

CAMPIONATULUI ---------------------
De JUNIORI din zilele de 7 șl 
14 aprilie se vor 
ora 16.

© SELECȚIE LA 
TALUL. în timpul 
vară a elevii ar, clubul METALUL 
organizează selecții pentru gru
pele de copii și juniori. Selecția 
va avea loc, zilnic, între 
8—12 
Iul < 
pot 
anii

REPUBLICAN

disputa de la

CLUBUL ME- 
vacanței de

orele 
! și 14—13 pe stadionul Meta- 
din șoseaua Pantelimon. Se 
prezenta copii născuți între 
1965—1972.
în meci restanța, Divi- 
„C" (seria a vn-a) : Jiul 

Mecanizatorul Șimian
zia
Rovinari — 
3—1 (0—0).
• CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

NR. 6 PAJURA — BUCU
REȘTI organizează în peri
oada 12 — 17 aprilie 1982 se
lecție pentru secțiile de fotbal, 
rugby și natație pentru copii năs
cuți între anii 1968—1972.

Relații la sediul clubului, din 
Bd. 1 Mai nr. 162, sectorul 1 (tel. 
65.29.30).

A CREȘTE ACUM VIITOARE CAMPIOANE...
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noșteam foarte bine și mi-a 
fost ușor să găsesc drumul cel 
mai scurt spre sufletul lor, să 
le ciștig încrederea și să mă 
bucur de totala lor înțelegere.

— Iar acum, după perioada 
de activitate la 
mează ?

— Mă aflu la 
mo", cel pentru 
zat, ca sportivă, 
succese ale activității 
Fac parte dintr-un colectiv de 
antrenori tineri, entuziaști, pa
sionați și am planuri ambiți
oase de a mă afirma, ca antre
noare, cit mai repede, cu 
rezultate prestigioase pe 
nul performantei sportive, 
pur și simplu incintată de 
40 de fetițe de 5—6 ani 
care le-am selecționat din cî- 
teva mii pe care le-am văzut 
prin grădinițele ji școlile Ca
pitalei și am încredere că nu 
puține dintre ele vor răzbate

lot, ce ur-

clubul „Dina- 
care am re ali
cele mai mari 

mele.

alte 
pla- 
Sint 
cele 

pe

EU

1-

ie 
se 
îd 
ts- 
ai 
ea 
n- 
u- 
e- 
e- 
ti- 
ici 
)Ot 
tai 
n- 
;a- 
itii 
de 
re- 
7o- 
is- 
:u-

DE LA CUPA ADUNATE
O Este drept, diferența 

de valoare dintre divi1 
zionara „C" Minerul 
Certej (antrenată de 
prof. Petre 
și Universitatea

„C-
(antrenată

Dăscăliței)
Craiova

rut în prima formație 
într-un meci oficial : Bî- 
cu. Atacant central al 
echipei de „speranțe" și 
unul dintre golgeterii a- 
cesteia, Bleu a lăsat o

• ••

Dudu, din nou pe gazon
de gol g eter 1“ O spune Dudu Geor-„E grea viața _ „ 

gescu, golgeterul absolut al fotbalului românesc, de 
doua ori cîștigâtor al prestig osul-ui trofeu „Gheata 
de aur*. O spune pentru ca a simțit-o ca nimeni 
altul, dupâ cum ne mărturisea Intr-ura din zile. Ar
cadă spartă, fra-ctură la pic’or două operații de 
menise și, de curînd, o aită intervenție chirurgicală 
ia umăr.

Dar toate au trecut și acum Dudu e valid, e re
făcut complet. Și după două-trei jocuri amicale. In 
cadrul ■ • ■ ■ • ~
vi ta tea 
ciul de 
cînd o 
Succes,

Apropo de Augustin. L-am remarcat de atitea ori 
pe mijlocașul dinamovist pentru șuturile lui puternice, 
pentru travaliul din teren. De cîtva timp, însă, exact 
în perioada cînd se așteaptă confirmarea lui la 
echipa națională, Augustin evoluează slab. Prestația 
iui de la Timișoara, c<j și 
Ploiești, a lăsat de dorit.
(C. ALEXE).

clubului, miercuri, Dudu a reintrat în acti- 
competiți anala. A jucat 16 minute In me- 
Cupâ cu F.C. Constanța, șl a jucat bine, fs- 
fazâ de gol, cînd Augustin a șutat tn bara.
Dudu I

aceea de miercuri, de la 
Ce re întîmplă, Augustin?

de curînd împlinită • în 
meciul cu Steaua, F. C. 
Argeș a beneficiat, în
tr-un fel, și de avantajul 
...terenului. Prin Kallo 
șl mai ales prin Dobrin, 
ambii foști jucători al e- 
chlpei tîrgoviștene, care, 
primiți cu o deosebită 
căldură de public, s-au 
simțit ...ca acasă. (M.I.).
• Dupâ meciul de la 

Zalău am notat cu sa
tisfacție atitudinea spor-

dașul băimărean este să- 
lăjan de origine, născut 
la Cehul Silvaniei, iar 
județul Sălaj îl conside
ră, alături 
handbalist 
cel mai 
sportiv al _
marcarea golului lui Roz- 
nai, la un 
ma să se 
poarta lui 
reul de 16 
și-a făcut

„Trio maraton'1

de celebrul 
Birtalan, ca 
reprezentativ 

său O După

corner ce ur- 
execute la 

Feher, în ea
rn băimărean 
apariția... por-

prin toate dificultățile pregă
tirii și vor atinge marea mă
iestrie sportivă. Fără nici o 
excepție, fetițele mele itni de- 
clifră că, toate, vor să devină 
mari campioane și acest fapt 
mă bucură nespus. Pentru că 
numai așa vor reuși ca, pe 
măsură ce vor afla cit de greu, 
dar cit de frumos este drumul 
spre medalii, să aibă puterea 
de a merge mai departe, adi
că pină la deplina afirmare a 
gimnasticii noastre. Azi, avem 
nevoie de cit mai multe tinere 
care să pornească cu hotărîre 
pe drumul desăvîrșirii măies
triei, singura cale care duce la 
mari satisfacții in activitatea 
sportivă.

Pentru o antrenoare tînără, 
cum este Anca Grigoraș, sînt 
gînduri care dovedesc o depli
nă maturitate și reprezintă o 
garanție a viitoarelor ei reușite 
în viață.

o

ADNIWSUMTM Of SUI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 26 MARTIE 1982

Cat. 
risme 
riarvte 
riante _ ... . __ __  _ _
variante 100% o 9.108 iei și 32 va
riante 25% a 2.277 le' ■■ cat. 4 : 36,50 
a 3.493 le> ; cat. 5 • 213,75 a 597 
le’ ; cat. 6 : 349 75 a 365 lei . cat. X : 
2.134,50 a 10C lei. Report cat. 
429.757 lei Autoturismele 
1300“ de la categoria 
pe bilete jucate 25%, 
pârtieipanților ! Teodor 
Buzău, Hie Cîrstea din 
jud. Dîmbovița. Vasile 
Piatra Neamț ș: Ene . . ________
din corn. Gornetul Cuib, județul Pra
hova.

PRONOSTICURI...

1 : 4 variante 25% — autotu- 
,,Dacia 1300" ; cat.
100% o 19.617 lei
25% a 4.904 lei ;

2 : 3 va- 
și 14 va- 

cat. 3 : 6

sport de la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni poate aduce noi și mari 
succese celor mai iscusiți pârti
ei panți. Iată — ca sursă supli
mentară de inspirație — pronosti
curile lui Dan Pătrașcu, redactor 
de specialitate la ziarul 
mația Bucureștiului* :

„sfertfinalistă" în Cupa 
campionilor europeni, a 
fost vizibilă. Cu deose
bire în repriza a doua. 
Dar performanța echipei 
din comuna hunedorea- 
nă rămîne demnă de a- 
plaudat : ea a eliminat 
două echipe din „C" 
(Victoria Călan, Unirea 
Alba Iulia), trei din 
„B" (Aurul Brad, Mine
rul Lupeni, Pandurii Tg. 
Jiu) și Jiul Petroșani 
din Divizia „A“. Cu ade
vărat un frumos buchet 
de rezultate O Admira
bili suporterii craioveni- 
lor, miercuri, la Tg. Jiu, 
Simțind cu „inima" ori
cărui susținător că echi
pa favorită „nu merge" 
șl-au unit glasurile și, 
în momentele cînd jocul 
deținătoarei Cupei Româ
niei cobora sub califica
tivul satisfăcător, îșl în
curajau mai forte favo- 
rițil. Șl nu se poate 
spune că rolul „tribunei" 
nu a fost determinant în 
„deșteptarea" din repri
za a doua a campioanei, 
din care au lipsit patru 
„senatori* : 
mă tar u, 
fănescu 
minți ți 
frații 
tru șl 
care activau, cu ani în 
urmă, la Petrolul Plo
iești. Replica lor... con
temporană sînt gemenii 
Dimcea I și Dimcea II> 
de la Minerul Certej. 
Deocamdată, firește, lip
siți de experiența meciu
rilor importante, ei au 
arătat însă că pot călca 
pe urmele înaintașilor 
lor. Succes ! • Destul 
de „rotofei" ni s-au pă
rut. fotbaliștii craioveni. 
Cu deosebire Ungureanu, 
Donose, Irimescu și Ne* 
grilă. Să nu fie oare și 
aceasta una din cauzele 
rezultatelor mai puțin 
favorabile înregistrate în 
ultima vreme în campio
nat 7 S La Universitatea 
Craiova, locul Iui Ți- 
cleanu l-a luat, miercuri, 
un tînăr fotbalist care 
pînă acum n-a mai apă-

Bălăci, Că- 
Crișan și Ște- 
• Vl-1 mal a- 

probabil pe 
gemeni Dumi- 
Anton Munteanu

5 :

1 : 
„Dacia 

1, realizate 
au revenit 

’Sîoîan din 
corn. Lucieni 
Buzzneni din 
N. Aurelian

I. 
îi. 

iii 
IV.
v.

„Infor-

Ascoli — Genoa X
Catanzaro — Udinese 1,X
Cesena — Avellino 1,X
Como — Inter 2
Fiorentina — Juventus X

VI. Milan — Roma 1
VII. Napoli - Bologna 1 

VIII. Torino — Cagliari 1,X 
IX. Ceahlăul — Polit. Iași X
X. I.M.U.M — Gloria B-ța X,2 

XI. Unirea Alex. — Petrolul 1,X,2 
XII. Dacia — F.C.M. Reșița 1 

XIII. C.F.R. Cj-N — Aurul B. 1

Prin atractivitatea deosebită 
majorității meciurilor cuprinse 
programul său. concursul Prono-

a 
în

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 2 aprîlU 1982, se televizează 
în direct înoepînd de la ora 17,40.

Impresie bună. (M. Tu- 
doran).
• Barbu, „extrema de 

buzunar" a echipei 
Steaua, a avut la Tlrgo- 
viște, în Cupă, o evolu
ție sub nivelul aceleia 
din partida de campio
nat, cu F.C. Olt. Expli
cații 7 Poate marcajul 
foarte bun al adversaru
lui direct (Eduard), poa
te o anumită stereotipia 
a sa tehnlco-tactică,

CInd fair-fllay-ul

1x3 victoria, pe deplin meritata a băimărenilor, Tn 
fața studenților clujeni, o contribuție remarcabilă a 
adus-o linia de mijlocași Bălan - Sobău - P. Radu. 
In cadrul unei formații care a depus un travaliu 
enorm și constant pe durata o 120 de minute, acest 
,,trio-maraton“ a activat neobos-t. cu egal aport în 
atac și apărare. Bălan, de p-i'dă, ni .-a reamintit pe 
neobositul Onisie din formația de aur a C.C.A.-ului, 
Iar ceilalți doi l-au completat cu multă eficiență.

F.C. Baia Mare ne-a apărjt ca o formație omo
genă practicînd un joc mode>n. bine echilibrat în
tre compartimente. Sînt roadele muncii unui cuplu 
de antrenori harnici șl merlt -oși P. Popescu și M. 
Szabo. Obișnuiții spectatori ci jocului socotesc in- 
tîlnirea de la Zalău ca cea mal bună din ultimul
an.

Performerii etapei trecute de campionat, fotbaliștii 
clujeni, au nesimțit din plin forturile fizice și, mai 
ales, psihice, ale îrvtîlnirW cu campioana țării. Ca în 
multe cazuri, asemenea partide de mare solicitare 
lasă urme ce nu pot fi acoperite în doar 72 de 
ore. Ceea ce s-a fntimplat ți cu ,,U" Cluj-Napoca 
(Ef. IONESCU)

tivă a antrenorului An
gelo Niculescu 
felicitat 
tren orii 
nîndu-le 
victoria.

care l-a 
călduros pe an- 
băimăreni spu- 
: „Ați meritat
Astăzi ați fost

bate la ușă
tn vestiarul arbitrilor 
al Brăilei. Atmosferă

Un minut după meci, 
de sub frumosul stadion 
grea. Arbitrul Al. Mustețea scrie ceva, de zar, 
pe foaie. Tușierii își examinează îndelung ghe
tele pline de noroi. O întrebare din partea re
porterului n-ar cădea prea bine, dar pină la 
urmă este rostită. Aflăm cu surprindere, de la 
Mustețea, că la faza cu pricina a fost sancțio
nat un... ofsaid. Dar arbitrul nu pare nici el 
convins de această afirmație. Discuția pare ' 
ttlă.

Cineva bate la ușă. Se deschide. Apare 
trenorul Gloriei Buzău, Constantin Ștefan, 
adresează lui Mustețea. „De unde ofsaid 
asta ar fi fost ultima soluție posibilă 7 Am trei 
argumente împotriva ofsaidului. Șl eentrarea 
înapoi, și poziția lui Pîrvu, și venirea din spate 
a lui Marin". Al. Mustețea nu reușește să-și 
ridice ochii de pe foaia de arbitraj dar încearcă 
să pună capăt discuției.

— Tovarășe Ștefan I 
Ștefan zîmbește amar.
— Măi Sandule, am jucat fotbal împreună, de 

ce mă iei cu tovarășe Ștefan 7 N-am venit 
acum să ne întorci rezultatul. Mi-ar fl căzut 
mal bine dacă mi-ai fi spus direct... Fane, as- 
ta-1 situația. N-am venit, repet, să-ml întorci 
rezultatul... Am venit doar să-ți spun că e " 
cat de munca băieților mei, e păcat și 
munca mea.

Mustețea tăcea.
Am văzut deseori antrenori spumegînd la _ 

tizii mult mai nesigure. Comportarea antreno
rului Ștefan și tonul pe care l-a avut față de 
Al. Mustețea era, de 
sportivității.

Al. Mustețea continua 
foaia de arbitraj. Ștefan 
să mai adauge nimic.

inu-
an- 

1 se 
cînd

pă- 
de

de-

fapt, o manifestare a
să-șl facă de lucru pe 
a părăsit vestiarul fără 
(loan "CHIRHLA)

poate insuficienta inspi
rație In colab^.area cu 
coechipierii. Oricum, fti- 
să, Barbu rămîne, în 
continuare, o promisiune 
pe care o așteptăm cît

mai 
nul 
plaudați jucători ai me
ciului „U" Cluj-Napoca 
— F.C. Baia Mare a fost 
Koller. De Înțeles. Fun-

buni ca noi*. • U- 
dintre cel mai a-

cu a-

tarul Lăzăreanu. El a 
reluat, cu capul, printr-o 
frumoasă săritură, balo
nul trimis din lovitura 
de colț, dar mingea a 
trecut la cîțiva centime
tri de bara porții adver
se. »La 0—1 nu mai »’ 
veam nimic de pierdut. 
Trebuia să încercăm cu 
orice pret egalarea. Din 
acest motiv am venit Ia 
executarea cornerului 
spre a crea o superiori
tate numerică în careul 
adversa — ne-a declarat 
după întîlnire portarul 
clujean, care a făcut o 
partidă excelentă (Ef. L).

9 La terminarea me
ciului de la Sibiu, antre
norul brașovenilor, N. 
Pescaru, afectat de fiî5- 
frîngere, remarca
mărăciune: „Dacă anga
jam un... portar de la 
uzină poate că n-am fi 
primit acel ’ '■*
marcat de 
ne-a răpit 
de a încerca in prelun
giri sau la executarea 
penaltyurilor „surpriza* 
în fața favoritei...* Avea 
dreptate, deoarece în 
timp ce portarul Balaș 
pierdea o calificare, o- 
mologul său, hunedo- 
reanul Ioniță, o cîștiga. 
Fapt pentru care „ex-ra- 
pidistul" merită 10 cu 
felicitări • Un specta
tor sibian, vechi susțină
tor al Corvinului, după 
cum afirma el, era de 
părere că „băieții lui 
Luccscu au învățat ceva 
fotbal modern, dar, prea 
se complică, uneori, tn 
combinații și, astfel, nu 
mai găsesc... poarta*. 
Statistica meciului ii dă 
dreptate : F.C.M. Brașov 
a exrfdiat 15 șuturi lâ 
poartă 
ei). Iar 
10 (trei 
(St. T.).

gol stupid, 
Petcu, care 
posibilitatea

(opt pe spațiul 
Corvinul numai 

pe poartă ’)

4 aprilie 1982
tragere excepțională

V-ați procurat
ORICINE JOACA POATE CIȘTIGA :
0 autoturisme „Dacia 1300”
9 excursii in R. S. Cehoslovacă sau R.
9 mari sume de bani, variabile și fixe

bilete cu numerele

BILETELE DE 15 LEI
CELE 5 EXTRAGERI, CU

LOTO
preferate ?

D. Germană

VARIANTA PARTICIPĂ LA TOATE 
UN TOTAL DE 42 NUMERE !

ASTĂZI Șl MÎINE - ULTIMELE ZILE DE PARTICIPARE



POUTEHNICA A ÎNVINS PE „U“: 65-62
Surpriza zilei: Comerțul — Olimpia 62-58 !

min. 10,

TIMIȘOARA, 1 (prin tele
fon). Derby-ul Diviziei „A" de 
baschet feminin, meciul Poli
tehnica București — Universi
tatea Cluj-Napoca, a oferit o 
întrecere palpitantă, în special 
în repriza a doua. Politehnic» 
a obținut victoria cu scorul 
de 65—62 (26—32) pentru că a 
luptat exemplar în apărare, 
iar în atac aruncările precise 
(de la semidistanță) ale Ma
rianei Bădinici, Maiei Zidari, 
și Suzanei Pîrșu au alternat 
cu contraatacurile, fructificate. 
Jucătoarele de la „U“ au a- 
runcat la coș din poziții ne
justificate. ratînd mult. Intr-un 
final dramatic. Politehnica a 
ciștigat pe merit. In urma a- 
cestui rezultat, formațiile Uni
versitatea și Politehnica au a- 
juns Ia egalitate de puncte 
(60), fiind departajate doar de 
coșaverajul direct. favorabil 
clujencelor. Au înscris : Zida- 
ru 18. Roșianu 12, Bădinici 12, 
Pîrșu 10. Chvatal 8, Neto- 
litzchi 3. Tocală 2 pentru În
vingătoare. respectiv Pali 28, 
Prăzaru-Mathe 14. Mangu 8, 
Anca 6. Jurcă 4. Bolovan 2. 
Arbitri : P. Pasere și FI. Ba- 
loșescu.

Tot joi. Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș a furnizat sur
priza zilei, dispunînd de O- 
limpia București cu scorul de 
62—58 (30—29). Mureșencele,
bine conduse de noul lor an
trenor. fostul internațional Ni- 
coiae Viciu, s-au mobilizat in 
apărare, iar în atac Gabriela 
Kiss și Elena Opriciu și-au 
împins coechipierele spre vic
torie. Au înscris : Kiss 22, 
Borbely 12. Opriciu 14, Tor- 
day 8. Kloss 6 pentru Învin
gătoare. respectiv Froiter 13,

Ciubăncan 13, Bâră 0. Bradu 
8, Trlcă 4, Pană 4, Criste» 4, 
Mihai 1 Arbitri : M. Petrescu 
și N. Georgescu.

Universitatea Timișoara — 
Voința București 72—62 (33—28)! 

Constantin CREȚU, coresp.
★

SATU MARE, 1 (prin tele
fon). In ziua a doua a tur
neului grupei 7—12 a Diviziei 
„A* de baschet feminin, e- 
chipa Progresul București a 
dispus de Crișul Oradea cu 
scorul de 65—60 (31—24). Bucu- 
reștencele au condus majorita
tea timpului, uneori s-au si

detașat (21—10 în
39—26 în min. 23), dar, spre 
final, orădencele au refăcut din 
handicap. Remarcabilă presta
ția Emiliei Pușcașu, la fel de 
bună in atac (eficace) și in 
apărare (prin recuperări). Au 
marcat : Pușcașu 31, Ivănescu 
12. Simioană 10, Kapelovics 8, 
Hagiu 4 pentru Progresul, res
pectiv Casetti 14, M. Grigoraș 
14. Cutuș 12, Cigan 6. Con- 
stantinescu 4. Tabără 4. Fun- 
kenhauser 2, Niculescu 2. Oan- 
cea 2. Arbitri' : L Horvath și 
D. Oprea.

C.S.U. Prahova Ploiești — 
Carpați Sf. Gheorghe 62—57 
(37—28), Mobila Satu Mare — 
Voința Brașov 58—35 (32—12).

Ștefan VAIDA, qoresp.

In meciuri internaționale de rugbij Juniori

SPORTUL STUDENȚESC SI WYCLIFFE- 
DUBLĂ EGALITATE

Un colegiu din Anglia — 
Wycliffe — își sărbătorește 
centenarul incluzînd în șirul 
manifestărilor un turneu In 
România. Iar primele evoluții 
ale celor două formații ale 
sale le-am consemnat ieri, la 
Complexul studențesc „Tei". 
Partenere de întrecere pe tere
nul de rugby : echipe de ju
niori ale clubului Sportul stu
dențesc. Au fost două ore de 
joc interesant, cu suficiente 
faze bune, de real spectacol. 
Și, în ambele întllnlri, chiar 
dacă rezultatul a stat sub sem
nul egalității, ciștlgători au 
existat, prin însăși șansa ofe
rită la o asemenea virstă fra
gedă de a susține un meci cu 
o echipă din patria rugbyului.

RUXANDRA HOCIOTĂ-LOCUL I (la trambulină)
LA „INTERNAȚIONALELE- DE

Participind, la Varșovia, la 
tradiționalele Campionate in
ternaționale de sărituri în apă 
ale Poloniei (alături de repre
zentanți ai R.P.D. Coreene, 
R. D. Germane, Ungariei și, 
bineînțeles, ai țării gazdă), 
sportiva româncă Ruxandra Ho- 
ciotă a avut o evoluție foarte 
bună, izbutind să cucerească lo
cul I la trambulină (3 m). Ea 
a dus o luptă strinsă cu Adela 
Haase (R. D. Germană) și a 
obținut succesul datorită exce
lentei execuții a ultimilor două 
salturi : un salt și jumătate 
înainte cu două șuruburi și du
blu salt și jumătate înainte in 
echer. Remarcabil s-a compor
tat și Felicia Cirstea, clasată

SĂRITURI ALE POLONIEI

Șansă pe care nu a avut-o ge
nerația unui Paraschiv (ca să 
dăm un singur exemplu). Este 
și aceasta o dovadă că sportul 
cu balonul oval de la noi a fă
cut in ultima vreme pași în
semnați...

In meciul „celor mici". au 
punctat mai intîi oaspeții, prin 
Thomas, din lovitură de pe
deapsă. Prin același procedeu, 
Bucur a adus, după pauză, e- 
galitatea : 3—3, rezultat final. 
A arbitrat Victor Marinescu. A 
urmat partida juniorilor mari, 
mai pasionantă. Gowen a 
înscris un eseu, Stolan l-a... 
imitat, iar Matei a transformat 
In repriza secundă, Rogen și-a 
readus echipa in avantaj (eseu 
și transformare), eseul lui Mi
re» stabilind scorul : 10—10 
(6—4). A arbitrat Gheorghe 
Bănceanu. Simbătă, de la ora 
14,30, la Stadionul 
oaspeții lntilnesc 
C.S.Ș. Locomotiva.

tineretului, 
formațiile

AL ASOCIAȚIEI COMITETELOR OLIMPICE NAȚIONALE
PARIS, 1 (Agerprcs). — Cu 

prilejul inaugurării sediului 
permanent, de la Paris, ai 
Asociației comitetelor olimpice 
naționale (ACNO) președintele 
acestei organizații, mexicanul 
Mario Vasques Rana, a decla
rat că ACNO, care cuprinde 150 
da comitete naționale, va spri
jini acțiunea președintelui 
CIO, J. A. Samaranch, in ve
derea votării de către Organi
zația Națiunilor Unite a unei 
rezoluții in favoarea protejării

Jocurilor Olimpice. Vasquez 
Rana a arătat, de asemenea, că 
organizația pe care o condu
ce studiază modul de folosire 
a fondului de solidaritate o- 
limpică în yaloare de 2 900 000 
dolari. Există un proiect, a 
declarat Vasquez Rana, potri
vit " ’ - - -
să 
rit 
ril
pice a cite 10 sportivi din fie
care tară.

căruia acest fond urmează 
asigure finanțarea deplasă- 
(plata transportului, a caza
și mesei) la Jocurile Olim-

DIN NOU REMIZE IN
BUDAPESTA, 1 (prin telex). 

In runda a patra a turneului de 
baraj pentru ocuparea a două 
locuri în faza interzonală a 
campionatului mondial de șah, 
amîndouă partidele au fost re
mize. Florin Gheorghiu a ter
minat egal, cu Aleksander 
Sznaplk după 18 mutări, iar

„BARAJUL" DE ȘAH
Jozsef Pinter și Peter Lukacs 
au jucat cu două mutări mai 
puțin. înaintea ultimelor două 
runde ale întrecerii, in clasa
ment conduce 
puncte, urmat 
și A, Sznapik 
P. Lukacs 1,5

J. Pinter, cu 2,5 
de Fl. Gheorghiu 
— cite 2 puncte, 
P-

FOTBAL MERIDIANE

pe locul 3, după ce a participat 
și ea la disputa pentru locul L 
Cea mai bună săritură a Fe- 
liclei Cirstea a fost dublu salt 
și jumătate contra trambulinei 
grupat.

Clasamente: FEMININ, TRAM
BULINA : 1. Ruxandra 
tă 426,60 p, 2. Adela 
423,15 3. Felicia
410,20, Cristina
350.50 p ; PLATFORMA 
1. Adela Haase 371,90 p (fără 
concurente românce); MASCU
LIN, TRAMBULINA : 1. Andre 
Stein (R.D.G.) 528,15 p, ...6.
Cornel Pop 435,90 p ; PLAT
FORMĂ : 1. Karoly Nemedi 
(Ungaria) 505,80 p, ...5. Cornel 
Pop 397,36 p.

Ilocio- 
Haase 

Cirstea
Timar 

(10 M):

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
66,67) ; 2.. J. Luca (Steaua) 68,60 ; 
3. I. Follert (CSȘ B. Mare) 63,60
— rec. jun. ; 200 m mixt (f) :
L Carmen ~  ;
2:19,83 ; 2. Auja Pătrășcoiu 2:23,02; 
3. Mariana Mandache (Din.) 
2:24,99 ; 4. Luciela Mihăilescu 
(Din.) 2:25,43 ; 200 m mixt (m) : 
1. Ștefan Mitu (Dlnamo) 2:08,09
— rec. (v.r. : 2:08,55) ; 2. A. Lln-
teanu (Steaua) 2:12,93 ; 3. M. Pe- 
trea (CSȘ Brăila) 2:13,75 ; 4. Cr. 
Ponta (CSȘ Ploiești) 2:15,71 —
rec. jun. ; 1500 m liber (m) : 1, 
Eugen Nan (CSȘ Ploiești) 16:09,06
— rec. seniori ; 2. B. Nan (CSȘ
Ploiești) 16:33,39 ; 3. R. Pinter
(CSȘ B. Mare) 16:41,73 — rec
băieți 14 ani.

(Urmare din pag I)
m bras. în 1:16,49. La băieți, 
să subliniem spectaculosul 
come-back al ex-clujeanulul 
Alexandru Szabo (astăzi con- 
curind sub culorile clubului 
Dinamo București), care a par
curs distanța de 100 m bras 
in 66,60. timp ce corectează cu 
șapte sutimi de secundă pro
priul său record național.

Carmen Bunaciu, inotătoarea 
nr. 1 a țării, și-a onorat pre
zența la această ediție cu un 
prim titlu (200 m mixt), în
soțit și de un rezultat (2:19,83) 
de bună valoare internațională. 
Din nou aplauze pentru Anca 
1 ătrășcoiu, sosită a doua în 
2:23.02. In întrecerea masculi
nă, pe aceeași distanță, victo
rie categorică a lui Ștefan Mitu 
și un nou record național : 
2:08,09.

Clou-ul reuniunii l-a consti
tuit finala „maratoniștilor", pa 
distanța de 1 500 m ; la start 
șase concurenți cu o medie da 
înălțime de 1.63 m—1,65 m și 
o medie de virstă de 14—15 
ani ! In continuu progres, plo
ieșteanul Eugen Nan a învin» 
in 16:09,06 (rec. de seniori), do
vedind că are serioase 
de a cobori, curind, sub 
nule Pe locul secund, 
său mai mic. Bogdan. 
33.39

Rezultate : 100 m Ibier . . . 
Anca Pătrășcoiu (CSȘ B. Mare) 
59.04 : 2. Octana Mladln (CSM
Cluj-Napoca) 59,61 ; 3. Irinel Pă- 
nulescu (Din.) 59.64 : 4. Carmen 
Mihăilă (Din.) 61.21 ; 100 m liber 
(m) 
52.36 
53.16 
53.10 
53.95 
tine 
2.
3. Mihaela Ciurea 
1:19,4? ; 100 m bras (m) : 
Szabo (Din.) 66,60 — rec.

Bunaciu (Dinamo)

Geo RAETCH1

• In C.K. de juniori : Italia 
Austria 1—3 (0—0). * 
Echipa Austriei s-a calificat pen
tru turneul final.
• In semifinalele .. . .

nlel : Real Madrid — Real Sotie- 
dad 4—3 după prelungiri șl lovi
turi de la 11 m ; GIJon — Valle- 
cano 3—0. Finala va avea loc la 
13 aprilie filtre Real Madrid șl 
GIJon.
• După două etape in campio

natul U.R.33. trei echipe au ciș
tigat ambele meciuri șl conduc In 
clasament o Dlnamo Kiev, Dlnamo 
Minsk și Kuban Krasnodar.
• In campionatul Cehoslovaciei, 

după 13 de etape in fruntea cla
samentului m află Dukla Fraga 
cu X, urmată de Bohemians Fra
ga — M p șl Banlk Ostrava — 
» P.• Două meciuri restante in 
campionatul vest-german : Ham
burger S.V. — V-f-B. Stuttgart 
1—1, Borussia Dortmund — Bayer 
Leverkusen 3—0.
• Alte jocuri restante tn cam

pionatul Scoliei : Dundee United

In tur : 1—0.

„Cupei Spa-

— Celtic Glasgow 0—2, Glasgow 
Rangers — Airdrie 1—0.
• In etapa a 27-a a campiona

tului Iugoslaviei : Dinamo Za
greb — Rijeka 2—0, Steaua roșia
— Sarajevo 5—1. Hajduk ~ 
Teteks 7—0 I
• După 21 de etape tn 

natul Poloniei conduce 
Wroclaw cu 28 p.
• Pe primele locuri tn 

natul elvețian : 
F.C. ZOrlch 30 p.
• In „Cupa Libert adores": Atle

tico National (Columbia) — De- 
portlvo San Cristobal (Venezuela) 
0-0.

Split —

camplo-
Slask

______ campio-
Servette X p, ț

TELEX • TELEX

Uurou Kawashima (Japonia):
ASEMENEA REUNIUNI INTERNATIONALE SÎNT CELE
MAI BUNE CĂI DL ÎNIREJINEBE A PBIEEENIEI

Arbitru internațional de faimă, oficial al Federației japoneze de 
‘ " tn România. 

„Centurii de
box, Gurou Kawashima nu vine pentru prima dată 
Iată ce ne-a declarat. In loja invitaților, cu prilejul 
aur“, la Palatul sporturilor șl culturii :

„îmi place ambianța sportivă a 
acestui mare turneu pugilistic fi 
mă întorc mereu la ei eu vie cu
riozitate, pentru că prezența ati- 
tor boxeri din diverse țări Iți dă 
posibilitate să ciștigi enorm tn 
experiență, să studiezi fi să ana
lizezi diferite stiluri de luptă, dar 
mai ales să înveți, tmi plac foarte 
mult boxerii români care — din
colo de ceea ce (fi însușesc tn 
sala de antrenament — au ceva 
personal In modul de exprimare 
In ring : stnt fi combativi, mereu 
gala de luptă, sini fi posesori ai 
unor reflexe uimitoare, manevrând 
cu abilitate fi In apărare. Dealt
fel contactele mele cu boxul ro
manesc stnt mai vechi. îmi amin
tesc cu multă simpatie de zilele 
petrecute împreună, prin 1971, tn 
Pakistan, la Karachi, unde un 
grup de boxeri romăni fi japo-

un importantnezi participau la 
turneu asiatic. Atunci, eu fiind In 
ring, o® arbitru, am putut apre
cia și mai bine valoarea pugilis- 
mului românesc fi țin minte că 
ti dădeam drept exemple de acu
rateța tehnică ; erau acolo spor
tivi de faimă precum Slmion Cu- 
țov. Ion Alexe sau Dumitru Cl- 
pere. Și acum, la București, mi-au 
plăcut clțiva reprezentanți ro
mâni ai tinerei generații fi cred 
ci boxeri cum slnt Constantin Ti- 
țolu sau Ion Stan — maturi in 
rina — Pot face o bună impresie 
fi la campionatele mondiale. Plec 
din țara dvs. eu gindul tntărtt că 
asemenea reuniuni internaționale 
slnt cele mai bune căi de între
ținere a prieteniei Intre sportivii 
din toate colțurile lumii. Voi re
veni in România, oricând, cu 
multă satisfacție".

BASCHET • Campionatul uni
versitar al S.U.A. a fost cîștigat 
de echipa Universității Carolina 
de Nord care a învins în finală, 
la New Orleans (60 000 spectatori), 
CU 63—62 (31—32)..........................
Georgetown.

BIATLON • La 
ba de 10 km din 
Alpilor* a revenit 
lui Peter Angerer 
mat de compatriotul său Walter 
PicheLr 35:55.80.

CICLISM © Prima etapă din 
,,Turul Normandiei" (Caen-Le
Havre, 155 km) a revenit france
zului Daniel Leveau în 3.55:51, • 
Etapa a doua a cursei ce se des
fășoară pe șoselele din “ 
Herzele — La Paume (202 
fost cîștigată de belgianul 
Planckaert in 5.05:34. In 
men tul general conduce 
Knetemann (Olanda) urmat 
2:43 de belgianul Daniel Willems.

GIMNASTICA © Concursul 
masculin de la Riga a fost cîș
tigat de sovieticul Aleksandr Po
gorelov cu 57,90 p, urmat de Ian 
Iușan (R. P. Chineză) 57,55 p. 
Gimnastul român Levente Molnar 
a totalizat 55,65 p. .

ȘAH © După 11 runde în tur
neul de la Sarajevo se menține 
lider Beliavskl (U.R.S.S.) cu 9,5 p. 
urmat de Kcvacevici (Iugoslavia) 
8,5 p. In runda a 11-a : Kurajlta 
— Smejkal 1—0, Beliavskl — Ko- 
vacevici 1—0 Popovici — Sax 
remiză.

TENIS © în circuitul italian, la 
Cagliari, jucătorii români au de
butat cu succes : Florin Segăr- 
ceanu — Brown (Anglia) 5—7, 
6—1, 6—3 : Andrei Dîrzu — Guan 
(Australia) 6—4, 6—3 ; Segărceanu, 
Dlrzu — Meclr. Jahl (Cehoslova
cia) 6—3. 6—0

VOLEI © In turneul feminin de 
la Volgograd echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu 3—i (6, 13, —10, 10) 
Cuba, deținătoarea titlului mon
dial.

formația din

Sarajevo, pro- 
cadrul „Cupei 
vest-germanu- 

cu 32:25,80, ur-

Belgia, 
km) a

Eddy 
clasa- 
Gerrle 

la

a Caleidoscop INOVAȚII SPORTIVE.

resurse 
16 mi- 
fratele 
cu 16-

(t) : 1.

: 1. Flavius Vișan (Dlnamo) 
: 2. L. Szakadati “'

: 3. M. Mandache 
: 4. C. Negrea (Lie. 2

100 m bras (f) : 1.
Seidl (CSȘ Timișoara) 1:16,49; 

Doina Puțanu (Lie. 2) 1:19,10; 
Mihaela Ciurea (CSȘ C-ța) 

1. Al. 
(v.r. ;

(Din.) 
(Din.) 
Buc.) 
Cris-

Inteligența oamenilor sportului a 
multe căi de a mări performanțele, 
din aceste căi au primit girul forurilor 
sportive internaționale, altele tnsă nu, ci, 
dimpotrivă, au fost chiar interzise prin di
feritele regulamente. Despre unele dintre 
ele se va ocupa și caleidoscopul nostru de 
astăzi...

★ In septembrie 1968, în stațiunea mon
tană South Lake Tahoe (peste 2800 m), la 
granița Californiei cu Nevada, a avut loc 
selecția atleților americani pentru Olimpiada 
mexicană. Cursa de 200 m a fost cîștigată 
de John Carlos, cronometrat manual în 
19,7 (19,97 s electronic). Rezultatul repre
zenta un nou record al lumii, dar el n-a 
fost omologat, deoarece Carlos a folosit 
niște pantofi cu... 68 de cuie, ca țepii unul 
arici. Asemenea pantofi n-au fost acceptați 
de Federația internațională de atletism și 
implicit nici recordurile mondiale stabilite 
cu acești pantofi. De ptunci s-a prevăzut 
expres tn regulamentul internațional că 
pantofii pot avea maximum 6 cuie pe talpă 
și maximum 3 cuie în toc !

★ Și pentru că veni vorba de pantofi de 
atletism să vă spunem că prin 1957 se aflau 
la mare modă, printre săritorii în înălțime, 
pantofii cu talpa (de la piciorul de bătaie) 
foarte îngroșată. Era verba de o talpă de 
6—7 centimetri grosime care reprezenta o 
mică trambulină, cu efecte însemnate pe 
planul performanței sportive. Fiind totuși 
vorba de □ ..trambulină". Federația inter-
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Unele

națională a interzis-o, limitind, prin regu
lament, grosimea tălpii pantofilor la 1,3 cm.

★ Cu mulți ani în urmă, cînd, să zicem, 
hawaianuT Duke Paoa Kahanamoku cîștiga 
La Stockholm, în 1911 t’tlul olimpic de 
înot La 100 m in 1:02,4 el purta un costum 
destul de complicat, asemănător dresului 
luptătorilor șl care, evident, se încărca cu 
o mare cantitate de apă, ceea de constituia, 
desigur, un handicap în lupta contra-timp 
cu acele cronometrelor In ultimele dece
nii costumul înotătorilor 8-a simplificat la 
maximum. Ba, mai mult, pentru ca un 
concurent să suporte cît mai puțin „freca
rea" cu apa s-a ajuns pînă acolo îneît, 
înaintea unui start, înotătorii se rad tn 
cap, și își depilează pînă și părul de pe 
piept, de pe brațe și de pe picioare...

★ In toamna anului 1956, cu puține săp- 
tămîni înaintea începerii Olimpiadei austra
liene, agențiile de presă au transmis ști
rea despre senzaționalele rezultate ale unui 
oarecare aruncător de suliță din Spania, 
căruia nu-i mai ajungea un... stadion pen
tru zborul suliței sale. De necrezut ca re
zultatele să atingă valori în jurul a 100 de 
metri. într-un moment în care recordul lu
mii, al polonezului Sldl», măsura doar 
83.66 m. Atletul spaniol executa o plruietă, 
ca la disc, lăsînd ca sulița să-i alunece prin
tre degetele mîinll. Pentru a-1 ajuta alu
necarea. sulița era bine frecată cu săpun 
lichid! In toamna aceea am văzut o ex
periență, la noi, pe Stadionul Republicii.

„Sportul pretinde omului o constantă 
cunoaștere a propriilor posibilități și 11 
incită să se depășească fără încetare".

JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY 
(1609-1952) Mareșal al Franței

Constantin Dumitru, pe atunci campion al 
tării la aruncarea ciocanului, a reușit, a- 
proape fără efort, rezultate de peste 80 m. 
Stilul lui Salcedo de aruncare cu piruletă 
a fost rapid Interzis de I.A.A.F. și dat ui
tării. In schimb, stilul de aruncare a greu
tății cu piruletâ a fost admis chiar dacă 
el este utilizat doar de puțini sportivi I

* In ultimii ani al deceniului al 5-lea al 
secolului nostru jucătorii de tenis de masă 
japonezi au lansat in competiții paleta aco
perită cu burete (cea i mm) cu ajutorul 
căreia obțineau efecte cu totul surprinză
toare a mingii de celuloid, aslgurîndu-și 
astfel un avantaj deloc de neglijat. Foruî 
internațional a standardizat, ulterior, acest 
gen de paletă.

★ ta campionatele mondiale de sanie de 
acum ctțlva ani oficialii au constatat căacum ctțlva ani oficialii au constatat că 
unii sportivi iși asigurau, din plecare, un 
avantaj însemnat, prezentîndu-se la start 
cu șinele săniilor serios încălzite, ceea ce 
le conferea un grad sporit de alunecare 
Inovația a fost tnsă Interzisă attt la sanie, 
tit șl la bob unde, de asemenea, se prac
tica o încălzire artificială a patinelor.

Romeo VILARA
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