
VIZITA ȘEFULUI DE STAT 
AL REPUBLICII TURCIA, 

GENERALUL KENAN EVREN
Mărfi. 6 aprilie, au conti

nuat, la Falatul Consiliului de 
Stat, convorbirile oficiale intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, șl generalul Ke
nan Evren. șef de stat al Re
publicii Turcia.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat au reluat schimbul burg 
de păreri ou privire la evolu
ția situației politice internațio
nale.

A fost exprimată preocuparea 
celor două țări față de încor
darea existentă pe plan mon
dial și s-a subliniat necesita
tea de a se acționa pentru o- 
prirea agravării situației in
ternaționale, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destin
dere, de pace și respect al 
independenței naționale, pentru 
solufionarea prin mijloace poli
tice, prin tratative, a diferen
delor dintre state.

în cadrul convorbirilor, un 
loc important l-au ocupat pro
blemele europene, avîndu-se în 
vedere că România și Turcia 
sînt state europene și ținîndu- 
se seama de rolul Europei in 
viața internațională, de com
plexitatea situației de pe con
tinent — unde se află concen
trate, in prezent, cele mal pu
ternice arsenale, îndeosebi nu
cleare. .

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și generalul Kenan Evren au 
relevat dorința României și 
Turciei de a întări conlucrarea 
pe arena mondială, in slujba 
nobilelor idealuri ale popoare
lor, de libertate și independen
ță, de pace, colaborare și pro
gres.

Convorbirile au decurs intr-o 
atmosferă de cordialitate și 
prietenie, de înțelegere și sti
mă reciprocă.

★ S"
Cea de-a doua rundă a con

vorbirilor la nivel înalt româ- 
no-lurce a fost urmată de 
vizita pe care președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
șeful de stat al Republicii Tur
cia, generalul Kenan Evren, au 
făcut-o la întreprinderea 
de mașini grele București, una 
din cele mai importante uni
tăți ale industriei românești 
constructoare de mașini.

Ea încheierea vizitei, înaltul 
oaspete a consemnat în cartea 
de onoare: „Am vizitat o între
prindere foarte frumoasă. Toa
tă considerația noastră celor 
care au construit această fabri
că și succes în viitor !“

PROFILURI TULCENE...
Tulcea sportivă se recoman

dă simplu, de departe, prin- 
tr-o imagine de sinteză. Ve
nind dinspre Galați și ajun- 
gind în zona Somovei, șir de 
pante coborînd cu aracii vi
ilor spre Dunăre, ai in față o 
panoramă cum nu se poate 
mai grăitoare. Acolo, jos, pe la
cul Somovei, cinci-șase caiace 
Si o canoe stingheră, mai la 
urmă, despică apa, ca hidro- 
avioanele-jucărie, înalntînd 
spre orașul dinspre care plu
tește alene fumul Aluminei...

De aici, de sus, nu se aude 
nimic — truda caiaciștilor e 
sonoră mai mult la Snagov,
unde-i poți fotografia la tot
pasul, pe după sălciile plingă- 
toare. Aici vorbește imaginea.
Iar tăcerea mocnită a primă
verii te invită să meditezi la 
faptul că Tulcea, Mila 23, Ma- 
liucul, Caraormanul și toate 
celelalte „lotci" din care au 
apărut atîția și atiția campioni 
olimpici și mondiali sînt la doi 
pași...

Tulcea e un port frumos

1. I. PATZAICHIN (Mila 23)
2. V. DIBA (Juri lovea)
3. S. ISMAILCIUC (Chilia
Veche)
4. S. COVAUOV (Mila 23)
5. A. SCIOTNIC (Mila 23)

Dacă în alte județe „topul" 
adună destul de greu zece 
sportivi de care să fi auzit 
toți, aici, la Tulcea, am avut 
o singură problemă : cum să 
facem ca să încapă zece, dat 
fiind că al 11-lea sau al 12-lea 
e tot „mondial" sau ..euro
pean".

Iată-l și pe antrenorul Igor 
Lipalit — îl așeptam — ve
nind pe chei, dinspre „Spiru 
Haret", adică dinspre colina

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și generalul 
Kenan Evren, însoțiți de ofi
cialități române și turce, au 
vizitat întreprinderea de calcu
latoare de pe platforma indus
trială Pipera, unde, In anii din 
urmă, s-a construit cel mai pu
ternic centru al industriei elec
tronice românești.

Pe parcursul vizitei, oamenii 
muncii de la întreprinderea 
de calculatoare electronice au 
salutat cu deosebită căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe șeful de stat al Republicii 
Turcia, au aplaudat pentru 
prietenia româno-turcă, pentru 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare dintre țările și popoare
le noastre.

★
Generalul Kenan Evren, șef 

de stat al Republicii Turcia, a 
primit, marți după-amiază, la 
Palatul din Piața Victoriei, pe 
șefii misiunilor diplomatice și 
pe reprezentanții unor organi
zații internaționale acreditați 
in (ara noastră, cu care s-a 
întreținut într-o atmosferă cor
dială.

★
Marți după-amiază, generalul 

Kenan Evren, șef de stat al 
Republicii Turcia, însoțit de 
celelalte persoane oficiale 
turce, a vizitat Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste 
România. w

Șeful de stat al Republicii 
Turcia a oferit in dar Muzeu
lui de istorie al Republicii So
cialiste România copia unei 
metope din monumentul de la 
Adamolisi, al cărei original se 
află in Muzeul de arheologie 
din Istanbul.

La plecare, numeroși 4>ucu- 
reșteni au salutat cu căldură 
pe inalții soli ai poporului turc 
prieten.

★
Marți dimineața, general Ke

nan Evren, șef de stat al Re
publicii Turcia, a depus o co
roană de flori Ia Moniynentul 
Eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

în aceeași dimineață șeful de 
stat al Republicii Turcia a de
pus o coroană de flori la Cimi
tirul militar turc — Ghencea.

★
In cursul după-amiezii de 

marți, generalul Kcnan Evren, 
șef de stat al Republicii Tur
cia, a plecat intr-o vizită in 
judeful Brașov.

Mai frumos, mai vesel decît 
Brăila sau Galațiul, care sînt 
porturile unui singur mal. 
Aici, la Tulcea, cotul Dunării 
face ca totul să fie mai cald, 
un fel de „corn de argint" din 
care se despart Sulina și Sf. 
Gheorghe. La Tulcea viața se 
adună în port — de pe malul 
celălalt al cotului se și aude 
sporovăind nevasta marinaru
lui care întinde chiar acum ru
fele pe punte. Se simte pe 
mal răsuflarea primăverii — 
„apa miroase și ea, ca mugu
rii, totul e să știi să adul
meci". E un, miros plăcut, din 
care nu lipsește smoala, care 
e „cimbrul" bărcilor scăpate 
de iarnă...

■ ...Urcăm pe covertă. E încă 
f rig, dar nu poți rezista tenta
ției de a rămine in bătaia 
vîntului, mai ales că „spetea
za", adică partea de sus a sălii 
motoarelor, aproape că frige, 
chemînd pescărușii...

„Electorii", mai prompți de
cît in orice alt județ, sînt gata 
cu „topul"

6. T. SIMIONOV (Caraorman)
7. D. ALEXE (Mahmudia)
8. H. IVANOV (Crișan)
9 .1. VARABIEV (Mila 23)
10. Marin COSMA-ȘTEFAN 
(Jurilovca)

Monumentului. E un moment 
de stinghereală (Lipaliții, Igor 
și lehim, tulceni get-beget, lip
sesc din top) „Nu e cazul — 
— răspunde Gheorghe Stan, 
secretarul C.J.E.F.S. Lipsesc 
ei și Calcnic, și Capusta, lip
sește și Gheorghe, fratele lui 
Toma“. Lipalit. care a șl tra-

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)
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în spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

FEDERAȚIILE SPORTIVE - STAT MAJOR RESPONSABIL 
DE PREGĂTIREA Șl REALIZAREA PERFORMANTELOR

Mari răspunderi revin, de asemenea, federațiilor sportive, 
care au datoria să acționeze cu mai multă fermitate ți spirit de 
răspundere pentru lărgirea puternică a bazei de masă a tuturor 
disciplinelor sportive, pentru perfecționarea pregătirii și creș
terea măiestriei sportivilor, pentru imprimarea unui climat să
nătos de muncă, de răspundere și disciplină în întreaga noastră 
mișcare sportivă. ■>

NICOLAE CEAUȘESCU
In Mesajul adresat de to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele țării. Conferinței 
mișcării sportive pe țară, indi
cațiile privind dezvoltarea spor
tului de performanță au ocu
pat un loc important. „Desfă- 
șurînd o muncă tenace, indir-

Raid (indicia la bazele 

de tenis din (apilalâ

Cel mult șapte luni într-un 
an se poate juca tenis în aer 
liber, in Capitală, dacă ținem 
seama de condițiile climatice. 
De aceea, cluburile și secțiile 
cu performeri în această dis
ciplină ar trebui să folosească 
fiecare zi, chiar fiecare oră 
pentru ca. la început de se
zon, — cit mai devreme posi
bil — să-și transfere activita
tea... sub cerul liber ! Pornind 
de la un astfel de argument, 
am poposit, în cursul dimineții 
de marți, începînd de la ora 
7,30, * * pe terenurile de tenis ale 
mai multor unități bucureștene 
de performantă.

- U. T. ARAD
• lași și T. Cruceanu - Tecuci)
- CORVINUL HUNEDOARA

Seceleanu — toți din București) 
de la ora 15,30.
- PROGRESUL VULCAN

— Arad și I. Velea — Craiova)

@ Cele o sută de medalii 
ale Deltei © Secretul co
mandorului Patzaichin © 
S-a intors Pamfil din țara 
lui Marcel Cerdan © Poli
valenta așteaptă marele
meci al pescărușilor ple

cați...

Azi, etapa a 24-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

ÎN PRIM-PLAN, PARTIDELE F. C. OLT DINAMO
Șl SPORTUL STUDENȚESC-UNIVERSITATEA CRAIOVA

două echipe însetate de 
fript ți cu U.T.A. © 

continue urcușul, 
care in etapa 
Craiova © La

© La Rm. Vîlcea, 
știe că F.C.M. s-a mai... 
© Steaua încearcă să-și 
un meci intre două formații 
n-a uitat de acel 0-4 de la 
necazuri in „apele liniștite" ale 
echipei locale © La Bacău so
sește invingătoarea Progresului, 
echipă care a făcut egal Ia 
Bacău. Deci... © La Petroșani, 
gazdele sînt favorite, dar elevii 
lui R. Cosmoc au mai venit cu 
punct din deplasare. 

(O.

CLASAMENTUL (FI.

1. UN1V. CV. 23 15 2 6 51-15 32,
2. Dinamo 23 14 4 5 45-22 32
3. Corvinul 23 12 5 6 46-26 29
4. F.C. Olt 23 12 3 8 31-22 27
5. Steaua 23 10 6 7 25-20 26
6. ,,U“ Cj.-Napoca 23 9 5 9 25-28 23
7. Sportul stud 23 7 9 7 23-28 23
8. F.C. Constanța 23 7 8 3 27-30 22
9. S. C. Bacău 23 8 6 9 27-34 22

10. C.S. Tîrgoviște 23 9 4 10 21-30 22
11. F.C. Argeș 23 7 7 9 20-21 21
12. „Poli* 1 Timiș. 23 8 5 10 25-29 21
13. F.C.M. Brașov 23 8 5 10 17-26 21
14. Jiul 23 6 8 9 22-29 20
15. A.S.A. Tg. M. 23 9 1 13 30-34 19
16. U.T. Arad 23 7 5 11 23-30 19
17. Chimia Rm, V. 23 7 5 11 22-40 19
18. Progr.-Vulcan 23 5 6 12 23-39 16

(C.

(I.

(N.

(D.

(M.

jită, se arată in Mesaj, pentru 
a ne pregăti cit mai temeinic 
și a ne menține locurile frun
tașe pe care le-am dobindit 
într-o scrie de discipline spor
tive, trebuie să ne propunem 
să ridicăm și mai mult nivelul 
general al tuturor ramurilor de 
sport și să cucerim noi pozi

11 TERENURI DATE ÎN FOLOSINȚĂ LA T.C.B., 
DAR NICI UNUL LA PROGRESUL!

SE VA JUCA TENIS 
CA IN PLIN SEZON

Ne-am convins încă o dată 
că atunci cînd există pasiune, 
cînd cel ce se află în fruntea 
clubului sînt ei înșiși exemple (Continuare în pag 2-3)

La Tenis club București s-a putut începe devreme activitatea tn 
aer liber și datorită faptului gă sportivi ți părinți ai acestora au 
prestat multe' ore de mutică patriotică la amenajarea terenurilor 

Foto : M. VOROVENCI

puncte ți un meci de... X © La Brașov, „Poli" 
Va găsi F.C. Olt „albia" spre poarta lui Moraru I 

profitind ți de absența lui Boloni © La Tîrgoviște, 
trecută au cam șchiopătat © Sportul studențesc 

Constanța, U.T.A. încearcă să-și mai spele din

g \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  ̂ PROGRAMULPROGRAMUL
CHIMIA RM. VILCEA - F.C. ARGEȘ

(S. Dragulici - D robe ta Tr. Severin ; I. Medveș — Oradea și 
Stoker - Petroșani)

F.C.M. BRAȘOV
(Cr. Teodorescu — Buzău ; R.
București)I

2 F.C. OLT
Streng ; I. Caraman și 

STEAUA
Popescu ; Al. Bâdulescu ?i

— stadionul Steaua
C. S. TÎRGOVIȘTE - „U« CLUJ-NAPOCA

Maghiar — București ; L. Frunza - Sibiu și I. Bîra — Agnita)
SPORTUL STUDENȚESC - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Igna - Timișoara ; I. Dima — Sighișoara și Fr. Keresteș - Tg. 
Mureș) — stadionul Politehnica

F. C. CONSTANȚA
Rainea — Bîrlad ; V. Antohi -

S. C. BACAU
Petrescu ; N. Niculescu șl P.

meci televizat,
JIUL PETROȘANI

Ludoșan — Sibiu ; M. Axente
Toate partidele vor începe la ora 17,30, cu excepția meciului de la 

Bacâu.

5

e

ții de frunte în ierarhia spor
tului mondial — la gimnastică, 
atletism, handbal, tenis, cano
taj, preoum și Ia alte discipli
ne sportive". Această sarcină a 
devenit prioritară în activitatea 
celor 33 de federații pe ramuri 
de sport.

Federațiile sportive îndrumă 
și conduc dezvoltarea generală 
a diferitelor sporturi pe plan 
național și asigură selecția, 
pregătirea șl reprezentarea la 
un înalt nivel pe plan inter
național. Astfel, fiecare fede
rație sportivă devine un stat 
major responsabil de pregăti
rea și obținerea marilor per- 

ț Continuare In oao a 4-a) 

de oameni harnici, munca se 
desfășoară foarte bine. Știam 
din anii trecuți, de cînd in.

Ion GAVRILESCU

C.

A.

- „POLI" TIMIȘOARA
Rotaru și N. Voinea — ambii din

- DINAMO
Pădurâriței — toți din Oradea)

- A.S.A. TG. MUREȘ
S. Pantelimonescu - toți din Ploiești)

4



La „Voința", pe terenurile, „Daciadei" COPIII DE LA C S Ș ORADEA AU DOMINAT FINALELE IN DIVIZIA „A“ DE HOCHEI

CHEIA SUCCESULUI- EXEMPLUL PERSONAL
Ne poartă pașii, o vreme ca 

spectator ocazional, pe la tere
nurile ?i sălile stadionului „Vo
ința", aici, la margine de Bucu
rești, în vremea după-amiezii, 
o după-amiază de început de 
primăvară. Am mai făcut-o la 
atîtea alte baze sportive cu car
netul de însemnări în buzunar. 
Aici, însă, am văzut un specta
col sportiv deosebit. La mesele 
de tenis atmosfera este încinsă, 
vin alți și alți amatori progra
mați, da, riguros programați să 
joace in cadrul etapei de masă 
a „Daciadei", în competiția do
tată cu „Cupa Primăverii" : de 
la cooperativele „Tehnometali- 
ca“, „Cartonajul", „Igiena", 
„încălțămintea manuală"... Pe 
terenul de volei echipa lui Va- 
sile Timariii, care nu-1 altul 
decît președintele cooperativei 
„încălțămintea manuală", un 
entuziast animator al sportului, 
se antrenează pentru competi
țiile viitoare. Pe pista de atle
tism aleargă băieți și fete. Dar, 
ne oprim la arena de popice.

Un frumos spectacol sportiv, 
o voie bună generală, un fru
mos spirit de întrecere întreți; 
nute de un om într-o vervă 
molipsitoare. înțelegem repede 
că participanții la competiția 
„Cupa primăverii" — și în afa
ra competiției, la întîlniri ami
cale — sînt membri ai coopera
tivei „Igiena". Așadar, oamenii 
care ne ajută să fim cu chipu
rile mereu proaspete. Remarca
bilă pasiunea acestora pentru 
sport. Și cooperativa numără 
peste 5 000 de membri. Nu re
zistăm curiozității de a afla

cine este omul care se dovedeș
te sufletul activității. „Mihai 
Pintilie este numele meu. Așa 
cum vedeți, iubitor al popice
lor".

Mihai Pintilie este, aveam să 
aflăm, președintele cooperativei 
„Igiena". Face parte din biroul 
consiliului clubului „Voința". 
„Dacă noi, care sîntem datori 
să-i chemăm pe oameni Ia bi
nefacerile sportului, nu sintem 
primii pe teren, indemnul nu 
poate avea efectul urmărit", ne 
spune Mihai Pintilie. Să ne mai 
mirăm 
jucători 
maestră 
nă, Ion 
național ?
clubului de complexul 
și sănătate' 
Mihai Pintilie. îl întrebăm : 
privința acestui Complex au 
xistat unele discuții : este 
de succes, sau nu ? „Cum 
nu fie 7 Totul este să urmă
rești participarea oamenilor Ia 
diverse acțiuni, să ții evidența 
acestora, să vadă că sint priviți 
cu seriozitate și perseverență în 
întreceri. Continuitate în acti
vitatea sportivă de masă — a- 
ceasta înseamnă, după părerea 
mea, complexul „Sport și sănă
tate". Jucătorului Mihai Pinti
lie ii vine rîndul la bilă. 11 ur
mărim gîndindu-ne : frumos e- 
xemplu oferă acest om cu func
ție de răspundere în activitatea 
profesională care se află și în 
fruntea activității sportive de

Vasile TIMUC — coresp.

că „Igiena" ■ a format 
ca Elena Andrecscu, 
a sportului, Elena Pa- 

Pogideanu, campion 
„Răspund in cadrul 

„Sport 
— ne mai declară 

In 
e- 
el 
să

DE JUDO ALE CONCURSULUI REPUBLICAN
270 de mici judoka au partici

pat la finalele celei de a XII-a 
ediții a Concursului republican 
pentru copii. La capătul multor 
partide disputate cu ambiția spe
cifică vlrstei competitorilor au 
fost desemnați câștigătorii : copii 
I (11—12 ani): cat. 30 kg — So
rin Orbay (C.S.Ș. ~ -
— Ștefan Lukacs
rea Ciuc), 36 kg 
(Rapid Arad), 40 
Pataki (C.S.Ș. Tg. ____ ,,, __
— Adrian Croitoru (Casa Pionie
rilor Odobești), 52 kg — Marcel 
Sarea (C.S.Ș. Oradea), +52 kg—

Oradea), 33 kg 
(C.S.Ș. Miercu- 

; — Florin Pop 
kg — Ștefan
Mureș), 45 kg

Sebastian Czimerman (Rapid A- 
rad) ; copii II (9—10 ani): cat. 
26,5 kg — Daniel Baba (Casa 
Pionierilor Năsăud), 29 kg — 
Mihnea Rusu (Casa Pionierilor 
Bacău), 32,5 kg — Aurelian Toma 
(Gloria Arad), 35 kg — Gheorghe 
Iosif (Dinamo Brașov), 40 kg — 
Cătălin Ene (C.S.Ș. Galați), 45 
kg — Gheorghe Teker (C.S.Ș. 
Oradea), +45 kg — Jan Hurdu- 
ceanu (C.S.Ș. Oradea). După 
cum se poate constata, cele mai 
multe succese le-au obținut co
piii de la Clubul sportiv școlar 
Oradea (antrenor Florian Velici).

artificial 
disputat 
meciuri 

A dintre

Pe noul patinoar 
din Gheorghcni s-a 
primul din cele două 
restanță din Divizia
formația locală Avîntul și echi
pa bucureșteană Steaua. Un 
public foarte numeros a ono
rat această primă manifestare 
sportivă oficială de pe noul pa
tinoar, la capătul căreia echipa 
Steaua, superioară pe toate pla
nurile, a cîștigat cu 13—2 (4—0, 
6—1, 3—1).

Q

GALE DE
LA SALA

BOX
I. S. B
sala l.S.B.In aceste zile, în

(str. Berzei) se dispută faza de 
zonă a municipiului București la 
box pentru juniori și tineret, din 
cadrul campionatului 
galele au loc după 
program : azi — de la 
nerl (19) și duminică 
săptămina viitoare ’ — 
miercuri (17) și Joi (19).

național : 
următorul 
ora 17, vi- 
(10), iar 
luni (19),

0 NOUA SALA DE BOX
IN CAPITALA

C.S.Ș. Energia a inaugurat 
nouă sală de box la sediul 
din Calea Plevnei nr. 126. 
trenamentele și selecția perma
nentă au loc în zilele de luni, 
marți, miercuri, 1oi și vineri, în
tre orele 15—17 (marți și vineri, 
și între orele 8—10). Pentru se
lecție sînt admiși elevi între 11 
și 17 ani.

o 
său 
An-

RAID-ANCHETA LA BAZELE DE TENIS
(Urmare âin pag. 1)

fruntea TENIS CLUBULUI 
BUCUREȘTI se află Ilie Tur- 
cu, că aici terenurile se ame
najează foarte devreme, la mi- 
jirea primăverii. De aceea nu 
ne-a surprins să constatăm că 
în ziua vizitei noastre la clu
bul din vecinătatea Operei Ro
mâne se juca tenis ca în plin, 
sezon. Pe 11 terenuri se aflau 
la antrenament foarte mulți 
performeri (Florența Mihai, 
Lucia și Maria Romanov, Da
niela Moise, Luminița Sălăjan, 
Mihnea Năstase ș.a.). Pe alte 
3 suprafețe de joc se făceau 
ultimele retușuri, pe acestea 
urmînd să intre după-amiază 
(și au intrat) membrii susțină
tori ai clubului. „Primele 11 
terenuri au fost puse Ia dispo
ziția sportivilor noștri încă din 
ziua de 27 martie — ne spu
nea Ilie Turcu. președintele 
T.C.B. Avem un colectiv de 
muncitori care, de cînd lu
crează la noi, s-au îndrăgostit 
de tenis, și îi numesc pe Gh. 
Zărnea, șeful bazei, pe Gh. 
Chitan. Maria Chitan, C. Șo- 
lea, S. Oprina și 
devenind un obicei 
poi o ambiție — 
fi primii care în 
aer liber să le ofere tenisma- 
nilor terenuri de bună cali
tate". Există la T.C.B. depozi
tate 60 de tone de zgură roșie

Șt Chihaia, 
al lor — a- 
faptul de a 

sezonul in

PROFILURI
(Urmare din pag. 1)

versat sprinten pontonul, prin
de ultimele vorbe : „Nu vă fa
ceți griji. Știu că nu am 
Mi-a lipsit întotdeauna 
cioc de barcă. La Roma, 
aveam o palmă de apă. 
greșit '
rit ca
Igor T S-a oprit imediat. Era 
nervos. 11 supărau și briza, și 
sălciile, și păsările... Și ce 
mare campion a fost Alexe 1“

„DE CE MILA 23 7“ (patru 
locuri in primele zece). „Des
tul de simplu... Mai peste tot 
e și uscat. La Milă, însă, te 
miști doar cu lotca. La Milă 
înveți mai întîi să te dai de-a- 
bușilea, apoi să tragi la rame, 
iar abia după aceea să umbli".

NOUA ÎNTR-O BARCA ȘI, 
ÎNAINTEA LOR, PATZAI
CHIN... „De ce tocmai Pat
zaichin, Igor ?. „Pentru că e 
un om foarte rezistent. E o 
minune a naturii, un exemplu 
de echilibru și inteligență— 
Sînt întrebat uneori : de ce nu 
mai apare un nou Patzachin la 
Milă 7 Pentru că s-au schim
bat treburile... La 16 ani, 
Patzaichin era un tînăr copt la 
minte, pentru că muncea, a- 
vea scule de pescuit de care 
răspundea... aștepta și el că
derea nopții, ca să eadă Jrînt. 
Astăzi, copiii nu mal urcă In 
lotcă. Au alte planuri— și nu

lin pic atacul. Și a 
ars Alexe : „Ce

loc. 
un 

mai 
Am 
să- 

taci,

biiie protejată 
Vestiarele, gru- 
într-un cuvînt 

civilizația spor-

cernută (foarte 
de intemperii), 
purile sanitare, 
tot ce ține de 
tului, arată acum nou-nouțe...

La DINAMO BUCUREȘTI — 
una din marile pepiniere ale 
tenisului — antrenorul emerit 
Aurel Segărceanu, îmbrăcat în 
haine de lucru, îl lăsase pe 
colegul său Gheorghe Boaghe 
să se ocupe de cîțiva jucători, 
iar el ajuta la împrăștierea 
zgurei (stabilind la ce oră ur
ma să vină și un compresor) 
pe încă două terenuri. Trebuie 
să precizăm că 5 suprafețe de 
joc erau deja puse la dispozi
ția jucătorilor secției, care se 
pregătesc pentru foarte apro
piatul „Criteriu de primăvară". 
Spirit gospodăresc, interes 
pentru ca terenurile pe care ei 
se pregătesc zi de zi să fie cît 
mai bine amenajate, manifestă 
sportivii înșiși. Atît la T.C.B. 
cît și la Dinamo, ei au prestat, 
nu de puține ori alături de 
părinți, multe ore de muncă 
patriotică.

DOAR... ATMOSFERA ERA 
DE TENIS I

Din multele experiențe 
anilor trecuți. știam că la 
bul PROGRESUL — deși 
baza unde se țin marile com
petiții ale tenisului — se NE
GLIJEAZĂ amenajarea din

ale 
clu- 
este

timp a terenurilor. Credeam că 
ceva s-a schimbat anul acesta. 
Dar,
zi de adevărată primăvară. în 
parc la Progresul doar... at
mosfera era de tenis ! Din cele 
15 terenuri pe nici unul nu 
se putea juca tenis pentru că 
nimeni nu se ocupase de ele. 
Ce-i drept, antrenorii T. Frun
ză, A. Burcea și VI. Creven- 
ciuc, împreună cu elevii lor, 
așternuseră zgură pe două te
renuri, dar nu... primiseră în
cuviințarea de la șeful com
plexului (Cicerone Burcă) să 
le și utilizeze I De ce 7 Pentru 
că — ni s-a spus — șeful com
plexului are ambiția ca la Pro
gresul să se intre în același 
timp pe toate terenurile ! O 
astfel de ambiție, menționăm 
noi, va fi greu de înfăptuit, 
din moment ce — deși existau 
toate condițiile — celelalte su
prafețe de joc sînt lăsate în 
paragină. Nu trebuie, de a- 
ceea, să surprindă, că terenu
rile de Ia Progresul sînt cele 
mai slabe calitativ. Ne între
băm. dealtfel, cum se va pu
tea desfășura pe aceste tere
nuri. începînd de la 12 aprilie. 
„Criteriul de primăvară" ? 
Cum precizam, aceleași negli
jențe repetîndu-se la fiecare 
început de sezon, ar fi cazul 
să se ia măsuri împotriva ce
lor care nu-și fac datoria pen
tru care sînt retribuiți.

nu I Marți dimineață, o

ECHIPELE CALIFICATE PENTRU FINALA CAMPIONATULUI 
DE JUNIORI II SI COPII LA TENIS DE MASĂ

La Bistrița șl Pitești au avut 
loc întrecerile concursului repu
blican de calificare pentru ju
niori II și copii Ia tenis de ma
să pe echipe. Cel mai tineri 
jucători de tenis de masă au 
oferit partide vioaie, interesante, 
atestînd răspîndirea pe care o 
are acest sport în întreaga țară, 
de la vîrstele cele mal mici.

La Bistrița, în scria Nord, au 
participat 51 de echipe cu peste 

. 150 de sportivi, fete și băieți.
S-au calificat pentru etapa fina
lă : copii 10—12 ani, fete — Me
talurgistul Cugir I, C.S.Ș. Bis
trița, C.S.M. Cluj-Napoca, C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc; băieți : C.S.M. 
Cluj-Napoca, Gloria Arad, C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc, C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu ; juniori II, 13—14 ani, fete: 
Metalurgistul Cugir, C.S. Arad,

C.S.M. Cluj-Napoca, Constructo
rul Tîrgu Mureș ; băieți : C.S.M. 
CIuj-Napoca I, C.S.Ș. Odorheiu 

' Secuiesc I, înfrățirea Tîrgu Mu
reș, C.S.Ș. Bistrița (I. TOMA- 
coresp.)

La Pitești, un seria Sud, din cele 
64 de ecnipe cu 215 competitori 
s-au 
nală :
C.S.Ș.
Craiova, „ ,
Constanța I ; băieți :
Craiova I, 'C.S.Ș, 2 Buc, I
Slatina, Pionierul Craiova 
juniori II, 
te : MEFMC
Buc., C.S.Ș.
Spartac Buc.; 
tatea Craiova,
I,
(I.

calificat pentru etapa fi- 
copii 10—12 ani, fete — 

Rîmnicu Vilcea, C.S.Ș. 
Progresul Buc.. C.S.Ș. 

■-•••• Pionierul 
C.S.Ș. 

i n;
13—14 anis fe- 
Buc., C.S.Ș. nr. 2 
Rîmnicu Vilcea, 
băieți : Universi- 
Pionierul Craiova 

C.S.Ș. Constanța, Spartac Buc.
FEȚEANU-coresp.)

URCAȚI, MUNTENI, PE MUNTE!
La prima vedere, un om 

de-abia trecut de jțimătatea 
vieții : agil, sănătos, fără a fi 
supraponderal și, mai presus 
de toate, cu un suflet de a- 
dolescent. în realitate, însă 
are peste 60 de ani. Și-l poar
tă cu ușurință, activ, în cău
tare permanentă de noi idei. 
Pe care le găsește. Pe care 
le aplică. Pentru binele seme
nilor săi. E un optimist, cre
de în om și în binele lui.

Un asemenea om este un ce
tățean admirabil. Un meseriaș 
desăvîrșit, un activist 
sit.

Pentru ce pledează 
pelează — cu patetism 
— la locuitorii orașului său, 
o urbe montană, să iasă, în 
număr cit mai mare, in aer 
liber: recomandă, adică, mun
tenilor să urce pe munte ! 
Aduce și argumente: poluarea 
(prezentă, acum, mai-peste 
tot, în centrele industriale), 
sedentarismul (există lifturi

neobo-

el I A- 
în glas

și televizoare și... pe munte!), 
alcoolul, țigara. Și dacă așa 
stau lucrurile — și așa stau, 
de vreme ce le argumentează 
un specialist — nu există 
nici un motiv pentru a nu-i 
lua în seamă apelul. Fie că 
locuim la munte ori într-o 
localitate de șes. Argumentele 
sînt mult prea serioșe și ele 
vizează, în fond, însăși viața 
noastră.

Omul care le spune munte
nilor că trebuie să urce pe 
munte — și celor din cîmpie 
să iasă oricind in aer liber — 
este medicul COSTACI-IE AN- 
DONE, care trăiește, de 60 de 
ani, la Piatra Neamț. Are a- 
proape 40 de ani de profesie 
și 25 de ani ca activist fără 
răgaz pe tărîmul sportului. 
Un pledant convingător pen
tru sănătatea, prin sport șl 
prin mișcare; a concetățeni
lor.

Rodu TIMOFTF
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CONCURSURI
DE SCHI FOND

LA PIATRA ARSĂ

Dc azi,
TURNEUL
PENTRU

Sala sporturilor din

TULCENE...
prea mai au timp de lotcă... 
au apărut și motoarele...".

CELE O SUTA DE MEDA
LII ALE DELTEI... „Sigur că 
e normal ca medaliile de apă 
să vină din Deltă și nu 
Retezat, dar 
decît poziția geografică a fost 
munca. Pînă 
spune Gheorghe Stan — se 
pleca de la Maliuc spre For
tuna, cale delO—15 km, prin ca
nale... Abia după aceea înce
pea antrenamentul. Și cînd 
se suna stingerea pe apă, 
se pornea pe drumul de în
toarcere alți 15 km ; și 
acești kilometri erau partea 
cea mai spornică a antrena
mentului, în primul rînd pen
tru că se înainta contra curen
tului, iar în al doilea 
pentru că le era tuturor 
me și trăgeau mai vîrtos, 
s-ajungă la saramură".

SE POATE VORBI DE 
COMPLEX AL LOTCII 7 
cenii resping ideea. „i 
zilele astea, Fedea 
care e din Carcaliu, a 
un turneu de box în 
Fotbalistul Stănescu, 
din Babadag, _joacă în 
națională... 
Oltului... 
e șl ea tulceană, a 
titlul de campioană 
la semi-fond.„“.

„SPORTUL NOSTRU NU
MĂRUL DOI S VOLEIUL f

din
mai importantă

nu de mult
Stan -

rînd 
toa

ca

[7N 
Tul- 

.Chiar în 
Pamfil, 
cîștigat 

Franța... 
care e 

echipa 
Cățoi e acum al 

Elena Fidatov, care 
cîștigat 

balcanică

Un nou veto împotriva „com
plexului lotcii". Tulcea a pro
dus — se spune — in cîțiva 
ani o adevărată echipă națio
nală B a României. Apare, și 
în acest caz, un animator veri
tabil, profesorul T. Krasovski. 
Ce mult ar fi vrut cei din Del
tă ca la sala Polivalentă, in 
care intră mereu peste 1400 
de spectatori „numai pentru 
volei", să se adune toți „pes
cărușii" tulceni, să facă echipa 
Mina (Steaua), Geană i ” 
Galați), Spinii (Steaua), 
Lucian (Delta), Iacoblev 
ta), Staicu (Explorări 
Mare) și „să joace un 
frumos, cu oricine, poate 
cu Dinamo sau Steaua... 
se vadă ce poate Tulcea".

DUPĂ OPTZECI DE ANI... 
Gheorghe Stan — am văzut cî- 
teva file — încearcă să refa
că trecutul sportiv al județu
lui... A găsit la Sulina actele 
de înființare a societăților 
sportive „Hygeia" („Sănăta
tea") și „Elpis" („Speranța") 

■care jucau fotbal cu participa
rea... extraordinară a marinari
lor englezi.... A venit . apoi 
„Freamătul Deltei", în 1909... 
și echipa de fotbal „Munci
torul", cate a jucat destul de 
puțin. Nu era simplu să ții o 
echipă... Ceea ce nu prea în
țeleg tulcenii e că în județul 
lui Patzaichin și al lui Flo- 
roiu („care e din Izvoarele") 
fotbalul se leagănă, precum 
geamandurile care indică dru
mul spre Europolis.„

După cum se știe, probele de 
10 și 20 km pentru femei și 30 
km pentru bărbați din cadrul 
campionatelor naționale de schi 
au fost aminate din motive or
ganizatorice. F.R.S.B. ne-a co
municat că între 12 și 17 apri
lie, pe traseele marcate în ju
rul cabanei „Piatra Arsă", vor 
avea loc mai multe competiții, 
după următorul program : 12 a- 
prilie, „Cupa Tractorul" ; 14 a- 
prifîe, „Memorialul Nicolae 
Burchi", cu întreceri de fond 
pentru seniori și senioare ; 16
aprilie : cursele de 10 km (f) și 
30 km (m) din cadrul campio
natelor naționale, iar la 17 a- 
prilie ultima probă a campio
natelor, de 20 km pentru femei.

Azi, în
Baia Mare, începe o nouă fază 
a campionatului 
masculin de volei : 
pentru locurile 5—8.

După cum se știe, în 
dispută sînt angajate 
echipe calificate în "rupele „ 
Si „B" și anume : o formație 
din București — Calculatorul 
Si trei din restul tării (printre 
care si două formații studen
țești): Explorări Baia Mare, 
Universitatea Craiova și C.S.U. 
Alumina Oradea.

Turneul în care 
cide echipele care 
ză (locurile 9—12) 
la Focșani, între 
prilie.

republican 
turneul

această 
patru 

„A"
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Un 
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se vor de- 
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C.S.M. ELECTROMUREȘ
IN „CURSA“ AFIRMĂRII

(C.S.U. 
Radu 
(Del- 
Baia 
meci 
chiar 

ca să

în urmă cu 5—6 ani, Elec- 
tromureș era o asociație spor
tivă modestă In orașul Tg. 
Mureș. în cadrul ei se orga
nizau doar unele acțiuni de 
masă, iar sportivii făceau abia 
primii pași spre performan
țe ; cum s-a întîmplat, de pil
dă, la popice. încetul cu în
cetul Electromureș a devenit 
o unitate fruntașă, cu secții 
pe ramură de sport care s-au 
făcut cunoscute și pe plan 
național, prin participarea la 
unele competiții de nivel re
publican. Totodată, activitatea 
de masă s-a îmbunătățit sim
țitor, dispunînd de o ba
ză materială remarcabilă. Cu 
sprijinul conducerii întreprin
derii „Electromureș", asociația 
sportivă s-a dezvoltat din 
toate punctele de vedere, 
transformîndu-se în club 
sportiv muncitoresc, primul 
de acest fel din județul Mu
res. După cum ne spunea 
loan Bogdan, președintele 
C.S.M. Electromureș, sportivii 
de aici se pot mîndri cu o 
serie de realizări frumoase. 
Cinci din cele 13 secții acti
vează în campionate de nl-

vel republican : la popice, 
fetele și băieții sînt în Divizia 
„A**  (în turneul final de anul 
trecut s-au clasat pe locul II, 
iar echipa de juniori a de
venit campioana țării) ; for- 

, mația masculină de volei este 
bine cotată în eșalonul se
cund ; iar luptătorii șl boxe
rii, în majoritate tineri, se 
află pe drumul afirmării. In 
activitatea de masă, concursu
rile pe ateliere și secții se 
organizează tot timpul anului 
la diferite ramuri : fotbal, 
șah, volei, tenis, popice, te
nis de masă, badminton ț.a.

La recenta conferință a miș
cării sportive mureșene, prin
tre unitățile remarcate a fi
gurat, firește, și C.S.M. Elec
tromureș, iar directorul între
prinderii U.S. Electromureș, 
Ioan Olteanu, a fost distins 
de C.N.E.E.S. cu Diploma și 
Insigna „Merite în activitatea 
sportivă", ca o recunoaștere 
a contribuției conducerii uni
tății la 
sportive 
cltorese.

dezvoltarea activității 
in acest centru mun-

Toma RĂBȘAN
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înotătorilor Campionatul trebuie să sprijine echipa națională

IN FRUNTE,
SENIORI

I ȘUTUL LARA PRELUARE Șl ȘUTUL DE EA DISTANTA
□ trei ..aparate" I 0 Un copil își

cu... 11 secunde I
| „CHEI- POTRIVITE PENTRU PORJILE ADVERSE DE LA MECIURI ADULATE

I

I

tie a competiției a reprezen- 
ani 

Lung in 
în finala 
recordul 

secunde ! 
antreno- 
satisfac-

tat-o succesul tinerei (14 
neimpliniți) Noemi 
proba de 200 m bras, 
căreia și-a corectat 
personal cu peste 11 
0 Gheorghe Dimeca, 
rul lui Noemi, a avut 
ția ca și proba masculină de 
200 m bras să revină unui elev 
al său, Iuiiu Follert (va împlini
15 ani la 3 mai), care se antre
nează serios de numai 18 luni. 
Băimăreanul are cele mai mari 
sanse ca în acest an să corec
teze recordul de seniori al pro
bei de 100 m bras (63,5), care 
aparține lui Vasile Costa din 
1968. 0 Frumos reviriment al 
înotului ploieștean, care ne-a 
prezentat o înotătoare de 12 
ani, Iulia Mateescu, sosită a 
4-a, la 100 m spate, cu 68,47 ! 
0 în întrecerea „maratoniști- 
lor“ (1 500 m liber), pe primele 
două locuri s-au situat frații 
gemeni Eugen și Bogdan Nan, 
de la C.S.Ș. Ploiești. Eugen 
(1,65 m și 49 kg) a realizat 
16:09,05 — nou record de ju
niori — promițîndu-ne în se
zonul de vară un rezultat sub
16 minute. Fratele său Bogdan 
(1,58 m și 49 kg) a reușit 16:33, 
39, îmbunătățindu-și recordul 
personal cu aproape 40 de se
cunde. © La această oră avem 
patru înotători români sub 
4:10,0 la 400 m liber: Costin 
Negrea (18 ani). Cristian Drâ- 
gan 
ani) 
Lor 
șan 
bei.
4 minute ? 0 Flavius Vișan, cu 
1:54,01 la 200 m liber (906 
puncte), și Ștefan Mitu, cu 
2:08,09 la 200 m mixt (900 p), 
au realizat cele mai bune per
formanțe din concursul mascu
lin. ® Pentru prima oară, spor
tivii de la C.S.Ș. Baia Mare 
s-au clasat pe primul loc în 
clasamentul (neoficial) pe 
puncte. Băimărenii — fără nici 
un senior în echipă (!) — au 
totalizat 738 de puncte, in timp 
ce Dinamo București — cu 23 
de titluri — a realizat numai 
656 p...

(19 ani). Eugen Nan (16 
și Cristian Ponta (15 ani), 

li se adaugă și Flavius Vi- 
(20 ani), recordmanul pro- 
Pe cînd primul rezultat sub

Adrian VASILIU

„CUPA FEDERAȚIEI"
trate în Divizia „B“ : Seria I : 
Dacii IPA Sibiu — Știința Bucu
rești 12—6, CFR Craiova — Du
nărea Giurgiu 9—40, Rulmentul 
Alexandria — Rapid București 
10—29 ; Seria a Il-a : Unirea
Săcele — Aeronautica Buc. 15—0, 
Petrochimistul Pitești — Elec- 
troputere Craiova 29—9, Sportul 
studențesc II — Chimia Tr. Mă
gurele 32—4 ; Seria a IlI-a : E- 
lectrotimiș — Politehnica Cluj- 
Napoca 0—4 (gazdele pierd me
ciul neasigurînd la teren asis
tența medicală), Constructorul 
Alba Iulia — Carpați Mîrșa 7—3, 
CSU Oradea — Știința Cemin II 
Baia Mare 16—0 ; Seria a IV-a : 
Dacia Constanța — Chimica Nă
vodari 4—14, Voința Cța. — TC 
Ind. Midia 3—16 ; Seria a Vl-a : 
Rapid Suceava — Rapid Buzău 
3—20.
£
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Un sondaj edificator și la
de mai multă vre- 

eficacității in

ultima etapă a Diviziei „A“
0 Sîmbătă, la Craiova, an

trenorul timișorean C. Mano- 
lache a trimis In focul Divi
ziei „A" doi debutanțl. Este 
vorba de atacantul Videscu, 
promovat de la echipa 
speranțe a Politehnicii, 
fundașul Mutu, legitimat 
toamnă de la divizionara 
Unirea Drobeta 
0 Supărat, se pare, că arbi
trul i-a spus să-și ridice jam
bierele, Anghel s-a răzbunat 
...pe fundașul cralovean Puri- 
ma, a run cînd cu mingea în 
el la o repunere de la mar
gine. Urmarea : a primit cu
venitul cartonaș galben. 0 Fi
ind in permanență pe fază, 
arbitrul ploieștean Florin Po
pescu a auzit cum un fundaș 
timișorean a strigat „las-o",

avut 
teșit, 
streze fostei sale echipe (deși 
” ~ Argeș nu avea nevoie) 

are destule resurse, 
trei, doi debutanțl. In 

de la Cluj-Napoca 
principal Ion Dima a 
pentru întiia oară la 

prima divizie, iar

o evoluție bună la PI
EI a vrut să demon-

F.c. 
că mai 
0 Din 
brigada 
arbitrul 
condus , 
centru în . 
tușierul Ion Tarcan apărea și 
el în premieră la un joc de 
„A". Atil primul, maestru 
sticlar din Sighișoara, cit și 
cel de-al doilea inginer me
talurgist din Reghin s-au 
comportat destul de bine, în- 
vlngînd mai întii tracul de
butului, cum am avut ocazia 
să ne convingem, pe care îl 
reslmțeau din plin la cabine. 
0 Clipa, portarul brașovean

Se spune, 
me, că nivelul 
fotbalul nostru este scăzut, în 
raport cu cota de competitivitate 
pe plan internațional și în scă
dere chiar cu propriile reali
zări, din urmă cu cîțiva ani. 
Sigur, există și explicații, să le 
spunem obiective. Una din ele 
ar fi mai bu&a organizare, in 
general, a momentului defensi
vei. alta numărul tot mai mic al 
atacanților cu vocație, al oame
nilor de gol. Dincolo însă de 
ceea ce am considerat, nu fără 
oarecare îngăduință, a fi cauze 
obiective, criza de eficacitate 
este determinată, într-o mare 
măsură, de lipsuri care țin ne
mijlocit de instruire și mentali
tate.

SE TRAGE, • ÎN PRIMUL 
RÎND, PUȚIN LA POARTĂ I 
De ce ? Pentru că a intrat in 
obișnuința jucătorilor noștri să 
caute, cu incăpățînare, situația 
și poziția cele mai bune de șut. 
Acestea fiind, de regulă, in
tr-un spațiu fără prezența ac
tivă a adversarului, cit mai a- 
proape de poartă, după înde
lungi pregătiri pentru execuția 
tehnică și, dacă se poate, cu 
șanse de a adăuga șutului un 
artificiu inutil care, nu o dată, 
are ca efect compromiterea fi
nalizării, Prcblemă de mentali
tate, deci. Și pină Ia urmă, nici 
măcar numărul așa redus al șu
turilor la poartă nu satisface, 
DIN PUNCT DE VEDERE AL 
CALITĂȚII, AL 
Ca să nu mai vorbim 
tul practic pe... tabela 
caj.

Dar, șutul la poartă 
numai o problemă de 
tate, ci și una de INSTRUIRE, 
de ANTRENAMENT. Și nu 
spunem deloc o noutate atunci 
cînd afirmăm că acest proce
deu de ’ " ’ ‘
dacă nu 
pregătire, 
xersat și 
forme, pentru a se putea obți
ne rezultatul dorit : eficacitatea 
maximă in condițiile specifice 
fotbalului actual. Spunînd acest 
lucru, ne revin in memorie, 
vrînd-nevrind, citeva exemple 
de goluri realizate cu ajutorul 
unor execuții tehnice și din si
tuații care asigură, în mod o- 
bișnuit, surpriza. Așa au fost 
cele înscrise de Breitner și 
Rummenigge in meciul de la 
Craiova, cu șuturi din afara 
careului de 16 m. Sau golurile 
marcate de Werheyen și 
Czerniatynski, cu suturi fără 
preluare, în poarta echipei 
noastre naționale. în recenta 
întîlnire de la Bruxelles, cu 
Belgia...

...Aceste citeva exemple, ca 
și foarte multe altele de acest 
fel, obișnuite în fotbalul inter
național, ne îndreptățesc să 
spunem că șutul de la distanță, 
cu sau fără preluare, și șutul 
direct de la orice distanță sînt, 
la ora actuală, două dintre va
riantele cele 
perforare a apărărilor aglo
merate și 
le folosesc 
în meciurile de campionat ? Un 
sondaj făcut în etapa a 23-a de 
cronicarii prezenți la fața lo
cului ne-a oferit citeva date, 
considerăm noi, interesante. în

PRECIZIEI, 
de efec- 
de mar-

nu este 
mentali-

bază al jocului este, 
neglijat în orele de 
oricum insuficient e- 
în cit mai variate

mai eficace de

NOI POSIBILITĂȚI 
DE MARI SUCCESE I

Duminică 11 aprilie 1982

participați ca cit mai multe 
bilete I

ULTIMA ZI DE PRO
CURARE A BILETELOR- 
sîmbătă 10 aprilie

La fiecare tragere, ori 
cine participă poate cîș- 
tiga : 0 AUTOTURIS
ME „Dacia 1300" ®
MARI SUME DE BANI, 
intre 50.000 și 100 lei pe 
fiecare variantă jucată. 
PERSEVERENTA SI IN
SPIRAȚIA VA POATE A- 
DUCE SI DV. SATISFAC
ȚII ASEMĂNĂTOARE I

betonate. Cum 
jucătorii noștri

IN PRELIMINARIILE

JUNIORI

BOROVEȚ, 6 (prin telefon). 
Echipa de juniori a Româ
niei întîlnește mîine (n.r. azi), 
echipa Bulgariei. _ în 
preliminariilor 
Europei (meci retur), 
norii M. Pigulea și 
au condus marți un 
ment complex, cu o i 
60 de minute, pe 
Peter Esov din Samokov, aflat 
la 10 km distanță de Boroveț, 
același pe care se va disputa 
și meciul cu reprezentativa 
juniori a Bulgariei. După 
dința de pregătire, la care 
participat toți componenții 
tulul de juniori care au făcut 
deplasarea, antrenorul M. Pi
gulea a declarat : „Evident că 
prin prisma manșei I prima 
șansă a calificării o au ad
versarii noștri. Dar tinerii noș
tri jucători vor intra deciși in 
teren să lupte pentru victorie, 
singura noastră șansă ca să ne 
putem asigura un Ioc în tur
neul final al competiției". La

cadrul 
Campionatului 

Antre- 
C. Toma 
antrena- 

durată de 
stadionul

de 
șe- 
au 
lo-

întîlnirea U.T.A. — Steaua, de 
Ia Arad, au fost înregistrate 
trei șuturi Ia poartă fără pre
luare (Ralea : 1 și Coraș : 2, 
dintre care unul a fost trans
format în gol). Coraș a fost 
singurul jucător arădean care a 
încercat poarta de citeva ori 
din afara suprafeței de pe
deapsă. In meciul de la Cluj- 
Napoca, Universitatea — F.C.M. 
Brașov (rezultat 0—0) a fost 
consemnat numai un șut, de la 
distanță, expediat de Porațchi. 
La Tg. Mureș, în partida A.S.A. 
— Sport Club Bacău, Fazekaș 
a șutat o dată puternic de la 
25 m., Mangeac blocînd cu di
ficultate balonul, iar Biro I, fo
losind procedeul execuției fără 
preluare, a reușit să înscrie un 
gol decisiv, al doilea, al echi
pei sale. Din jocul de la Cra
iova reținem. înainte de orice, 
faptul, de excepție, că Politeh
nica Timișoara nu a șutat ni
ciodată, si în nici un fel la 
poartă în 90 de minute ! Craio- 
venii. în schimb, au trimis spre 
poarta lui Moise 8 lovituri pu
ternice de la distanță, majori
tatea lor precise și periculoase, 
unul dintre ele — autor Ungu- 
reanu — oprindu-se în plasa 
porții timișorene. Pe stadionul 
din str. dr. Staicovici, raportul 
șuturilor fără preluare a fost 
2—1 în favoarea Corvinuiui, e- 
chipă care a realizat, dealtfel, 
prin Dumitrache (voleu de ma
re frumusețe), golul victoriei. 
N-au lipsit, din acest meci, nici 
șuturile de la distanță : Pro
gresul 5, Corvmul 10, fără efi
cacitate însă. în sfirșit, pe „Di
namo", gazdele au șutat de trei 
ori fără preluare, de la distan
te medii, înscriind, o dată, prin 
Orac, si de alte 12 ori (!) din 

' afara careului mare, realizînd, 
în aceste condiții, un gol foar
te frumos prin Cuslov, o 
ră“ prin Țălnar și alte 
lovituri periculoase, la 
constănțenilor, a căror 
s-a rezumat doar la trei 
cări de a-1 surprinde pe 
ru, prin același jucător, curajos 
și insistent, Gache.

Concluzia care se desprinde 
de aici aproape că nici nu mai 
trebuie enunțată. Și, totuși, o 
formulăm în ideea de a-i da 
sens și valoare de memento : 
CINE ÎNCEARCĂ ȘUTUL FĂ
RĂ PRELUARE ȘI ȘUTUL DE 
LA DISTANTĂ NU SE POATE 
SĂ NU REUȘEASCĂ I Exer
sarea, cu conștiinciozitate și 
perseverență, a acestor două 
procedee tehnice, în antrena
ment, este prima și cea mai 
importantă condiție a unei reu
șite depline. în joc, curajul de 
a șuta direct și din cele mai 
variate poziții are. de aseme
nea, un rol important, asigu- 
rind surpriza.

ÎN ACEST FEL ȘUTUL FĂRĂ 
PRELUARE ȘI ȘUTUL DE LA 
DISTANȚĂ POT DEVENI, LA 
1NDEMÎNA ATACANȚILOR, 
VERITABILE CHEI, CU CARE 
POT FI -DESCUIATE ȘI CELE 
MAI FERECATE APĂRĂRI ȘI 
ÎN ACELAȘI TIMP O MODA- . 
LITATE SIGURA DE RECON
SIDERARE A EFICACITĂȚII, 
PRINCIPALA RAȚIUNE A 
JOCULUI DE FOTBAL.

„ba- 
cîteva 
poarta 
rpplică 
încer- 
Mora-

Mihai IONESCU

de 
și 
In 

,C“ 
Tr. Severin

CU ENTUZIASMUL UNUI TÎNĂR ADEVĂRAT...
Trecînd, fie dimineața, fie după amiaza (pentru că 

activitatea este non-stop) pe la terenurile de lingă sta
dionul Municipal din Cluj-Napoca sau pe la cele din 
parcul Babeș, îl vei vedea, aproape nelipsit de la an
trenamentele copiilor, pe „tinărul" Andrei Șepci,. fostul 
portar al naționalei în Balcaniada din 1933. „Este gata 
oricind să-i ajute pe colegii din Centrul nostru de copii și 
juniori. Este gata să preia orice sacrină. Maestrul Șepci 
șl-a păstrat nealterat entuziasmul pentru muncă, pasiu
nea pentru meseria de antrenor pe care o' practică de 
decenii", ne declara Remus Cimpeanu, președintele lui 
,,U“. Da, la peste 70 de ani, fostul internațional, cel care 
a pregătit multe generații de jucători ale „alb-negrilor" 
în jumătatea de secol petrecută la clubul marii sale dra
goste se prezintă ca un tînăr adevărat. Plin de încre
dere, cu o deosebită putere de muncă, reprezentînd un 
exemplu de imitat pentru colegii care, nu cu foarte 
mult timp in urmă, erau încă in teren. (Ef. I.).

păcălindu-1 pe Cîrțu, care a 
trecut peste minge la o pasă 
a lui Balad la marginea- ca
reului. Arbitrul a dictat, con
form regulamentului, ' 
ră liberă indirectă 
craioveni. 0 De unde, 
mult timp In urmă, 
reșteana ____
abia de aduna cîteva sute de 
spectatori la meciurile dis
putate în Capitală, iat-o acum 
însoțită. în deplasare, la fie
care joc, de un grup masiv 
de suporteri. Sîmbătă, la Pi
tești, o inimoasă galerie, al
cătuită din studenți de la 
A.S.E. șl Institutul Politeh
nic, de elevi ai unor licee din 
Capitală, l-a făcut pe „alb- 
negri" să nu se simtă... sin-

lovitu- 
pentru 
nu cu 
bucu- 

Sportul studențesc

suspendat, cum se știe, pen
tru un an, a însoțit echipa la 
Cluj-Napoca. „Zilele se scurg 
foarte greu pentru mine... Re
gretul de a fi avut o atitu
dine necugetată crește și el..." 
ne mărturisea fotbalistul din 
Brașov, 0 Nici exbrașoveanul 
Bucur și nici exclujanul Ba- 
tacliu nu s-au prea văzut în 
jocul de la Cluj-Napoca. Deși 
amîndoi s-au bucurat de sa
luturile călduroase ale gale
riei locale atunci cînd craini
cul stadionului le-a anunțat 
numele în formații... • Sur
priză plăcută la Scornicești : 
o galerie entuziastă, sportivă, 
care și-a început repertoriul 
cu 15 minute înainte de meci 
și a sfirșit... după fluierul

AM SPERANȚE ÎN ECHIPA NOASTRĂ DE «SPERANȚE»...
Marea surpriză a meciului A.S. Armata Tg. Mureș — 

Sport Club Bacău a constitult-o... victoria echipei de 
„speranțe" a mureșenilor, învingătoare împotriva orică
ror așteptări, cu 4—1 I După joc schimbăm citeva 
vorbe cu tinărul antrenor Mircea Ronea, parcă la fel 
de tinăr ca șl elevii săi, fost junior la A.S.A., acum 
profesor de educație fizică : „Sînt foarte bucuros de 
victorie. Rezultatul dovedește că munca noastră nu a 
fost în van, că echipa a făcut «saltul» așteptat. Cu cîtva 
timp în urmă, am renunțat — nu fără dificultăți, nu 
fără discuții — la o serie de jucători plafonați, înlo- 
cuindu-i cu juniori, care sînt acum la al cincilea joc 
în campionatul de speranțe și, iată, dau roade. In al 
doilea rind, sînt mulțumit că 8 dintre componenții e- 
chipei sînt crescuți în centrul nostru de copii și juniori: 
Vodă, Mihai, Kiss. Irimiaș, Bindilă, Dilean, Botezan și 
Naște II".

— Rudă cu portarul ?
— E din aceeași comună cu el, de aici, din Valea Mu

reșului. Poate că sînt și rudă. Naște II e de cîțiva ani 
la noi. Am speranțe în echipa noastră de «speranțe». 
(M. T.j.

guri. Și, în final, satisfacția 
fotbaliștilor Iul Ion Voica 
aceea de a fi plecat de 
Pitești cu un punct mare 
era, se înțelege, și a tineri
lor șl entuziaștilor lor supor
teri. 0 In meciul de la Pi
tești, întreaga linie de fun
dași a Sportului studențesc a 
fost la înălțime. Numele lui 
Iorgulescu nu a apărut însă 
cu litere mari. De ce 7 Din 
cauză că Iorgulescu joacă 
dur, ceea ce ar trebui să-1 
dea de g’ Jlt, mai ales că 
prezența lui în echipa națio
nală... obligă 0 Speriatu a

la
final. O Șoarece (care a jucat 
foarte bine) și fundașul Ma
tei, la anumite ciocniri, se 
tăvăleau teatral pe gazon. 
Noroc că nici arbitrul Rainea, 
dar nici spectatorii nu s-au 
lăsat „prinși**  de ...arta lor. 
@ Sîmbătă, la Petroșani, sub- 
inginerul Cornel SAlăjan, că
pitanul echipei Jiul, a jucat 
pentru a 200-a oară în cam
pionatul Diviziei „A“. Ne ală
turăm urărilor crainicului 
stadionului, dorindu-1 cît mai 
multe prezențe pe prima sce
nă fotbalistică I

ECHIPA ROMÂNIEI INTILNESTE, IN MECI RETUR 
REPREZENTATIVA BULGARIEI, LA SAMOKOV

ȘTIRI... ȘTIRI...

sfirșitul antrenamentului, cei 
doi antrenori români au anun
țat pentru meciul de miercuri 
următorul „11" : Șomoghi — 
Pascu, Mirea, Bclodevici, Bu- 
cico — Dumitreasa, Grigore, 
Burchel — Lăcălușu, Țîrlea, O. 
Popescu. Pe foaia de rezerve 
vor figura : Barba, pentru pos
tul de portar iar, ca jucători 
de cîmp, Neamțu, Preda, Hagi, 
Bălan și Hambaraș.

Lotul fotbaliștilor bulgari se 
află în pregătire, de o săptă- 
niînă, tot la Boroveț. 
norul Dimiter Kontev 
ționează să folosească, 
mari, aceeași formație 
prima manșă disputată 
nedoara, a obținut un 
de egalitate (2—2). Pentru 
avea certitudinea   ,
Kontev a mai adus încă trei 
jucători, toți tred componenți 
ai unor echipe din prima di
vizie — Pumpalov, Basev și 
Țanev — pe care dealtfel i-a 
și introdus în .echipa cu care

Antre- 
inten- 

în linii 
care, în 
la Hu
rezul tat 

a 
calificării,

gazdele vor intra miercuri 
după-amiază în teren și care 
va avea următoarea alcătuire : 
Grudev — Markov, Bojanov, 
Koev, Iliev ■ ~
sanov, Basev 
rev, Țanev.

Stadionul
Samokov (capacitate 3 000 
locuri), proprietatea diviziona
rei B Rilski se va dovedi, 
după toate probabilitățile, ne
încăpător pentru această parti
dă. Terenul de joc se pre
zintă în bune condiții. Timpul 
este frumos, dar temperatura 
este scăzută, dat fiind faptul 
că localitatea este situată în 
munții Rîla, ale căror creste 
sînt acoperite încă de zăpadă. 
Partida, care va începe la ora 
15 (ora Bucureștiului, aceeași 
ca și a Sofiei) va fi condusă, 
la centru, de arbitrul turc A. 
Namooglu.

Gheorghe NERTEA

»
Pumpalov, 

Mironov,

Peter Esov

Ha- 
Bai-

din 
de

0 LUNI, 12 APRILIE, TRAGE
REA LA SORTI A SFERTURI
LOR „CUPEI ROMÂNIEI". După 
cum se știe, la 26 mal se vor 
disputa meciurile din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
României", competiție care se 
desfășoară sub egida „Daciadei". 
Tragerea la sorți va avea loc 
luni 12 aprilie, la ora 12, la se
diul F.R.F.. în prezență delegați- 
lor celor 8 echipe rămase in 
cursă.

• CLUBUL DINAMO BUCU
REȘTI organizează vineri și du
minică, 
nul 
tru 
1971

de la ora 8.30, pe tere- 
n, o selecție la fotbal pen- 

■ copii născuți în anii 1970, 
șl 1972.

0 ARBITRU ROMÂN PESTE 
I-IOTARE. Meciul Cipru «*'  Alba
nia, din campionatul european 
pentru juniori I, - care, va avea 
loc astăzi, va fi copdus de M. 
Salomir. '

0 MlINE, eu Blcepere de la 
ora 17, pe Stadionul Republicii, 
este programată o Interesantă 
întîlnire amicală de fotbal între 
liderele seriilor a IIT-a și a V-a 
ale Diviziei „C“, Prahova 
Ploiești și- Dinamo Victoria.



DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI,
EDIȚIA A XXV-a

Tradiționala, competiție a 
gimnasticii noastre — Campio
natele internaționale „Gheor- 
ghe Moceanu", aflată în acest 
an la a 25-a ediție — se va 
desfășura în zilele de 30 apri
lie — 2 mai, cu participarea 
celor mai buni reprezentanți al 
gimnasticii românești, precum 
și a unor invitați de peste ho
tare. O noutate interesantă :

pentru prima oară întrecerea 
va fi găzduită de orașul Rm. 
Vîlcca. Au confirmat, pînă in 
prezent, participarea federațiile 
de specialitate din U.R.S.S., 
Bulgaria, Ungaria, R.D. Germa
nă, Polonia, Cehoslovacia, Iu
goslavia, Italia, R.F. Germania, 
Olanda, Norvegia, Canada, Spa
nia. Se va concura numai cu e- 
xerciții liber alese.

C.S.Ș. TRIUMF - WYCLIFFE COLLEGE
13-13 (6-3), LA RUGBY

PHIL MAHRE Șl ERIKA HESS
LAUREAȚII SCHIULUI ALPIN

Marți după-amiază, pe „Tine
retului*,  juniorii mari ai cole
giului englez Wycliffe au evoluat 
in compania XV-lui similar al 
C.S.Ș. Triumf, din nou sub aus
picii agreabile : o vreme «aldă, 
însorită și un public entuziast — 
cele cîteva sute de copii și ju
niori din întreaga țară prezenți 
La „Săptămîna rugbyului*.  Me
ciul s-a încheiat la egalitate, 
13—13, după ce, la pauză, 
„Triumf“-ul a condus cu 6—3. 
Fazele clare, frumos concepute, 
alternanța scorului și arbitrajul 
prompt al lui St. 
au contribuit la 
cerii. Scorul l-au

dele, prin Florescu (eseu, min. 
27, transf, de Spiru). Apoi, Ro
gers (min. 32, prin l.p.) a stabi
lit rezultatul primei reprize. Du
pă pauză, oaspeții au egalat, tot 
prin Rogers (l.p., min. 46), apoi 
au preluat conducerea (Rogers, 
l.p. min. 52), dar „Triumf“-ul a 
întors rezultatul, prin eseul lui 
Toia (min. 65).
Gowen (min. 65) a 
un eseu, pentru ca 
Florescu (l.p.) să 
rea.

tn replică, 
înscris șl el 
în min. 69, 

aducă egala-

Crăciunescu 
reușita între
deschis gaz-

Miercuri, tot pe
Lie. 8 auto - 
mici (T. St.)

„Tineretului*,
Wycliffe, juniori

ACTUALITATE RUGBYSTICA
• RUGBY UNION l-a decernat 

lui Jean-Pierre Rives, căpitanul 
echipei „cocoșului galic1', titlul 
de cel mal bun rugbyst al anu
lui 1981. El succede astfel lui 
Merwyn Davies (1976), J.P.R. 
Williams (1977), Gareth Edwards 
(1978), toți din Tara Galilor, 
Andy Irvine (1979) — Scotia, Bill 
Beaumont (1980) — Anglia. • IN 
MARTIE 1984, la Londra, se va 
desfășura primul congres mon
dial de rugby. Se anunță de pe 
acum că la lucrările congresului 
vor lua parte 88 de delegații re
prezentând țările în care se joa
că rugby. Nu-1 vorba încă de 
mult discutata „Cupă mondială", 
dar imobilismului, care mulți ani 
a însoțit rugbyul pare a-1 fi su
nat srîrșitul... • ClTEVA DATE 
din calendarul Iul International 
Board; 1982 : Argentina în Afri
ca, Scoția în Australia, Anglia 
în S.U.A. șl Canada, ■ Fidji în An
glia și Scoția ; 1983 : Noua Ze- 
elandă în Argentina, Argentina 
și Statele Unite în Australia,

Canada în Anglia, Australia în 
Franța, S.U.A. în Scoția șl Ir
landa etc; două turnee prevăzute 
șl în dreptul României : Scoția 
în tara noastră (în 1984) și un 
periplu al „tricolorilor" în Aus
tralia (1985). Rugbyul începe deci 
să nu mal aibă frontiere. • DA
NEMARCA VA FI PREZENTA 
LA PRIMUL EI TURNEU inter
național de rugby în 7, organiza
toare, echipa R.C. Goliath (Aal
borg, 21—23 mai a.c.) • RENE 
HOURQUET este noul arbitru 
francez care „urcă". Alături de 
Francis Palmade el va conduce 
meciuri în viitoarea ediție a 
Turneului celor 5 națiuni. Pînă 
una-alta va putea fi urmărit la 
9 mal la București, cu ocazia 
meciului România — U.R.S.S. din 
cadrul campionatului european. 
• PARTIDA U.R.S.S. — FRAN
ȚA (Kiev, 23 mal), din cadrul 
aceluiași campionat european, va 
fi arbitrată de scoțianul Brian 
Anderson.

Pornita la începutul lui decembrie, 
la Val d’lsdre, cu primele starturi 
pentru „Cupa Mondiala**,  caravana 
schiului mondial și-a programat 
spectacolul de adio în ultimul 
week-end al lui martie, cu cele 
douâ slalomuri speciale de la Mont- 
genâvre. Elvețianca Erika Hess și a- 
mericanul Phil Mahre sînt, fâră în
doială, marile vedete ale sezonului, 
cîștigînd cu brio cele mai impor
tante — și mai semnificative — trofee 
ale schiului alpin. Iar dacâ pentrw 
Phil Mahre victoria în „Cupa Mon
dială*  este un bis — prevăzut ia 
începutul sezonului — pentru Erika 
Hess ea este o premieră, „domni
șoara slalom" din Gafenort (născuta 
la 6 martie 1952, la 1,63 m Înăl
țime și 53 kg) dovedindu-se o demnă 
succesoare a celebrelor sale compa
trioate Marie Ther&se Nadig și Lise- 
Marie Morerod.

Poate că Hess n-ar fi dominat a- 
tît de categoric sezonul dacâ renu
mita Hanni Wenzel (Liechtenstein) 
nu s-ar fi accidentat în decembrie, 
compromițîndu-și un sezon pe care 
îl începuse bine (victorii împărțite cu 
Hess în cele douâ slalomuri speciale 
de debut, la Piancavallo). Fârâ prin
cipala adversara, Hess a stâpînit 
„specialul" (5 victorii în 9 curse 
pentru „Cupa Mondiala"), a punctat 
binișor și la slalom uriaș — domi
nat de surorile vest-germane Irene 
(4 victorii) și Maria Epple (3 vic
torii) —, s-a „vâzut" uneori și la 
coborîre, acumulînd puncte frumoase 
și la „combinata*.  Succesul de „re
gularitate" din „Cupa Mondiala" (un 
fel de Mare Premiu FILT al tenisu^ 
lui) este completat de cele trei tP 
tluri de campioana mondiala cucerite 
în februarie la Schladming : slalom 
special, slalom uriaș și combinata. 
(La coborîre a cîștigat canadianca 
Gerry Sorensen, care a confirmat, 
astfel, cele douâ victorii anterioare, 
surprinzătoare, din „Cupâ*.  la Grin-

denwold. Nici o europeuncă în 
mele 5 tocuri la Schladming I). 
că duelul Hess — Irene Epple a 
larizat atenția in prima jumătate a 
sezonului, partea a doua a marcat 
ascensiunea americancei Christin 
Cooper, — de trei ori medalitată la 
C.M., „argint” in ambele slalomuri 
și „bronz”, la combinată —, învingă
toare in ultimele curse de slalom, 
la Berchtesgaden șl Montgenevre, și 
clasată a 3-a In clasamentul general 
al „Cupei Mondiale”.

Phil Mahre iși apără coroana cu
cerită anul trecut și pe care nu l-a 
amenințat-o, de fapt, declt Incompa
rabilul Ingemar Stenmark. Ajuns ve
teran la 25 do ani, „Ingo*  a avut 
o perioadă excepțională In Ianua
rie și februarie : 5 victorii consecu
tive în „Cupă” (trei la uriaș, Mor- 
zine. Adetboden și Kirchberg, două 
la special, Bad Wiessee șl Kitzbuhel), 
care l-au adus la incredibilul total 
de 66 de curse ciștlgate în Cupa 
Mondială, și titlul mondial la sla
lom special la Schladming, al 5-lea 
in carieră. Phil Mahre a fost la fel 
de strălucitor (victorii la Madona di 
Campiglio, Wengen, Jasna, Montge
nevre, Kranska Gora) și, în plus, mai 
consistent, fiind mai mereu printre 
fruntași : doar in două din cele 49 
curse do slalom (special șl uriaș) 
pentru „Cupa Mondială” a lipsit Phil 
din primele două locuri, performanță 
cu adevărat uimitoare I In toate 
cursele ciștigate de Stenmark (5) sau 
de fratele său geamăn Steve Mahre

pri- 
Da- 
po-

FEDERAȚIILE SPORTIVE
DE PREGĂTIREA

''■'iwe iiri oao H

formanțe. Federațiile se spri
jină pe secțiile pe ramură de 
sport ale asociațiilor și clubu
rilor sportive, pe antrenorii și 
tehnicienii de specialitate. pe 
activiștii obștești. Mii și mii de 
oameni sînt cuprinși în re
țeaua sportului de performan
ță, de la organismele federa
țiilor, la comisiile locale, ju
dețene, municipale, orășenești 
și sătești pe ramură de sport. 
La conferințele federațiilor 
sportive care au avut loc la 
5 martie a.c., au participat 
3 133 de delegați și invitați, iar 
în comitetele federale au fost 
aleși 1 729 membri.

In conferințe s-au dezbătut 
cu deplină răspundere realiză
rile și lipsurile în activitatea 
federațiilor, toți cei prezenți 
ancrajindu-se să ducă la înde
plinire inaltele îndemnuri și 
sarcini care decurg din Mesa
jul adresat de secretarul ge
neral al partidului tuturor a- 
ceiora care activează în do
meniul sportiv. în conferințe 
au fost aprobate planuri de 
măsuri și obiective care pri
vesc. în primul rind, campio
natele europene, mondiale și 
Jocurilor Olimpice.

Răspunderea federațiilor, im
plicit a asociațiilor și cluburi
lor sportive, devine cu atît mai 
mare cu cît ne aflăm 
tatea ciclului olimpic, 
țin de doi ani pînă 
Piada de iarnă de la 
’84, ceva mai mult 
ani distanță de Olimpiada 
vară de la Los Angeles 
în fața mișcării sportive 
află obiectivul cel mai impor
tant de pînă acum, acela de a 
întrece la Los Angeles bilan
țurile olimpice de pînă acum, 
de a depăși recordul de meda
lii (27) de la Montreal '76, in 
condițiile in care o serie de 
mari sportivi români, medalia- 
ti. sportivi tineri de talent
anii trecuți, părăsesc scena

la jumă- 
mai pu

ia Olim- 
Sarajevo 

de doi 
de 

’84.
se

ClȘTIGĂTOARELE CUPELOR 
EUROPENE LA BASCHET

Ediția 1981 — 1982 a cupelor 
europene la baschet a desemnat 
următoarele cîștigătoare ale 
trofeelor : C.C.E. — MASCULIN : 
Squibb Cantu (Italia) (86—80 în 
finala cu Maccabi Tel Aviv), 
FEMININ : T.T.T. Daugava Riga 
(78—56 . în finala cu Minior Per- 
nlk) ; CUPA CUPELOR — MAS
CULIN : Cibona Zagreb (96—95 
în finala cu Real Madrid) ; 
CUPA ,------------- " ‘
Spartak 
nala cu 
CUPA 
Limoges 
c” S’benik K.K.K.).

finala cu Real
„LILIANA RONCHETTI*:  

Moscova (89—68 în fi- 
Kralovopolska Brno) ; 

„RADIVOJ KORACI*  : 
C.S.P. (90—84 în finala

STAT MAJOR RESPONSABIL
Șl REALIZAREA PERFORMANTELOR
competițională, obligați de tre
cerea timpului. Iată de ce in
dicația din Mesaj privind răs
punderile federațiilor în direc
ția lărgirii puternice a bazei 
"'e masă, a tuturor discipline
lor sportive, devine o sarcină 
prioritară a tuturor federații
lor, îndeosebi a acelora olim
pice. Multe federații s-au ba
zat pe cîțiva sportivi de ex
cepție și nu au dat întreaga 
atenție schimbului de mîine, 
lăsînd acțiunile de depistare și 
de selecție de nod elemente ti
nere, talentate, pe planul al 
doilea. Există totuși posibilită
ți, sportivi tineri de talent, 
cu care federațiile pot pregăti 
viitori medaliați la campiona
tele europene, mondiale 
Jocurile Olimpice. în 
scop este necesară, așa 
dealtfel se prevede în 
saj, perfecționarea pregătirii și 
creșterea măiestriei 
nominalizați pentru 
formanță. Măsurile 
Conferința mișcării 
pentru îndeplinirea 
lor documentelor 
și îndeosebi ale Mesajului a- 
dresat sportivilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de către 
noul Comitet Executiv al 
C.N.E.F.S., în ședințele de 
lucru ou președinții, secretarii 
și antrenorii federațiilor, 
prind norme și obiective 
lucru precise care vor fi < 
trolate și Îmbunătățite 
parcursul pregătirilor.

O importanță deosebită 
fost acordată în aceste 
niri necesității de îmbunătățire 
a climatului de muncă, 
răspundere și disciplină 
întreaga noastră mișcare spor
tivă. însănătoșirea climatului 
trebuie să pornească de la cele 
mai mici unități de perfor
manță și pînă la organismele 
federațiilor. Munca asiduă, 
înalta exigență, corectitudinea, 
obiectivitatea, tratamentul egal 
la muncă și obligații, la recom
pense, și sancțiuni, fără favo
ritisme, vor asigura și favoriza

și la 
acest 
cum 
Me-

sportivilor 
marea per- 
luate după 

sportive 
prevederi- 

Conferinței,

cu-
de

con-
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a 
întîl-

de 
în

desfășurarea normală, de Înalt 
nivel, a instruirii, pregăti
rii și perfecționării sportivilor 
fruntași, ca și a competițiilor 
sportive, campionate, cupe, tur
nee, într-uin spirit de deplină 
sportivitate și disciplină.

De modul in care vor acti
va, în principal, birourile fe
derale, de gradul lor de res
ponsabilitate, fermitate și o- 
biectivitate, va depinde înde
plinirea marilor sarcini care 
stau in fața federațiilor, obți
nerea unor rezultate presti
gioase în întîlnirile internațio
nale. Pe lingă exigență, mem
brii birourilor federale, ca și 
conducătorii asociațiilor și clu
burilor vor trebui să se afle mai 
mult lingă sportivi, să-i spri
jine în activitatea lor, să-i a- 
jute cu experiența mare pe 
care o au în domeniul sportului 
respectiv. O deosebită atenție 
va trebui acordată acelor spor
tivi care au capacitatea de re
prezentare internațională, pre- 
tendenți la medalii și titluri 
europene, mondiale și olimpice. 
Calitatea de component al e- 
chipelor reprezentative în ma
rile competiții internaționale 
poate fi stimulată prin cele 
mai diverse mijloace, printre 
care, de pildă, prin înființarea 
șl acordarea unei Insigne de 
sportiv internațional, și înfiin
țarea unui club al medaliaților 
olimpici, care ar răsplăti per
formanța sportivă de înalt ni
vel.

Cu cit vor fi mai active, cu 
cît se vor călăuzi mai mult și vor 
aplica mai eficient îndrumările 
din Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și din documentele 
Conferinței pe țară a’ mișcării 
sportive, cu atît federațiile 
sportive vor reuși să ducă la 
îndeplinire misiunea lor de 
mare onoare, aceea de a con
tribui prin titlurile și medaliile 
cucerite de sportivii lor la 
sporirea înaltului prestigiu de 
care România socialistă se 
bucură astăzi în rîndul națiu
nilor lumii.

Gemenii Mahre-Phll (in dreapta), 
, campionul de azi și Steve — poa

te — campionul de mtine...

(4), Phil s-a situat pa locui doil Un 
singur regret : nu a urcat pe po
dium la Schladming... Steve Mahre, 
al treilea în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale, dupâ Phil și Sten- 
mork. este marea revelație a sezo
nului și, poate, viitorul campion...

In sfirșit. pentru titlul de cel mai 
bun coboritor trei competitori : cana
dianul Steve Podborskl, elvețianul 
Peter Miiller șl austriacul Harți 
Weirather, clasați în această ordine 
în clasamentul specialității pentru
„Cupă”. Podborski c fost mai cons
tant, Muller a terminaț în forță (3 
victorii consecutive in final, la Mount 
Whistler și Aspen), dar Weirather a 
cîștigat titlul mondial. Oricum, Insă, 
a fost sezonul Iul Phil Mahre șl al 
Erikăl Hess...

Vladimir MORARI)

ATLETISM • Crosul „Straml- 
lano“ la Milano a fost cîștigat de 
etiopianul Kedir 21,100 Km — 
1.01:02,0 și de norvegianca Waitz 
in 1.09:19,0.

AUTOMOBILISM Q Italianul 
Andrea Zanussi (144 p) este lider 
în campionatul european de ra
liuri. Cursa de duminică, de la 
Porto Cervo (Italia), a revenit 
lui Michelle Cinotto („Audi 
Quatro“).

GIMNASTICA • Sportiva bul
gară Galina Marinova — 38,40 p 
și cubaneza Chivas — 37,35 p. 
respectiv Wang Xiaoming (R.P. 
Chineză) — 56,25 p și Jenseh 
(R.D. Germană) — 56,05 p au 
ocupat primele locuri In con
cursul de la Londra.

HALTERE • In concursul de 
la Meissen, la supergrea, Heuser 
(R.D.G.) a cîștigat cu 420 kg. La 
cat. grea-ușoară primul a fost 
sovieticul Klokov cu 390 kg.

HOCHEI > în 
pelor secunde de 
echipa U.R.S.S. a 
cu 8—1 (2—1, 1—0,

ÎNOT • Concurs în Ceho
slovacia, la Vitkovice : bărbați : 
100 m bras : Sternal (R.D.G.) 
1:07,5, 100 m liber : Sternal 53,1; 
100 m fluture : Bukowski (Ceh.) 
58,9; femei: 100 m spate: Kunzel 
(R.D.G.) 1:06,4; 100 m liber:
Hille (R.D.G.) 59,2 ; 100 m bras: 
Freund (R.D.G.) 1:14,9.

SCRIMA • Concursul de 
spadă de la Zurich, contînd pen
tru „Cupa Mondială*,  a revenit 
italianului Roberto Man zi, învin
gător cu 11—9 în finala cu fran
cezul Philippe Boisse.

ȘAH 0 Turneul de la Sarajevo 
s-a încheiat cu victoria marelui 
maestru ■ sovietic Aleksandr 
Beliavski 12,5 (din 15 p), urmat 
de Kovacevici (Iugoslavia) 12 p 
și Nikolici (Iugoslavia) 10,5 p.

VOLEI ® Selecționata feminină 
a R.P. Chineze, aflată în turneu 
în S.U.A., a jucat la Pullerton 
(California) cu reprezentativa 
țării gazdă. Voleibalistele ameri
cance au cîștigat cu 3—0 (13,
13, 8).

turneul echl- 
la Leningrad. 
Învins Suedia 
5—0).

ACTUALITATEA

TENIS
• In primul tur al turneului 

de la Monte Carlo, Bjorn Borg 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe spa
niolul Fernando Luna, iar Manuel 
Orantes (Spania) l-a întrecut pe 
Corrado Barrazzutl (Italia) cu 
6—1, 3—6, 6—4. Panatta (Italia) a 
dispus de McNamee (Australia) 
1—6, 6—2, 7—5.
• Tenismanul american Jimmy 

Connors continuă să conducă tn 
clasamentul general al „Marelui 
Premiu FILT" cu 1030 p. El 
este urmat de Guillermo Vilas 
675 p, John McEnroe 525 p, Johan 
Kriek 460 p, Ivan Lendl 425 p. 
Vitas Gerulaitis 420 p etc.

9 Rezultate din turneul femi
nin de la Hilton Head (Carolina 
de Sud) : Rhode (RFG) —
Mascarln (SUA) 6—4, 6—4, Colins 
(SUA) - 
slovacia) 
(SUA) - 
6—2.

Strachonova (Ccho-
6—3, 6—3, Nagelsen

Hubbs (Anglia) 6—1.

MELODII ÎNDRĂGITE DE TOȚI
Am urmărit, la televizor, evoluția Elaynel Zaiak (S.U.A.), 

campioana mondială din acest an la patinaj artistic, o evolu
ție de înaltă măistrie, a unei fete care, copil fiind, a suferit de 
o boală grea, în urma căreia a rămas fără trei degete la pi
ciorul stîng. Un spectacol în care o zînă zbura pe oglinda 
patinoarului, avînd o gheată adaptată unei infirmități, _care n-a 
putut Impieta cu nimic asupra evoluției — rod al unei munci 
îndîrjlte.

De la primele acorduri, ne-a stăpînit emoția. Și asta pentru 
că sub acoperișul sălii și la televizoarele tuturor celor care, din 
toată lumea, urmăreau „mondialele*,  au răsunat acordurile 
„Ciocîrlici", ale melodiei românești atît de îndrăgite. Elayne 
evolua pe trilurile „Clocîrllei*  noastre !

în acele clipe ne-am amintit de o altă melodie românească, 
folosită de o altă mare campioană : Emilia Eberle. E vorba de 
„Sanie cu zurgălăi". Și ne-am amintit de alți campioni ai gheții, 
— Alaln Calmat, Hana Mașkova sau Dick Button, care au evo
luat în acordurile „Rapsodiei*  lui Enescu.

...Și am dat dreptate celor care spun că melodiile noastre 
sînt creații ale celor care iubesc poezia șl freamătul codrului, 
ale oamenilor care iubesc viața. Poate că tocmai de aceea 
sînt atît de apreciate în lume.

cm
Sever NORAN

CAMPIONATEȘTIRI • REZULTATE

• Reamintim că azi au loc me
ciurile tur ale semifinalelor Cu
pelor europene. Un joc atractiv 
In C.C.E.. la Sofia : Ț.S.K.A. — 
Bayern MUnchen.
• Turneul desfășurat in capi

tala Qatarului, Abu DhaM, a re
venit formației Kuweitului, ca
lificată In turneul final al C.M. Ea 
a totalizat I p din 5 partide $1 
un golaveraj de »—1. In ultimul 
meci al acestui turneu echipa 
Kuweitului a fost Întrecută Insă, 
cu 2—1, de formația Qatar.
• Echipa Poloniei va susține, 

înaintea turneului final al C.M., 
mal multe meciuri In luna mal. 
Printre acestea se află turneele 
in R.F. Germania șl Franța, și 
jocuri cu Athletic Bilbao șl, pro
babil, cu echipa de tineret a 
Angliei.
• Echipa Panathinaikos a fost 

descalificată din „Cupa Greciei” 
datorită faptului că a folosit un 
jucător argentinian fără drept 
de joc (Juan Ramon Kueha). 
In locul acestei formații, In 
sferturile de finală ale Cupei, 
va evolua Olympiakos Pireu.

• BULGARIA (et. 21): T.S.K.A. 
— Beroe 4—1, Cer no More — 
Haskovo 3—1, Lokomotiv — Aka- 
deanic 1—0, Spartak — Trakla 2—L 
Petricl — Vrața 1—0, Etîr — 
Marek 0—0, Levski Spartak — 
Slavia 4—0. Clasament : 1. Levski 
Spartak 30 p, 2. Ț.S.K.A. 28 p. 
3. Cernomoreț Burgas 26 p.

• POLONIA (et. 22) : Wlsla — 
Lublin 5—1, Legla — Mlelec 1—1; 
Baltyk Gdynia — Zabrze 
Zagleble-Widzew — Lodz 
L.K.S. Lodz — Chorzow 
Poznan — Arka Gdynia 
Bytom — Gwardla 1—2 ; 
zecln — Wroclaw 0—1. 
ment : 1. Wroclaw 30 p, 1 
25 p, 3. Szeczecin 26 p.

! 1-0.
1—0 ;
1— i ;
2- 0 ; 

; Szec-
Clasa- 

2. Lodz

• TURCIA (et. 23) : 
por — Burs as por 1—8 ; 
Gdztepe Zungulspor — 
spor 1—0 ; Galatasaray 
bahee 0—0 ; Trabzonspor 
karagticu 1—0. Clasament : 
Zungulspor 30 p, 2. Beșiktas 29 p 
(un joc mal puțin), 3. Trabzon
spor 29 p.

Adanas- 
Altay 

Sakarya- 
— Fener- 

An- 
1.
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