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Miine, pe stadionul Ciulești

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 
A ELEVILOR, SUB SEMNUL 

PARTICIPĂRII LA „DACIADĂ" 
9 Tabere de profil pentru viitorii performeri © In plină vacanță, 
„colocvii și examene" sportive • Cluburi de vacanță in școlile 
de la orașe și sate © Inițiative menite să îmbogățească rețeaua 

de amenajări pentru sport
Astăzi, după ultima oră de 

curs, se va da startul în va
canța de primăvară a elevi
lor din învățămîntul primar, 
gimnazial, liceal și profesio
nal. Pînă la 19 aprilie tine
retul studios va fi prezent Ia 
ample acțiuni politico-educati
ve și manifestări cultural-ar-

nua și desăvîrși pregătirea in 
disciplina îndrăgită. Astfel, e- 
levii atleți vor face popas de 
tabără la Baia Mare ,<210 e- 
levi). Căprioara — Tîrgovișto 
(170) și Mangalia (80), canoto
rii la Timișoara (140), caiaciș- 
tii și canoiștii la Orșova (90). 
Tot la Mangalia vor fi pre-

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI (într-o nouă formulă) 
ÎNTÎLNEȘTE R.F. GERMANIA, ÎN CADRUL C.E.

Miine după-amiază, rugbyștii 
din reprezentativa României 
vor susține partida cu nr. 142 
(dintr-un palmares început cu 
mai bine de șase decenii în ur
mă), întîlnind echipa R. F. Ger
mania în cadrul actualei ediții 
a Campionatului european. Jo
cul, care va fi găzduit de sta1- 
dionul Giulești, va însemna de
butul internațional al rugbys- 
tilor noștri în noul an. Refe- 
rlnuv. ne însă la ediția 1981/82 
a „Cupei F.I.R.A." trebuie spus 
că startul s-a dat încă de anul 
trecut, și că — din păcate — 
el nu a fost favorabil tricolo
rilor noștri care au pierdut (o-

norabil, e drept), în fața echi
pei Franței, prezumtiva cîștigă- 
toare a Cupei, nu atît pentru 
că ar fi fost dominați de o 
prea puternică echipă france
ză, ci mai ales deoarece nu 
s-au angajat în joc decît spre... 
sfîrșitul său, cînd au redus 
mult diferența de scor, dar era 
prea tirziu pentru a mai izbuti 
un rezultat favorabil. Să spe
răm că ei vor fi învățat cîte 
ceva din pățania de la Narbon- 
ne. Dealtfel, pentru a revigo
ra echipa și a-i da un suflu mai 
tineresc — nepresați de astă- 
dată de obsesivul rezultat — 
antrenorii V. Irimescu și TU

Rădulescu încearcă o „opera
țiune de întinerire". Și bine 
fac, gîndind mai ales către 
perspectivă. Citeva nume ..cla
sice" dispar : Dinu (65 selecții, 
in echipa națională), Munieanu 
(36) și chiar... Constantin (43) 
și Alexandru (29) — care trec 
in rezervă (Murariu 28. e 
accidentat) pentru a face loc 
unor tineri capabili să asigure 
„naționalei" un plus de comba
tivitate, de dăruire. începutul, 
chiar miine, „tricolorii" fiind 
favoriți în fața rugbyștilor din 
R. F. G. care nu ne-au învins 
în ultimii 25 de ani decit o sin
gură dată, la București, acum 
exact 10 ani. Așadar, puțină 
atenție nu strică... (D. C.)

ROMANIA : Gh. Florea (Fa
rul) — Aldea (Dinamo), Lungu 
(Farul), Becheș (CSM Sibiu), 
T. Toader (Steaua) — Podă- 
rescu, Parascliiv (ambii Dina
mo) — Stoica, Borș (ambii Di
namo), Rădulcscu (Steaua) — 
Dumitru (Farul), Caragea (Di
namo) — Buean (Știința Petro
șani), Grigore (Farul), Gheor- 
ghe (Dinamo). Pe banca rezer
velor : Ungureanu. Moț (ambii 
Știința Baia Mare), Gurămarc 
(Sportul studențesc). N, Dinu 
(Farul), D. Alexandru (Steaua), 
I. Constantin (Dinamo).

(Continuare in oag a <-a)

Cea de a doua „recreație" a anului școlar, de obicei cu multa 
zile însorite, este o invitație la drumeții fi excursii, la cicloturism 

de masă...
tistice și sportive, inițiate pes
te tot, la orașe și sate.

® Venind în întîmpinarea 
dorințelor elevilor, organizato
rii „vacanței de primăvară" au 
întocmit un program complex 
de activități sportive in cadrul 
cărora taberele de odihnă, dru
mețiile și excursiile, ocupă un 
loc important. Pentru elevii cu 
aptitudini în sport. Ministerul 
Educației și învățămîntului or
ganizează și în această vacan
ță o serie de tabere centrali
zate de profil, în care viitorii 
performeri — paralel cg o- 
dihna — își vor putea conti-

zenți în tabără și elevii spe
cializați în jocuri sportive (110).

• In această a doua „re
creație" a anuluâ școlar, o 
parte dintre elevi vor susțină 
o serie de „examene și coloc
vii" sportive, fiind prezenți Ia 
concursuri și competiții de ni
vel republican sau la etapa 
prefinale ale unor întreceri de 
anvergură. Debutul l-au și fă
cut cel mai mici mușchetari 
(10—13 ani) care participă, la

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Timișoreanul Anghel surprins, duminică, intr-unui din slalomurile 
sale prin apărarea dinamovistă. Va reuși el, astăzi, aceleași curse 

periculoase și pe terenul campioanei ?
• Foto : Branko VUIN — Timișoara

MIINE, LA GALAȚI, MARICICA PUICĂ - FIȚA LOVIN, UN DUEL 
CARE DOMINĂ AFIȘUL CAMPIONATELOR DE CROS

Etapa a 23-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

LIDERUL ȘI „LANTERNA" JOACĂ ACASĂ...
9 La Arad, Steaua vrea să 

se revanșeze pentru ieșirea din 
„Cupa României" și visează 
la... Cupa U.E.F.A. • Sub Pa
ring, Chimia încearcă să mai 
spere, deși nici Jiul nu stă. pe 
raze 9 După ce a invins cam
pioana, „U“ pare să nu aibă 
probleme cu echipa brașovea- 
nă. Dar, dacă ne gindim că, 
miercuri, F.C. Baia Mare... 9 
In derbyul studențesc din Bă
nie, campionii mizează pe... 
victoria din tur (2-0) și pe fi
nala Cupei, ciștigată cu 6-0 
in fața lui „Poli" • F.C. Argeș 
vrea să fie cit mai „telegenică" 
după frumoasa calificare de 
miercuri. Să vedem replica stu
denților bucureșteni 9 Mircea 
Lucescu știe că a mai invins, 
la București, Progresul Vulcan, 
dar „lanterna" joacă o carte 
decisivă 9 Nici F.C. Olt n-a 
renunțat la Cupa U.E.F.A. și

CLASAMENTUL
1. UNIV. Craiova 22 14 2 4 44-15 30
2. Dinamo Buc. 22 13 4 5 41-22 30
3. Corvinul Huned. 22 11 5 6 45-26 27
4. F.C. Olt 22 11 3 8 30-22 25
5. Steaua 22 * 6 7 23-19 24
4. F.C. Constanța 22 7 8 7 27-26 22
7. „U*  Ciuj-Nap. 22 * 4 9 25-28 22
8. Sportul stud 22 7 8 7 23-28 22
9. S.C. Bacâu 22 8 6 8 26-32 22

10. C.S. Tirgoviște 22 9 4 9 21-29 22
11. „Poli- Tim. 22 8 5 9 25-24 21
12. F.C. Argeș 22 7 6 9 20-21 20
13. F.C.M. Brașov 22 8 4 10 17-26 20
14. U.T. Arad 22 7 5 10 22-28 19
15. Jiul Petroșani 22 6 7 9 22-29 19
16. Chimia Rm. V. 22 7 4 11 22-40 18
17. A.S.A. Tg. M. 23 8 1 13 28-33 17
18. Progr.-Vulcun 22 5 6 11 23-38 16

caută revanșa pentru elimina
rea din Cupă in fața tirgoviș- 
tenilor • După trei zile, Dina
mo și F.C. Constanța din nou 
față în față 9 La Tg. Mureș, 
gazdele n-au voie să piardă, 
dar, in campionatul trecut, bă
căuanii au scos un egal.

Miine dimineață, la Galați, se 
desfășoară cea de a 66-a edi
ție a campionatelor republica
ne de cros. „Crosul național" 
revine, deci, după mai bine de 
trei decenii, in orașul de la 
Dunăre, orașul Fiței Lovin, vi- 
cecampioană mondială, cu două 
săptămini în urmă, la Roma. 
Pe terenul de lingă aeroport 
vom urmări, în două curse, a- 
proape toată suflarea semifon- 
dului și fondului nostru, înce- 
pind cu valorile arhicunoscute, 
în țară și peste hotare, și ter- 
minind cu juniorii și junioarele 
de categoria a IlI-a.

„Vedeta afișului" este, neîn
doios, cursa senioarelor (pe 
distanța de 4 500 m), în care 
vor fi prezente cele mai bune 
alergătoare de cros din lume, 
Maricica Puică, campioană 
mondială la Roma, și Fița Lo
vin, secunda Maricicăi la Cro

sul Mondial. Nu exagerăm spu- 
nînd că niciodată o cursă de 
cros, desfășurată în țară, n-a 
fost așteptată cu atîta interes. 
Avînd în vedere actuala ierar
hic mondială, nu poate exista, 
trebuie să recunoaștem, un duel 
mai interesant, o rivalitate mai 
strînsă decît Maricica — Fița. 
Să-i spunem, păstrind propor
țiile, un „Coe — Ovett" al se- 
mifondului nostru... La Atena 
(Crosul Balcanic) și Roma a 
cîștigat bucureșteanca, dar, la 
Galați, Fița (campioană anul 
trecut la Alba Iulia și acum 
doi ani, la Craiova, unde Ma
ricica nu a alergat) va avea de 
partea ei întregul oraș. Cine 
va cîștiga ? Să notăm și pre
zența în cursă a altei laureate 
a sezonului de iarnă, Doina 
Melinte, campioană europeană 
de sală la 800 m, la Milano.

Iată programul concursului.

distanțele de alergare și cam
pionii anului trecut : ora 9 l 
junioare III (2 000 m) — Iulia 
Negură (C.S.Ș. Piatra Neamț); 
echipe — C.S.Ș. Cetate Deva; 
9,20 : juniori III (4 500 m) — 
Dumitru Pop (Gloria Bistrița) ț 
C.S.Ș. Tuicea ; 9,50 : junioare 
II (2 500 m) — Iulia Ionescu 
(C.S.Ș. Piatra Neamț) ; C.S.Ș. 
Suceava ; 10,10: juniori 11 (6 000 
m) — Coste! Constantin (C.S.Ș. 
Piatra Neamț) ; Minaur Zlatna; 
10,45 : junioare I (3 500 m) — 
Olga West (C.S.Ș. Cetate De
va) ; C.S.Ș. Cetate Deva ; ll,05ț 
juniori I (8 000 m) — Cornel 
Milaș (C. S. Zalău) ; C.S.Ș.A. 
Craiova ; 11,35 : tineret (10 000 
m) : Gyiirgy Marko (Steaua) | 
Steaua ; 12,05 : senioare (4 500 
m) — Fița Lovin (C.S.U. Ga
lați) ; Știința Bacău ; 12,30 J 
seniori (12 000 m) — Gheorghe 
Zaharia (Oțelul Galați); Rapid.

Azi, la Palatul sporturilor $1 culturii, ultimul act al „Cupei României

STEAUA-DINAMO BUCUREȘTI, 0 MARE FINALĂ» 7
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
$ PROGRAMUL ETAPEI

U.T. ARAD - STEAUA
tS. Drăgulici - Drob .Tr. S.; N. Dinescu șl FI. TăbîrcS - ambii Rm. V.) 

JIUL _ CHIMIA RM. VILCEA
(O. Ștreng ; C. Pădurârițeî și I. Caramon - toți din Oradea) 
„U" CLUJ-NAPOCA - F.C.M. BRAȘOV

(I. Dima - Sighișoara; Fr. Keresteș - Tg. Mureș șl I. Tărcan - Reahin) 
UNIV. CRAIOVA - „POLI" TIMIȘOARA

(Ft. Pooescu ; At. Băduiescu și S. Pantelimonescu - toți din Ploiești) 
F.C. ARGEȘ - SPORTUL STUDENȚESC

;M. Saiomir - Cluj-Napoca ; M. Axente - Arad și I. Velea - Craiova) 
(meci televizat de la ora 14,30)

PROGRESUL VULCAN - CORVINUL
(M. Neșu ; I. Medveș - ambii din Oradea și L Frunzâ (Sibiu)

(stadion Progresul)
FC. OLT - C.S. TÎRGOVIȘTE

(N. Rainea — Birlad ; M. Dumea — Roman și A. Gheorghe — P. Neamț) 
DINAMO - F.C. CONSTANȚA

M. Abramiuc — Suceava ; V. Naumcef și M. Stânescu — ambii din lași) 
(stadion Dinamo)

A.S.A. TG. MUREȘ - S.C. BACĂU
(J. Grama ; D. Râdulescu și P. Balaș - toți din București) 
Cu excepția partidei de la Pitești, toate celelalte Intîlnîri încep la 

'ra 16.30.

$

A HANDBALULUI NOSTRU
In reuniunea care începe la ora 15. prima partidă:
H.C. Minaur — Constructorul Arad, pentru locul IU

In 
atac,
Mircea 
Grabovschi, 
una 
dintre 
„piesele" 
de 
rezistență 
ale 
ofensivei 
dinamovtste

Astăzi, în cea mai încăpă
toare sală de sport din țara 
noastră, reuniune de elită a 
handbalului românesc. In pro
gramul care începe la ora 10 
și care va stabili Ierarhia anu
lui 1982 în „Cupa României" 
vor evolua STEAUA. DINAMO 
și H. C. MINAUR BAIA MARE, 
formațiile din fruntea tuturor 
clasamentelor ultimilor ani. 
și CONSTRUCTORUL ARAD, 
o veritabilă revelație a acestui

Hristncha NAUM

(Continuare ia pag. 2-3)



Deltap ianiștii de la „Tehnic-C!ub“

„ENTUZ/AST"
VJiaî BUM

Spectacol sportiv inedit in Par
cul Tineretului din Capitală : 
zeci, sute de tineri și vîrstnici 
ieșiți la plimbarea de duminică 
pe aleile străjuite de pomi și ar
buști, grăbesc pașii la p<anta ce 
urcă spre Casa de cultură a ti
neretului din sectorul 4 — „Teh- 
nic-Club". Dar se opresc din 
drum. De pe creasta pantei se 
desprinde in zbor un uriaș „li
liac", urcă ușor pe. . aripi de 
vlnt, trece peste capetele noas
tre și, legănîndu-se ba în dreap
ta, ba în stînga, coboară și se 
așterne pe cîmp, spre lacuri. Co
piii aleargă și-1 asaltează pe în
drăznețul Icar, care-și „adună" 
aripile și vine spre noi...

In Parcul Tineretului, de o 
vreme încoace, duminică de du
minică zboară delta pianiștii de 
La „Tehnic-CIub" și-am venit să-i 
vedem. Da locul de start este a- 
gitație mare, numai ei, zburătorii, 
{șl pregătesc cu atenție și răbdare 
aparatul, pe „Entuziast", cum l-au 
botezat. Este opera lor, după 
cum aveam să aflăm, construit 
la „Deltarom" (Centrul de pro
ducție a del ta planelor) din cadrul 
grupului școlar de aviație 
I.R.M.A., unde chiar directorul 
unității, lng. Gheorghe Coman, 
sprijină acest nou sport — „fru
moasă și eficientă școală pentru 
viitoarele cadre aviatice*  — cum 
apreciază dânsul.

• ASTAZ1 — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE! • Agențiile Loto- 
Pronosport mal pot elibera doar 
astăzi bilete cu numerele dv. pre
ferate pentru tragerea excepțio
nală Loto de duminică 4 aprilie 
1982. (Tragerea va avea loc la 
ora 16,00 în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr: 
Staicovici nr. 42 ; numerele dști- 
gătoare vor fi transmise la tele
viziune între orele 17—18 și la 
radio în cursul serii). • Astăzi 
este ultima zi de participare și 
la atractivul concurs Pronosport 
de miine, care după toate proba
bilitățile va aduce noi și mari sa
tisfacții iubitorilor de pronos
ticuri sportive.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 2 APRI
LIE 1982. EXTRAGEREA I : 73 88

„Entuziast*  a decolat purtînd 
•ub aripi un alt Icar din nume
rosul grup al „Tehnic-Clubulul". 
Folosim răgazul pînă va fi readus 
la start șl stăm de vorbă cu

Un valoros record alpin

K IA SINAIA IA HERCULANE, Pt CRESTE DE... ZĂPADA
Puțini sînt alpiniștii care se 

pot mindri cu o astfel de perfor
manță : traversarea Carpaților
Meridionali, iarna, pe creste, de 
La Sinaia la Băile Herculane. 
Parcursul a fost realizat, de-a 
lungul anilor, doar de citeva e- 
chipe de temerari ai munților, 
în 1975, de pildă, o formație de 
alpiniști de la Torpedo Zărneștî 
• plecat de la Sinaia și a ajuns 
la Herculane după 16 zile de 
grele încercări. Apoi, alții ău 
reușit să mai reducă din timp. 
Și iată că, de curind, un echipaj 
de sportivi de la A.S. Armata 
Brașov, format din Dumitru Chi- 
vu, conducător, Dioniei Daro și 
Ion Scînteie, a stabilit un inedit 
fi valorcs record : parcurgerea 
traseului în numai 9 zile I

Trei oameni echipați cu cele 
necesare escaladărilor și drumu
lui prin fascinanta împărăție a 
zăpezilor au plecat din Sinaia 
avînd ca țintă Herculane. Un 
drum tentant, dar plin de greu

La încheierea etapei de Iarnă

a „Alpiniadei republicane"

Zilele trecute s-a încheiat etapa 
de iarnă a Alpiniadei republicane 
(categoriile feminin și tineret), 
desfășurată de-a lungul a trei 
săptămîni, în zona cabanei Bîlea- 
Lac, din munții Făgărașului. Des
pre desfășurarea acestei compe
tiții, am cerut unele amănunte 
prof. Mircea Mihăilescu, secreta
rul Federației române de turism- 
aplinism.

— Aș dori să fac, mai întîi, o 
precizare, ne-a spus interlocuto
rul nostru. Este vorba de o com- 
petiție-școală, In care se însu
șesc și cunoștințe care pot servi 
Îndeosebi celor încadrați în echi- 
Kijele Salvamont. In acest an au 

at parte la Întrecere peste 100 
de alpiniști, din toate secțiile clu
burilor și asociațiilor sportive din 
țară precum șl militari din tru
pele de vfnătorl de munte. Unii 
alpiniști au denumit competiția

VACANTA DE PRIMĂVARĂ A ELEVILOR
(Urmare d:n pag. 1)

•ceste zile, la București, In 
■aia Floreasca, la concursul 
republican de scrimă pentru 
copil. Intre 6—ll.IV, la Rîm- 
•icu Vilcea este programat con
cursul republican de tenis de 
masă al cluburilor sportive 
școlare. Gimnastele aparținînd 
acelorași unități sportive se 
vor Întrece la Focșani (7—9.IV), 
iar gimnaștii la Bistrița (14— 
16.IV). Timișoara va fi și ea 
gazdă a unei Întreceri a gim
nastelor (10—ll.IV). Este vor
ba de concursul ansamblurilor 
de gimnastică ritmică modernă 
— finala pe țară — ce se 
va desfășura în organizarea 
C.C. al U.T.C. în plină va
canță, iată și un campionat

A DECOLAT. 
DE FAȚĂ!
George Craioveanu, pilot plano- 
rist, antrenor emerit de aeromo- 
delism care, se pare, abia acum, 
la a doua tinerețe, cum se spu
ne, și-a găsit adevărata pasiune : 
deltaplanismui. De fapt, acest om 
cu statură de atlet și volubil ca 
un crainic de fotbal se numără 
printre promotorii acestui sport 
la noi. „Unul dintre cele mai 
complexe sporturi — ne mărturi
sește — care înseamnă : o pre
gătire tehnică de specialitate — 
aviatică, pregătire fizică, perseve
rență și curaj, activitate sub sem
nul tradițiilor aeronauticii româ
nești. Zburăm aici, formare și 
antrenament, zburăm la Călugă- 
reni, deasupra cîmpurilor pe 
care Mihai i-a învins pe otomani, 
zburăm...".

„Zburăm", adică el și elevii săi: 
Cornel Burlacu, Victor Băbeanu, 
Diniță Lucian, Iosif Octavian ; el 
și alți entuziaști, cum sînt Ale
xandru Szilagi, Doina Szilagi 
(fiică), prof. Radu Predescu, di
rigintele elevilor deltaplaniști de 
la I.R.M.A. „N-a fost ușor pînă 
am convins lumea — și mai a- 
vem de convins — că-i un sport 
puțin costisitor, dar cu mare cîș- 
tig pentru cei ce-1 practică". Da, 
n-a fost ușor, dar tinerii îndră
gostiți de aripi au primit sprijin 
pentru afirmare de la C.C. al 
U.T.C., și deltaplanismui a fost 
Înscris în programul competițio- 
nal al „Daciadci*,  așa că despre 
modernii Icari vom mai avea 
prilejul să scriem. Deocamdată, 
lui „Entuziast" : „Vânt bun de 
față*  I

Viorel TONCEANU

tăți și neprevăzut, pe schiuri, ori 
colțari, cu nopțile petrecute în 
„căldura" bivuacurilor. Ei au tra
versat Bucegii și Piatra Craiului, 
impresionanta coamă a Făgăra- 
șilor, Parângul și Retezatul, Go- 
deanul și Munții Cernei. „Orice 
deviere de pe creastă — mate
matic urmărită — putea provoca 
declanșarea avalanșelor și alpi
niștii știau aceasta — ne măr
turisea Dumitru Chivu. N-a fost 
deloc ușor. Ln ultima noapte vre
mea a fost atît de proastă, cu 
toate stihiile naturii dezlăn
țuite, Incit ne-a silit -să nu ne 
mal oprim pentru odihnă. Și am 
reușit*.  9 zile ce nu vor putea 
fi uitate, în care trei alpiniști 
au dovedit temeritate și o exce
lentă pregătire in acest sport 
tehnico-aplicativ.

Un record care poate sta cu 
cinste alături de cele mai fru
moase realizări ale sportivilor 
noștri din ultima vreme. (V.T.).

ȘCOALĂ A MĂIESTRIEI,
DAR Șl A SALVĂRII ÎN MUNȚI
„Școala de gheață". In cadrul ei 
se țin cursuri teoretice, adică se 
predau cunoștințe de alpinism de 
către specialiști, ca Alexandru 
Floricloiu, Mircea Opriș, Gh. Su
man, dr. loan Giurculescu și al
ții. Totodată, se desfășoară con
cursuri cu cîștigători și... învinși. 
Este o școală a măiestriei, dar și 
una de Salvamont...

— Care au fost condițiile în 
care s-a desfășurat această etapă 
de iarnă a Alpiniadei î

— Foarte grele. In timp ce la 
cimpie apărea uneori soarele, sus 
pe Făgăraș viscolea, iar zăpada 
se aduna in troiene mari. Pe la
cul Bîlea, de pildă, zăpada avea 
aproape 4 m I Au fost și zile 
mai călduroase, din care cauză 
s-au produs avalanșe. Una dintre 
acestea i-a surprins pe elevii lec
torului Mircea Opriș, care, tocmai 
le vorbea despre trecerea printr-o 
zonă in care se pot produce ase

republican școlar. El va reuni 
pe elevii specializați în lupte 
greco-romane (7—10. IV) și „li
bere” (12—13.IV), In ambele 
cazuri la Constanța. Spre sfîr- 
șitul vacantei de primăvară, la 
Km. Vilcea (16—17.IV) vor a- 
vea loc Întrecerile finale ale 
„Cupei U.T.C." la tenis de 
masă, pentru tineri între 14— 
19 ani și peste 19 ani. Mai 
sînt de semnalat concursurile 
de zonă In Întrecerea elevilor 
fotbaliști și glmnaști, precum 
și fazele județene ale „Crosu
lui pionierilor” și „Crosului 
tineretului". De subliniat fap
tul că toate concursurile și 
competițiile susamintite se vor 
desfășura sub însemnate „Da- 
dadel”.

• Un capitol dens al a-

Pe urmele materialelor publicate

PROMISIUNI CĂ C.S.T.A.
IȘI VA ONORA FIRMA...

Nu cu multă vreme în urmă, 
în articolul „O firmă frumoasă 
dar dincolo de ca — mai nimic" !, 
ziarul nostru .critica o seamă de 
lipsuri existente în activitatea 
Clubului sporturilor tehnico-apli- 
cative din Capitală. Sugeram a- 
tunci, în concluzie, necesitatea ca 
C.M.B.E.F.S. să analizeze situația 
și să ia grabnice măsuri. în răs
punsul primit de la forul tutelar 
al clubului ni se spune că într-o 
recentă analiză a activității 
C.S.T.A. făcută de Biroul Execu
tiv al C.M.B.E.F.S. s-au stabilit 
o seamă de măsuri, cu date pre
cise de aplicare, dintre care re
ținem :

„Elaborarea pînă la 20 aprilie 
1982 a unor planuri de diferite 
tipuri de aparate pentru aeromo- 
dele, automodele, navomodele și 
rachetomodele, care, apoi să fie 
tipărite, purtînd titulatura clubu
lui și să fie difuzate contra cost 
In școli și instituții.

Pînă la 15 mai 1982 să se ela
boreze cel puțin 5—6 tipuri de 
aeromdele care să fie difuzate in 
scop de inițiere în școlile din 
Capitală, organizîndu-se cu aces
tea competiții în aer liber inter- 
școli, cuprinzînd minimum 1500— 
2000 elevi. In privința dezvoltării 
și extinderii producției, C.S.T.A. 
va executa diferite S.D.V.-uri 
specifice modelismului, ansamble 
și subansamble făcute din plastic 
și fibră de sticlă, prelucrări de 
placaj, dimensionîndu-1 după ce
rințe, seturi de nervuri pe dife
rite mărimi prin ștanțarc, prelu
crări de lemn de rezonanță, în 
vederea realizării de baghete, etc., 
lucrări care vor suplini cerințele 
modeliștilor și totodată vor pri
lejui realizarea de importante ve
nituri, ajungîndu-se într-un an-doi 
ca C.S.T.A. să se autofinanțeze. In 
fiecare sector al • Capitalei vor 
funcționa cite 2—3 cercuri de ae- 
romodele, rachetomodele și na
vomodele care vor fi patronate 
direct de C.S.T.A., fumizîndu-li-sc 
atît materialele necesare cit și 
Îndrumarea tehnică".

Nu ne rămîne decît să aștep
tăm aplicarea măsurilor pentru 
a reveni cu amănunte privind ac
tivitatea C.S.T.A. București.

menea fenomene. Elevii alpiniști 
au trecut însă cu bine acest exa
men cunoscînd temeinic tehnica 
salvării din avalanșă. S-au insta
lat și bivuacuri (sub Paltin, pe 
valea Doamnei), s-au făcut zeci 
de ascensiuni și coborîșuri pe 
schiuri.
—Care au fost, în final, cei 

mai buni ?
— Pe primul loc, la categoriile 

respective, s-au clasat Eva He- 
negan (alpinism — fete), Gh. 
Jinga (alpinism — băieți), Gh. 
Bum ba rac (Salvamont) și N. An- 
dreescu (vrnători de munte). Aș 
vrea, în încheiere, să , accentuez, 
încă o dată, că în cadrul acestei 
etape a Alpiniadei s-au însușit 
tehnici de salvare in munți, iar 
mulți dintre tinerii participanți au 
trecut normele de clasificare 
sportivă.

Sever NORAN

cestei perioade îl constituie ac- 
tivitățiile sportive programate 
In cadrul așa-numitelor „Clu
buri de vacantă", organizate 
In numeroase unități de învă- 
țămint de la orașe și sate la 
Casele pionierilor și șoimilor 
patriei, la Casele de cultură 
ale tineretului, la Căminele 
culturale, precum și acțiunile 
de muncă patriotică menite să 
sporească continuu rețeaua ba
zelor sportive din școli, prin 
amenajări simple (sectoare 
pentru atletism, porticuri de 
gimnastică etc.) realizate cu 
sprijinul factorilor locali, al 
comitetelor de părinți.

Precum se vede, o agendă 
sportivă cuprinzătoare. In mă
sură să intereseze pe toți e- 
levii pe care, In zilele vacantei, 
ii așteptăm in săli și pe sta
dioane și, desigur, in... repor
tajele noastre !

AZI SE REIA CAMPIONATUL 
DIVIZIEI „A“ DE POPICE

Doi sportivi români la
După o întrerupere de două 

săptămîni (cauzată de meciu
rile internaționale ale loturilor 
naționale care se pregătesc pen
tru C.M.), se reia campionatul 
Diviziei „A" de popice, azi și 
miine disputindu-se etapa a 
XlV-a. Cele ' mai atractive 
jocuri se anunță în competi
ția feminină : Dacia Ploiești — 
Voința Galați, Voința Oradea 
— Electromureș Tg. Mureș, 
Dermagant Tg. Mureș — Cons
tructorul Gherla, iar In cea 
masculină : Constructorul Ga
lați — ' Chimpex Constanța, 
C.F.R. Constanța — Laromct 
București, Voința București — 
Carpați Sinaia, Electromureș 
Tg. Mureș — Aurul Baia Mare 
și Jiul Petrila — Metalul Hu
nedoara.

In clasamente conduc urmă
toarele echipe : FEMININ —

sra

PRIMELE CONCURSURI DE
• După intense pregătiri e- 

fectuate la cluburi și asociații, 
alergătorii de dirt-track, de 
toate categoriile, se vor alinia 
la startul primelor concursuri 
ale sezonului. Întrecerile vor 
avea loc pe pista stadionului 
Metalul din Capitală, după ur
mătorul program : astăzi — de 
la ora 10 — concurs de verifi
care a lotului republican de se
niori ; duminică, de la ora 10 
— prima etapă a campionatu
lui national de juniori. • Au 
fosț stabilite cele două loturi 
reprezentative : seniori — Gh. 
Sora, N. Riureanu, E. Botezatu, 
M. Dobre ; juniori — A. Hack, 
M. Șoaită, N. Puraveț, D. Stoi
ca. L. Popovici, S. Postolache, 
Gh. Sofran, S. Halagian, M.

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI- LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

sezon. Programul actului final 
al celei de a IV-a ediții a 
„Cupei României", la handbal 
masculin, găzduit azi de Pala
tul sporturilor și culturii din 
Capitală, este următorul :

• Ora 16 : H. C. Minaur — 
Constructorul Arad, pentru lo
cul III, (arbitri : Alex. Vîrto- 
peanu și Mihai Stăncilă, ambii 
din București).

• Ora 17,30 : STEAUA — 
DINAMO BUCUREȘTI, pen
tru locul I (arbitri: Romeo Ia- 
mandi și -Traian Ene, ambii 
din Buzău).

Este evident că partida 
Steaua — Dinamo reprezintă o 
mare finală a handbalului 
românesc. Ambele echipe au 
cunoscut bucuria victoriei în 
„Cupa României" (ediția I : 
H. C. Minaur, ediția a Ii-a : 
Dinamo București ; ediția a 
III-a : Steaua) și doresc repe
tarea acestei performanțe, care 
înseamnă una dintre cele două 
performante posibile în hand
balul nostru și, în același timp, 
asigură participarea în compe
tiția continentală „Cupa cupe
lor". Va fi, deci, o confrun
tare de anvergură, un specta
col palpitant, un veritabil 
„meci al meciurilor".

Iubitorii handbalului vor a- 
vea de urmărit, în primul rînd. 
evoluția unor talente de sea
mă, sportivi care fac parte din 
echipa națională, așa cum sînt 
Nicolae Munteanu, Radu Voina, 
Vasiie Stingă, Cezar Drăgăniță, 
Marian Dumitru, Dumitru Ber
bece — de Ia Steaua, Mircea 
Bedivan, Mircea Grabovschî, 
Mihai Redl, Cornel Durău, Va- 
sile Oprea de la Dinamo Bucu
rești. Apoi, In perspectivă, alte 
dueluri pasionante : Nicolae 
Munteanu — „prezentul" — cu 
Mihai RedI-jr. — „viitorul" —

ĂDHIMSTRAT1A DI STAT L0I0 PRONOSPOiH I^FOPMEALA

„Trofeul Iugoslavia"
seria Sud — Voința București 
18 p ; seria Nord — Voința 
Tg. Mureș 20 p (16520), pe lo
cul 2 Voința Timișoara 20 p 
(11126) ; MASCULIN — seria 
Sud — Rulnientul Brașov 22 p, 
seria Nord — Aurul Baia Ma
re 18 p.

Meciuri restante din campio
natul feminin — seria Nord . 
Voința Timișoara — Construc
torul Gherla 2304 — 2234 p d 
(din etapa a 11-a) ; Voința O- 
dorheiu Secuiesc — C.S.M. Re
șița 2415 — 2326 p d (din eta
pa a 12-a).

I
• Azi și miine se dispută pe 

insula Rab, turneul internațio
nal „Trofeul Iugoslavia", aflat 
la ediția a X-a. La întreceri 
vor fi prezenți și doi popicari 
români : Vasia Donos (Rulmen
tul Brașov) și Nineta Badea 
(Voința București).

DIRL-TRACK ALE ANULUI
Gheorghe. Toți aceștia au fost 
convocați ieri la București pen
tru primele teste fizice și teh
nice, majoritatea dind deplină 
satisfacție. • întrecerile eta
pei a 2-a a campionatului de 
îndemînare, organizat de comi
sia de specialitate a îl-
piului București, au desemnat 
următorii învingători : Ștefa- 
nia Bojecescu și Virgil Mihala- 
che (ambii I.T.B.) la începă
tori, Otilia Panca (C.S.T.A.) și 
Eduard Schultz (I.M.G.B.) la 
50 cmc seniori, Mircea Irod 
(I.M.G.B.) la 175 cmc și Iulian 
Ciobotaru (I.T.B.) la peste 175 
cmc. Campionatul continuă 
miine cu etapa a 3-a pe poli
gonul școlii auto I.T.B.-Titan. 
Primul start se va da la ora 9.
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in poarta „naționalei", fantezia 
și plurivalenta atacului cam
pioanei cu fermitatea apărării 
echipei lui Ghiță Licu („lecție" 
pe care actualul antrenor a în
vățat-o, desigur, de la fostul 
său maestru, Oprea Vlase) ; 
„noul val stelist" cu „noul văl 
dinamovist" ș.a.m.d. Apoi, nu 
este de neglijat faptul că un 
meci Steaua — Dinamo Bucu
rești, în- orice context și în o- 
rice competiție s-ar desfășura 
— cu atit mai mult în finala 
„Cupei României" —, poartă 
încărcătura unei mari ambiții, 
a unei dîrzenii admirabile.

In „deschidere", H. C. Min
aur Baia Mare, vexată, desi
gur, de insuccesul din semifi
nale (Dinamo București i-a 
smuls victoria în ultima se
cundă de joc...), va încerca o 
victorie de consolare în „fi
nala mică", victorie care i-ar 
permite prezența pe podium, 
așa cum s-a obișnuit și cum 
ne-a obișnuit în ultima vreme. 
Maramureșenii au și ei în for
mație „tricolori", precum și 
tineri, care se înscriu pe lista 
candidatilor pentru viitoarea 
formație reprezentativă. Va fi 
interesantă de urmărit și re
plica arădenilor, Constructo
rul reușind in etapa preceden
tă performanta de a depăși în 
clasament două echipe cu pre
tenții Politehnica Timișoara 
și Știința Bacău. Deci, o „des
chidere" fierbinte...

Evident, celor ce vor găsi bi
lete pentru a fi prezenți la 
reuniunea de elită a handbalu
lui românesc li se va oferi un 
spectacol sportiv — sperăm — 
de înaltă calitate, o întrecere 
purtînd amprenta dîrzeniei și 
a abnegației, o reuniune care 
va scoate în relief frumu
sețea incontestabilă a acestui 
sport care și-a cîștigat univer
salitatea.

38 45 29 87 4 37 36 ; EXTRAGE
REA a Il-a : 50 1 21 34 47 56 12 
25 13. Fond total de câștiguri : 
1.380.617 lei, din care 429.757 lei, 
report la cat. 1.

• CÎȘTIGURILE TRAGERI!
LOTO 2 DIN 28 MARTIE 1982. 
Cat. 1 : 4 variante 25% a 44.841 
lei ; cat. 2 : 3 variante 100% a 
24.101 lei și 12 rezultate 25% a 
6.025 lei ; cat. 3 : 20 variante 100% 
a 4.665 lei și 44 variante 25% a 
1.166 lei ; cat. 4 : 136,75 variante 
a 1.057 lei ; cat. 5 : 351,50 variante 
a 200 lei ; cat. 6 : 2.815 variante 
a 100 lei. Câștigurile cat. 1, au 
fost obținute de DRUMOV ION 
din Tecuci, județul Galați, MA
TEI FLORIN, HRITCU LAZAR și 
VIDREAN ȘTEFAN din Bucu
rești.
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ÂMBELE TURNEE ALE DIVIZIEI „A" DE BASCHET (f) I
că nu vor rata victoria. într-un 
final incandescent ambele echipe 
au trecut pe lingă succes care, 
pînă la urmă, a surîs clujencelor, 
favorizate și de zeița Fortuna. La 
scorul de 76—75 pentru ,,U“, bucu- 
reștencele erau în posesia mingii — 
cînd mai erau 15 secunde de joc
— și aveau posibilitatea de a în
scrie, dar Estela Tomescu a ra
tat ultima aruncare — presată și de 
timp — astfel că echipa campioa
nă a scăpat cu fața curată. Au 
înscris : Prăzaru-Mathe 24, Pali 
20, Popa 12, Bolovan 11, Bagiu 6, 
Mangu 3 pentru „U“, respectiv 
Borș 23, Grecii 12, Hegheduș 10, 
Tomescu 10, Popescu 8, Slăvei 6, 
Strugaru 4 și Ungureanu 2. Arbi
tri : G. Dutka (Oradea) șl P. Pa
sere (Buc.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— OLIMPIA BUCUREȘTI 60—59 
(31—31).

Constantin CREȚU — coresp.

SATU MARE, 2 (prin telefon). 
Turneul din localitate 8-a soldat 
cu rezultate normale, după parti
de destul de echilibrate și intere
sante. In primul meci al zilei 
Progresul București — Voința

LA
• Pentru a facilita pregătirile 

lotului național masculin, care 
va lua parte la grupa „B44 a 
campionatului european, s-a ho
tărî! ca în cadrul Diviziei „A*  
grupa 1—6 — să se mai desfășoare 
doar două turnee : între 9 și 13 
iunie (oraș nestabilit) șl Intre 
23 și 27 iunie (în Capitală).

© Ultimele trei turnee ale gru
pei 7—12 (a campionatului mas- 
cu^n) vor avea loc astfel: 9—13 
iunie (la Ofadea), 23—27 iunie 
(la Cluj-Napoca) și 7—11 iulie (la 
Sibiu).
• Au fost stabilite șl datele ul

timelor turnee ale turului al trei
lea al Diviziei de tineret : FE
MININ, turneul al doilea, între 
22 și 24 aprilie, la Craiova (seria 
I) și la Oradea (seria a n-a) ; 
MASCULIN, turneul al doilea, 
între 16 și 18 aprilie, la Tg. Jiu 
(seria I) și la Galați (seria a 
ri-a) ; turneul al treilea, între 7 
și 9 mai, la Cluj-Napoca sau 
Craiova (seria I) șl la Alexan
dria (seria a n-a).
• în Divizia școlară și de ju

niori, pe primele două locuri, 
care aduc calificarea în turneele 
finale (acestea vor avea loc în

rea campionatelor de volei (II)

IVEL SCĂZUT ÎN CAMPIONATUL MASCULIN!
prima scenă, să urce pe po
dium !

Steaua, în schimb, a regre
sat, surprinzător (un simpati
zant al echipei ne prezenta 
înciudat la sfirșitul ultimului 
derby din campionat acest bi
lanț : ,,Dinamo are un antre
nor Ia seniori și a realizat 12 
victorii in turneele campiona
tului, Steaua are doi și a rea
lizat... pe jumătate ; Dinamo 
are un antrenor de juniori care 
a oferit ceva jucători primei e- 
ehipe ; Steaua are vreo patru, 
și... deocamdată nimic in lotul 
actual al divizionarei „A". In 
plus, pentru rodarea tinerilor 
Steaua mai are și o reprezen
tantă in Divizia -B-, în timp cs 
Dinamo nu are !).

Faptul că celelalte echipe 
din plutonul fruntaș nu-și pro
pun nici măcar performanța de 
vicecampioni, neîndeplinind
condițiile sumare pentru aceas
ta, este o realitate alarmantă 
pentru voleiul nostru masculin. 
Cui folosește că o echipă se 
detașează atît de net de restul 
competitoarelor, trecînd cu u- 
șurință peste... obstacolele mă
runte ? Nici măcar acesteia. 
Pentru că astfel competitivita
tea ei internațională nu va fi 
sprijinită, ci dimpotrivă. în 
campionatele trecute rivalitatea 
era, după părerea noastră, mai
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SIMBATA
CICLISM. Șoseaua București 

— Alexandria (km. 7), de la 
ora 15 : start la etapa I a 
„Cupei orașelor44.

HANDBAL. Palatul sporturi
lor și culturii, de la ora 16 : 
H.C. Minaur Baia Mare — 
Constructorul Arad, Steaua — 
Dinamo București, finale pen
tru locurile 31—4, șl, respectiv, 
1—2 ale „Cupei României44.

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 14,30 : Progresul Vul
can — F.C. Corvinul Hune
doara (speranțe), ora 16.30 : 
Progresul Vulcan — F.C. Cor
vinul (Div. „A44) ; stadionul 
Dinamo, ora 14,30 : Dinamo — 
F.C. Constanța (speranțe), ora 
16,30 Dinamo — F.C. Con
stanța (Div. ,,A“).

MOTOC ICLTSM. Stadionul 
Metalul, de la 10 î concurs de 
dirt-track rezervat lotului na
țional de seniori.

RUGBY. Stadionul tineretu
lui, de la ora 14,30 : C.S.$. 
Locomotiva București — Wyc
liffe (Anglia), dublu meci de

Brașov 75—61 (46—36). Bucureș- 8
tencele au condus în permanență I 
datorită unui joc sigur și au rea- • 
lizat o victorie fără dubii în fața 
unei echipe în care doar Camelia S 
Solovăstru iese în • evidență, kiar j 
cînd și ea greșește, întreaga e- ■ 
ehipă pare resemnată. Au marcat: 
Simioană 23, Pușcașu 20, Ivănes- I 
eu 12, Capelovici 12, Hagiu 6, Mi- | 
ron 2 pentru Progresul, respectiv • 
Solovăstru 16, Ochiuleț 16, Kiss 
12. Parcanschi 10, Catincescu 7.

în cel de al doilea meci, tine- | 
rele baschetbaliste de la Carpațl 
Sf. Gheorghe au dat o replică | 
curajoasă rutinatelor sportive de | 
la Crișul Oradea, pe care le-au I 
condus pe tabela de scor o bună 
bucată de vreme. In final, expe- I 
rimentatele sportive orădence au I 
forțat șl au câștigat cu 58—51 I 
(30—30) dar, așa cum spuneam, 
după ce au alergat multă vreme | 
după partenerele de întrecere. I 
Coșgetere : Grigoraș 16, Gigan 9, ■ 
de la Crișul, Bede 25, Covaci 12 
de la Carpațl.

MOBILA SATU MARE — C.S.U. I 
PRAHOVA PLOIEȘTI 62—86 
(31-41).

Ștefan VAIDA — coresp. |

ZI
București, sala Rapid, între 28 a- 
prilie și 2 mai), s-au clasat : BĂ
IEȚI : echipele C.S.Ș. din Brașov 
(antrenor D. Stroe), Mediaș (O. 
Șerban), Cluj-Napoca (M. Cucu), 
Arad (Gh. Mandache), precum și 
Steaua (N. Danețiu), Dinamo (T. 
Glurculescu), Clubul școlar de 
baschet (L. Călin) și C.S.Ș. 2 (C. 
Dîrjan), toate din București ; 
FETE : echipele C.S.Ș. din Mediaș 
(Marieta Madler), Cluj-Napoca 
(Elena Voștinaru), Hm. Vîlcea 
(Al. Moise), Timișoara (Bogdana 
Diaconescu), Iași (C. Hapcluc), 
precum și Voința Tg. Mureș (I. 
Bencze), C.Ș.B. (Gh. Lăzărescu) 
șl C.S.Ș. 2 (Cornelia Mircioiu), 
ambele din București.
• Pentru fals în foaia oficială și 

pentru nerespectarea regulamen
tului la meciul Știința Mediaș — 
Chimia Craiova (Divizia mascu
lină de tineret), arbitrul Ion Cri- 
șan (Oradea) a fost suspendat 
pe un an ; pentru nerespectarea 
regulamentului (la același meci), 
arbitrul Emerich Szaldobagy (O- 
radea) a fost suspendat pe șase 
luni ; pentru întârziere la dele
gare, arbitrul Marcel P&unică 
(Bacău) a fost suspendat pe o 
etapă.

mare și a stimulat pregătirea 
echipelor fruntașe. Poate astfel 
se explică și frumosul succes 
al acestora in cupele europene, 
iarna trecută. Acum n-a mai 
existat nici măcar duelul Di
namo — Steaua...

Adevărul este că a scăzut 
sensibil în ultima vreme cali
tatea și cantitatea pregătirii in 
secții, ceea ce a dus la unifor
mizarea valorică mai degrabă 
spre... subsolul ierarhiei. Au 
demonstrat-o căderile în a- 
nonimat ale echipelor Explo
rări Baia Mare și Universitatea 
Craiova, care în edițiile pre
cedente se aflaseră in careul 
fruntaș, și instabilitățile pe 
parcursul celor două faze ale 
campionatului : de pildă,
C.S.M. Suceava era cit pe-aci 
să se califice in turneele pen
tru locurile 1—4, apoi a ajuns 
în preajma retrogradării, iar 
Politehnica Timișoara și Delta 
Tulcea au coborit și ele în 
„apele tulburi". Din păcate, 
scăderea calității se răsfringe 
direct asupra reprezentativei 
care, în anul campionatului 
mondial, pornește pregătirea de 
la o cotă joasă. Cu foarte pu
ține nume noi care să-i dea 
plusul de vigoare necesar și aș
teptat...

Aurelian BREBEANU
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juniori ; stadionul Tineretului 
IV, ora 10 : Dinamo — Vulcan, 
stadionul Steaua, ora 15 j 
Steaua — R.C. Grivița Roșie, 
meciuri în Cupa F.R. Rugby.

POPICE. Arena Gloria, de 
la ora 14,30 : Gloria — Olim
pia București, arena Giulești, 
de la ora 14,30 : Rapid — Me- 
trom Brașov, meciuri feminine 
în cadrul Diviziei „A44.

DUMINICA
CICLISM. Parcul Institutului 

Politehnic, de la ora 16 : etapa 
a Il-a a „Cupei orașelor44.

FOTBAL. Teren Mecanică 
fină, ora 11 : Mecanica fină 
— Energia Slatina (Div. ,,BM) ; 
teren Automatica, ora 11 : Au
tomatica — Carpați Mîrșa

Dialoguri de actualitate

STEAUA DE AZI ȘI DE MÎINE
Suporteri sau nu ai echipei 

militare, iubitorii fotbalului 
nostru încercau să coreleze ul
timul rezultat — eliminarea 
din Cupa României — cu as
censiunea marcată a Stelei în 
acest campionat, cu revenirea 
acestei tradiționale protagonis
te a Diviziei „A“ in prim-pla- 
nul întrecerii (in clasamentul 
returului, după 5 etape Steaua 
se află pe locul secund, eu 7 
p). Cum este insă văzută aceas
tă „corelare" dinlăuntrul secției 
de fotbal a clubului din Calea 
Plevnei ?

— Iși poate oare închipui ci
neva că reconstrucția unei e- 
chipe se face de azi pe miine 
și că rezultatele apar peste 
noapte in flux continuu ? In 
condifiile specifice clubului 
nostru, de mare performanță, 
Steaua a fost și este un nume 
in fotbalul românesc, Insă peri
oada de clădire a unei noi e- 
chipe competitive trebuie să fie 
cit mai scurtă și — in mare 
măsură — presărată cu... rezul
tate, spune antrenorul principal 
Constantin Cernăianu.

— Din acest punct de vedere 
— intervine Ion Alexandrescu, 
vicepreședinte al clubului și 
șeful secției de fotbal — pe 
lingă înțelegerea forurilor noas
tre tutelare, care ne acordă tot 
sprijinul material ți moral, a- 
vem nevoie și de înțelegerea 
suporterilor noștri. Numărul a- 
cestora a crescut mult, mai a- 
les in rîndul tinerilor, și pe 
stadionul dtn Ghencea vin re
gulat zeci de mii de specta
tori, semn că echipa noastră 
nu mai este doar a unui im

INDISCIPLINA-SANCȚIONATĂ 
CU TOATĂ ASPRIMEA
Ordinea de zi a ședinței de joi 

seara a Comisiei de disciplina a 
cuprins cîteva (nedorite !) „ca
pete de afiș* 4, jucători frun
tași din diviziile „A44 și 
ttB“. Primul eșalon a fost 
„reprezentat44 prin Andrieș 
(Sport Club Bacău), BOlotni 
(A.S.A. Tîrgu Mureș) și Giurgiu 
(U.T.A.). Pentru o vină mai mi
că — faulturi repetate — Giur
giu a fost suspendat pe o eta
pă, în dictarea pedepsei ținîn- 
du-se seama și de faptul că nu 
mai fusese sancționat. în schimb, 
Bttldni și Andrieș au trebuit să 
răspundă pentru abateri mai gra
ve : insulte aduse arbitrilor, în 
meciurile cu Corvinul Hunedoara 
și, respectiv, Progresul Vulcan.

Bblbni a negat cele consem
nate în foaia de arbitraj. Potri
vit principiilor care intervin în 
asemenea cazuri — pînă la proba 
contrarie — s-a dat credibilitate 
celor afirmate de arbitrul AL 
Mustățea și, în consecință, B0- 
liini a fost suspendat pe 2 etape. 
Păcat că acest jucător valoros, 
care și în acest meci a avut o evo
luție tehnică bună nu și-a putut 
stăpîni nervii. O sancțiune aspră 
a luat Andrieș : 5 etape de sus
pendare ’

Tot 5 etape va sta pe tușă și 
Manea (Rapid) și nu se poate 
spune că este cea mai severă 
pedeapsă în raport cu ceea ce a 
făcut în meciul cu Autobuzul 
sau, mai exact spus, DUPĂ 
TERMINAREA LUI. în loc să fie 
mulțumit că echipa sa a dștigat 
partida și, o dată cu ea, 2 punc
te prețioase, Manea s-a repezit 
la un adversar și L-A LOVIT 
CU PUMNUL ÎN FAȚA ! Să a- 
mintim că șl în toamnă același 
Manea l-a lovit cu mingea pe 
antrenorul formației Gaz metan 
Mediaș, V. Copil, fost jucător al 
...Rapidului, cu ani în urmă.

Comisia de disciplină (președin
te : Gh. Prodea) este hotărîtă 
să continue pe acest drum, sanc- 
țlonînd cu toată asprimea abate
rile de pe terenurile noastre de 
fotbal.

Jack BERARIU 

(Div. „B“) ; stadionul Steaua, 
ora 11 : Rapid — Gaz metan 
Mediaș (Div. ,^B“) ; teren E- 
leetronica, ora 11 : Electronica
— Dinamo Victoria (Div. „C“); 
teren Flacăra, ora 11 : Flacăra 
roșie — Abatorul (Div. WC“) ; 
teren Aversa, ora 11 : Aversa
— I.C^.I^M. București (Div. 
,,C*)  ; teren Danubiana, ora 
11 : Danubiana — Tehnometal 
București (Div. ,,C“).

MOTOCICLISM. Stadionul 
Metalul, de la ora 10 : prima 
etapă a campionatului național 
de dirt-track, juniori ; poligo
nul auto I.T.B. — Titan, de la 
ora 9 : concurs de îndemînare.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8 : Voința — Carpați 
Sinaia, arena Olimpia, de la 
ora 8 : Olimpia — Petrolul 
Băicoi-Cîmpina, meciuri mas
culine în cadrul Diviziei „A“.

RUGBY. Stadionul Giulești, 
ora 15 : România — R.F. Ger
mania, meci în cadrul campio
natului european.

YACHTING. Lacul Herăstrău, 
de la ora 10 ; „Cupa primăve
rii44, concurs deschis.

portant departament, ci și a u- 
nui mare cartier bucureștean. 
Dorim de la acești spectatori 
nu indulgență, ci realism I

— Apropo de realism, cre
deți că actuala reconstrucție se 
Înscrie în acest spirit ?

— Da /, precizează fără ezita
re Constantin Cernăianu. Și a- 
tunci cînd fac această afirma
ție mă bazez pe întreaga re
zolvare a problemei, care este 
departe de a începe ți a se ter
mina cu alcătuirea unui „II". 
Actualmente, In secția de fot
bal a clubului nostru recon
strucția echipei înseamnă : in- 
tărirea organizatorică și crearea 
unui climat favorabil de mun
că, program complex de pregă
tire, care nu se reduce la ore
le de antrenament, ci iși 
subsumează și latura educativă, 
asigurarea eșaloanelor infe
rioare...

— „ Vorbind de eșaloanele 
inferioare — adaugă L Alexan
drescu — menționez că in va
canta de primăvară a elevilor, 
care bate la ușă, precum și in 
cea de vară, pe toate terenuri
le stadionului Steaua se va 
desfășura, eu sprijinul Inspec
toratului școlar municipal, o 
selecție fără precedent in car
tierul Drumul Taberei, prin 
fața tehnicienilor noștri' (inclu
siv a fotbaliștilor primei echi
pe !) urmind să treacă mii de 
copii, care doresc să-și demon
streze aptitudinile pentru fot
bal.

— Să ne întoarcem, totuși, la 
Divizia „A"...

— care acum înseamnă 
pentru echipa noastră îmbi

la perspectiva meciului retur cu Bulgaria, din preliminariile CE.

JUNIORII ROMÂNI TREBUIE SĂ SE AUIOOEPĂȘEASCĂ 
PENTRU A MAI SPERA ÎN CAIIEICAIIE...

Miercurea viitoare, la Samo- 
kov, echipa reprezentativă de ju
niori a României va susține me
ciul retur cu selecționata simila
ră a Bulgariei din preliminariile 
C.E. Un examen dificil pentru 
tinerii noștri jucători, intrucît în 
prima confruntare, de la Hune
doara, ei n-au reușit decât un 
scor de egalitate (2—2), rezultat 
care îl favorizează pe juniorii 
bulgari în tentativa de calificare 
la turneul final, ce se va dispu
ta în luna mai, în Finlanda. Ju
niorilor pregătiți de Marcel Pi- 
gulea și Costică Toma nu le ră
mâne acum dedt o singură va
riantă, aceea a victoriei, chiar și 
în condițiile unui joc disputat în 
deplasare și în fața unor adver
sari care la Hunedoara au de
monstrat că reprezintă un „11“ 
redutabil. Iată de ce juniorii 
noștri vor trebui să abordeze din 
primul minut partida de la Sa- 
mokov cu mult curaj și încre
dere , șl, mal ales, cu pytere de 
luptă, exact așa cum au proce
dat partenerii lor de Întrecere la 
Hunedoara. Acordînd o mare a- 
tenție fazei de apărare, și folo
sind cu âplom și inteligență con
traatacul — iată o cale care le 
poate aduce mult doritul (dar 
deloc lesniciosul !) succes. Du
blajul în apărare, cu replieri ra
pide, mărirea ritmului de joc. 
transmiterea imediată a mingii 
șl — mal ales ! — o dt mai 
mare concentrare la finalizare, 
lată câteva dintre sarcinile de 
joc, neîndeplinite în prima întîl- 
nire.

Numai abordând partida retur 
într-o astfel de manieră, juniorii 
noștri mal pot spera în calificare. 
Dealtfel, toate antrenamentele dirt 
ultimele zile au avut un conținut 
complex din care n-au lipsit e- 
xersările privind remedierea as
pectelor amintite mal sus.

PROGRAMUL Șl 
DE MÎINE A

SERIA I : Gloria Buzâu — Vi
itorul Gheorghenl : D. Petrescu 
(București) ; CB. Botoșani — Ke- 
lonul Săvlneștl: D. Manole (Bucu
rești) ; I.M.U. Medgidia — Glo
ria Bistrița : Th. Ionescu (Bucu
rești) ; C.S.M. St. Gheorghe — 
F.CJd. Progresul Brăila : I. Va
llie (București) ; C.S.U. Galați — 
Victoria Tecuci : M. Bercan 
(București) ; Unirea Dlnamo 
Focșani — Delta Tulcea : S. 
Necșulescu (Tlrgovlște) ; Con
structorul Iași — C.S.M. Su
ceava : I. Tănase (Tlrgovlște); 
F.C.M. Slderurglstul Galați — 
Viitorul Vaslui : V. Constan- 
tlnescu (București) ; Ceahlăul 
Piatra Neamț — Politehnica Iași: 
Al. Mustățea (Pitești).

SERIA A n-a : Mecanică fină — 
Energia Slatina ; A. Stoker (Pe
troșani) : Metalul Plopenl — Du
nărea Călărași : V. Ciocan (Bis
trița) ; Automatica București — 
Carpațl Mlrșa : V. Curt (Medgi
dia) ; Tractorul Brașov — Meta
lul București : Gh. Plrvu (Con- 

narea celor două generații (cu 
lordache, Sameș ți Iordănescu, 
șefi de grupă în pluton !), iar 
miine o echilibrare valorică a 
liniilor prin acoperirea posturi
lor deficitare cu jucători tineri 
de reală perspectivă, precizează 
C. Cernăianu.

— Care sînt aceste posturi 
deficitare ?

— Acum, fundașii de margine 
ți vîrful de atac, intervine „se
cundul", Nicolae Pantea. A- 
vem, in schimb, un... surplus 
de mijlocași. Iată de ce îl în
cercăm pe Balint (20 ani) ca 
fundaș lateral, mizind pe teh
nicitatea sa.

— In ceea ce privește „vir- 
furile" Ralea ți Sertov — opi
nează C. Cernăianu — primul 
se încadrează greu in jocul 
combinativ al echipei, celălalt, 
mai lent, este depășit de vite
za jocului. Avem, deci, de lu
crat in acest sens și nu numai 
cu ei, pentru că, iată, „cangu
rii" Balint, Sertov și Fișic au 
jucat cu aplomb in lotul spe
ranțelor, dar cînd sint titulari
zați in echipa noastră evolu
ează inhibat, fapt sesizat și de 
Sameș, care mi-a declarat cd 
Sertov, de pildă, în mecturile- 
școală joacă foarte bine împo
triva lui, dar nu la fel și în 
meciurile de campionat. Ve
deți, deci, că reconstrucția li
nei echipe nu-i deloc simplă. 
Dealtfel, nu ne facem nici o 
iluzie in acest sens...

— Ceea ce nu înseamnă, 
însă, că nu ne propunem un 
termen de realizare : un an ! — 
a conchis Ion Alexandrescu.

Paul SLAVESCU

Miercuri, lotul reprezentativ de 
juniori, care activează sub culo
rile clubului Luceafărul, a pier
dut cu 2—0 meciul din campio
natul Diviziei „B“, cu Autobuzul 
București. A fost folosită forma
ția : Iașco (Barba) — Bălan, Mi- 
rea, Belodedici, »Pascu — Dumi- 
treasa, Grigorc, Hagi — Lăcătu- 
șu, Țirlca, O. Popescu. Față de 
meciul de la Hunedoara, doua 
noutăți : Pascu și Lăcâtușu. Dirt 
lotul lărgit mai fac parte porta
rul Somoghi, fundașii — Bucico 
și Preda, mijlocașii — Neamțu 
și Burchel și înaintașii — Ham 
bar aș, Văsîi șj R. Toma. Luni 
dimineață, în funcție de starea 
de sănătate a jucătorilor (Iașco, 
Dumitreasa, Bucico și Hambaraș 
sînt accidentați, dar se fac efor
turi pentru recuperarea lor) va 
fi definitivată lista celor 16 ju
cători care, în după-amiaza ace
leiași zile, vor efectua deplasa
rea în Bulgaria.

Gheorghe NERTEA

$77R/
• MECIUL RAPID — GAZ ME

TAN MEDIAȘ SE DISPUTA PE 
STADIONUL STEAUA. Datorită 
cererilor foarte mari de bilete, 
meciul de Divizia „B“ dintre Ra
pid București și Gaz metan Me
diaș se va disputa mîine, de la 
ora 11, pe Stadionul Steaua și nu 
pe stadionul Giulești, așa cum 
fusese stabilit inițial.

• PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI. Luni 5 aprilie, Ia 
ora 17, în sala I.S.B. din str. 
Berzei, va avea loc plenara an
trenorilor bucur oșteni de fotbal 
de toate categoriile.

ARBITRII ETAPEI
DIVIZIEI ,,B"
stanța) ; Flacăra Autom. Moreni
— Șoimii I.P.A. Sibiu : A. Mițaru 
(Km. Vîlcea) ; Unirea Alexandria
— Petrolul Ploiești : I. Igna (Ti
mișoara) ; Pandurii Tg. Jiu — 
Autobuzul : M. Man (Cluj-Napo
ca) ; Luceafărul — I.C.I.M. Bra
șov — a-mînat ; Rapid Bucu
rești — Gaz metan Mediaș : V. 
Antohi (Iași).

SERIA A IlI-a : Strungul Arad
— Minerul Lupeni : L. Măierean 
(Brașov) ; Dacia Orăștie — F.C.M. 
Reșița : I. Orxață (Brașov) ; Mi
nerul Ilba Seini — Minerul Cav- 
nic : Gh. Arhire (Suceava) —- se 
dispută la Jibou ; Olimpia Satu 
Mare — C.I.L. Sighet : M. Sto- 
encscu (București) ; F.C. Bihor
— Rapid Arad ; M. Ludoșan (Si
biu) ; C.F.R. Timișoara — înfră
țirea Oradea : Gh. Manta (Bucu
rești) ; C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Someșul Satu Mare : M. 
Gheorghiu (Giurgiu) ; C.F.R. 
Cluj-Napoca — Aurul Brad : R. 
Rotaru (București) ; F.C. Baia 
Mare — U.M. Timișoara : P. Se- 
celeanu (București).



După întrecerile grupei „B“ a C. M. de hochei
A 3î-a aniversare a Eliberării Ungariei

ECHIPA ROMÂNIEI PE ACELAȘI LOC CA IN 1981
DAR ÎN CONDIȚII COMPETIȚIONALE

9 9
MAI DIFICILE NO! VALENȚE

lncneiată recent. în mijlocul 
unui interes deosebit (seară de 
seară tribunele patinoarului de 
la „Kongreshalle*  din Klagenfurt 
au lost arhipline), cea de a 25-a 
ediție a grupei „B-‘ a C.M. de 
hochei pe gheață a însemnat un 
moment de referință în istoria 
mai lungă de un sfert de veac 
(au fost ani mulți în care între
cerea nu s-a organizat) a eșalo
nului secund din hocheiul mon
dial. Moment de referință pentru 
că. mai mult ca oricînd, a fost 
evident progresul echipelor soco
tite în lumea hocheiului de „mi
na a doua‘!, competiția lor furni- 
zînd de această dală o acerbă 
și extrem de echilibrată dispută, 
palpitantă prin spectaculoasele 
răsturnări de situație in ierarhia 
celor opt formații.

Să reluăm acum „povestea" va
lului de surprize de la Kla
genfurt ni se pare inutil. Este 
suficient să spunem că o singu
ră echipă a terminat competiția 
cu... fruntea sus, ca să zicem 
așa. adică fără să cunoască in- 
frîngerea : R. D. Germană. In 
rest, zi de zi, înregistram cele 
mai neașteptate rezultate, ulti
mul dintre ele fiind victoria e- 
chipei R. P. Chineze asupra ce
lei a Olandei, formație care fă
cuse să tremure cele mai puter
nice team-uri (2—3 cu Polonia, 
1—3 cu R. D. Germană) sau le 
învinsese pe altele de temut (4—1 
cu Austria !).

Dincolo insă de această verita
bilă sarabandă de surprize, un 
lucru se cer^ încă o dată sub
liniat și anume valoarea tehni
co -tactică ridicată a jocurilor, 
ceea ce ne îndreptățește să spu
nem că acum grupa sau cel
puțin prima ci parte, nu mai 
este aiit de departe de grupa 
„A“ a campionatului mondial. 
Echipele d. Germane, Polo
niei sau Elveției, țâri în care ho-, 
cheiul are o veche tradiție și o 
puternică dezvoltare, erau deja 
cunoscute sub aspectul unui per
manent progres. Lor 11 s-a adău
gat selecționata Austriei, care a 
„incorporat" 7—8 hocheiști cana
dieni sau nord-americani (pentru 
edificare iată câțiva dintre el : 
Briaii Stankiewicz — col mai bun 
portar al turneului, Jeff Geiger, 
Kelly Greenbank, Gregory Holst, 
Ed Lerber și alții asemenea), cea 
a R. r. Chineze, cu lungi și re
petate turnee de pregătire în 
S.U.A. și Canada, precum și cea 
a Olandei cu aceiași hocheiști de 
peste Ocean ca in anii irecuți 
(un portar de excepție : 
Lensen). Cum se vede, o 
carență ieșită din comun, 
a transformat grupa „B“ a 
de bochci intr-o dispută de 
rang, cu echipe puternice, în pre
zența cărora nici un pronostic 
nu mai era valabil.

în aceste condiții, locul 5 pe 
care a terminat echipa României 
ni se pare satisfăcător, mai ales 
dacă ținem seama că, din diferi
te motive, 7—8 dintre jucătorii de 
bază la ediția trecută nu au mai 
putut fi folosiți de această dată. 
Cu alte cuvinte, avînd o echipă 
nouă, cu destule improvizații în 
alcătuirea liniilor, cu mulți de- 
buLanți și participînd la o În
trecere mai grea, rezultatul a 
fost în ultimă instanță același ca 
anul trecut : locul 5, Iar dacă 
formația țării noastre nu ar fi 
comis citeva greșeli de apărare 
(unde în general s-a jucat bine) 
în meciurile cu R. D. Germană, 
Norvegia și Polonia șl dacă li
niile de atac ar fi fost mai omo
gene, mai „așezate*  încă de la 
începutul sezonului și nu vîntu- 
rate
(antrenorul 
adevărate 
za echipa 
atunci șl 
cui, iar 
cert, mai _____

In general, jucătorii folosiți aQ 
dat un randament mulțumitor. 
Portarul Gh. Huțan și-a făcut, 
ca întotdeauna, datoria. Dintre 
fundași Ioniță a început foarte 
bine, dar a încheiat competiția

mereu din cauze obiective 
Eduard Pană făcea 

acrobații pentru a așe- 
pe baze competitive), 

eficacitatea ar fi cres- 
rezultatele ar fi fos't, 
bune.

SPORTIVI ROMANI

Justinian a fost me*  
și util, la fel ca Gali,

mal slab, 
reu sobru -----. — — —
care ni s-a părut însă lipsit rid 
vigoarea șl amplombul cunoscu
te. Moroșan s-a comportat sub 
posibilități. Remarcabilă a fost 
prestația tinerilor Berdilă și I. 
Antal. In atac, cel mai bun a 
fost L. Solyona (locul 6 in cla
samentul golgeterilor, cu 11 p), 
alături de care am remarcat e- 
forturlle lui liălăucă, Pisăru, V. 
Huțan, Gcreb și E. Antal. Mai 
slabi, sub nivelul lor obișnuit, 
Nistor șl Bela Nagy.

Pentru viilor se Impune ca par
ticiparea hocheiului nostru la 
grupa „B" a C. M. să se facă 
după o pregătire mal lungă, mal 
laborioasă, începută încă din va
ră, cînd trebuie să se cristalizeze 
o echipă care să fie schițată din 
primele luni ale sezonului și care 
să albă rezerve tinere și capa
bile. O asemenea acțiune este cu 
totul posibilă. Se cere doar mun» 
că șl sprijin pentru hochei, da 
fapt pentru una din ramurile 
sportului de lamă din țara noas- 
stră, care nl se pare 
parație 
vernale 
vansală

r__ prin com-
cu celelalte discipline lfl- 
românești — cea mai a- 
în Ierarhia mondială.

Călin ANTONESCU

PESTE HOTARE

ALE SPORTULUI DE MASĂ
Poporul ungar sărbătorește, la 4 aprilie, cea de a 37-a 

aniversare, ziua eliberării Ungariei de sub dominația fas
cistă, eveniment de importanți hotăritoare in istoria țării.

în cei 37 de ani de la Eliberare, poporul ungar, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a obținut 
realizări importante in toate domeniile de activitate, printre 
care și in cel al culturii fizice și sportului.

Ted 
con- 
care 
C.M. 
prim

PRINTR-O victorie la vest- 
germanul Pflugradt, semigreul 
român Fedea Pamfil ®-a ca
lificat în finalele campiona
telor de boje ale Franței, care 
se desfășoară la Royan. Viito
rul său adversar va fi maro
canul Laghali, învingător a- 
supra francezului Le Cam
pion.

ÎNAINTEA ultimei runde, la 
Budapesta, în turneul de ba
raj pentru interzonalele de 
șah. continuă să conducă J. 
Pinter, cu 3 puncte, urmat de 
Fl. Gheorghiu și A. Sznaplk 
— 2,5 puncte, P. Lukacs 2 
puncte. Partidele rundei a 5-a 
(Gheorghiu — Pinter și Szna- 
pik — Lukacs) s-au încheiat 
remize. Gheorghiu 
potriva lui Lukacs, 
zi a întrecerilor.

CONCURSUL de 
de la Riga s-a încheiat cu de
semnarea următoarelor cîștigă- 
toare pe aparate : sărituri : 
Boriana Stoianova (Bulgaria)

19.325 
bălaii 
18,925 
Skoda
Yui Fing (R. P. Chineză) 18,9 
p (locul 6 Mariana Radu 18,0 
P) ;
19,5
cu
6-a.

joacă îm- 
în ultima

gimnastică

Campionatele naționale de înot

SPATE, PRIMA MANȘA A UNUI PASIONANT DUEL

p (românca Mirela Bar- 
s-a clasat a 6-a, cu 

p) ; paralele : Valentina 
(Cehoslovacia) ; bimă :

sol : Alia Șișova (U.R.S.S.) 
p (Mirela Barbălală a 5-a, 

18,45 p ; Mariana Radu a
cu 18,35 p).

DOUĂ rezultate ale tenis- 
manilor noștri In optimile de 
finală ale turneului de la Pola 
(Iugoslavia) : L. Mancaș — 
Joehle (R.F.G.) 7—8, 6—3 ; L. 
Bucur — Savici (lugosl.) 4—6, 
4—6. în „sferturi*  Mancaș !n- 
tilneșle pe Iugoslavul Flego.

în centrul atenției foru
rilor sportive din Republi
ca Populară Ungară se a- 
£lă dezvoltarea și organi
zarea, pe principii noi, a 
activității de cultură 'fizi
că și sport, atragerea ma
selor de cetățeni la practi
carea continuă a sportului, 
începînd din acest an un 
accent deosebit se pune pe 
mărirea numărului orelor de 
sport la sfîrșit de săptămî
nă, pentru copiii de vîrstă 
preșcolară, elevi și studenți. 
Avantajele sînt multiple : 
vom aminti, in primul rind, 
atragerea tineretului, în o- 
rele libere, pe terenurile și 
sălile de sport în scopul 
călini sănătății ; în al doi
lea rind, selecționarea ce
lor mai buni tineri sportivi 
în secțiile de performanță 
și apoi promovarea lor in 
Ioturile naționale. Nu este 
neglijată nici atragerea spre 
sport a cetățenilor de toa
te vîrstele, mai cu seamă 
la sfîrșit de săptămînă. prin 
organizarea unor manifes
tații sportive. în săli șl in 
aer liber, sub variate for
me : turism, ciclism, ca
notaj, înot, popice ș.a. Acti
vitatea se desfășoară sub o 
lozincă devenită deosebit de 
populară : „Fără sănătate 
nu sc poate munci, fără 
sport nu e sănătate !“

Citeva exemple sînt e- 
dificatoare. în circumscrip
ția a XII-a din Budapesta, 
unde se află sediul Institu
tului de cultură fizică, ba
zinul de înot este deschis

cetățenilor din cartier. în 
orașul Zalaegerszeg s-a ini
țiat un program la sfîrșit 
de săptămînă numit „Ziua 
sporturilor". Cu acest pri
lej, se predau lecții despre 
necesitatea practicării edu
cației fizice, se face gim
nastică, se organizează 
jocuri sportive, se prezintă 
filme cu tematică educa
tivă și științifică pe teme 
de sport și, în fine, cite 
un sportiv fruntaș vorbește 
despre activitatea sa.

La Szombathely, învăța
rea înotului în școli a de
venit o preocupare majoră, 
în noul bazin acoperit de 
50 m. ca și în cele în aer 
liber, se- prevede ca, în a- 
cest an, citeva mii de copii 
și studenți să învețe îno
tul. ’ ’ .....................
nic din Budapesta, 
rul Sândor Vlâdăr 
dus un pentatlon original 
care cuprinde alergări de 
fond, marș, înot, ciclism și 
canotaj. în fine, nici fot
balul nu rămîne neglijat, 
în „Cupa Ungariei pentru 
tineret" va incepe în mai 
turneul final al competiției, 
la care s-au aliniat la start, 
în primele faze, peste 700 
de echipe, cu un efectiv de 
peste 10 000 de tineri fot
baliști.

într-o recentă reuniune a 
Comitetului federației tine
retului comunist studențesc 
s-a pus un accent deosebit 
și pe practicarea turismu
lui de masă în facultăți.

La Institutul l’olileh- 
profeso- 
a întro-

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE
R. F

(Urmare din pag I)

GERMANIA IN C. E

HUNEDOARA, 2 (prin telefon). 
A doua reuniune a 
campionatelor naționale de înot 
în bazin acoperit a fost prece
dată de o emoționantă festivi
tate : Zeno Opriiescu, multiplu 
campion și recordman al țării, 
unul dintre cei mai valoroși îno
tători români ai deceniului șap
te, a spus adio activității com- 
petiționale. Federația de speciali
tate i-a decernat cu acest prilej 
diploma de onoare, iar foștii săi 
coechipieri și adversari, «mai ti
neri sau mai vîrstnici, i-au urat 
mult succes în viitoarea activi
tate de antrenor. De subliniat că 
Zeno Oprițescu deține 
ceastă oră recordurile 
ale probei de 100 m 
53,4 (din 1974) și 52,3 
scurt (din 1980).

Din programul zilei 
ținut atenția finala pe distanța 
de 100 m spate, în care expe
riența și orgoliul campioanei. 
Carmen Buiiâciu, erau opuse e- 
lanului și dorinței tot mai pu
ternice de afirmare a mult mai 
tinerei sale adversare Anca, Pă- 
trășcoiu. A fost o cursă de care 
ne vom aminti multă vreme. 
Bunaciu, cu un plus de forță și 
maturitate, a cîștigat în 62,20, 
una dintre cele mai bune per
formanțe mondiale ale- sezonului, 
demonstrînd că rămîne una din
tre marile specialiste din lume 
ale procedeului, dar la fel 
mult ne-a bucurat și noul 
cord de junioare înregistrat 
Pătrășcolu, sosită a doua» 
63,19, un rezultat rarisim pentru 
vîrsla sa (va împlini 15 ani în 
luna octombrie)'.

O dispută interesantă a prile
juit și finala masculină de 100 
in spate. A cîștigat Mihai Man- 
dache, cu 58,80. La 10 sutimi de 
secundă de recordul țării. înain
tea lui L. Szakaclali — 59,30. Ex- 
orădeanul, astăzi reprezentant al 
clubului Dinamo București» a 
vut însă satisfacția de â învinge, 
„la fotografie". în finala de 50 
m liber pe principalul favorit. 
Ștefan Mitu. Cronometrele au in
dicat timpi egali pentru cel mai 
rapizi SDrinteri și a decis ordi-

finalelor

și la a- 
naționale 

liber, cu 
în bazin

ri e-a re-

de 
re
de
în

nea arbitrilor de sosire : T. Sza- 
kadatt 24,25, 2. Mitu 24,23.

O frumoasă cursă contracrono- 
metru ne-a oferit băimăreanca 
Teodora Hauptricht pe distanța 
de 800 m : 4:23.5 la 400 m. și 
8:52,60 in final, timp cu care și-a 
corectat cu peste 5 secunde ve
chiul record național. Perfor
manța este meritorie șl ea re
prezintă o frumoasă promisiune 
a tinerel sportive antrenată de 
Gh. Dimeca pentru campionatele 
europene de juniori din acest an. 
întrecerile „delfinilor" pe distan
ta de 200 m au revenit sportivi
lor dinamoviștl Flavins Vlșan 
(2:07.36) șl Irlnel Pănulescu 
(2:19.66).

Rezultate t elini ce : 100 m spate 
(m) : Mihai Mandache (Dinamo) 
58,80, L. Szakadati (Din.) 59,30. 
L. Tache (C.S.Ș. Brăila) 60.82 ; 
100 m spate (f) : Carmen Buna*  
ciu (Din.) 62,20, Anca Pătrășcolu 
(C.S.Ș. Bala Mare) 63,19 — rec. 
junioare, Noeml Lung (C.S.Ș. 
Baia Mare) 67,67 ; 200 m fluture 
(m) : Flavius Vișan (Din.) 2:07,36, 
Cr. Drăgan (Crișul) 2:09,10, Al. 
Friedman (C.S.Ș. Timișoara) 
2:09,94, Cr. Ponta (C.S.Ș. Ploiești) 
2:09,94 — rec. juniori ; 200 m flu
ture (f) - • -
2:19.66, .
Reșița) 
(C.S.M. 
m liber 
dati (Din,) 24,23, St. Mitu (Din.) 
24,23, I. Mușat (Lie. 2 Buc.) 
24,50 : 50 m liber (f) : Carmen 
Alexe (C.S.Ș. Timișoara) 28,00, 
Monica Groza (Crișul) 28,92. Ta
mara Costache (C.S.Ș. Ploiești) 
29,38 ; 4X50 m liber (m) Dinamo 
1:37,00 — record, steaua 1:41,31, 
Liceu! 2 București 1:42,04 ; 4X50 
m liber (f) : Dinamo 1:52,80 — 
record (I. Pănulescu 27,70 — re
cord) ; C.S.Ș. Baia Mare 1:56,81, 
C.S.Ș. Reșița 1:57,50 : 800 m liber 
(f) : Teodora Hauptricht (C.S.Ș. 
Baia Mare) 8:52,60 — rec. ju
nioare și senioare (v.r. 8:57.65). 
Enikd Palencsar (C.S.Ș. Baia 
Mare) 9:13.37, Ema Vasile (C.S.Ș. 
Brăila) 9:25,74.

Adrian VASILîU

: Irincl Pănulescu (Din.) 
Adina Schuster (C.S.Ș. 
2:22,55 ; Octana Mladin 
Cluj-Napoca) 2:22,65 ; 50

(m) : Ladislau Szaka-

Iată și lotul R. F. G. : Liebig, 
Schmidt, Merz, Werle, Herzog, 
Finsterer, Hass, Vogt, Mehl. 
Volker. Carsten Himmer, Claus 
Himmer, Sievers, Hoewelmeyer, 
Tolle, Kenunling, Neumann, 
Klose, Brand, Mehm. Majori
tatea jucătorilor provin de la 
cluburile din Hanovra. Heidel
berg și Frankfurt pe Main.

Arbitrul intilnirii : Guy 
rette (Franța).

11 ori. De patiu ori înainte de 
război, de fiecare dată victoria 
revenind 
27—9, 30—3, 
după, dintre 
românești : 
1958), 19—3
9—8 (Hanovra 1965), 27—5
(București 1967), 6—3 (Hanovra

adversarilor : 6—0,
, 8—5 ; de șapte ori 

care șase victorii 
9—0 (Bruxelles 
(București 1964), 

1965), " “

1969), 33—9 (la Heidelberg 1973) 
și 10—11 (București 1972) — 
singura infringere (neașteptată) 
a tricolorilor.

Din 1973 cele două echipe nu 
au mai jucat, rugbyștii 
vest-germani activînd pînă in 
1981 în grupa „B“ europeană.

Matt-

• PARTIDE JUCATE 
ACUM :

Franța — România 
U.RKS. — Italia 12—12, 
Germania — U.R.S.S. 
Italia — R. F. Germania 
Franța Italia 25—19,
Germania — Franța 15—53.

PÎNA

17—9. 
R. F.
10—7, 
23—0. 
R. F.

• AU RAMAS DE JUCAT: 
România — R. F. G. ; Italia 

— România (Rovigo, 11 apri
lie) ; România — U.R.S.S. 
(București. 9 mai) ; U.R.S.S. — 
Franța (Kiev, 23 mai).

• RUGBYȘTII români 
vest-germani s-au întîlnit

Și 
de

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL 
FINAL AL C.M.

O In 
țțional 
Dhabl, _ _____________ ________
lui, calificată la turneul final al 
C.M. din Spania, a învins cu 1—0 
selecționata Arabici Saudite.

© Continuîndu-și pregătirile In 
vederea participării la 
final al campionatului 
echipa Salvadorului a 
un meci la Lima în < 
formației Universitario. 
a revenit gazdelor cu 2—1 (1—1). 
Golul Salvadorului a fost marcat 
de

TELEX O TELEX • TELEX e TELEX • TELEX
CICLISM • Competiția Inter

națională desfășurată în Belgia a 
revenit rutierului olandez Gerrie 
Knetemann, urmat de belgienii 
Daniel Willems la 13,0 s și Jean- 
Luc Vanderbroucke la 27,0 s. Ul
tima etapă, care a măsurat 185 
km, a fost cîștigată de Willems 
în 4.42:36,0.

HQCHEI 0 în campionatul eu
ropean de juniori (grupa ,,A“) 
care are loc în localitatea Ren- 
gelholm, în Suedia, au fost înre
gistrate rezultatele : U.R.S.S. — 
Finlanda 6—3 (2—0, 1—2»
Suedia B — Elveția 9—0 
3—0, 5—0), Franța — R. F. 
mania 3—3 (0—0, 2—1, 1—2), 
di a A — Cehoslovacia 3—2 
0—0, 1—0). Pentru grupa 
a competiției s-au calificat patru 
formații : Uniunea Sovietică, Fin-

3-1). 
(l-o. 
Ger- 
Sue- 
(2-2. 

finală

landa. Suedia și Cehoslovacia.
TENIS 0 Bjorn Borg va debuta 

în sezonul oficial la turneul de 
la Monte Carlo, în compania ita
lianului Paolo Bertolucci. Meciul 
va avea loc în calificări. Borg 
n-a fost introdus direct' pe ta
bloul final, cum ar fi avut drep
tul, deoarece nu a acceptat ho- 
tărîrea asociației profesioniste de 
a susține cel puțin 12 turnee pe 
an în cadrul Marelui Premiu 
FILT © La Frankfurt pe Main, 
Ivan Lendl — Joso Soares (Bra
zilia) 6—3, 6—3, în optimi de fi
nală McNamara — Bruce Man- 
son 1—6, 6—4, 6—1 • Rezultate 
de la Nisa : Gimenez — Gomez 
2—6, 7—6, 6—4, Taroczy — Bedel 
6—1, 6—3, Luna — Martinez 0—6, 
6—2, 6—3.

cadrul turneului 
de fotbal de 
reprezentativa

interna
ta Abu 

Kuweitu-

l turneul 
mondial, 
susținut 

compania 
Victoria

Rivas

GRUPELE PRELIMINARE 
ALE C.E. FEMININ

PARIS, 2 (Agerpres). Comisia 
de fobtal feminin a Uniunii eu
ropene de fotbal a stabilit, prin

/

ir agere la sorți, grupele prelimi
nare ale primei competiții conti
nentale feminine interțări care se 
va desfășura între 1982 și 1984 
Iată rezultatul tragerii la sorți : 
grupa I : Islanda, Finlanda, Nor
vegia, Suedia ; grupa a 11-a ; 
Anglia, Irlanda de Nord, Irlanda, 
Scoția ; grupa a lll-a : Franța, 
Italia, Portugalia, Elveția ; gru
pa a IV-a : Belgia, R. F. Germa
nia, Danemarca, Olanda. Meciu
rile din faza eliminatorie se vor 
disputa în sistem tur-retur pînă 
la 31 decembrie 1983.

ALTE ȘTIRI

9 Prima echipă calificata în fi
nala Cupei Italiei este Torino, 
care a întrecut, în meci retur, 
la Torino, cu scorul de 1—0 for
mația din divizia secundă Samp- 
doria (care cîștigase primul joc 
cu 2—1). In cealaltă semifinală, 
la 10 aprilie se întâlnesc Catan-

zaro șl Inter (1—2 în primul 
meci).

Rezultate din competiția sud- 
americanâ „Copa Llbertadores- : 
Esturtiantes Merida (Venezuela) 
— Deportes (Columbia) 2—2 ; 
Melgar (Peru) — Sol de Ameri
ca (Paraguay) 3—2.
• Reprezentativa de juniori a 

R. F. Germania a Învins cu 3—0 
reprezentativa Luxemburgului șl 
și-a asigurat calificarea la cam
pionatul european ce va avea loc 
intre 21 șl 30 mai în Finlanda.
• Un tribunal din Norvegia l-a 

condamnat pe fostul internațio
nal Roy Amundsen la două luni 
închisoare pentru atitudine Huli
ganică pe terenul de sport. In 
vara trecută, la un meci de liga 
a 3-a, Amundsen l-a molestat pe 
arbitrul jocului, fapt pentru care 
federația norvegiană îl suspenda
se din activitatea competlțlonală 
pînă la sfîrșitul anului 1983.
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