
Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

împreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU,

Cit PROLETARI DIN TOATE ȚARIL1, UNIȚI-VA |

portul
în Republica Populară Chineză

La Palatul Adunării Națio
nale a Reprezentanților Popu
lari au continuat, joi diminea
ța. convorbirile oficiale dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez.

In cca de-a doua rundă de 
convorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang au 
continuat schimbul de păreri 
și informarea reciprocă în le
gătură cu desfășurarea con
strucției socialiste în cele 
două țări și cu experiența a- 
cumulată și activitatea desfă
șurată de P.C.R. și P.C.C., de 
poporul român și poporul chi
nez pentru dezvoltarea econo
mică și socială in România si China.

S-a subliniat că dezvoltarea 
economico-socială a celor două 
țări, succesele lor in construc
ția socialismului, în întărirea 
statului socialist reprezintă a 
contribuție de mare însemnă
tate Ia cauza generală a socia
lismului, progresului social si 
păcii in lume.

In continuare s-a procedai 
Ia un schimb de păreri in pro
bleme majore ale vieții internaționale.

De ambele părți s-a subli
niat că în problemele majore 
ale lumii de astăzi, partidele și 
țările noastre au puncte de ve
dere identice sau apropiate, 
ceea ce creează baza unei con
lucrări tot mai strinse pe tă- 
rîm internațional in interesul 
celor două popoare, al cauzei 
păcii și colaborării nale.

Convorbirile s-au 
într-o atmosferă de 
tenie, de stimă și 
reciprocă.

Ziyang an făcut un schimb de 
păreri și s-au informat reci
proc in legătură cu desfășura
rea activității economice in 
cele două țări.

In această lumină a fost exa
minată evoluția relațiilor bila
terale, exprimindu-se satisfac
ția in legătură cu dezvoltarea 
colaborării româno-chineze pe 
plan economic, tehnico-știlnți- 
fic și in alte domenii.

In cadrul convorbirilor a 
fost reafirmată convingerea că 
intensificarea și diversificarea 
colaborării și cooperării 
nomice româno-chineze serveș
te ...................... ...
cele 
nue 
rial 
popoare, prosperității lor.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, caracteristică bunelor 
relații dinire cele 
partide

construcției 
două țări, 
a nivelului 
și spiritual,

eco-

socialiste in 
ridicării conți- 
de trai, mate- 
al celor două

două țări,

internațio-
desfășurat 

caldă prie- 
înțelegere

și popoare.
* 

onoarea 
Ceaușescu, 

al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, cu oca
zia vizitei oficiale de prietenie 
in R. P. Chineză, Ministerul 
Culturii a oferit, joi seara, un 
spectacol de gală.

Spectacolul, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, a cu
prins momente coregrafice și 
muzicale din bogatul tezaur al 
culturii poporului chinez, ca și 
interpretări din muzica clasică 
universală.

îndelung aplaudate au fost, 
de asemenea, „ interpretările 
deosebit de reușite ale unor 

șl melodii

In 
Nicolae 
neral

tovarășului 
secretar ge-
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„ȘTAFETA PĂCIIu

PUTERNICĂ AFIRMARE A DORINȚEI DE PACE 
A TINERETULUI SPORTIV AL ROMÂNIEI
Purtătorii „ȘTAFETEI PĂCII”, al mesajului tineretului spor

tiv din toate județele tării, mai au de străbătut citeva etape pe 
cele 5 trasee, iar duminică dimineața vor ajunge in Capitală. 
Deși in majoritatea localităților și pe trasee timpul este friguros 
și umed, vrednicii mesageri înaintează cu entuziasm, indepli- 
nindu-și mandatul încredințai de masele de tineri, iar adună
rile care au loc cu prilejul plecării și sosirii „Ștafetei Păcii” in 
orașele-etapă reunesc o din ce in ce mai numeroasă asistență.

Organizarea excelentă asigurată de organele și organizațiile 
sportive orășenești, municipale și județene, sub conducerea și 
eu sprijinul organelor de partid, asigură vrednicilor purtători ai 
Ștafetei condițiile necesare ducerii Ia bun sfîrșit a misiunii lor.

Redactorii și corespondenții noștri continuă să relateze de pe 
cele 5 trasee ale „Ștafetei Păcii”.

SĂRBĂTOARE LA SALA
SPORTURILOR DIN RM. VÎLCEA

★
în cursul după-amlezii de 

joi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a avut convor
biri cu tovarășul Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze.

în timpul convorbirii, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Zhao

cunoscute dansuri 
populare românești.

Din
Nicolae Ceaușesea și a tova
rășei Elena Ceaușescu, a fost 
oferit interpreților. Ia incheie- 

o 
coș

partea tovarășului

re, pentru spectacolul de 
înaltă ținută artistică, un 
cu flori.

Artiștii reuniți pe scenă 
participant^ la spectacolul 
gală au salutat cu 
bită căldură pe I 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

și 
___ de 
i deose- 
tovarășul

SOLII SPORTIVILOR 60DJENI AU PREDAT ȘTAFETA LA CRAIOTA
CRAIOVA, 15 (prin telefon).

Cu o ară înainte de sosirea 
„Ștafetei Păcii” de pe traseul 
numărul 1, în fața stadionului 
„Central” era un furnicar de 
nedescris. De la cei mai tineri, 
pină la cei cu timple cărunte 
sportivii și iubitorii sportului 
din Craiova veniseră spre a-i 
întîmptaa pe solii tineretului 
sportiv al județului Gorj. A- 
ceștia au fost Intimpinați la 
Filiași cu multă căldură, așa 
cum aveau să fie primiți de
altfel, și în alte localități ale 
Doljului.

La intrarea „Ștafetei Păcii* 
pa stadionul din Bănie, tribu
nele au izbucnit în aplauze, 
manifestindu-și adeziunea totală 
la nobilele inițiative de pace 
ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, eminentă perso
nalitate a vieții. contemporane. 
Mesajul tineretului sportiv gor- 
jean a fost citit de loan Bură, 
campion național la orientare 
turistică. întreaga asistentă a 
scandat apoi, minute in șir : 
CEAUȘESCU — PACE !

Au avut loc, cu această o-

cazie, „Crosul Păcii” — cu zeci 
de sportivi craioveni fruntași 
la start — și întreceri de masă 
dotate cu „Cupa Păcii” la di
ferite discipline.

Sever NORAN

RM. VÎLCEA, 15 (prin tele
fon). „Ștafeta Păcii”, purtat* 
de reprezentanții tineretului 
sportiv sibian, a fost întîmpl- 
nată cu multă căldură la in
trarea în județul Vîlcea, in co
muna Cîineni, pe mirifica val* 
a Oltului și condusă apoi pria 
localități unde oameni de toate 
vlrstele și-au lăsat citeva clipe 
treburile spre a-i saluta pe 
tinerii sportivi. în fața Sălii 
sporturilor din Rîmnicu Vîlcea 
Ștafeta a avut o primire s&r-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

In meciul amical de fotbal cu Bulgaria

„TRICOLORII" S-AU IMPUS 
PRIN SPIRITUL DE ECHIPĂ

sfirșitul meciului de 
de la Ruse, dintre 
reprezentative ale 

și României, cîștigat 
de fotbaliștii noștri, 
cadrul unei conferin-

RODICA DUNCA Șl ANCA PATRAȘCOIU, VIRFURI ALE UNOR GENERAȚII
DE TALENTE CARE ALCĂTUIESC „FENOMENUL MARAMUREȘ *!
Maramureșul a devenit — 

„peste noapte” sîntem tentați 
adesea a spune — o citadelă 
a sportului românesc de per
formanță.

„Așa este — confirmă loan 
Pop. președintele C.J.E.F.S. 
Maramureș. In dorința de a 
vedea sport de performanță 
«pe viu», nu numai Ia televi
zor, am strămutat cițiva teh
nicieni și mai mulți sportivi la 
noi. unii dintre ei înfigîndu-și 
adine rădăcinile in pămintul 
Maramureșului, alții conside- 
rindu-ne doar un popas din- 
tr-un itinerar fără țintă. Și 
am mai avut un gind. nu as
cuns, dar nici trimbițat : spor
tivii aceștia de vază pot fi și 
un magnet care să atragă co
piii pe stadioane”.

Handbalul lui Lascăr Pană 
a ajuns să cîștige „Cupa 
României”, trecînd val-vîrtej 
peste tradiția Timișoarei, Bra
șovului, Sibiului și peste forța

Bucureștiului. „Da. Dar nu ui
tați : Ia noi a luat ființă pri
mul — și, pină acum, singurul
— club de handbal din Româ
nia, edificiu cu toate nivelele 
necesare parcurgerii drumului 
dintre inițiere și marea per
formanță”. Voleiul masculin a 
devenit — prin Explorări — 
nr. 1 in ierarhia cluburilor bal
canice, iar cel feminin a urcat 
rapid — prin Maratex — pe 
prima scenă națională. Popi
cele — vezi Aurul Baia Mare
— cîștigă an de an campiona
tul național și a pătruns 
elita europeană. Fotbalul... 
acesta mai lăsați-1, ne mai 
necesari cițiva ani pină il 
putea așeza cu adevărat I 
celelalte”. H.C. Minaur, Explo
rări, Maratex, F.C. Baia Mare, 
Aurul — de ce aceste speciali
zări unilaterale 7 „Pentru că 
într-o Inimă — sinceră — nu 
incap mai multe iubiri. De 
fapt, pentru că n-avem nici o-

bișnuința, nici forța susținerii 
unor cluburi multidisciplinare 
de nivel internațional".

„Fenomenul Maramureș” s-a 
afirmat ca atare nu atunci cînd 
pe firmamentul sportului in
ternațional au apărut 
născute și crescute pe 
meleaguri — așa cum __
gimnasta Rodica Dunca și îno-

Hristoche NAUM

talente 
aceste 

sînt

(Continuare in pag 2-3)

La 
miercuri, 
primele 
Bulgariei 
cu 2—1 
cînd, in 
te de presă, antrenorul selec
ționatei Bulgariei, Atanas Par- 
jelov, a fost întrebat de zia
riști cine i-a plăcut mai mult 
dintre jucătorii români, acesta 
a răspuns prompt : „ÎNTREA
GA ECHIPĂ”. într-adevăr. du
pă excelenta prestație din fi
nalul primei reprize și pe în
treaga durată a celei secunde, 
cînd efectiv jocul a avut un 
singur sens, spre poarta apă
rată de Donev (înlocuit în min. 
78 de Nikolov), echipa noas
tră a demonstrat că are po
sibilități mult mai mari atunci 
cînd atacă curajos. Aceasta a 
fost maniera de joc care i-a 
adus succesul și poate că di
ferența de goluri ne-ar fi fost 
și mai favorabilă dacă jucă
torii noștri n-ar fi avut un 
început de partidă atît de te
mător. cu tendința de a pune 
preț' numai și numai pe faza 
de apărare. A fost perioada 
de timp în care adversarii au 
avut inițiativa, au atacat con
tinuu, construind citeva acțiuni 
periculoase ratate de masivul 
vîrf de atac Vîlcev și de ex
trema stingă Țingov. Văzîn- 
du-se conduși, cu 1—0. în min. 
34 prin acel gol marcat de

Lahciev dintr-o lovitură libe
ră, jucătorii noștri s-au trezit 
la realitate, spiritul colectiv- 
constructiv-ofcnsiv, dublat da 
O îmbucurătoare putere do 
luptă, fiind in continuare mo
dalitatea cu care adversarul a 
fost net depășit.

Iată citeva date statistice care 
arată evidenta superioritate a 
echipei noastre. Jucătorii ro
mâni au inițiat 5° de acțiuni 
colective ofensive, cu an anu
mit grad de periculozitate, fată 
de numai 39 ale echipei bul
găre. în privința acțiunilor de 
contraatac periculoase, în timp 
ce adversarii au inițiat doar 
trei, fotbaliștii noștri au de
clanșat 7. în general, se poate 
spune că faza de apărare a 
fost jucată fără reproș. Răml- 
ne incă o mare problemă (in 
ciuda celor două goluri marca
te) finalizarea. Pentru că. la 
Ruse, din 7—8 excelente situa
ții de gol create, doar una a 
fost fructificată din acțiune 
(Cămătaru. min. 44). celelalte 
fiind irosite.

Referitor la randamentul ju
cătorilor, trebuie să spunem că 
debutantul Bogdan a dat de
plină satisfacție pe postul de 
fundaș stingă, anihilîndu-1 in

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag 2-3)

ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE

Delegația României, partici
pantă la campionatele europe
ne de lupte greco-romane de 
la Varna, a plecat spre locul 
de desfășurare a întrecerilor. 
Au făcut deplasarea următorii 
sportivi : Ghiță Albert (48 kg), 
Marian Ștefan (52 kg), Nicolae 
Zamfir (57 kg). Ion Tecucea- 
nu (62 kg). Ștefan Negrișan 
(68 kg). Ștefan Rusu (74 kg), 
Ion Draica (82 kg), Ilie Matei

în
„Pe 

i sint 
I veți 
lingă

(

Sportivii de ieri, dascălii de astăzi

MARIA ALEXANDRU - DRAGOSTE STATORNICĂ 
FATĂ DE TENIS DE MASĂ Șl DE CLUBUL DINTÎI!

A PLECAT
LA VARNA

(90 kg), Vasile 
și Ivan Savin 
chipa este însoțită 
norii Nicolae Pavel 
Hupcă, dr. Nicolae 
nu și arbitrii Ion 
Simion Popescu.

Sîmbătă urmează să intre în 
concurs luptătorii de la cate
goriile 48 kg, 57 kg. 68 kg, 
82 kg și 100 kg.

Andrei (100 kg) 
(+100 kg). E- 

de antre- 
și Eugen 
Ploieștea- 

Cernea și

— Maria Alexandru, credeți 
că mai este nevoie, atunci 
cînd vă scriem numele, să 
precizăm și sportul pe care 
i-ați practicat ?

— Tenisul de 
tr-adevăr, mulți 
mă cunosc fără 
Mai. sint și cititorii care 
aproape tot despre fiecare dis
ciplină. Poate că și ei mă 
Dar sint și tineri care 
acum pătrund in această 
minunată și încă nu au 
că am și eu locul meu in 
tul românesc. Pentru ei, ; 
că da...

— într-adevăr, aveți un loc 
de frunte, cîștigat prin muncă

masă are, in- 
suporteri, care 
alte precizări.

știu
; știu, 

abia 
lume 
aflat 

spor- 
poate

asiduă și rezultate de presti
giu, care nu se uită. Primul 
succes — de fapt primele — în 
1956, cînd ați cîștigat trei ti
tluri europene, la campionatele 
de juniori și ultimul, locul se
cund, în 1980. la campionatele 
europene de ia Berna. între 
ele un lung șir de performanțe 
deosebite, care vor rămîne în 
„cartea de aur“ a sportului 
nostru...

— Sper că prin cele 9 titluri 
de campioană europeană și 3 
de campioană mondială, prin 
cele S locuri secunde și alte 
trei medalii de bronz ciștigate 
la aceleași competiții, ca să nu 
mai vorbesc de victoriile re-

purtate la zecile de con
cursuri internaționale, la care 
se adaugă și cele obținute cu 
echipa am 
dezvoltarea 
lui nostru.

— Acesta
■ capitol din

unei mari jucătoare de
de masă. Acum l-ați început 
pe al doilea...

— Exact Din decembrie, de 
cînd am preluat ca antrenoare 
echipele clubului Progresul 
București.

Emanuel FANTANEANU

contribuit și eu la 
generală a sportu-
este, deci, primul 
istoria sportivă a 

tenis

(Continuare in pag. 2-3)
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bătorească : acorduri de fanfa
re, ropote de aplauze, tineri 
din asociații sportive purtind 
steaguri roșii și tricolore, pre
cum și lozincile „CEAUȘESCU 
— PACE". „NU bombei cu neu
troni", „Dezarmare — Pace".

Citind mesajul tineretului 
sportiv sibian, luptătorul Ste- 
lian Crăciun a spus printre 
altele : „Alături de întreg po
porul român, sportivii și acti- 
!N PIAȚA LIBERTĂȚII DIN

SF. GHEORGHE, 15 (prin 
telefon). Tinerii sportivi co- 
văsneni, ca și numeroși locu
itori — români și maghiari — 
de pe aceste meleaguri au sa
lutat cu bucurie și J *
probare pe solii 
sportiv din județul 
purtătorii „Ștafetei 
traseul numărul 3. 
fost intîmpinată în comuna 
Bicsad, poarta de nord a ju
dețului, de unde a fost înso
țită de un grup de motocicliști, 
Intre care se aflau Fulop Zsoit, 
Eduard Laub și Elena Rauca 
de la A.S. Electro Sf. Gheor
ghe și de un masiv grup de 
atleți. în Piața Libertății, din 
municipiul Sf. Gheorghe, pa
voazată de sărbătoare „Ștafetei 
Păcii" i s-a făcut o primire 
deosebit de călduroasă de că
tre o asistentă numeroasă,

SPORTIVII BĂCĂUANI

vul mișcării sportive din Si
biu văd in strălucita iniția
tivă de dezarmare si Pace a 
președintelui țării o nouă și 
puternică expresie a înaltei 
griji și răspunderi pentru 
viața, munca și liniștea po
porului nostru și a tuturor po
poarelor lumii, pentru desti
nele Întregii civilizații umane".

Au avut loc, in continuare, 
în Sala sporturilor, demonstra
ții de lupte, meciuri de hand
bal și baschet. «•'
MUNICIPIUL ST. GHEORGHE

Doua ample acțiuni sub genericul „Daciadcl"

FINALA „CUPEI U.T.C."
LA TENIS DE MASĂ

Șl „CUPA ROMÂNIEI" LA MODELISM

INTILNIRI INTERN
AMICALE

In 
care 
tră,

doplină a- 
tineretului 

Harghita, 
Păcii" pe 
Ștafeta a

în rînidul căreia se aflau spor
tivi din toate asociațiile și clu
burile sportive locale, care 
purtau portretul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. Pe 
mari panouri se putea citi : 
„CEAUȘESCU — PACE !“ 
„Ceaușescu și poporul, pacea 
lumii, viitorul", „Prin sport 
luptăm pentru pace" ș.a. Me
sajul tineretului sportiv har- 
ghițean a fost citit de patinato
rul Zakarias Zsolt, component 
al lotului olimpic, după care 
coloana s-a îndreptat spre sta
dionul „Oltul", unde au avut 
loc numeroase întreceri spor
tive de masă.

Seara, în Sala sporturilor, a 
fost organizat un spectacol cul- 
tural-sportiv sub genericul 
„Pentru pace și dezarmare".

Gheorghe BIlIOTĂ-corcsp.

în întreaga țară continuă să 
se desfășoare numeroase în
treceri sportive de masă în
scrise sub genericul marii 
competiții naționale „Daciada".

Din programul acestei săp- 
tămîni se detașează două ac
țiuni de amploare deosebită, 
intrate de acum în tradiție. 
Este vorba, în primul rînd, de 
finala 
U.T.C." 
19 ani, 
neri și 
mediul 
la etapele preliminare, 
pînd cu cea pe asociații, au 
participat zeci de mii de ti
neri și că tenisul de masă se 
bucură de o largă audiență, 
se așteaptă ca întrecerile fi
nale să se ridice la un bun 
nivel tehnic, prilejuind depis
tarea unor talente autentice 
pentru sportul de performanță. 
Finala „Cupei U.T.C." la tenis 
de masă va avea loc astăzi și

pe țară a „Cupei 
la tenis de masă, 14— 
toate categoriile de ti- 
peste 19 ani, tineri din 
rural. Ținînd seama că 

înce-

miine în sala sporturilor din 
Rm, Vîlcea.

Tot la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, astăzi, miine și dumi
nică, se va desfășura la Cluj- 
Napoca concursul republican 
de aero racheto și automodele 
Înscrise sub genericul „Dacia- 
dei" și dotat cu trofeul „Cupa 
României". întrecerile de ae- 
romodele — planoare cu o- 
rientane magnetică și aeromo- 
dele nlanoare de pantă, pilo
tate prin radio, ca și cele de 
rachetomodele se vor desfășura 
pe aerodromul sportiv de 
la Dezmir, iar întrecerile de 
automodele — care vor oferi 
un atractiv spectacol iubitori
lor sporturilor tehnice — 
avea loc pe „autodromul" 
sei pionierilor și șoimilor 
triei. Și acest concurs își
pune să selecționeze elemente 
talentate pentru sportul de 
performanță..

vor 
Ca- 
pa- 

pro-

continuarea turneului pe 
II. întreprinde In țara noas- 

__  selecționata masculină de 
void a R.D. Germane a întîlnit 
joi după-amiază, in sala Olim
pia din Capitală, o selecționată 
a cluburilor bucureștene Dinamo 
și Calculatorii!. Conform aș
teptărilor, oaspeții s-au impus 
destul de ușor cu scorul de 
3—0 (8, 9, 11). Superiori din 
toate punctele de vedere, cu o 
talie impresionantă, oaspeții au 
ridicat blocaje înalte șl eficace, 
iar atacurile efectuate, In special 
de Liccht, Dankert sau Bohne 
(conducătorul de joc 1 I) au fost 
greu de stopat de o echipă In 
oare au ieșit dar în 
Improvizațiile. Arbitrii 
ționali E. Costoiu și N. 
au condus foarte bine 
țiile : R.D.G. : tiecht, 
(Heinold), Dankert 
Hansell (G ommllch), 
(Schulz), Scrnow. SEL. 
MO-CALCULATORUL ;
(loniță), Șteflea, Gheorghe, Sla- 
bu, Băroiu (Marinescu), Oltea- 
nu (Iuhasz). Vineri, de la ora 
16, în aceeași sală, va avea loc 
partida revanșă.

Mihail VESA

evidență... 
interna- 
lonescu 
torma- 
Bohne 

(Uebel), 
Kulmer 
DINA- 

Steriade

Bucure; 
„U“ C 
Oradea 
Corvin u 
Explorn 
Cisnădi 
Mureș 
MASCU 
I.P.G. I 
reștl 3- 
I.C.I.M. 
Brăila 
Relonul 
Bacău 
pațl Rr 
nedoars
— Răpi 
Ploiești 
va 3—0
— Vuit 
a IlI-a 
ința B<
— Oțc 
0—3, V< 
reș Tg. 
Iulia — 
(Coresp 
Glornoi' 
Gr. Riz 
Bălteam 
ța, I. I 
Enache)

AII PRELUAT SCHIMBUL

TENISMANII IN FAZELE FINALE
ALE „CRITERIULUI

BACAU, 15 (prin telefon). La 
intrarea pe teritoriul județului 
Bacău. în orașul Buhuși. pur
tătorilor „Ștafetei Păcii" din 
județul Neamț li s-a făcut o 
frumoasă primire. De la intra
rea în municipiul Bacău și pînă 
ia stadionul „23 August" un 
numeros public i-a aplaudat pe 
solii păcii de la Neamț, alături 
de care se aflau ștafetele din 
Buhuși. Comănești, municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Moi- 
nești, Tîrgu Ocna, precum și 
12 ștafete reprezentînd clubu
rile și asociațiile sportive din 
Bacău. Pe stadion, mii de spec
tatori au întîmpinat într-o at-
ÎN IAI0M1ȚA, PRINTRE FĂURITORII RECOLTELOR BOGATE

mosferă entuziastă „Ștafeta Pă
cii", manifestîndu-și deplina a- 
deziune la politica de pace pro
movată de partidul și statul 
nostru, al cărei promotor stră
lucit este cel mai iubit fiu al 
poporului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Mesajul sportivilor nemțeni a 
fost prezentat de luliana Enes- 
cu, campioană balcanică la 
atletism (junioare), care a spus 
printre altele : „Să ne confrun
tăm pe terenul de sport, nu 
Pe cîmpul de luptă !“

Au avut loc întreceri la atle
tism și fotbal.

Hie IANCU, coresp.

SLOBOZIA, 15 (prin telefon). 
Deși vremea a fost închisă, re
ce, un numeros public și re
prezentanții asociațiilor sporti
ve din municipiu au ținut să 
Ce prezenți la stadionul „1 Mai", 
unde s-a făcut primirea „Șta
fetei Păcii". înainte de a a- 
junge aici, purtătorii ei, cons- 
tănțenii. au făcut un prim po
pas în comuna Giurgeni, unde 
au fost întîmpinați de delega
ția tinerilor sportivi ialomițeni, 
trecînd apoi prin comunele 
Bucu, Ograda, prin orașul Țăn- 
dărei. prin alte localități. Pre
tutindeni. „Ștafeta Păcii" a fost 
«alutată cu multă căldură, cu 
profundă recunoștință față de 
strălucitele initiative de pace 
ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. de. către locuitori

veniți în întîmpinare sau aflați 
pe cîmp, să pregătească bogata 
recoltă a Bărăganului.

Mesajul tineretului sportiv 
constăntean a fost citit la 
Slobozia de maestra sportului 
Maria Samungi. Ștafeta a fost 
predată campionului balcanic 
de sabie (tineret) Marian Cruțu. 
Din delegația ialomițeană mai 
fac parte, printre alții, atleta 
Tudorița Chidu. scrimerul Ma
rius Florea, handbalista Ștefa
ni» Tatu.

Cu acest prilej au avut loc 
numeroase întreceri din pro
gramul ediției de vară a „Da- 
ciadei". la handbal, fotbal, scri
mă și atletism.

Pe terenurile de tenis ale 
cluburilor bucureștene Progre
sul și T.C.B. se desfășoară, în- 
cepînd de ieri, fazele finale 
(pe grupe valorice) ale „Cri
teriului de primăvară", meciu
rile preliminare dînd în ge
neral rezultate scontate. în ca
tegoria seniorilor, la băieți, în 
optimi : Andrei Dîrzu — Șer- 
ban Nisiparu 6—1, 6—0, Florin 
Chiru 
6—4, 3—6, 6—1 (!), 
Ștefănescu — Ionel Șesu 4—6, 
6—2, 6—3, ......... 7
Traian Marcu 6—3, 3—6, 6—4 ; 
sferturi : Dîrzu — Dorel Pop 
6—0, 6—2, Florin loan — Io
nel Russen 6—3, 6—4, Ștefă
nescu — Șovar 6—3, 6—4, O- 
vidiu Pavel — Chiru 6—3, 5—7, 
6—2 (după 3 ore de joc) ; la 
fete, în sferturi : Lucia Roma
nov — Nadia Becherescu 6—2, 
6—4, Marilena Totoran — Mo
nica Radu 6—4. 6—2, 
Romanov — Daniela
6—4, 6—7, 6—2 (!), Florența Mi
hai — Luminița Sălăjan 1—6,

Octavian Vîlcioiu
Cristinel

Mihai Șovar

Maria 
Moise

Ion MATEI-coresp.

AGENDA „ȘTAFETEI PACII“
Astăzi, purtătorii „ȘTAFETEI PĂCII" străbat următoarele 

etape :
Traseul
Traseul

pologu.
Traseul
Traseul

rășești.
Traseul

nr. 1 : CRAIOVA — SLATINA, prin Balș.
nr. 2 : RÎMNICU VÎLCEA — PITEȘTI, prin To
nr. 3 : SFÎNTU GHEORGHE — BRAȘOV.
nr. 4 : BACAU — FOCȘANI, prin Adjud — Ma
nr. 5 : SLOBOZIA — CĂLĂRAȘI.

SPORTIVII DE IERI
Urmare am paa U

— O nouă dovadă a statorni
ciei. Aici ați debutat, aici ați 
cunoscut consacrarea, aici în
cercați să formați noi jucători,

— Constanta este una 
trăsăturile care se află in 
iele marii performante, 
oscilezi, dacă nu știi să-ți 
trezi un drum al tău — 
greutățile, cu obstacolele 
dar și cu bucuriile lui - 
tund ratezi multe 
tele rare te pot 
diurn.

— Este greu să
— Mai greu decit mi-am în

chipuit. Cind ești 
gindești mai mult 
cum trebuie să fii 
timp și tu însuți, 
atitia sportivi cîfi 
gătire... Cind eram doar Ma
ria Alexandru-sportiva, știam 
ce am eu de făcut, știam că 
antrenorul veghează, de ase
menea. Acum etnd sint Maria 
Alexandru-antrenoare, trebuie 
să fiu și pedagogul priceput, 
dar și Sorin Cauri, și Maria

din 
spa- 

Dacă 
păs- 

cu 
sale, 

-, a- 
din momen- 

urca pe po-
fii antrenor?

sportiv te 
la tine. A- 
in același 

dar ți tot 
ai in pre-

grupa 1—4 :
M. Totoran

6-2, 6—4 (!) ; în 
L. Romanov — 
6—1, 6—3.

Și în categoria 
Început partidele 
valorice. Iată citeva rezultate 
din grupele 1—4 la junioare 
de 17—18 ani : Vasilica 
— Cristina Ștefănescu 
4—6, 6—3, Camelia Bratu 
Daniela Nemeș 7—6, 0—6, 7—6; 
juniori de 17—18 ani : Cristian 
Moroșan — Filaret Rotaru 
6—1, 6—3, Bogdan Badiu — 
Florin Blaga 6—1, 6—3 ; ju
nioare 15—16 ani : Mihaela Ră- 
duca — Valentina Cocan 6—2, 
6—4, Olilia Pop — Gabriela 
Medveș 7—5, 6—2 ; juniori
15—16 ani : Mihai Vanță — 
Mihnea Năstase w.o. (Vanță 
cîștigă prin nemotivata ne- 
prezentare a adversarului său 
Mihnea Năstase care — proas
păt transferat la Dinamo Bra
șov — debutează cu stîngui în 
faza avansată a primei compe
tiții importante a anului !) ; 
Cătălin Țigănuș — Silviu Gor
gan 4—6, 6—1. 6—2.

junioriior au 
din grupele

Ivan
6—4,

In sala Dinamo, echipa fe
minină de tineret a României 
a întHnit selecționata volei
balistelor junioare a Franței în 
fața căreia s-a impus net cu 
3—0 (9, 8, 4) după un meci „cu
rat". Cu două ridicătoare — 
Iulia Răcean și Georgcta Zaha- 
ria, capabile de mari progrese 
— șl o serie -de trăgătoare ta
lentate — Mirela Popovici, Geor
geta Lungu, Daniela Drăghici, 
Victoria Niculescu, Lucia Ettz — 
reprezentativele noastre au cîș- 
tlgat destul de ușor In ăața 
mal puțin experimentatelor par
tenere de Întrecere, de la care 
au ieșit, totuși, in evidență 
Brigite Lesage (18 ani ; 1,89 m), 
de departe cea mal bună ju
cătoare de pe teren șl coor
donatoarea de joc Silvye Galzo- 
lari. Au arbitrat bine N. Găle- 
șanu șl P. Pițurcă.

GH. LAZAR — coresp.

ultima etapă a camplo- 
Dlviziei „B“, de tineret,

• In 
natului 
s-au Înregistrat următoarele re
zultate : FEMININ,
I.E.F.S.-Universitatea

București
— Penicilina II 
Zimbrul Sueea- 
I.P.G. Ploiești

scria I :
București

2—3,— Confecția 
C.P. București 
Iași 2—3, C.S.Ș. 
va — Prahova
1—3, Ceahlăul Piatra Neamț — 
Voința București 3—0 ; seria a 
Ii-a : Chimpex n Constanța — 
Olimpia Metal 33 București 3—0, 
Chimia 
Craiova 
Chimia 
latoru!

Tr. Măgurele — A.S.S.U. 
3—2, Bralconf Brăila — 

Rm. Vîlcea 0—3, Calcu- 
Bucureștl — Spartac

• to 
pionatu 
desfășuj 
zău (M 
mai a.c 
rele ec 
Sibiu, C 
nr. 1 C 
rești, C 
ceuil „ 
masculii 
cu* Cai 
mo Bu< 
C.S.Ș. !
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AGENDA DE VACANȚA
16-a ediție a „Fulgului zbură
tor", competiție la care au fost 
prezente ' ; ' “
echipaje din. județele __
Ialomița, Galați, Cluj, Dîmbovița 
și Mureș. Se află In plină des
fășurare „Festivalul mureșan de 
minivolei" (cu 19 echipe de bă
ieți șl 12 de fete) la startul că
ruia s-au aliniat elevi din Alba 
șl Hunedoara, Arad și Neamț, 
Bacău și Timiș, Vaslui și Dîm
bovița, Constanța și Suceava, 
Argeș și Brașov. Și, desigur din 
județul-gazdă. Este de semnalat 
totodată o frumoasă acțiune or
ganizată la nivelul copiilor : 
„Festivalul jocurilor de mișcare 
pentru șoimii patriei", acum la 
a IV-a ediție, la care iau parte 
se de echipe din grădinițe și 
școli generale (elevi din clasele I). 

to fine, să amintim șl de ac
țiunile sportive ale elevilor vîl- 
oend angajați în întreceri de 
gimnastică (zonă pentru școlile 
generale, băieți și fete), hand
bal (zonă la nivelul juniorilor H) 
ți desigur în finala „Cupei 
U.T.C." la tenis de masă, pro
gramată la Rîmnicu Vîlcea. Iar 
pentru amatorii de fotbal, un 
mult așteptat meet între repre
zentativele cluburilor sportive 
școlare din Rm. Vîlcea și Ale
xandria...

• Dîmbovița: atletism, baschet, handbal și turism
9 Mureș Numeroase
Peste tot in țară, frumoasele 

zile ale vacanței de primăvară 
se identifică cu numeroase ac
țiuni sportiv-recreative, care cu
prind mase largi de copil șl ti
neri. Se realizează astfel, prtn 
odihnă activă, unul din obiecti
vele acestei a doua recreații a 
anului șoolar — destinderea, re
crearea tineretului studios, acum 
înaintea ultimului trimestru 
școală.

Din județul Bacău, aflăm 
paralei cu bogata activitate 
se desfășoară în cluburile de 
canță, elevii sint prezenți la 
competițiile inițiate cu prilejul 
„Ștafetei păcii". Iubitorii atle
tismului se pregătesc pentru 
startul în etapele pe județ ale 
Crosului pionierilor și Crosului 
tineretului, iar cel al fotbalului 
în vederea competiției la care

<K?

că 
ce 

va-

competiții tradiționale
participă juniorii de la C.S. Ba
cău și reprezentanții cluburilor 
sportive școlare. Reține, de a- 
semenea, atenția finala pe țară 
a întrecerii atletice rezervată ti
nerilor din rețeaua de tnvăță- 
mlnt a. Ministerului industriei 
construcțiilor de mașini.

Multe și frumoase acțiuni 
sportive se află șl în atenția 
elevilor din județul Dîmbovița : 
la tabăra de vacanță „Cerbul* 
din vecinătatea Moroienllor, cam
pionatul județean de baschet 
(băieți șl fete) la nivelul școli
lor generale ; la Tîrgoviște, zo
nele de handbal pentru juniori 
n precum și o etapă interjude
țeană de popice pentru juniori; 
la Moreni, „Cupa Constantin He
rold" la atletism, fotbal și hand
bal. Iar în pădurea Priseaca de 
lingă municipiul de reședință a 

concurs de orlen-

este și agenda 
vacanță a elevilor 
Mureș. Mlcromode-

nu mai puțin de 11 
...................  Prahova,

GEF
(U

I, DĂSCĂLII DE ASTAZI
Alboiu, și Ștefan Moraru, și 
Maria Păun și... toți ceilalți !

— Cum vă descurcați ?
— Am început să mă obiș

nuiesc. Mai dificil a fost să-i 
lămuresc pe foștii mei colegi 
de echipă că acum trebuie să 
mă asculte... Au înțeles și in 
prezent formăm un colectiv 
bine închegat.

— Formația băieților este li
deră în campionat, iar fetele 
se află pe locul secund, 
cui este meritul ?

— Cind echipa cîștigă, 
cesul aparține sportivilor; 
pierde, vinovat este antrenorul. 
De această dată, credeți-mă, 
pozițiile din clasament reflectă 
munca sportivilor. Dacă ei 
cred că am avut și eu un a- 
port, este bine. Nu uitați, n-au 
trecut decît vreo trei luni de 
cind sint 
place să i

— Ce i 
model ?

— Ella 
Farkaș Paneth. Ei 
calitățile necesare randamentu-

AI

suc- . 
cind

( antrenoare ! Nu-mi 
mă laud...
antrenori v-ați lua ca

Constantinescu șt 
întrunesc

lui maxim în această profesiu
ne : pricepere, dirzenie, con
știinciozitate, muncă pasionată.

— Ați vrea să dați tenisului 
de masă o nouă Maria Ale
xandru ?

— Fără îndoială. Tenisul de 
masă are nevoie nu de una, ci 
de mai multe. Posibilități e- 
xistă, dar este cazul ca și noi 
antrenorii să fim ceva, cum să 
zic, mai buni...

— Olga Nemeș este un e- 
xemplu...

— Și ea, și alte fete, 
văzut citeva la MEFMC. 
esențialul îl constituie munca, 
acea muncă fără cronometru, 
dar cu multă inimă, cu gîndul: 
vreau să ajung cit mai sus. Și 
sportiv, și antrenor...

— Se apropie campionatele 
europene. Prima ediție, 
mulți ani, fără Maria 
xandru...

— Regretul este greu 
primat în cuvinte. Este 
rere pe care o simți, nu o ex
plici. Sper însă ca fetele noas
tre să fie printre cele mai bu
ne. Au această posibilitate...

Județului, un 
tare turistică.

Interesantă 
sportivă de 
din județul _____.__ _______
llștil (tot mai munți in ultima 
vreme) se întrec în cea de a

ie aprilie iaaa 
tragerea excepționala

PRONOEXPRES

de 
Ale-

de ex- 
o du

SUCCESE
DE SEZON, 

LA INDEMlNA
TUTUROR!

In cadrul a 8 extrageri cu 
un total de 44 numere, ori
cine joacâ poate obține : 
0 AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și Skoda 120 L* @ 
MARI CIȘTIGURI IN BANI, 
sume variabile și fixe @ 
EXCURSII in R. D. Germa
nă sau R. P. Bulgaria.

BILETELE DE 15 LEI VARIANTA PARTICIPA LA TOATE EX
TRAGERILE
Nu pierdeți prilejul de a vă număra printre marii cițtigâ- 
tori I
ULTIMA ZI DE PROCURARE A BILETELOR - sîmbătă 17 a- 
prilie 1982.
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Simbătă, primul cuplaj interbucureștean al sezonului

După Infringerea selecționatei de tineret, la Buzău CU 24 DE ORE ÎNAINTEA DERBY-ULUI

PARTIDA NU SE ÎNCEPE
ÎN... REPRIZA SECUNDĂ

în locul obișnuitelor consi- 
arații tehnice care succed ero
icii unui meci internațional, 
s propunem, de astă-dată pe 
larginea meciului de la Bu- 
iu să prezentăm o sinteză sta- 
stică a activității selecționatei 
oastre de tineret în atac. Și, tre- 
ind peste raportul de cornere 
e regulă mai puțin semnifi- 
ativ, să se oprim, mai întîi 
supra datelor care indică frec- 
ența și precizia șuturilor la 
oartă : 28—6 (17—4, pe spa- 
ul porții), pentru reprezenta- 
va noastră ! O superioritate 
videntă. Să adăugăm, tot aici, 
i raportul marilor ocazii de 
ol nefructificate : 8—1 ! Și cu 
sate acestea, echipa noastră 
e tineret a părăsit terenul în- 
insă. Una din „ciudățeniile" 
otbalului, ar putea afirma ci- 
eva. Dar cu aceasta am spu- 
e prea puțin. Pentru că as- 
ectul global al datelor teh- 
iice, în cazul meciului de la 
iuzău, nu ne oferă cheia cu 
are să deschidem „poarta a- 
evărului". De aceea, vom re- 
urge la o statistică pe re
size și cu accent pe calitate, 
’otrivit acesteia, în primele 45 
le minute jucătorii noștri au 
ntat de 11 ori la poartă, din- 
e care de 6 ori pe spațiul 

orții și numai o dată pericu- 
os. în această parte a meciu- 
ui, jucătorii noștri au avut 3 
nari ocazii de gol. Scorul re- 
>rizei : 0—2. în partea a doua 
i întîlnirii, datele tehnice au 
ost următoarele : 17 șuturi la 
loartă, 11 pe spațiul porții, 5 
iintre acestea periculoase și 5

„TRICOLORII"
(Urmare din pag. 1)

otalitate pe experimentatul 
Kostadinov (înlocuit dealtfel cu 
Petrov în min. 71), avînd o 
contribuție majoră în faza de 
apărare, angajîndu-se de ase
menea, In cîteva incursiuni 
curajoase în atac. O excelentă 
comportare a avut Boloni, un 
neobosit „piston", jucător care 
i închis calea de pătrundere 

Înaintașilor bulgari, apărînd 
•portun în fața centralilor noș- 
ri Ștefănescu și Iorgulescu, 
nterceptind numeroase baloa- 
le. Totodată, el și-a adus con- 
ribuția și în atac, creând a- 
'eseori superioritatea numerică 
prin omul în plus) care a dez
membrat nu o dată defensiva 
masivului Balevski, în plus, 
HSlonî a avut wn serviciu

ENTE CARE ALCĂTUIESC .FENOMENUL MARAMUREȘ"!
>aicu și Ion Bachner". Doar 
imt asiică. handbal și înot ? 
Da. Inițial ne-am fixat aces- 
s trei discipline, acum adău- 
indu-le caiac-canoe și schi, 
tai există, ca sporturi priori- 
kre, atletismul și fotbalul, dar 
-am reușit să Ie trecem din- 
>Io de zona mediocrității". De 
• ? „Evident, fiindcă în aces- 
i sporturi se vorbește mult 

se face puțin. Ne-am hotărît 
i punem umărul și vom 
ice treabă, vă asigur".
La ce vîrstă îi aduceți pe 
pii în arena muncii spor- 
ve ? „Pentru gimnastică și 
iot, de la virsta grădiniței, co- 
iii încep greul urcuș pe dru- 
ml Nadiei Comăneci și al lui 
irmen Bunaciu. La handbal, 
■ia de selecție este cea a cla- 
lor I—VII. Avem acum, la 
Ie trei ramuri, 77 de grupe, 

i 1 408 copii de care se ocu- 
i 35 de antrenori". înțelegem 
i în fiecare an "cercetați 20 000 
> eonii. Unde-i adunați 7 
<u-i chiar așa cum credeți, 
u-i adunăm, ci ne ducem nof 
, ei. La gimnastică, de pildă, 
antrenoare, foste gimnaste, 

au cîte o lună de zile în cîte 
grădiniță șl lucrează cu co-
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LETISM (AER LIBER) 
COMPETIȚÎONAL

cest rezultat ea a întrecut 
ecordul național al junioare- 
or de categoria a Ii-a.

Paul MATEOIU, coresp.

mari ocazii de gol. Scorul re
prizei : 1—0.

Concluzia unui joc mai bun 
al selecționatei noastre, în re
priza secundă,, apare de la si
ne. Și aceasta este o conse
cință nu atit a unui plus dc 
mobilizare, ci, înainte de orice, 
a unei mai bune organizări a 
jocului într-o formulă de e- 
chipă substanțial îmbunătățită 
prin prezența în teren, după 
pauză, a unor jucători mai ac
tivi, mai competitivi (Hanghiuc, 
Lasconi și mai ales Halea), 
care i-au înlocuit pe Fîșic, D. 
Zamfir și Sertov, toți trei cam 
absenți din formațiile lor de 
club, în campionat. Fără în
doială că atit în ce privește 
jocul, cît și alcătuirea echipei 
mai rămine încă destul loc 
de mai bine. Referindu-ne la 
joc, am vrea să amintim, și 
cu acest prilej, cîteva dintre 
carențele cronice cu care ju
cătorii vin la loturile repre
zentative. carențe evidente și 
in jocul de la Buzău : negli
jarea marcajului și a dubla
jului în apărare, mișcarea in 
plus Ia aproape toate execu
țiile tehnice din atac, lipsa de 
curaj de a șuta la poartă, din 
afara careului mare și fără 
preluare. Asupra acestor defi
ciențe, ca și a altora poate 
mai puțin evidente în meciul 
de la Buzău, va trebui să-și 
îndrepte* atenția antrenorul Cor
nel Drăgușln, în perspectiva 
participării reprezentativei noas
tre de tineret la preliminariile 
Campionatului european, com
petiție, care bate la ușă.

Mihai IONESCU

S-AU IMPUS
remarcabil, liniștind jocul în 
momentele critice. Referitor la 
Cămătaru, chiar dacă a comis 
unele greșeli, el a cîștigat nu
meroase dueluri aeriene, a lup
tat cu o ambiție demnă de 
toată lauda. Cămătaru rămine 
un jucător util echipei națio
nale, „pivotarea" lui în cen
trul liniei de atac creînd se-' 
rioase probleme oricărui ad
versar. Balint, deși a fost fo
losit doar ultimele cine; mi
nute, a făcut două incursiuni 
pe flancuri, încheiate cu cen
trări care puteau să se sol- 
deze cu gol dacă Iorgulescu și 
Cămătaru n-ar fi reluat peste 
poartă de la numai cîțlva 
pași 1

Succesul de miercuri este cu 
atît mai demn de luat în sea
mă cu cît a fost obținut în 
condiții de declasare.

pili din grupele mijlocii și 
mari, îl selectează pe cei mai 
apți și ii aduc la Sala spor
turilor pentru teste și măsură
tori morfo-funcționale. Noua 
selecție permite organizarea 
unor grupe de care se ocupă 
timp de un an patru cupluri 
de antrenori. Abia apoi se face 
o nouă selecție, de bază. La 
handbal, profesorii-antrenori 
pleacă în sate și comune, or
ganizează lecții de inițiere și 
jocuri de selecție, caută copii 
cu gabarit ; alții au in grijă 
cite o școală din oraș și se
lecția continuă pe aceleași 
baze, pînă cînd cluburile — 
îndeosebi H.C. Minaur — ișl 
recrutează talentele autentice, 
înotul începe cu învățarea lui, 
6—8 000 de copii împrietenin- 
du-se anual cu apa. Este un 
circuit care a început acum 5 
ani și care nu se va sfîrși nici
odată. Așa cel puțin vrem să 
credem".

ADMINISTRAȚIA Dt STAI .1010 PRONOSPORT INTOIIMIAZA
MARI SUCCESE PERMANENTE 

LA 
LOZ ÎN PLIC

Continua seria marilo-r succese 
la seriile de Loz în plic aflate 
în vinzare, perseverența a nu
meroși participant! fiind răsplă
tită din plin prin obținerea de 
AUTOTURISME și MARI SUME 
DE BANI. Iată numele citorva 
dintre cei mai recenți benefi
ciari al acestui sistem de joc 
deosebit de simplu șl avantajos: 
Manca Gheorghe (Fetești, jud. 
Ialomița), Ciufu Gheorghe (Deta, 
jud. Timiș), Miklos Attila (com. 
Frumoasă, jud. Harghita), Drulă 
Vasile (corn. Cluperceni, jud. 
Gorj), Peschir Daniel (Oravița)

DINTRE DINAMO Șl STEAUA
Marele nostru stadion „23 August" găzduiește mîine meciurile inter-bucureștene. 

Un cuplaj cu un „cap de afiș", jocul Dinamo — Steaua, derby prin tradiție și — de 
astă-dată. spre deosebire de partida din toamnă — și de clasament ; pentru că în 
timp ce Dinamo a preluat, de sîmbăta trecută, șefia, Steaua vrea să urce... Cum s-au 
pregătit ele în vederea acestei importante întîlniri ? Este ceea ce ne-am propus să în
fățișăm cititorilor noștri, asistînd la antrenamentele lor.

IORDĂNESCU

„CRED ÎN MORALUL 
ECHIPEI NOASTRE..."

Nu încape vorbă, frumoasele rezultate obți
nute de Steaua în această primăvară fotbalistică 
au adus primăvara și în sufletele jucătorilor, 
antrenorilor și conducătorilor clubului militar. 
Ne-am dat seama de buna stare de spirit care 
domnește in cadrul echipei din Ghencea, ur
mărind-o la ultimele antrenamente efectuate în 
fief-ul ei înaintea derbyului cu marea rivală 
Dinamo.

Au fost antrenamente complexe, în scopul rea
lizării de noi acumulări la toți factorii, înche
iate, de regulă, pentru recompunerea jocului, cu 
miuțe cu temă, în care fotbaliștii joacă min
gea din maximum două atingeri. Iordănescu, 
care în timpul meciului cu A.S.A. Tg. Mureș a 
suferit o întindere musculară la coapsa picioru
lui drept, a avut de îndeplinit un program spe
cial, constînd din alergare ușoară și din lovirea 
fără efort a mingii. „încă vreo două ședințe de 
raze diadinamice și de ultrascurte și Puiu Iordă
nescu își va putea relua, simbătă, locul în e- 
chipă", aprecia medicul echipei, Marcel Geor
gescu, care a mai avut de lucru, în cursul săp- 
tămînii, în dorința de a-i recupera, și cu ceilalți 
accidentați, FI. Marin și I. Stoica, primul acu- 
zînd leziuni fibrilare la aductori, iar cel de-al 
doilea, o contuzie pe piciorul drept.

întîiul antrenament, al acestui ciclu săptămî- 
nal, cu întregul efectiv a fost cel de joi după- 
amiază, cînd s-au reintegrat lotului Iordache, 
Balint, Halea, Minca, Sertov și Fîșic, reveniți 
de la loturile reprezentative „A“ și de tineret.

în cele două ședințe de pregătire efectuate 
cu lotul complet, antrenorii Constantin Cernă- 
ianu și Nicolae l’antca au pus la punct planul 
tactic pentru marele derby, ajutîndu-se în acest 
scop și de filmul meciului Dinamo — C.S. Tîr
goviște, înregistrat pe videomagnetoscop. Soli- 
citîndu-i lui Iordănescu un pronostic, acesta 
ne-a spus : „Un meci deschis oricărui rezultat, 
intrucît întotdeauna, înaintea unui asemenea joc, 
atit Steaua cit și Dinamo au reușit, indiferent 
de forma sportivă dc moment sau poziția în 
clasament, să se mobilizeze exemplar, și să dea 
tot ce pot. Cred, totuși, in moralul echipei noas
tre, aflat în creștere după ultimele rezultate. 
Sperăm să avem o prestație bună, și dorim, fi
rește, o victorie cu care să ne menținem în 
cursa pentru un Ioc cît mai sus...".

Gheorghe NICOLAESCU

MULȚESCU

„VA FI UN DUEL TACTIC"
După cum coborau copiii, grupuri, grupuri, 

treptele ce duc spre terenul principal, era clar 
că antrenamentul dinamoviștilor, în compania e- 
chipei de tineret, nu scăpase atenției mereu 
trează a micilor suporteri din Șos. Ștefan cel 
Mare. Și nici nu nelam așezat bine pe margi
nea terenului lingă Piți Varga, antrenroul echi
pei de speranțe, că a și venit un puști să-l în
trebe „cînd să se prezinte băieții miine dimi
neață ?“ Am dedus că e unul dintre suporterii 
cu... mingea. îl cheamă Bogdan Bucur, are 12 
ani (elev în dasa a Vl-a la Șc. gen. 82) și este 
fundașul central și căpitanul echipei ’70. Pro
nosticul lui : „Dinamo va ciștiga. De ce ? Pen
tru că în apărare Moraru și Dinu se vor opu
ne adversarilor, iar șuturile puternice, de la dis
tanță, ale Iui Custov și Augustin, vor aduce și 
goluri 1“

în teren, două dueluri inedite : Vlad (pe dru
mul refacerii, de două etape evoluînd la „spe
ranțe") — Orac și Preda (revenit la speranțele 
clubului său de la Luceafărul) — Dudu Geor
gescu. Și în timp ce partida se derulează, arbi
trată de antrenorul Dumitru Nicolae-Nicușor și 
„vizionată" de pe margine, cu ochi de Argus, de 
celălalt antrenor, Valentin Stănescu. observăm 
că atleților care-și făceau programul pe pista 
înconjurătoare li se adaugă în alergare tande
mul Mulțescu — Văetuș. Privirii noastre între
bătoare i-a răspuns doctorul echipei, Mircea 
Cristea : „Văetuș, care duminică, după meciul 
cu C.S. Tîrgoviște, nu acuza nici o lovitură, S-a 
prezentat luni cu o vinătaie accentuată Ia ge
nunchi, apărută între timp, consecință — crede 
el — a căzăturii din care a înscris primul gol. 
Mulțescu are o contraclură musculară. Așa îneît 
amindoi au un program diferențiat de pregătire, 
pentru a fi apți de joc simbătă. Iar Stănescu sc 
află în tratament pentru refacere, după o lovi
tură primită în etapa precedentă. Toți trei sînt 
cu semne de întrebare".

în teren și pe margine, pe banca conducerii 
tehnice, atmosferă destinsă, meciul cu eterna sa 
rivală. Steaua, fiind privit la Dinamo cu luci
ditate și încredere. Ne-o confirmă Valentin Stă
nescu : „Dincolo de echilibrul tradiției, există 
acum și unul al momentului", și Gigi Mulțescu: 
„Va fi un duel tactic, dar nu între conducătorii 
de joc, el între toți componenții celor două e- 
chipe. Va ciștiga cine va calcula mai bine... 
riscul !“ .

râul SLAVESCU

VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE „A"
• U.T. ARAD are două semne 

de Întrebare: Coraș se află încă 
cu piciorul sting în gips, iar 
Cura este nerefăcut după acci
dentul suferit la Constanța • 
„POLI" TIMIȘOARA are indis
ponibilități : Vlătănescu, Cotee,

Antrenorii „cei mari" ce fac? 
„Lascăr Pană — la handbal, 
Elena Marinescu — la gimnas
tică șl Gheorghe Dimeca — la 
înot răspund direct șl efectiv 
de activitatea celor 35 de cău
tători de talente". Dacă ar fi 
să avem nevoie de o sinteză 
a lucrului cu copiii, cum ați 
compune textul necesar ? „600 
pînă la 1 000 de ore de mun
că pe an, volum de pregătire 
în permanentă creștere, accent 
pe învățarea minuțioasă a teh
nicii, pregătire fizică pentru a 
putea realiza repetările pînă 
la automatizare". Părinții ce 
zic ? „Că e bine". Dar școa
la ? „Fiecare director ar vrea 
să aibă cîte o Rodica Dunca 
sau o Anca Pătrășcoiu. Și de
pinde și de el, în mare măsură 
de el, să le aibă". Dar Mara
mureșul ? „Vrea să arate că 
omul poate străluci mai puter
nic, mai frumos dccît minereul 
adincurilor sale".

și Herescu Nicolae (Cîmpulung, 
jud. Argeș) — AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ ; Nlchifor Constan
tin (corn. Domnești, jud. Iași), 
Munteanu loan (Timișoara), Ko- 
vaks Alexandru (Cluj-Napoca) — 
50.000 LEI ; Balint Maria (Brăi
la), Nlcula I. Vasile (corn. Po- 
ienari de Argeș), Cătună Ver- 
ginia (Sibiu), Blrlcă Anghel Vio
rica (Iași), Stolarciuc Gheorghe 
(com. Foieni, jud. Timiș), Cos- 
tolu Ion (Buzău), Bocea M, Ve
ronica (Cluj-Napoca) șl Farkaș 
Imre (Reghin) — 20.000 lei. și

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 16 aprilie 1982, se televi
zează în direct inceptad .de la 
ora 17,40.

Șunda și Murar, ultimul avînd 
șansa recuperării • C.S. TIRGO- 
VIȘTE: Greaca, I. Marin, Sava 
și Margelatu sint incerțl • CHI
MIA RM. VILCEA — Predeanu 
este, în continuare, suspendat P 
S.C. BACAU: Andrieș nu poate 
fi folosit, fiind suspendat • 
F.C.M. BRAȘOV: Nagbi, acumu- 
ltad două cartonașe galbene, nu 
va juca • F.c. CONSTANTA a- 
nunță că Nistor nu s-a refăcut, 
Iar Costaș așteaptă avizul me
dicului e JIUL PETROȘANI are 
un semn de întrebare: folosirea 
lui Giurgiu • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA are tot lotul valid • 
F.C. ARGEȘ — de asemenea • 
F.C. OLT — lamandi mal este

ETAPA INTERMEDIARĂ DIN SERIA A ll-a A DIVIZIEI „B‘*
Ieri a avut loc o etapă inter

mediară ta seria a H-a a Dl viz ei 
„B“. Iată scurte relatări de la 
meciuri :

TRACTORUL BRAȘOV — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0). U- 
lilcul gol a fost realizat de An
ghel (mln. 49).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
1—0 (1—0). A marcat : Chivu
(min. 22, autogol).

CARPATI MIRȘA — METALUL 
PLOPENI* 1—0 (0—0). A Înscris : 
Anghel (min. 80).

RAPID BUCUREȘTI — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 5—2 (3—2). 
Autorii golurilor : Damaschin
(min. 16 șl 42), Șt. Popa (min. 
(mln. 89), respectiv I. Iile (mln.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 9 APRILIE 1982

Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism Dacia 1300 ; categoria 
2 : 3 variante 100% a 33.429 lei 
șl 11 variante 25% a 8.357 lei ; 
categoria 3 : 4 variante 100% a
6.666 lei și 43 variante 25% a
1.667 lei ; categoria 4 : 41 a 2.398 
lei ; categoria 5 : 189 a 520 lei ; 
categoria 6 : 372 a 264 lei ; cate
goria X : 2.168,75 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe un bi
let jucat 25%, a revenit partici
pantului ALEXANDRU INCEAUA 
din comuna Plătăreștl, județul 
Călărași. 

suspendat o etapă • CORVINUL 
HUNEDOARA va alinia forma
ția standard • „U“ CLUJ-NA- 
POCAî I. Mureșan este incert 
după accidentarea de la Tîrgoviș
te. Sub semnul întrebării și folo
sirea lui Lăzăreanu • A-S.A. TG. 
MUREȘ anunță reintrarea lui 
Hajnal și a lui Fazekaș căruia 
l-a expirat suspendarea • PRO- 
GRESUL-VULCAN, după cum 
ne-a Informat conducerea clubu
lui, l-a scos din lot pe jucătorii 
G. Sandu, Mateescu, C. Zamfir, 
M. Ionescu, Stoichiță șl Dragu 
pentru dezinteres în pregătire, 
lipsă de dăruire ta meciuri și 
refuz de a juca la „speranțe" • 
SPORTUL STUDENȚESC îl va 
folosi, probabil, pe Iorgulescu, 
care n-a fost introdus în echipă, 
simbătă trecută, la Brașov.

28), Paraschiv (min. 85), Iancu 
35) și Marinescu (min. 45 din 
11 m).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — PANDU- 
RII TG. JIU 5—0 (3—0). Au în
scris : Ormenișan (mln. 26 șl 65), 
Gabel (mln. 39 și 44) și Rotaru 
(mln. 62).

CHIMICA TIRNAVENI — FLA- 
CARA MORENI 2—0 (2—0). AU 
marcat : Marton (min. 13) șl 
Cenan (min. 29).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — UNI
REA ALEXANDRIA 3—1 (0—0).
Autorii golurilor : Catană (min. 
54), Deacu (mln. 65), Ștefan (min. 
75), respectiv I. Radu (mln. 88).

ENERGIA SLATINA — I.C.I.M. 
BRAȘOV 1—0 (1—0). A înscris : 
Stanciu (min. 33).

Meciul PETROLUL PLOIEȘTI 
— LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI a 
fost amînat.

Relatări de la C. Gruia, N. 
Ștefan, M. Verzescu, N. Tokacek, 
I. Ionescu, I. Ducan, N. Constan- 
tinescu și D. Mihail.
1. PETROLUL 23 14 7 2 42-13 35
2. Rapid Buc. 24 14 6 4 54-20 34
3. Unirea Alex. 24 12 4 8 23-20 28
4. Șoimii Sb. 24 10 7 7 31-23 27
5. Dunărea Căi. 24 11 2 11 29-29 24
6. Energia SI. 23 10 4 9 26-29 24
7. Metalul Buc. 23 8 7 8 25-17 23
8. Gaz metan 22 10 3 9 23 .7 23
9. Autom. Buc. 23 9 5 9 37-42 23

10. Carpati Mlișa
11. Mec. fină Buc.

24
24

7
7

8
8

9
9

25-26
25-32

22
22

12. FI. Moreni 24 8 S 11 18-22 21
13. Tractorul Bv. 24 8 5 11 20-28 21
14. Autob. Buc. 23 9 2 12 26-33 20
15. Pandurii 23 9 2 12 31-41 20
16. Met. Plopeni 23 8 3 12 22-31 19
17. Chimica Tim. 22 7 5 10 18-29 19
18. I.C.I.M. BV. 23 1 3 13 19-33 U
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11“ CLUJ-NAPOCA-POLITEHNICA BUCUREȘTI 78-71
15 (prin 
așteptatul 

derby al campionatului 
țional de baschet feminin 
confirmat așteptările.^ 
ales 
care 
sebit de spectaculoasă 
rită faptului că ambele echi
pe — Universitatea Cluj-Na- 
poca și Politehnica București 
— și-au bazat jocul De ac
țiunile ofensive. In repriza 
secundă, miza partidei (echi
pele se aflau la egalitate de 
puncte în clasament) s-a re
simțit asupra eficacității. Dar 
s-a luptat foarte mult. iar 
clujencele au avut combinații 
tactice reușite. pe fondul

CLUJ-NAPOCA, 
telefon). Mult

așteptările. 
în prima repriză, 
întrecerea a fost

na- 
a 

mai 
în 

deo- 
dato-

unei prestații constant bune 
a tuturor jucătoarelor. Ca ata
re. ele s-au desprins și au cîs- 
tigat cu 78—71 (46—42), deși 
baschetbalistele de Ia Poli
tehnica au făcut eforturi pen
tru a se impune. Dar, numai 
cu Mariana Bădinicl și Maria 
Roșianu eficiente în atac, nu 
au putut face mai mult, 
înscris : 
Pali 20.
Mangu 8, Popa 4 pentru 
vingătoare, respectiv 
23, Bădinicl 21, Chvatal 
Tocală 8, Pîrșu 6. Zidaru 
Netolitzchj 1. Au arbitrat, 
scăpări, V. Ilin (Timișoara) 
D. Crăciun (Brașov).

Olimpia București — Comer

Prăzaru-Mathe
Anca 14,

Au
23.

Jurcă 9. 
în- 

Roșianu
10, 
2,

cu 
?i

C. E. DE LUPTE GRECO-ROMANE
I I

La patinoarul „23 August14

țul Tg. Mureș 61—58 (28—32). 
Dispută foarte echilibrată. In 
min. 37, scorul era egal: 54—54. 
Apoi, bucureștencele. mai 
me și 
le la 
scris : 
nă 9, 
Bradu 
respectiv Kiss_ 22, Borbe2 
Opriciu 10.
5, Kloss 2.

Voința București — Univer
sitatea Timișoara 61—60 (22— 
27). Cu 4 secunde înaintea 
fluierului final. Lucia Grecu a 
transformat două aruncări li
bere, aducînd victoria Voinței. 
Au înscris : Borș 20, Popescu 
16. Slăvei 10, Tomescu 6, 
Grecu 5, Strugaru 2, Soare 
2 pentru învingătoare, respec
tiv Armion 16, Bodea 14, 
Czmor 12, Hoszu 9, Cibu 2, 
Chepețan 7.

cal
mai precise în aruncări- 
coș. au învins. Au în- 
Froiter 19. Bîră 16, Pa- 
Ciubăncan 9. Cristea 6, 

2 pentru învingătoare, ” - - - - 12,
Torday 7, Precup
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AZI, ULTIMA (TAPA A CAMPIONATULUI Dl HOCHEI
Doar unul din cele trei jocuri 

ale penultimei etape din ca
drul campionatului primei serii 
valorice a Diviziei 
chei s-a 
clară, fără emoții

„A“ la ho- 
încheiat cu victoria 

_ _______ a echipei 
favorite. Este vorba de meciul 
din deschiderea cuplajului de 
după amiază. în care Steaua, 
care la sfirșitul etapei de azi 
va fi încununată ca nouă cam
pioană a țării, a învins pe A- 
vintul Gheorgheni cu un scor 
categoric (19—0), de fapt sco
rul record al acestui turneu. în 
reșt... Partide animate, cu o re
plică neobișnuit de dîrză din^ 
partea 
postura de out-sidere.

formațiilor aflate ln

S. C. Miercurea Ciuc — Pro
gresul Miercurea Ciuc 13—7 
(5—1, 2—3, 6—0). A trebuit să 
vină ultima repriză pentru ca 
formația Sport Club să se im
pună în fața echipei, mai mo
deste Progresul, din același o- 
raș. In primele 
am asistat la un 
în care hocheiștii 
sul. majoritatea 
nenți ai Sport 
s-au lăsat intimidați de valoa
rea adversarilor și... i-au pus 
tn încurcătură. Argumente 7 E- 
galitate ln min. 37 (5—5) și

două reprize, 
joc echilibrat, 
de la Progre- 
foști compo- 
Clubului. nu

TREI ECHIPE
IN FRUNTEA

CAMPIONATULUI DE ȘAH
telefon).EFORIE NORD (prin

Intllnlrea centrală din runda a 
treia a campionatului național 
pe echipe mixte a constltuit-o 
aceea dintre două vechi rivale 
ale acestei competiții, formațiile 
Universitatea București șl Medi
cina Timișoara. De data aceasta, 
bucureștenli au dominat meciul, 
cîștigînd cu 7—3 (4—2, la mascu
lin, 1—1 la feminin și 2—0, la 
juniori — junioare). Cu mult in
teres a fost urmărită partida 
dintre cele două mari maestre, 
Marina Pogorevld (Universita
tea) și Margareta Mureș an (Me
dicina), ambele calificate ta, tur
neele interzonale ale campionatu
lui mondial feminin. Cu piesele 
negre. Marina Pogorevlcl a ju
cat foarte energic, obțtatad vic
toria, a treia consecutivă ta 
acest turneu. La cealaltă tablă a 
întrecerii feminine, campioana 
țării, Gertrude Baumstark, a In- 
vlns-o pe Viorica Ionescu.

O surpriză ta disputa dintre 
Petrolql I.P.G. Ploiești șl Poli
tehnica București, revenită plo- 
ieștenilor cu scorul de i'/r—V/i 
(3—3, l'lt—'h. 1—1). ta rest, re
zultate scontate: I.T.B. — Uni
versitatea Iași 6'/i—3'h (4—2, 1—1, 
l'/î—'/:) — la prima masă Foișor 
a remizat cu marele maestru 
Gheorghiu —, A.E.M. Timișoara 
— C.S.M. Cluj-Napoca 6—4 

1—1 l'fe—’/2) și Calcula
torul București — Locomotiva 
București (scorul •'campionatului) 
8</2-l'/i <5Y2-’/2. IYx-'/x. l'/x-’/x).

După disputarea a trei runde, 
ta clasamentul absolut conduc 
trei echipe, care au realizat 3 
victorii acumulînd 9 puncte de 
meci: Universitatea București
(21 puncte de partidă), A.E.M. 
(19'/x) și I.T.B. (18'/x). Politehni
ca are 6 p (18'/2). In clasamentul 
masculin, pe primul loc se află 
Universitatea București cu 13 p 
de partidă, urmată de A.E.M. cu 
12 p, I.T.B. și Politehnica cu 11 
p. în cel feminin conduce Me
dicina Timișoara cu 4 p, tal»- 
nată de I.T.B., A.E.M. și Univer
sitatea Iași cu 3'/x p, iar ta în
trecerea juniorilor și junioarelor 
lidere sînt Universitatea Bucu
rești șl Politehnica cu 5 p, de- 
vansînd. la un punct pe I.T.B. 
și A.F.M.

_ __ l național
a constituit-o 

aceea dintre două vechi rivale

după două reprize (7—7) ! Dar 
numai după două reprize, pen
tru că in cea de a treia Sport 
Clubul a luat lucrurile în... se
rios. Au marcat : E. Antal 3, 
Z. Nagy 3, B. Nagy 3, Bartalis 
L Buzas, Sandor, I. Antal — 
S. C. ; Kemenessy 2, Bejan, Fe- 
renez, Szentes, Solomon, Cociș
— Progresul.

Steaua — Avintul Gheorgheni 
19—0 (5—0, 9—0, 5—0) ; au mar
cat : Hălăucă 4, Cazacu 4, Chl- 
riță 3. Gerczuly 2, Justinian 2, 
Gheorghiu 2, Udrca și V. Hu- 
țanu.

Dinamo — Dunărea Galați 
16—S (5—3, 6—1, 5—2). Meciul 
a început eu un avantaj luat 
rapid de dinamoviștl : secunda 
50 1—0, minutul 1,08 2—6,
minutul 1,47 3—0 1 Si tocmai 
cînd ne pregăteam să fim mar
torii unui nou scor „fluviu*, a 
urmat Dunărea la replică și în 
finalul primei reprize gălățenii 
au fost la un pas de egalare : 
4—3 pentru Dinamo, Dunărea 
ratind ocazie după ocazie la 
poarta excelentului Gh. Huțan. 
A venit, apoi, repriza secundă 
ln care dinamoviștil și-au asi
gurat victoria printr-o deta
șare la fel de rapidă ca In pri
ma parte, ceea ce nu a făcut 
însă ca ultima „treime* a jo
cului să fie liniștită. Dunărea
— spre meritul ei — nu a re
nunțat la luptă pînă in ultima 
secundă de joc. Au marcat : 
Pisăru 4, Solyom 3, Tureanu 3, 
Gherghișan 2, Teodoriu, Du- 
mitrache, Lămpi, Dumitru — 
Dinamo, Marcu, 
ță, Brandabur,
— Dunărea.

Programul de 
tapă) i 
Clue 
10), Dinamo 
gheni 
S. C. 
15.30).

a

i

Chiriță, Binca- 
Hrițcu, Vișan

azi (ultima e-
Progresul Miercurea 
Dunărea Galați (ora 

Avintul Gheor- 
(ora 12,30), Steaua — 
Miercurea Clus (ora

Călin ANTONESCU

Zilele următoare vor avea loc la Varna întrecerile campionatelor 
europene de lupte greco-romane (17—20 aprilie) aflate la cea de a 
XXIX-a ediție. In cele ce urmeazâ, lata aceste ediții și luptătorii ro
mâni medaliați :

1925 Milano, 1926 Riga, 1927 Budapesta, 1929 Dortmund, 1930 Stok- 
holm, 1931 Praga, 1933 Helsinki, 1934 Roma (3. Iosif Horvath — cat. 
57 kg), 1935 Copenhaga, 1937 Paris, 1938 Talin, .1939 Oslo, 1947 Praga. 
1966 Essen (1. Nicolae Martinescu cat. 97 kg, 3. Ion Baciu cat. 57 

kg și Simion Popescu cat. 63 kg), 1967 Minsk (1. Simion Popescu 
cat. 63 kg, 2. Ion Țâranu cat. 78 kg. 3. Oheorghe Popovici cat. 87 kg). 
1968 Vâsteras. 1969 Modena, 1970 Berlin (1. Ghcorghe Berceanu cat. 
48 kg, 2. Ion Baciu cat. 57 kg), 1972 Katowice (1. Gh. Berceanu 
cat 48 kg, 2. Ion Gabor cat. 82 kg, 3. Ion Baciu cat. 57 kg, Nic. 
Martinescu cat. 100 kg și Victor Dolipschi cat. +100 kg), 1973 Hel
sinki (1. Gh. Berceanu cat. 48 kg, 3. Nic. Martinescu cat. 100 kg), 
1974 Madrid (1. C-tin Alexandru cat. 43 kg, 3. Nicolae Gingâ cat. 
52 kg, Ion Dulică cat. 57 kg. Ion Pâun cat. 62 kg, Vasile Fodorpa- 
takl cat. 90 kg și Roman Codreanu cat. +100 kg), 1975 Ludwigshafen 
(1. C. Alexandru cat. 48, kg, 2. Ion Enache cat. 82 kg), 1976 Lenin
grad (2. C. Alexandru cat. 43 kg, Mihai Boțilâ cat 57 kg, Ion Pâun 
cat. 62 kg și Ștefan Rusu cat. 68 kg), 1977 Bursa (1. C. Alexandru 
cat. 48 kg, Ion Pâun cat. ,62 kg șl Ion Draica cat. 82 kg, 2. Nicu 
Gingâ cat. 52 kg și Șt. Rusu cot. 68 kg, 3. M. Boțilâ cat. 57 kg și 
V. Dolipschi cat. +100 kg), 1978 Oslo (1. C. Alexandru cat 48 kg, 
Șt. Rusu cat. 68 kg, I. Draica cat. 82 kg și Roman Codreanu cat 
+100 kg, 2. M. Boțilâ cat. 57 kg șl I. Pâun cat 62 kg, 3. N. Gingâ 
cat. 52 kg șl Petre Dicu cat. 90 kg), 1979 București (1. C. Alexan
dru cat 48 kg, Șt Rusu cat. 68 kg șl Ion Draica cat. 82 kg, 2. N. 
Gingâ cat. 52 kg șl R. Codreanu cat. +100 kg 3. P. Dicu cat 90 kg 
șl Vasile Andrei cat. 100 kg), 1980 Prievidza (1. Șt. Rusu cat. 68 kg, 
2. V. Andrei cat .100 kg, 3, I. Pâun cat 62 kg), 1981 Goteborg (1. Șt. 
Rusu cat 68 kg).
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SPORTIVI
STEAUA - Ț.S.K.A. MOSCOVA 

3-2, LA VOLEI
SOFIA, 15 (Agerpres). In ca

pitala Bulgariei a început cea 
de a 13-a ediție a turneului 
de volei al armatelor priete
ne. în prima zi selecționata 
militară a României (reprezen
tată de echipa 
trecut formația 
tice (T.S.K.A. 
scorul de 3—2 
9, 8).

Alte rezultate: Bulgaria 
Polonia 3—2. Ungaria 
gola 3—0.

D. HĂRADAU - IN FINALA 
LA OPATIJA

Tenismanul Dumitra Hără- 
dău s-a calificat în finala 
turneului internațional de la 
Opatija (Iugoslavia), invingîn- 
du-4 în semifinale pe austria
cul Milden, cu scorul da 0—3, 
6—1. Hărădău îl va întîlnl în 
finală pe iugoslavul Bulie- 
vid, care a cîștigat cu 6—1, 
6—7. 6—3 partida cu Spang 
(R.-----

Steaua) a În
armatei sovie- 
Moscova,) 
(—10. 11.

F. Germania).

ROMANI PESTE HOTARE
Alte rezultate : Bulgaria A — 

R. F. Germania 10—10 ; Spa
nia — Bulgaria B 10—9; Ceho
slovacia — Grecia 10—2.

TURUL CICLIST 
NIEDERSACHSEN

MUNCHEN, 15 (Agerpres). 
Cea de a 5-a etapă a turului 
ciclist Niedersachsen a fost 

vest-germanul

Heinz Walzach. Acesta a ac 
perit traseul Bokeburg — B; 
Lauterberg (151 km) în 3.29:15 
Cu grosul plutonului, la 1:08 
au sosit și cicliștii romă 
Mircea Romașcanu, Trail 
Sirbu și Constantin Căruțaș

In clasamentul general 
menține lider cehoslovacul 1 
lots Trcka. Pe echipe conduc 
Olanda, urmată de Cehoslov; 
eia. România. U.R.S.S. etc. ‘ciștigată

TURNEUL DE POLO 
DE LA SOFIA

In prima zi a tradiționalei 
competiții de polo pe apă neu
tra juniori „Cupa Diana", ce 
se desfășoară la Sofia, echipa 

«•României a întîlnit 
formație a U.R.S.S., 
nă mondială. Meciul 
minat cu un rezultat 
litote : 5—5.

putemica 
campioa- 
s-a ter- 
de ega-

MUNDIAL-UL NU E PREA DEPARTE!
KOLN. Pe stadionul „Mungens- 

dorf", ta prezența a 57 000 de 
spectatori, echipa R.F. Germania 
(gr. 2) a întîtait reprezentativa 
Cehoslovaciei (gr. 4) pe care a 
întrecut-» cu 3—1 (1—0). Scorul 
a fost deschis de Llttbarskl ta 
min. 22. după care a egalat Bl- 
covskl ta min. 6». Dominarea 
gazdelor din finalul partidei s-a 
concretizat prin golul victoriei 
Înscris de Breitner, ta min. 83, 
care a marcat însă din... 11 me
tri.

LEIPZIG. Reprezentativa R.D. 
Germane a întrecut echipa Ita
liei (gr. 1) cu 1—0, la capătul 
unul joc ta oare a dominat mal 
mult. Unicul gol a fost reali
zat de debutantul Haus 
20) care a fructificat, 
lovitură cu capul, - — 
unui alt nou 
Zotsche. Italia (împreună 
Cehoslovacia, adversare ale 
chipel noastre ta grupa a

(min. 
printr-o 

o centrare a 
selecționat, 

cu
5-a

MARE SURPRIZĂ IH C.M. DE HOCHEI: R. F. G. - CEHOSLOVACIA 4-2
HELSINKI, 15 (Agerpres). — 

Cea de-a 47-a ediție a campio
natului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), care se dispu
tă ta orașele finlandeze Helsinki 
șl Tampere, reunind formațiile 
U.R.S.S., Suediei, Cehoslovaciei, 
Canadei, S.U.A., Finlandei, R.F.

Germania șl Italiei, a debutat eu 
o mare surpriză: echipa R. F. 
Germania a Întrecut cu scorul 
de 4—3 (3—0, 0—1, 1—1) reprezen
tativa Cehoslovaciei. Intr-un a» 
meci, formația U.R.S.S. a dlspua 
cu scorul de 9—2 (0—0, 4—0, 
5—2) de selecționata Italiei.

Caleidoscop FAIR-PLAY

■ preliminariilor campionatul, 
european) n-a reușit să-șl val, 
rifice superioritatea tehnică, ji 
cătorll săi fiind nervoși șl Ui 
slțl de decizie. Au jucat form: 
țille: R.D. Germană: Rudwaleit 
Trleloff, Ullrich, Schnuphas 
Zotsche, Liebers, Haus, Dârne 
Pommerenke, Stretch (Jahros 
Trocha; Italia: Zott (Bordon) 
Gentile, Sclrea, Collovatl, Marat 
gon, Tardelll, Dossena (Marini 
Antognonl (a reintrat după « lui 
da absență I). Conți, Grazlaz 
Massaro (Bergomi).

BUENOS AIRES. Pe stadion 
„River Plate", Argentina (gr. 
— campioană a lumii — a term 

cnat Ia egalitate 1—1 (1—0) 
Uniunea Sovietică (gr. «). 
marcat: Dlaz (min. 43) și 
neslan (min. 69).

SANTIAGO DE CHILE.
(gr. 2) a jucat cu echipa 
liană Botafogo din Rlo de 
lro. Oaspeții au învins cu 
(Gaucho a înscris ln min.

EINDHOVEN. 15 000 spectato 
au asistat la meciul Olanda 
Grecia, încheiat cu victoria ga 
delor cu 1—0 (a marcat Ek 
Ophof în min. 54).

ALGER. Reprezentativa Alg 
rlel (gr. 2) a întrecut cu 1- 
(mln. 60 Yahi) Benfica Lisabon 

ROMA. Combinata Internazii 
nale — A.C. Milan a fost Intri 
cută eu 2—0 (Legula min. 4 
Malasquez min. 44) de echlț 
Peru (gr. 1).

CV 
braz 
Jam

1-
56).

Fair-play sau, altfel spus, a juca frumos, 
corect a devenit sinonim noțiunii de de
plină sportivitate în timpul întrecerii sau 
în afara el, Fair-play pune în valoare 
respectul profund față de tine însuți, față 
de adversar, față de arbitri, față de spec
tatori, față de lumea înconjurătoare. 
Fair-play-ul, „regulă de aur a sportului", 
poate garanta și perpetua valoarea edu
cativă a exercițiului fizic, a întrecerii 
sportive. în această privință, scriitorul 
Ernest Hemingway, un mare iubitor al 
sportului, spunea : „Sportul te învață să 
ciștigl cinstit, sportul te tnvață să pierzi 
in mod demn. Prin urmare, sportul te în
vață de toate, te Învață ce este viața î"

Din multe, foarte multele exemple de 
fair-play, ta caleidoscopul nostru de astăzi 
am ales doar cîteva exemple...

* Asociația internațională a presei spor
tive (AIPS), ta colaborare cu Consiliul 
internațional pentru educație fizică șl 
sport (CIEPS) de pe lingă UNESCO, a 
creat ta 1963 „Trofeul pentru fair-play 
Pierre de Coubertin".

* Primul laureat a fost sportivul Italian 
Eugenio Montl, excelent schior coborîtor. 
Suferind un grav accident a fost nevoit 
să abandoneze schiul și să se dedice bo
bului, ajungînd cel mal bun pilot din 
lume. Cele 9 titluri de campion mondial 
și unul olimpie stat o dovadă foarte e- 
locventă. în 1964, la J.O. de la InnsbrucR, 
după două coborîrl foarte rapide, Monti 
a aflat că bobul Angliei se detectase îna
intea startului într-o nouă manșă. A urcat 
la locul de plecare și le-a împrumutat 
adversarilor chiar bobul său de rezervă 
eu care aceștia au cîștigat titlul olimpic!...

* în 1974 trofeul fair-play l-a fost acor
dat „atletei românce Lia Manoliu pentru 
întreaga sa carieră sportivă pusă sub sem
nul fair-play-ulul. Comitetul a ținut, prin 
această distincție, să omagieze o atletă 
căreia unanime mărturii l-au atestat lolall-

tatea fără greș și spiritul sportiv cel mal 
generos".

* Din anul 1966 ziarul „Sportul" acordă
anual „trofeul faîr-play Petschovschl" pu
blicului cel mal sportiv ta orașele cu e- 
chlpe ta Divizia „A" la fotbal. Ptaă acum 
aceste trofee au fost atribuite următoare
lor localități : 1969 Craiova (8,85), 1970 Pe
troșani (9,00), 1971 Cluj-Napoca (8,86) 1972
Pitești (9,00), 1973 Pitești (9,20), 1974 Timi
șoara (9,62). 1975 Timișoara (9,23), 1976 Satu 
Mare (9,23), 1977 Arad (9,17), 1978 Tîrgo- 
vlște (9,29), 197» Tîrgovlște (9,53), 1980 Ba
cău (9,53), 1981 Cluj-Napoca (9,76). Trofeul 
ziarului nostru este decernat în memoria 
fostului fotbalist internațional Iosif Pets- 
ehovschi, maestru emerit al sportului, fost 
jucător ta Divizia „A" la U.T. Arad și 
C.C.A. (Steaua) București, un fotbalist 
model, extrem de corect.

* Intr-un meci din campionatul de fot
bal brazilian, pe marele stadion Maracana, 
arbitrul dictează o lovitură de la 11 metri. 
De pe marginea terenului, antrenorul îl 
face semn Iui Pele s-o execute. în timp 
ce o liniște apăsătoare acoperă uriașul 
stadion Pele (poate cel mal mare fot
balist al lumii !) îșl potrivește mingea la 
punctul de la 11 m. Apoi se retrage cîțlva 
pași, îșl ia elanul necesar șl lovește min
gea cu măiestria ee-i era caracteristică. 
Goool !... Nu !... Căci lată portarul advers 
a intuit direcția mingii șl a plonjat pre
cis, rețintad balonul. Iar Pele, în loc 
să-șl verse năduful nereușitei pe gheată, 
pe crampoanele ei sau pe Iarba terenului 
ca atîțla alții în astfel de clipe s-a re
pezit la portar și l-a îmbrățișat cu spor
tivitate, fellcltîndu-1 călduros !...

* în cadrul grupei B, preliminare, a 
turneului olimpic de baschet masculin din 
1964, ta sala gimnaziului național Yoyogi 
din Tokio, s-a desfășurat la 16 octombrie 
meciul dintre Brazilia și Uruguay. Cu Pa- 
sos, Marques șl Pereira într-o formă bună,

„Falr-pfay-uf este arta da a pierd, 
cu demnitate, fârâ nici o supârare fațâ 
de tnvingâtor, fârâ amârâciuno la su
flet. fârâ a da vina pe arbitri, pe vini 
sau pe ploaie ,1 este, mal ales, puterea 
de a reîncepe 
dacă izblndețtl, 
bule mereu sâ

totul d» la z»ro. Chiar ' 
chiar dacâ pierzi, tre 

reîncepi"...

LIA. MANOLIU
campioanâ olimpică la aruncarea 
dizculul In 1968; laureatâ cu tro
feul international fair-play In ;»74

I

brazilienii s-au impus de la Început și la 
pauză conduceau cu 35—21. Uruguaienil 
luptau din răsputeri. dar greșeau mult, 
astfel că arbitrii Sussi (Italia) și Kassa: 
(Ungaria) au dictat numeroase „faulturi" 
șl descalificarea a 5 dintre el. astfel că 
ta finalul partidei „echipa celestă'" 
conta doar pe " ' "
moment brazilienii 
și ei meciul ta ...4. x-xxra ux miu«, vxvwi.o 
a revenit Braziliei cu 80—68, Iar gestul ei 
de sportivitate de la „Yoyogi" s-a bucurat 
de multă apreciere.

★ întrecerile de canotaj La J.O. dta 1961 
au avut loc ta bazinul de la Toda Cam
pionul olimpic de la Roma, la simplu, 
schifistul sovietic Viaceslav Ivanov, a avut 
un mare șoc în momentul în care a văzut 
că, în timpul transportului, schitul său, 
de producție engleză, a fost serios avariat. 
Stricăciunea părea imposibil de reparat în 
scurtui răgaz de timp — doar 3 zile — 
pînă la primul start. Dar lată că 8 mun
citori de pe șantierele Delta, al căror di
rector fusese șl el canotor, pe vremea stu
denției, la „Waseda", au făcut imposibilul 
șl i-au reparat, într-o noapte, barca cu 
care Ivanov a cîștigat titlul olimpic. „Vic
toria mea, lor Ie-o datorez" — a spus 
marele sportiv sovietic... "

__  _____ i" mai
4 jucători. In acel 
au hotărît să continue 
Pînă la urmă, victoria
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