
Vizita tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU,
în R. P. D.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din 
ședințele Republicii 
Democrate Coreene, 
Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E, însoțiți 
soane oficiale române 
enc, s-au aflat, marți 
țâ, in mijlocul muncitorilor u- 
zinelor de mașini și utilaj 
greu Dean, colectivul de aici 
rezervînd înaiților oaspeți o 
vibrantă primire, salutindu-i cu 
calde manifestări de prietenie.

Inalții oaspeți sint invitați 
apoi să viziteze uzina.

La înapoierea la Phenian, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu vi
zitează, la invitația tovarășului 
Kim Ir Sen și a tovarășei Kim 
Săng E, metroul capitalei.

Această zi atit de bogată in 
impresii despre munca și 
lizările 
încheie 

a . oraș.

A

Coreea, pre- 
Populare 
tovarășa 
tovarășa 
de per
și core- 

diminea-

poporului coreean 
cu o scurtă vizită

rea- 
se 

prin

★
Marți, - 20 aprilie, au 

sfirșit convorbirile oficiale 
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
Coreea, președintele 
Populare Democrate

Conducătorii de 
de stat au trecut 
cu acest prilej, rezultatele vi
zitei oficiale de prietenie, ale 
convorbirilor purtate, expri- 
mindu-și satisfacția pentru în
țelegerile la care s-a ajuns, 
convingerea că noul dialog la 
nivel înalt va impulsiona mai 
puternic dezvoltarea relațiilor 
dintre popoarele, partidele și 
țările noastre, raporturile lor 
de conlucrare in domeniile po
litic, economic, tehnico-științi- 
fic și cultural.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen au 
avut, totodată, un nou schimb 
de vederi in probleme majore 
ale vieții internaționale, asupra 
cărora s-a constatat deplină i- 
dentilate de vederi.

De ambele părți s-a exprimat 
hotărirea de a se acționa in 
continuare pentru promovarea 
colaborării pe multiple planuri, 
atit in ce privește amplifica
rea și lărgirea raporturilor 
româno-coreene în diferite do- 

’* menii, cit și în viața interna
țională.

luat 
din-

din 
Republicii 
Coreene, 
partid și 
în revistă.

Coreeană
Convorbirile s-au desfășurat 

sub semnul stimei și respectu
lui reciproc, Înțelegerii și prie
teniei, caracteristice bunelor 
relații între cei doi conducă
tori de partid și de stat, din
tre poporul român și poporul 
coreean.

★
I.a 20 aprilie 1982, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kim lr Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, au sem
nat, în cadrul unei solemnități 
desfășurate la Palatul Kimsu
san, Declarația comună a Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate 
Coreene și Acordul privind 
direcțiile de bază ale dezvol
tării colaborării economice și 
tehnico-științifice intre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană.

Ceremonia semnării 
fășurat in prezența 
Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E.

După semnare, 
Nicolae Ceaușescu și 
Sen 
nile, 
nie.

s-a des- 
tovarășei 
tovarășei

tovarășii 
Kim Ir 

și-au strîns călduros mîi- 
s-au îmbrățișat cu priete-

★
onoarea tovarășului 
Ceaușescu, secretar ge- 

Comunist

In
Nicolae 
neral ai Partidului 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu. tovară
șul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, și to
varășa Kim Săng E au oferit, 
după- solemnitatea semnării 
documentelor româno-coreene, 
un dineu la Palatul Kimsusan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
tovarășul Kim Ir 
șa Kim Săng E 
nut cordial, într-o 
caldă prietenie.

★
Marți după-amiază, tovarășa 

academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim vlceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a 
primit. Ia Phenian, o delegație 
de oameni de știință și cultură 
din Republica Populară Demo
crată Coreeană.

Si 
Sen, tovară- 
s-au intreți- 
ambianță de

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

1 ANUL XXXVIII Nr. 10 069
| 4 PAGINI - 50 BANI |

Campionatele europene de lupte greco-romane

MARIAN ȘTEFAN - MEDALIE DE ARGINT
LA DEBUT

Noii component!

telefon), 
întreceri

VARNA, 20 (prin 
După patru zile de 
dîrz disputate, in care au fost 
programate 206 întilniri, marți 
seara, la Palatul sporturilor și 
culturii din localitate, au luat 
sfîrșit campionatele europene 
de lupte greco-romane. Ca și 
în primă zi a finalelor, în re
uniunea in care au fost de-

IN REPREZENTATIVA ȚARII
lotului național și au Justificat selecționarea

semnați medaliații competiției 
continentale au evoluat șl pa
tru reprezentanți ai țării noas
tre : Ștefan Marian (52 kg), 
Ștefan Rusu (74 kg), Ilia Ma
tei (90 kg) și Ivan Savin 
(+100 kg). Datorită rezultate
lor din preliminarii numai doi 
luptători români puteau urca 
pe podiumul de premiere. A- 
ceastă performanță a realizat-o 
doar tinărul Marian Ștefan (21 
ani), debutant într-o întrecere 
de acest nivel, care a obținut 
medalia de argint, reușită pen
tru care merită calde felici
tări, ca și tehnicienii lotului, 
ca și primul său antrenor 
de la Cîmpulung Muscel, Lu
cian Coman.

Bilanțul participării luptăto
rilor noștri la această ediție a 
campionatelor europene este de 
2 medalii de argint și una de 
bronz care exprimă posibilită
țile de afirmare ale unor tineri 
sportivi în timp ce luptătorii 
consacrați sînt in scădere.

înaintea reuniunii finale, 
marți dimineața s-au disputat 
ultimele partide preliminarii,

cele care urmau să stabilească 
clasamentele In grupe. Intre 
concurenții angajați în acesta 
dispute s-au aflat și cîțiva 
sportivi români : Ion Tecucen- 
nu (62 kg), Ștefan Rusu (74 
kg), Iile Matei (90 kg) și Ivan 
Savin (+100 kg). Din păcate, 
dintre acești patru reprezen
tanți ai țării noastre. numai 
unul — Iile Matei — a reușit 
să obțină victoria și să se ală
ture lui Marian Ștefan (52 
kg) în lupta pentru medalii. 
După cum am mai anunțat, 
M. Ștefan îșl asigurase primul 
loc în grupă, încă de luni.

Ilie Matei l-a intîlnit pe iu
goslavul K. Kopas, un adversar 
foarte puternic, dar care a 
evitat în permanență lupta 
deschisă. în aceste condiții, ti
nărul luptător sucevean a În
cercat numeroase acțiuni, din
tre care nu i-a reușit dectt 
una. dar suficientă pentru a

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

Un succes ai tenisului nostru de masă la „europene**

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ

BUDAPESTA, 20 (prin telex). 
Echipa feminină a României, 
cea 
(iile 
iele 
tină 
ce reprezintă un 
mai ales dacă avem in vedere 
tinerețea lor : Olga Nemeș (13 
ani și jumătate), Eva Ferenczi 
(20 de ani). Jucătoarele 
noastre au realizat și d- 
teva victorii de 
întrecînd echipe

Emanuel FANTANEANU

mai tinără 
participante 
europene, a 
medalia de

(Continuare In pag a 4-a)

Al EXERCIIIIIOR FIZICE Șl SPORTULUI

Si 
palmares, 
compuse

dintre forma
la Campiona- 
reușit să ob- 
bronz, ceea 

rezultat bun.

In spiritul ideilor călăuzitoare ale Mesajului adresat Conferinței pe tari a mișcării sportive, 
cuprinderea întregului tineret In practicarea sis tematici a exercifiilor fizice reprezinți un obiec
tiv fundamental In acest domeniu, tn cazul tineretului studios din invifămintul superior, rolul de 

a transpune In viată o asemenea cerință revine asociațiilor studenților comuniști din institute si 
facultăți, fi colectivelor catedrelor de specialitate. Spre a ne convinge asupra felului cum se în
deplinește acest obiectiv, redactorii noștri s-au deplasat, pentru început, in două dintre cele mai 
tinere centre universitare ale fării. Iată, In sinteză, cele constatate...tinere centre

BRAȘOV LECȚII IN CIRCUIT, CT>IOV> 0 MATERIE DE BAZA*
ÎNTR-0 MANIERĂ PROPRIE! ÎN TIMPUL LIBER...

pasiunea pentru sport a studenți-Cunoșteam
' lor din centrul universitar de la poalele Tîmpei ; 

pentru schi mai ales. în iarnă i-am intîlnit, cu 
sutele, în Postăvar, împreună cu întregul colec
tiv al catedrei de educație fizică. Și, fapt inso
lit, cu însuși rectorul Universității din Brașov, 
prof. dr. ing. Florea Dudiță 1 Acum, pe același 
prieten al, sportului, care este rectorul, l-am re
văzut jucînd tenis, într-o .fereastră" a lecțiilor 
de... sănătate cu anil I și II.

Sigur un exemplu, care stimulează prezența 
tinerilor din „anii mici" pe terenurile de sport. 
Nu mai puțin de 135 de grupe participă, o dată 
pe săptămină, la lecțiile de educație fizică. Adi
că 25 la sută din efectivul acestei prestigioase 
instituții de învățămînt superior.

După cum ne-am convins, urmărind activita- 
■ tea grupelor 2 006, 2 026 și 2101 de la T.C.M. 

(Tehnologia construcțiilor de mașini), este o 
participare vie, antrenantă „izvorîtă din Ințele-

Veritabilă „cetate" universitară cu facultăți de 
Mecanică, Electrotehnică, Agronomie. Horticul
tura, Științele naturii, Matematică-fizică, Eco
nomie, Medicină și Filologie, Craiova se înscrie 
printre centrele de învățămînt superior de prim 
rang din țara noastră. în fiecare zi mii de stu
dent! (dintre. care mul ți din țările în curs de 
dezvoltare) pășesc în sălile de curs străduin- 
du-se, cu seriozitate și ambiție, să acumuleze 
cunoștințe pentru a deveni specialiștii de mai 
tîrziu.

— Iar după-amiaza sînt prezențî in mare nu
măr pe terenurile de sport de lingă facultățile 
de mecanică sau de agronomie, ne spunea to
varășa Elena Dumitrescu, responsabila catedrei 
de educație fizică și sport a Universității craio- 
vene, creînd astfel baza de masă a sportului de 
elită din „Cetatea băniei" al cărei club, Univer
sitatea, are reprezentative de atletism, fotbal, 
handbal, volei și tenis de masă in Divizia „A".

(Continuare in pag 2-3) (Continuare In pag 2-3)

Componentele reprezentativei României (de la stingă la dreap- 
ta) : Olga NEMEȘ, Eva FERENCZI ți Maria ALBOIU 

Foto : Dragoș NEAGU

Turneul international de baschct-Junlorl

FORMAȚIA TĂRII NOASTRE
I, NEÎNVINSĂLOCUL

Final spectaculos ieri, ta sala 
Floreasca, cu prilejul ultimei re
uniuni a țurneului international 
de baschet-juniori. S-au tattlnlț 
reprezentativele României și Bul
gariei, care au oferit o partidă 
viu disputată, ta care s-a luptat 
mult ta apărare (mal ales de că
tre oaspeți). Iar acțiunile ofensi
ve au fost care de care mal spec
taculoase. La acest capitol s-au 
evidențiat juniorii români care, 
avlnd 5-ul de bază format din 
Popovicl, Bărbulescu, Șarlă, Lef
ter șl Fodor, au încercat să se 
impună mal ales prin intere^,- 
ții, contraatacuri, aruncări pre
cise de la distanță si acțiuni po
ziționale purtate în ritm rapiU. 
Deși nu s-a desprins decisiv de- 
clt spre sfîrșit, selecționata țării 
noastre a condus tot timpul și a 
realizat victoria cu scorul de 
84—75 (43—42), ceea ce i-a adus 
locul l în clasament, fără a cu
noaște tafrtagerea.

Au înscris : Bărbulescu 27, Po- 
povici 24, Șarlă 20, Lefter 8, Fo
dor 4, Zgîrie 1 pentru România, 
respectiv Zahariev 23, Iliev 12* 
Vutev 12 Gherasimov 11, Glenov 
6, Ghergov 5, Kovacev 4, Djinin 
2. Au arbitrat bine G. Szabo (Un
garia) și K. GSldner (R.D.G.).

în celălalt meci al zilei : Un
garia - 
(36—26).

Clasament final :
1. România 3
2. Ungaria 3
3. Bulgaria 3

-4. R. D. Germană 3
Echipa de cădeți a 

tre a participat în 
concurs.

Diplomele acordate 
au revenit J

R. D. Germană 73—6»

3. 0 243 :204 8
2 1 195:205 5 
1 2 201:2H 4
0 3 203:219 1 
țării noas- 

afară de

coșgeterilor 
__ ________ Jucătorilor Valentin 
Vutev (Bulgaria) și Viorel Cons
tantin (Românta-cadeti). flecare 
cu cîte 88 de puncte înscrise.

Dumitru STANCULESCU



Tnscmnâri de Ia finalele pe (ard CAMPIONATE-COMPETIȚII ’ Vr.

oh* „Cupei a 60 a aniversare a U.T.C." la tenis de masă

MARI EMOȚII Șl AMBIȚII
ÎN JURUL... MINGILOR DL CELULOID

Frumoasa sală a sporturilor din 
Rm. Vilcea a fost, la sfirșitul 
sapUmînii trecute, gazda primi
toare a uneia dintre competițiile 
de masă — „Cupa U.T.C.“ — a 
cărei popularitate in rindul prac- 
ticantilor și iubitorilor de sport 
este confirmată cu fiecare" prilej, 
întrecerile la mal multe ramuri 
■portive au purtat in acest an 
amprenta sărbătoririi a 60 de ani 
de la crearea organizației comu
niste a tineretului. Acum a fost 
rindul celor mai destoinici ju
cători șl jucătoare de tenis de 
masă din toate județele țării să-și 
dispute In cadrul finalelor pe țară 
titlurile și trofeele. Timp de 
două zile, pe cele 12 mese care 
au acoperit amplul parter al mo
dernei săli vllcene, mingile de 
celuloid au zburdat Jucăușe, ge- 
nertnd o atmosferă de autentică 
Întrecere, marcată de mari ant- 
blțil și emoții ale Analiștilor, de 
clipe de tensiune la care au fost 
conectate șl „tribunele". Intre 
concurențl, tineri de diverse pro
fesii de la orașe șl sate : elevi, 
lucrători In industrie sau în a- 
gricultură, intelectuali, tineri 
care In fazele precedente ale 
competiției au răzbit, prin tena
citate în pregătire și concursuri, 
pînă la locurile întîl pe județe...

Lupta pentru un loc pe podium 
era acerbă și nu arareori In tri
bune se constituiau grupuri de 
Încurajare. Pe margine, cel mai 
prins In tensiunea jocurilor se 
arăta a fi antrenorul vllcean 
Traian Ancuța, cel care a con
dus pînă de curind un prolific 
centru de tenis de masă la Bre- 
zoi și care se mîndrește cu des
coperirea actualei componente a 
lotului național, Marla Alboiu... 
De data aceasta se agita pito
resc și entuziast pentru una din
tre elevele sale pe care o voia 
pe prima treaptă a podiumului 
„Cupei U.T.C.". Iar tînăra labo
rantă la Șantierul de drumuri șl 
poduri Rm. Vîlce, Teodora Chi- 
ripuș, participantă pentru prima 
oară la competiție, n-avea să-i 
înșele speranțele. In schimb, 
prof. C. Popescu, din comuna de 
munte Fade?, reprezentind jude
țul Gorj, comună unde — ne

STUDENȚII DIN BRAȘOV Șl CRAIOVA - PRACTICANȚI
PASIONAȚI Al EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI

■BRA?OV LECȚII ÎN CIRCUIT, 
ÎNTR-0 MANIERĂ PROPRIE!

(Urmare dtn pag. I)

CRAI0VA 0 MATERIE DE BAZĂ 
ÎN TIMPUL LIBER...

(Urmare din pag. I)

gerea rostului celor 100 de minute de mișcare", 
cum ținea să remarce studentul Gh. Machedon, 
din anul II, un avid baschetbalist, după ce in 
iarnă ne îneîntase cu .cristianele" sale desenate 
pe zăpada pufoasă a Bucegilor.

Pentru a face tot mai atractive lecțiile, conf. 
Constantin Diaconescu, responsabilul catedrei de 
specialitate, și colectivul cu care lucrează a ini
țiat un inedit circuit. în toamnă, studenții au 
făcut o primă trecere a normelor S.U.V.Ă. Apoi 
s-au grupat pe cicluri de lecții ; unii și-au orien
tat pregătirea pe probe atletice și fotbal, alții 
pe înot, baschet și schi, după care s-a efectuat 
rotația „materiilor", în așa fel incit nimeni să 
nu rămînă în afara cunoașterii ramurilor de 
sport amintite. Acum s-a revenit la atletism, pa
ralel cu prezenta, în orele libere, la concursuri 
și competiții desfășurate sub egida „Dacladei", 
lnterfacultăți (T.C.M., Mecanică, Ind. lemnului, 
Silvicultură, Matematică). în final, luna viitoare 
se va repeta trecerea normelor S.U.V.A., eom- 
parindu-se valorile înregistrate in toamnă eu 
eeie noi și care, de bună seamă, vor fi net su
perioare. O anticipează unele sondaje pe care 
colectivul catedrei l-a și realizat tn aceste zile 
de primăvară. Deci, perspectiva ea marea majo
ritate a studenților să obțină note mari la nor
mele S.U.V.A. apare firească.

Circuitul semnalat presupune un efort major. 
Fiindcă una e să faci două-trei exerciții de „În
călzire" a grupelor șl apoi să le arunci o minge 
in teren pe care să o rulezi cit ține lecția, si al
ta e Bă te deplasezi cu studenții la stadion, în 
Bartolomeu (fieful universitarilor din Brașov), la 
bazinele de la Voința, Silvicultură, la piscina o- 
limpică de lingă gară sau pe pîrtiile din Poiană. 
Dar, dascălii de sport, mai tineri sau mai vîrst- 
nici, iată, nu înțeleg să facă rabat la calitate, 
chiar dacă e necesar să te afli o zi-lumină în 
mijlocul studenților. Șl aceasta nu numai spre 
satisfacția beneficiarilor (de multe ori și cursanți 
ai anilor III—V, cam 50 la sută dintre ei), ci și 
a lor, dascălii, care dovedesc că și-au ales bine 
meseria pe care Înțeleg să o cinstească prin 
muncă, prin strădanii, prin initiative cit mai 
frumoase. Lecțiile in circuit ar fi un argument, 
concursurile și competițiile care angajează în
treaga masă de studenți, indiferent de anul de 
studii, altă probă.

Ne bucură constatînd, de asemenea, că fetele, 
studentele nu rămîn in afara „lecțiilor de sănă
tate" și a activităților sportive de masă, Irina 
Bndai și Carmen Seleușan, colege de an (II) la 
TCM, fiind fruntașe (și integraliste !), dar nu 
singurele. Baschet, Înot, schi, atletism. Iată o 
ordine a priorităților, pentru băieți, ca și pentru 
fete 1

Tiberiu STAMA

Se dorește, desigur, ca centrul nostru universi
tar să dea specialiști nu numai in economie, ci 
și in sport.

In timp ce ascultam toate acestea, priveam 
spre terenul de sport de lingă „mecanică" pe 
care se desfășurau orele de educație fizică cu 
grupe din anii I și II. Ziua era mohorîtă, ca 
multe din primăvara aceasta capricioasă.

— Terenurile pe care le vedeți acum goale vor 
fi pline, in după-amiaza zilei, ne spunea lec
torul Cornel Stroe, cînd vor fi, pur și simplu, 
asaltate de studenții din toți anii. De ce ? Pen
tru că ne aflăm în plină desfășurare a diviziei 
studențești, o inițiativă a noastră, a craiovenilor 
și pe care o aplicăm cu consecvență. In cadrul 
ei organizăm — incă din noiembrie trecut — 
meciuri de fotbal, handbal și volei, sub Însem
nele eelei de a III-a ediții a „Daciadei". Ea con
tinuă să pulseze cu vigoare, fără întrerupere, în
tregul an de învățămint.

în după-amiaza zilei, cînd am poposit la te
renurile de sport ale Universității, aveam să a- 
flăm amănunte privind activitatea sportivă de 
masă a studenților craioveni. într-adevăr, aspec
tul general al terenurilor se schimbase, era de 
nerecunoscut. Se juca fotbal, „maxi" și „mini", 
precum și baschet. Animația dăduse culoare și, , 
parcă, lumină, împrăștiind mohoreala zilei. Sute 
de studenți — păcat că numai băieți I — coborî- 
seră din cămine și își încurajau echipele favo
rite. Cu greu am putut vorbi cu asistentul Ma
rian Georgescu, care — împreună cu alte cadre, 
didactice — juca fotbal împotriva echipei repre
zentative a „Mecanicii".

— De regulă, miercurea avem meciuri cu 
formațiile unor întreprinderi din Craiova, apro
piate de noi, ca Electroputere, I.M.M.R. și Pa
nificația, ne spune acesta. Azi însă este o ex
cepție ; susținem unul din meciurile tradiționale, 
dintre profesori și studenți.

Pe terenurile alăturate se juca minifotbal. în
tre jucători am văzut mulți studenți străini ju- 
cînd alături de cei români.

— Așa se intimplă, în fiecare zi — ne măr
turisea Nicolae Ionescu, student la Medicină, 
pentru că deși e cunoscut dictonul, nu cred că 
greșesc rcafirmindu-1, ca medicinist : minte să
nătoasă poate fi numai intr-un corp sănătos, o- 
țeiit fizic. La noi. precum vedeți, studenții au, 
in orele libere, o materie principală de studiu, 
sportul...

Statistic, din cei aproape 9 000 de studenți 
craioveni. 30 la sută aparțin anilor I și II, în 
care educația fizică este" obligatorie. în același 
timp, aproape 50 la sută din „anii mari" fac 
sport din proprie inițiativă, indiferent de facul
tatea pe care o urmează.

Sever NORAN

mărturisea — „toți elevii școlii 
Joacă tenis de masă", nu avea 
emoții numai pentru elevii săi, 
ci și pentru el Însuși, înscris în
concursul categoriei peste 19
ani...

Drumul spre Anale nu este
ușor șl uneori este presărat și 
cu lacrimi. Ca cele vărsate de
buz.oianca Daniela Ene din sa
tul Săhăteni care, în Anala cu 
gălățeanca Nedelia Leopa, pără
sea terenul Învinsă : „Nu mi-ar 
A părut rău dacă n-aș fi avut 
tn fiecare set avantaj", ne spu
nea înciudată...

In cele din urmă, satisfacția 
prezenței pe podium au avut-o 
doar dțiva dintre cei aproape 
200 de partlclpanțl la Anale : 1. 
Nedelia Leopa (Galați), 2. Danie
la Ene (Buzău), 3. Mihaela Cojo- 
caru (Dîmbovița) — fete, cate
goria li—19 ani ; 1. Teodora
Chiripuș (Vilcea), 2. Ecaterina 
Blidariu (Suceava), 3. Iulian» 
Cărare-Dănilă (Iași) — fete, cat. 
peste 19 ani. 1. J. Kiss (Cluj), 2.
D. Stoica (Galați), 3. M. Tarba 
(Sălaj) — băieți cat. 14—19 am;
1. M. Bolovan (Vrancea), 2. Gh. 
Ciobotaru (Galați), 3. Cr. Stani
că (Timiș), care au primit me
dalii, diplome și premii în ma
teriale sportive.

Dar șl ceilalți au plecat cu sa
tisfacția de a ti fost părtași la o 
competiție frumoasă, organizată 
cu pricepere șl rigurozitate de 
secția de resort a C.C. al U.T.C.. 
cu sprijinul Inimosului șl com
petentului său activ voluntar... 
Cu amintirea întîlnirii cu maes- 
tra emerită a sportului Maria 
Alexandru care, după festivita
tea de deschidere, a comentat — 
plăcut șl instructiv — pentru 
particlpanțl captivanta demon
strație susținută de componenții 
lotului național Sorin Cauri și 
Mlhai Craioveanu... Cu amintirea 
unei seri distractive cuprinzînd și 
o gală de frumoase filme spor
tive. Dar șl cu dorința discretă 
de a persevera în practicarea te
nisului de masă, pentru a se 
putea atirma In viitoarele edi
ții ale acestei tradiționale com
petiții..

Aurelian BREBEANU

START IN SEZONUL DE 
ATLETISM IN AER LIBER

PITEȘTI, 20 (prin telefon). A 
patra ediție a „Trofeului primă
verii" la atletism a reunit In 
„orașul lalelelor", cum 1 se spu
ne Plteștlulul, peste 200 de atleți 
din 13 cluburi șl asociații din 7 
județe. întrecerile, desfășurate la 
sfirșitul săptămînii trecute, pe 
stadionul „1 Mai", au marcat 
startul într-un nou sezon de 
concursuri tn aer liber. Compe
tiția a fost bine organizată de 
C.S.M. Pitești șl comisia jude
țeană de atletism. Iată cîteva din
tre rezultatele înregistrate :

BĂRBAȚI : 30 in : 9,6 Val.
Stoica (C.S.Ș. Curtea de Argeș); 
110 ni : 11,5 V. Magnea (C.S.Ș. Ca
racal) ; 400 m : 51,5 Doru Ungu- 
reanu (C.S.Ș. Aripi Pitești) ; 
800 m : 1:56,4 Mihai Alesu (Met. 
Plopeni) ; 1 500 m : 3:56,9 Niță
Dumitrașcu (Prahova PI.) ; 3 000 
m : 9:16,9 Ionel Uscatu (C.S.Ș. 
Rm. Vilcea) ; 5 000 m: 14:37,5
Dumitrașcu ; 10 km marș : 53:53,2 
Marius săndulescu (C.S.Ș. A- 
ripl) ; 110 mg : 15,7 Fl. Tudor
(C.S.Ș. Aripi) ; 200 mg : 30,8 Ad. 
Minu (C.S.Ș. Aripi): 300 mg: 41,9 
Damian Florescu (C.S.Ș. Slatina); 
400 mg : 59,6 Ungureanu ; 90 mg : 
15,0 Ov. Nlca (C.S.Ș. Slatina) ; 
lungime : 6,45 Petru Ivan (C.S. 
Tîrgoviște) ; 1 000 m obst. : 2:47,0 
Ionel Tomeseu (C.S.Ș. Rm. Vil
cea) ; 1 500 m obst. : 4:27,0 Ion
Nicolae (S.C. Muscelul C-lung).

FEMEI : 80 m : 10,8 Ileana An
drei (C.S.Ș. Caracal) ; 100 m : 
12,1 Maria Vlăsceanu (C.S. Tîr
goviște) ; 200 m : 25,3 Mariana
Duse (C.S. Tîrgoviște) ; 400 m : 
57,8' Iulia Radu (C.S.Ș. Vaslui); 
800 m : 2:19,7 Cătălina Gheorghiu 
— născută 1969 (Lie. Mlhai Eml- 
nescu Iași) ; 1 500 m : 4:45,7
Gheorghiu ; 3 000 m : 10:3«,6 Geor- 
geta State (C.S.Ș. Vaslui); 5 km- 
marș : 34:00,0 Mioara Dafinoiu 
(C.S.Ș. Caracal) ; 100 mg : 14,2
Marla Vlăsceanu (C.S. Tîrgoviște); 
200 mg : 32,9 Angela Grigore
(C.S.Ș. Rm. Vilcea) ; 400 mg :
45,4 Cristina Vlăsceanu (C.S. Tîr
goviște) ; lungime : 5,26 m Iu-
llana Barbu (C.S.S. Aripi), HC. 
6,30 m Doina Anton (CJS.M. Pi
tești).

Gh. IRIMlNOiu, eoresp.
• La sfirșitul săptămtnll (24— 

25 aprilie) va avea loc prima 
etapă, din cele 5, ale unei im
portante competiții, concursul re
publican al luniorilor de catego
ria a n-a. IntCnirile se vor des
fășura tn cadrul a 8 zone geo- 
gratice : 1 — Oradea (Bihor, 

Bistrița, Cluj, Maramureș, Satu 
Mare, Sălaj), II — Timișoara 
(Alba, Arad, Caraș-Severin, Hu
nedoara, Timiș), III — Craiova 
(Argeș, Dolj Gorj, Mehedinți, 
Olt, Vîlcea), IV — Ploiești (Că
lărași, Dîmbovița, Giurgiu, Ialo
mița, Prahova, Teleorman), V — 
Brașov (Brașov, Covasna, Har
ghita, Mureș, Sibiu), VI — Con
stanța (Brăila, Buzău, Constanța, 
Galati, Tulcea, Vrancea), VII — 
Bacău (Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui), VIII — 
București (cluburi și asociații 
•portive din Capitală).

PRIMUL CONCURS 
AUTOMOBILISTIC DE 
VITEZA PE CIRCUIT

La Sf. Gheorghe — în premie- 
ră pentru acest oraș o asemenea 
manifestare sportivă de amploare
— a avut loc un concurs auto
mobilistic de viteză pe circuit 
conțind ca prima etapă (din 8) 
a campionatului republican. O 
întrecere reușită, organizată pe 
străzile din centrul orașului de 
reședință al județului Covasna 
de către filiala A.C.K., la startul 
căreia au fost 54 concurenți, din
tre care 21 începători.

Da fiecare categorie de con
curs, automobiliștii au avut, de 
străbătut 25,5 krfi (de fapt 15 
ture) pe o vreme închisă, cu 
burniță, care a influențat In 
parte întrecerile. Totuși, mii de 
spectatori (foarte disciplinați în 
respectarea măsurilor de securi
tate pe timpul curselor — spre 
deosebire de alții din diferite 
orașe ale țării) au urmărit 
dispute interesante în care cei 
mai buni au fost : începători,
1. Ion Sava (Mecanica Brașov),
2. Vasile Dochiță, 3. Toma Albu- 
lescu (ambii A.C.R. Covasna) ; 
gr. „A* — 1. M. Mina, 2. N. Bă- 
ban (ambii Politehnica Bucu
rești), 3. F. Melca (C.S.U. Pi
tești) ; gr. „A 2“ — 1. Șt. Ianco- 
vici, 2. C. Zărnescu (ambii I.A. 
Dacia Pitești), 3. M. Alexandres- 
cu (Politehnica București) ; gr. 
„C* — 1. W. Hirschvogel (C.S.M. 
Reșița), 2. C. Motoc (Politehnica 
București), 3. V. Stanoevici 
(I.N.M.T.). Clasament general :
1. W. Hirschvogel (Alfa-Sud), 2. 
C. Motoc (Renault 5 Alpin), 3. 
Șt. Lancovici (Dacia 1300) ; echipe
— 1. Politehnica București, cele
lalte nefiind clasate din diferite 
motive. De pildă I. A. Dacia Pi-

— tești, campioană, n-a avut nu
mărul de alergători cerut întru- 
clt mașina lui N. Grigoraș a a- 
vut accident tehnic (blocare a 
cutiei de viteze), iar mașina Tul 
V. Nicoară a ieșit din traseu, de 
unde a revenit cu ajutorul spec
tatorilor, lucru nepermls de re
gulament.

Sîmbătă, 24 aprilie, la Măgura- 
Buzău, are loc prima etapă a 
campionatului republican de vi
teză tn coastă. (M. FR).

„CUPA OLIMPIA”, LA 
CICLISM

Etapa a n-a a „Cupei Olim
pia* La ciclism s-a desfășurat 
ieri după-amiază pe șoseaua 
București — Alexandria, cu star
tul de la borna km. 7 și întoar
cerea din dreptul km. 47. Condi
ții de concurs, în general, bune : 
timp ușor răcoros, dar fără vînt, 
șoseaua uscată. Iată elementele 
care au determinat ca întrecerea 
să se deruleze într-un tempo 
deosebit de rapid chiar de la 
început. In mai puțin de 8 km 
de rulaj au pierdut contactul cu 
grosul plutonului nu mai puțin 
de zece rutieri, In față rulînd 
din răsputeri reprezentanții Vo
inței București (seniori și juniori)
— victorioși pe linie în prima 
etapă, C. Bonclu (STIROM), u- 
nul dintre principalii pretendenți 
In lupta pentru cucerirea trofeu
lui pus în joc de organizatori, I. 
Vintilă (Metalul Plopeni), I. Bu- 
taru și V. Constantinescu (Di
namo) și alții. Da km. 47, pluto
nul a venit compact, dar primul 
care a Întors a fost T. Drăgan 
(STIROM). In continuare s-a ru
lat la fel de susținut. Și încet, 
încet, alți și alți cicliști se pierd 
din pluton, în față rămînînd să 
ruleze dezlănțuiți C. Bonclu, I. 
Butaru, O. Celea (Voința) și C. 
Ologu (Metalul Plopeni). Aceștia 
patru au venit împreună pînă în 
apropierea sprintului final, unde
1. Butaru se desprinde șl cîștlgă 
etapa, fiind cronometrat cu 
lh 58:03, medie orară 40,800 km,
2. O. Celea, 3. C. Ologu — toți 
același timp cu învingătorul, 4. 
C. Bonciu lh 58:13, 5. I. Vintilă 
(Metalul Plopeni) lh 56:40. In 
clasamentul general după două 
etape, la seniori, conduce I. Bu
taru (3h 52:23) urmat de C. Bon
clu (3h 52:33) șl O. Celea (3h 
52:48). Etapa a n-a la juniori a 
fost cîștigată de A. Gane (Voința 
București) cu lh 58:40, urmat de 
M. Nicolescu (Muscelul Cîmpu- 
lung), O. Mitran (Voința Buc.)
— toți același timp, tn clasamen
tul generai după două etape la 
juniori conduce I. Alexandru 
(Voința Buc.) — 3h 53:25, urmat 
de Gh. Kleinpeter (Voința A- 
rad) — 3h 32:25 și I. Schneider 
(Voința Arad) — 3h 53:25. Astăzi 
are Ioc etapa a IlI-a, cursă pe 
circuit, pe strada maior Coravu 
(ora 14,30). (Gheorghe ȘTEFA- 
NESCU).

ACTIVITATEA 
COMPETIȚIONALĂ LA 

HALTERE
Incepînd de joi, Municipiul Gh. 

Gheorghiu-Dej va găzdui campio
natele naționale de haltere rezer
vate copiilor (sub 16 ani), junio
rilor mici (pînă la. 18 ani) și ju
niorilor mari (pînă La 20 de ani). 

Da întreceri vor participa peste 
300 de concurenți din 40 de aso
ciații și cluburi sportive.

Sîmbătă și duminică în locali
tatea vest-germană Donaueschin
gen din Munții Pădurea Neagră 
(unde se află izvorul principal 
al Dunării) va avea loc tradițio
nala competiție „Cupa Dunării* 
pentru seniori. Marea reuniune 
de haltere, care se desfășoară în 
fiecare an va angrena o serie 
de halterofili valoroși din Europa. 
Vor fi prezente selecționatele 
Bulgariei, Austriei, Cehoslovaciei, 
Ungariei, Iugoslaviei, României 
și R.F. Germania. Echipa țării 
noastre va deplasa un lot com
plet, la toate categoriile, după 
cum urmează : cat. muscă : Mo- 
bin Șeic ; cat. cocoș : Vasile Co- 
cioran ; cat. pană : Mircea Tuli ; 
cat. ușoară : Virgil Dociu ; cat. 
semimijlocie : Dragomir Cioros- 
lan ; cat. mijlocie : Petru Dumi
tru ; cat. semigrea : Vasile
Groapă ; cat. grea-ușoară : Mihai 
Purdilă ; cat grea : Ștefan Taș- 
nadi ; cat. supergrea Teodor 
Popa. Dotul este condus de Da- 
xăr Baroga, secretar al F.R.H.C., 
și de antrenorii Ștefan Achim și 
Ilie Ienciu.

PRELIMINARIILE „CUPEI 
ROMÂNIEI" LA HOCHEI

Da Galați și Miercurea Ciuc 
au continuat jocurile din preli
minariile „Cupei României* la 
hochei. Ceva mai echilibrate și, 
deci, mal interesante au fost in- 
tîlnirile de la Galați.

GALAȚI. în prima partidă a 
cuplajului disputat la patinoarul 
artificial din localitate Steaua a 
întrecut pe Sp. studențesc A.S.E. 
București cu 14—2 (7—1, 3—0,
4—1), prin punctele înscrise de 
Gheorghiu 4, Cazacu 2, jumătate 
2, Nistor, Ungureanu, V. Huțanu, 
Ioniță, Justinian, Popescu, res
pectiv Stoica și Neagu. A arbi
trat la centru N. Enache. In cea
laltă partidă, Dunărea a învins 
Tîrnava Odorhei cu 9—2 (1—1,
2—1, 6—0), scorul luînd proporții 
In ultima repriză. Au marcat : 
Mocanu 3, Marcu 2, Liga, Vișan, 
Bujoreanu, Raica, respectiv Pe
ter și Ban. Arbitru : Gh. Mure- 
șeanu. (T. Siriopol — eoresp.)

MIERCUREA CIUC. în general, 
partidele au fost la discreția 
formațiilor învingătoare, înregis- 
trlndu-se scoruri mari : S. C. 
Miercurea Ciuc — Metalul Ră
dăuți 24—3 (5—1, 8—1, 11—1) ; A- 
vîntul Gheorgheni — C.S.M. Su
ceava 20—1 (6—0, 6—0, 8—1) ; Di
namo București — Metalul Ră? 
clăuți 19—1 (5—OL 10—0, 4—1) ;
S.C. Miercurea Ciuc — Metalul 
IM AS A Sf. Gheorghe 6—1 (2—0, 
2—1, 2—0). Au înscris : Bogoș 2, 
Z. Nagy 2, Balogh, T. Micloș, 
respectiv Telciu. (V. Pașcanu, 
eoresp.)

★
Luînd în discuție abaterea co

misă de echipa S.C. Miercurea 
Ciuc la ultimul joc de campionat, 
cel cu Steaua, cînd jucătorii el 
s-au retras de pe teren, Biroul 
F.R. Hochei a decis :

— suspendarea pînă la 31 de
cembrie a căpitanului de echipă, 
EWd Antal și a antrenorului Zol- 
tan Czaka, care nu va avea drep
tul să conducă echipa în acest 
timp ;

— sancționarea cu un ultim a- 
vertisment public a S.C. Miercu
rea Ciuc și a secției sale de 
hochei ;

— suspendarea pe timp de 6 
etape a arbitrului de poartă 
Marcel Ilușan și pe 2 etape a 
arbitrului de centru Oprea 
Barbu.

„CUPA ROMÂNIEI" LA 
MODELISM

Programul competițiilor de an
vergură rezervate modeliștilor a 
debutat anul acesta cu concursul 
republican de aero-racheto și au- 
tomodele, dotat cu „Cupa Româ
niei**, organizat sub genericul 
„Daciadei** la Cluj-Napoca. în
trecerile de aer om odele — dfe . 
zbor liber — ca și cele de ra- 
chetomodele s-au desfășurat pe 
aerodromul sportiv de la Dezmir, 
acest leagăn al aviației clujene. 
Timp de două zile a avut loc 
aici- un adevărat miting mini-a- 
viatic, cu spectaculoase zboruri 
în curenți de pantă. Disputele la 
automodele au avut loc pe „au- 
todromul* Casei pionierilor și 
șoimilor patriei. Au participat re
prezentanți din 17 centre de mo- 
delism din țară, băieți și fete. 

Cîștigătorii, pe categorii de mo
dele : aeromodele planoare cu 
ghidare magnetică — G. Arghir 
(Cluj-Napoca), la seniori și Pe
tre Bere (Cîmpia Turzii), ju
niori ; aeromodele planoare de 
pantă, radiocomandate — Bucur 
Buta, seniori și Mihai Buta, ju
niori (ambii din Brașov) ; ra- 
ch-etomodele cu stramer — I. 
Guzu și C. Marian (ambii din 
București) ; rachetoplane — V. 
Grigorovici și V. Ciurea (ambii 
din București), rachetomodele 
machete — A. Obăgilă (Tîrgoviș
te) și D. Tonea (București) ; ra
chetomodele cu stramer, rache
toplane și machete, fete — Ma
riana Guzu (Bucureștii ; automo
dele electrice R/C — E. Szigeti 
(Timișoara) și V. Han ga (Ora
dea) ; automodele motor termic 
3,5 cmc și 7 cmc — P. Tapu, 
pilot și M. Tapu, mecanic (Bucu
rești) .

VEȘTI DIN SPORTUL 
POPICELOR

• Echipele naționale de popice 
care se pregătesc pentru Cam
pionatele mondiale de La Bmo
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petiției, Universitatea București. 
Studenții realizează, printre al
tele, și scorul record al acestui 
campionat. Nu mai poate evita 
penultimul loc nici C.S.M. Cluj- 
Napoca care se află la egalitate 
în Intîlnirea cu Medicina Timi
șoara : 4V2—(2y2~21/2» o partidă 
întreruptă, 1—1, 1—1). Echipa
„de aur“ a I.T.B.-ului a fost 
pusă în dificultate de noua pro
movată A.E.M. Timișoara care 
conduce cu 5—4. Surprinzător 
este, mal ales, rezultatul la me
sele masculine, unde timișorenii 
conduc cu 3—2, o partidă fiind 
întreruptă ; egalitate (1—1) în 
întnnirile de la mesele feminine 
și de juniori — junioare. în re
venire de formă, Calculatorul a 
Întrecut cu 6V2—3% pe Petrolul 
I.P.G. Ploiești (4 72—11/2, 1—1, 1—1), 
iar Universitatea Iași cu 5*A—3% 
pe Politehnica București, • par
tidă la mesele masculine fiind 
întreruptă (2’/2—-2V2, 1V2—IV2»
172—172). Calculatorul a cîștigat 
cu 572—4 72 întîlnirea cu Medicina 
Timișoara din runda a 7-a.

înaintea ultimei runde și dis
putării partidelor întrerupte în 
clasamentul absolut conduce de
tașat Universitatea București cu 
24 puncte de meci (57‘/3 puncte 
de partidă), urmată de A.E.M. 
cii 15 p, I.T.B. cu 13 p (ambele 
au un meci mai puțin), Calcula
torul 12 p (47), Politehnica 12 p 
(42), Universitatea Iași 12 p (41), 
Medicina 12 p (un meci mai pu
țin).

Universitatea București este 
detașată și in clasamentul cam
pionatului masculin (35V2 P) ur
mată de Calculatorul cu 3O‘/2 p și 
A.E.M. cu 26 p. Foarte strînsă 
este întrecerea în campionatul 
feminin : Medicina șl Universita
tea București 11 p, Universitatea 
Iași 10V2 P- In campionatul de 
juniori — junioare trei echipe se 
află pe primul loc cu 11 p : 
Universitatea București, Univer
sitatea Iași și Politehnica, runda 
finală anunțîndu-se decisivă.

CAMT.ONATUL DIVIZIEI 
„A" DE TENIS DE MASA
Sîmbătă și duminică s-au mai 

disputat două meciuri contînd 
pentru etapa precedentă a cam
pionatului Diviziei „A* de tenis 
de masă. în competiția feminină, 
înfrățirea Tg. Mureș a învins pe 
Spartac București cu 5—2, 5—2. 
în ziua a doua meciul a fost 
mai echilibrat decît arată scorul. 
Bucur eșten cele au condus cu 
2—0, prin Lidia Ilie și Virginia 
Popa, apoi au pierdut la limită 
celelalte 5 jocuri. Au punctat : 
Kinga Dohr (3+3), Gabriela Ba- 
lint (1+1), Margareta Boancă 
(1+1), respectiv Lidia Ilie (2+1) 
și Virginia Popa (0+1). (loan 
Păuș — coresp.).

La masculin, Sticla — C.S.Ș. 
Bistrița a învins cu 9—6, 9—6 pe 
C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc. De 
subliniat înfrîngerea lui Fejer 
de către Ciociu. Au realizat vic
torii : L. Bonțidai (3+3), I. Cio
ciu (4+3), V. Andreiouț (1+2) și
E. Toth (1+1) pentru Bistrița, 
respectiv A. Fejer (3+4), L. Nagy 
a+0), Z. Kiss (1+1) și A. Fiilop 

v. Ambele partide de dublu au 
revenit formației C.S.Ș. Od. Se
cuiesc (Fejer, Nagy).

Campionatul In sprijinul reprezentării internaționale

I ȘUTUL LA POARTĂ-ÎNAINTE DE ORICE-
I 0 PROBLEMĂ DE

S-au tras, tn etapa a 26-a, un 
număr de 189 de șuturi la poartă 
(134 gazdele, 55 oaspeții). Ra
portată la totalul celor 9 partide; 
ciira globală de mal sus repre
zintă eam 21 de șuturi de meci 
sau un șut la aproximativ 4 mi
nute regulamentare de joc. E 
mult ? E puțin ? Să ne gîndlm, 
totuși, că fotbalul nu-1 nici hand
bal, unde se joacă aproape ex
clusiv In fata celor două porțl, 
nici baschet, unde jocul se des
fășoară cu precădere sub cele 
două panouri. Fotbalul poate 
oferi faze spectaculoase, dueluri 
Interesante, chiar și la mijlocul 
terenului, de aceea să admitem, 
ca satisfăcătoare, cifra de 189 de 
șuturi la poartă, pe ansamblul 
unei etape, ținlnd seama șl de 
mal buna organizare a apărări
lor, de efortul pe plan general 
pentru evitarea golului. In pri
mul rînd.

Să vedem Insă care a fost, in 
etapa comentată, EFICACITATEA 
acestor 189 de șuturi. Aid situa
ția se schimbă, din păcate, nu In 
bine. Pentru că doar 75 de lovi
turi (cam 40 la sută) au nimerit 
spațiul porții. Șl dintre acestea 
numai 17 au scuturat plasele por
ților, ceea ce reprezintă, tot pro
centual considerat, * la sută I 
Puțin, chiar foarte puțin I De ce? 
Principala explicație constă In 
faptul că gradul de periculozitate 
a șuturilor Ia poartă este redus. 
In etapa de slmbăta trecută, de 
pildă, la un sondaj al cronicari
lor ziarului nostru, nu mal mult 
de 30 de lovituri, din totalul ce
lor 189 expediate spre poartă, au 
trecut proba de periculozitate, 
in fond, proba de CALITATE, 
care să asigure un Indice ridicat 
de eficacitate. Iată și dteva e- 
xemple mal semnificative : șutu
rile Iul C. Solomon spre vinciul 
porții lui Balaș șl cel expediat 
de Soșu, oprit, in drumul său 
spre gol, de bara transversală 
(meciul Sport club — F.C.M. Bra
șov) ; „bara* lui Slmlo- 
nov, care a șutat de la apro
ximativ 30 m șl una din
tre loviturile expediate de lorgu- 
lescu, care a șters rădăcina stu
pului din dreapta porții Iul Gir- 
joabă (partida Progresul-Vulcan 
— Sportul studențesc) ; șutul- 
bombă al lui Augustin respins 
cu mare dificultate in corner de 
Iordache (intîlnirea Dinamo — 
Steaua) ; șuturile, din lovituri 
libere, ale Iul Irimescu șl Bălăci, 
ambele de la distanță, ca șl cel 
al Iul Negrită, din acțiune, greu 
parate de Cristian (meciul Uni
versitatea Craiova — F.C. Argeș); 
lovitura liberă executată de Te- 
leșpan, care l-a pus la grea în
cercare pe Voinea (partida C.S. 
Tirgoviște — Chimia Rm. Vîlcea); 
șuturile Iul Plțurcă șl Prepeliță, 
din prima repriză a tntîinirll
F.C.  Olt — Corvlnul, care au 
fost la un pas de a-1 învinge pe 
ionlță. Șl ar mal trebui adăugat 
tot aici, la sărăcia de șuturi ne- 
perlculoase la poartă, faptul că
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CALITATE
două dintre atacurile cele mal 
productive ale campionatului nos
tru, Corvlnul (cu 54 de goluri) 
șl universitatea Craiova (cu 53 
de goluri) au expediat, împreună, 
doar două șuturi pe spațiul por
ții, ambele ale formației din Bă
nie, care, de reținut, a jucat șl 
pe teren propriu I

Firește că, față de această si
tuație, de-a dreptul Îngrijorătoa
re, se Impune și o explicație. De 
fapt, un răspuns la întrebarea : 
de ce se trage, la poartă, așa 
cum se trage, adică cu un grad 
redus de periculozitate? Impresia 
de superficialitate In execuții o 
creează, de cele mal multe ori, 
șuturile lipsite de forță șl de a- 
dresă, care nu pun nici o proble
mă portarilor, centrările Înalte In 
fața porților trimise la Intimpla- 
re, trasul la poartă, așa ca să 
fie, mal mult pentru a scăpa de 
minge și mai puțin de a forța 
golul, care nu o dată cade gra
ție hazardului.

Șl, din nou, ne Întrebăm : DE 
CE SAU DE UNDE O ASTFEL 
DE SITUAȚIE 7 Nu spunem o 
mare noutate, aflrmînd că TO
TUL ESTE O PROBLEMA DE 
INSTRUIRE. Că trasul Ia poartă, 
EFICACITATEA ȘUTULUI PLEA
CĂ DE LA CANTITATEA ȘI 
CALITATEA PREGĂTIRII JUCĂ
TORILOR. Vorbind de cantitate, 
avem In vedere numărul de exe
cuții pe ansamblul unui ciclu 
săptăminal de antrenament, care, 
faptele o dovedesc, este Insufi
cient In raport cu necesitatea 
realizării unui indice ridicat de 
periculozitate și de finalizare a 
atacurilor. In ceea ce privește 
calitatea, ne gtndlm la tehnica 
lovirii mingii cu piciorul șl cu 
capul. Da, șl cu capul, pentru 
că In noțiunea de șut la poartă 
se include șl elementul de teh
nică, destul de neglijat In fotba
lul nostru, acela al lovirii min
gii cu capul. Șl la acest ca
pitol ar trebui invocată necesi
tatea îmbogățirii repertoriului 
tehnic spre a se asigura nu numai 
precizia loviturii, cl șl surpriza, 
care nu o dată compensează forța 
redusă a șutului, aducînd, In 
situații dintre cele mal greu pre
vizibile, golul. Exemplul oferit 
de Dudu Georgescu In meciul 
de sîmbătă cu Steaua, cînd a 
trimis balonul cu capul, peste 
portarul Iordache, In plasă, ho- 
tărfnd prin aceasta șl soarta ta- 
ttlnirii, ni se pare suficient de 
edificator. La fel cum șl cele 
patru goluri marcate de fotba
liștii belgieni ta partida de luna 
trecută cu reprezentativa noas
tră, realizate dintr-un total de 
numai 8 șuturi, I dintre ele pe 
spațiul porții I Un argument ta 
plus ta sprijinul PERICULOZITĂ
ȚII ȘUTULUI, AL CALITĂȚII, 
care ne duce cu gtadul, am vrea 
șl cu fapta, la deviza : „Non 
multa, sed multum*. Puțin șl 
bun !

Mihai IONESCU

Azi, pe Stadionul Republicii

TREI SELECȚIONATE ALE DIVIZIEI „B" 
Șl RAPID, ÎNTR-UN INTERESANT CUPLAJ

Astăzi după-amiază, pe Sta
dionul Republicii din Capitală, 
se va desfășura un atractiv cu
plaj, in care vor evolua trei 
selecționate ale Diviziei „B" 
și echipa bucureșteană Rapid. 
Trialul va constitui un bun 
prilej pentru alcătuirea unei 
formații care va intîlni echipa 
similară a Iugoslaviei, precum 
și (de ce nu ?) depistării ele
mentelor susceptibile de pro
gres în vederea completării ce
lorlalte loturi reprezentative.

Iată programul, care va în
cepe la ora 16 : selecționata 
seriei I — selecționata seriei a 
Il-a (arbitri : M. Niculescu, 
FI. Brînzoi, M. Lică) ; selec
ționata seriei a IlI-a — Rapid 
București (P. Seceleanu. Gh. 
Manta, V. Constantinescu).

Antrenorii ne-au comunicat 
că vor începe partidele cu ur
mătoarele formații :

SELECȚIONATA SERIEI I : 
Liliac — Cristescu, Avădanei, 
Radu, Roman — Dîrman, Pave- 
liuc, Moga, Hanghiuc — Cojo- 
caru, Nemțeanu. Rezerve : Pa- 
raschiv, Gălan, Cașuba, Cața- 
ros, Hurloi.

SELECȚIONATA SERIEI a 
Il-a : Niculescu — Rusu, Bu-

PUBLICUL CONSTĂNȚEAN
PE PRIMUL LOC

IN „TROFEUL PETSCHOVSCHI"
După 16 de etape, situația ta 

„Trofeul Petschovsclii* — decer
nat anual de ziarul nostru celui 
mal sportiv public — este urmă
toarea :

L Constanța 9,53 ;
1. Scornlcești 9,38 ;
1. București 9,33 ;
4. Cluj-Napoca 9,36 ; 5. Arad 

9,23 ; 6—8. Bacău, Craiova și Tir
goviște 9,07 ; 9. Hunedoara 9,00 ; 
10. Rm. Vilcea 8,84 ; 11. Tg. Mu
reș 8,70 ; 12—13. Pitești șl Timi
șoara 8,53 ; 14. Petroșani 6,50 ; 15. 
Brașov 6,38. 

tufei, Barna, Dumitrescu — 
Niță, Pancu. Giugiumicâ — 
Costea, Gabel, Voicilă. Rezer
ve : Ifrim, Catrina, Croitoru, 
Petre.

SELECȚIONATA SERIEI A 
IlI-a : Raiusuli — Kis, Zare, 
Merlă, Koller — Mureșan, Sa- 
bău, Pușcaș — Dragomirescu, 
Grosu, Georgescu. Rezerve : 
Boitor, Sepi, Bălan, Buzgău, 
Ciohan I, Bocșa.

RAPID BUCUREȘTI : Mânu 
—• Popescu, Belu, Pirvu, Ad. 
Dumitru — Ion Ion, Paraschiv, 
St. Popa — Cojocaru, Iancu, 
Manea. Rezerve : I. Gabriel, 
Ispas, Tiță, Trifu, Damaschin, 
Moisev.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE SPERANȚE

Etapa a 26-a a campionatului 
echipelor de speranțe a fost do
minată de surpriza de la Scorni- 
cești, unde o pretendentă la titlu, 
Corvlnul Hunedoara, a părăsit 
terenul învinsă (1—3) în partida 
cu echipa locală F.C. Olt. Astfel, 
lupta pentru titlu continuă ta 
doi : S.C. Bacău și Universitatea 
Craiova, care sîmbătă, evoluind 
pe teren propriu, au obținut vic
torii scontate

După 26 de etape, clasamentul 
echipelor de speranțe se prezintă 
astfel :

1. S.C. Bacău 26 18 6 2 72-19 42
2. Univ. Cv. 26 18 5 3 91-19 41
3. Corvinul 26 16 3 7 70-22 35
4. Dinamo 25 15 3 5 59-25 35
5. F.C. Const. 26 15 2 9 68-29 32
6. C.S. Tirgoviște 26 14 3 9 45-39 31
7. F.C.M. Bv. 26 13 3 10 43-35 29
8. „Poli* Timiș. 26 12 3 11 45-47 27
9. F.C. Argeș 26 12 2 12 35-38 26

10. „U* Cluj-N. 25 12 1 12 4C-40 25
11. Steaua 26 8 7 11 35-50 23
12. Chimia 26 9 4 13 37-62 22
13. Sportul stud. 26 8 5 13 35-60 21
14. A.S.A. Tg. M. 26 9 2 15 30-46 20
15. Progresul-V. 26 7 5 14 37-74 19
16. F.C. Olt 26 7 3 16 35-63 17
17. U.T.A. 26 6 0 20 24-72 12
18. Jiul 26 4 1 21 18-75 ftX

ICLASAMENTELE FINALE 
ALE DIVIZIEI „B" DE VOLEI

8.

FEMIN IN
> I
14 13 1 41:12 27 ISERIA

1. Ceah. P. Neamț
2. Confecția Buc. 14 12 2 38:23 26
3. Voința Buc. 14 9 5 33:21 23 ■
4. Penic. II Iași 14 7 7 28:29 21 1
5. Prahova PI. 14 6 8 23:28 20 I
8. I.E.F.S. U. Buc. 14 5 9 27:29 19
7. C.S.Ș. Z. S-va. 14 3 11 19:36 17 ■
8. C.P. Buc. *) M 1 13 9:40 14 I

•prunct pierdut
SERIA A

prin
II-a

nepre- |

1. Calculat. Buc. 14 14 0 42: 6 28 |
2. Chimia Rm. V. 14 11 3 34:16 25 I
3. A.S.S.U. Cv. . 14 7 7 30:27 21 1
4. Chimia Tr. Mâg. 14 6 8 25:29 20
5. Chimpex II C-ța 14 5 9 18:30 19 |
6. Braiconf Br. 14 5 S 17:31 19 I
7. Spartac Buc. 14 4 10 20:33 18 1

Olimpia Metal
33 Buc.

SERIA A 
„U“ Cluj-N. 
Olimpia Oradea

3. Metalotehnlca 
Tg. Mureș

4. C.S.Ș. Explormta 
Caransebeș

5. Armătura Zalău
6. G.I.G.C.L. Bv.
7. Text. Cisnădie
8. Corvinul Deva

14

1.
2.

4 
IlI-a 
14 11 
14 10

10 17:31 18

25
24

14

7
6
5
5
5

7
8
9
9
9

28:27

24:28
22:26
23:28
23:28
18:28

21

21
20
19
19
19

DE LA MECIURI ADUNATE• Spicuiri din- 
tr-un scurt inter
viu cu arădeanul 
Gh. Vaczl (publicai 
fa atractivul pro
gram al partidei 
U.T.A. — „Poli*) I 
„Mă simt bine du
pă operația de me
nise șl sper, ca in 
curfad, să revin pa 
gazon. Este atlt de 
greu să-ți privești 
formația neputin
cios, de pe banca 
rezervelor...*. La 
Întrebarea „Ce În
seamnă U.T.A. pen
tru Vaczl ?*, el a 
răspuns : .Am op
tat pentru U.T.A. 
nu numai pentru 
că aid a jucat și 
tatăl meu. Ea a fost 
Idolul meu de cfad 
eram copil. Să nu 
se uite, doi ani am 
așteptat transferul 
de la „U* Cluj-Na
poca, pentru ară
deni, ceea ce n-aș 
fi făcut pentru o 
altă echipă...*. « 
Înaintea meciului 
de la Arad, nelip
situl spectator al 
U.T.A.-el «1 fostul 
ei antrenor Nicolae 
Dumitrescu, ____
ra : »Pe ’/ ora U 
nu mă simțeam tn 
largul meu, lncii 
mi-am zis că astăzi 
nu voi yeni la sta
dion. Pînă la urmă, 
n-am rezistat ten-

joc fără Încuviința
rea arbitrului se 
sancționează cu car
tonaș galben. In 
min. 23 al jocului 
de la 
Stanca 
reintrat pe gazon — 
după ce fusese ac
cidentat șl scos în 
afara spațiului de 
joc — fără să cea
ră Încuviințarea 
conducătorului par
tidei, M. stoeneseu. 
Cu 3 minute mai 
devreme, Sava (C.S.) 
executase un cor
ner din afara spa
țiului regulamentar. 
Dacă se marca gol? 
Și ..................
au,

t»țlel...“. La sfîrșl- 
tul partidei, ctad ta
bela de marcaj In
dica 0—0, omul care 
a creat 
„legendă 
ord* șl 
perpelit 
meciului--- ----
tehnica era trist șl 
răvășit. Aproape că 
vorbea singur: „Fă
ră valori 
jucători 
fotbalul 
vorbă 
La ___
mațlllor de craini
cul stadionului Mu
nicipal din Cluj-Na- 
Soca, numele lui 

ai(5nl a fost ur
mat de puternice 
aplauze, o răsplată 
a golului marcat de 
Internaționalul tîrg- 
mureșean, fa parti
da cu Bulgaria. B0- 
Idnl a confirmat șl 
sîmbătă că se află 
fa formă, fiind de 
departe cel mai 
bun jucător de pe 
teren • 
debut tn 

timișoreanul 
Este al 

fa

frumoasa 
cu Feyeno- 

care s-a 
tot timpul 
cu Poli-

și fără 
cu... cap, 
rămîne o 

goală...* • 
anunțarea for-

Vamanu. 
antrenorul 
l-a menținut în for
mație, înlocuindu-1 
pe Movilă, un 
năr mijlocaș 
s-a detașat 
clarviziune șl 
turi foarte puterni
ce. • F.C.M. Bra
șov a avut sîmbătă 
la "bacău o evoluție 
de ansamblu foar
te slabă. E drept că 
doi jucători titulari 
au lipsit din forma
ție (Naghi, suspen
dat, și Marinescu, 
care fiși satisface 
stagiul militar, chiar 
la Bacău ! ! I), dar 
ceilalți componenți 
aî echipei ce au 
făcut 7 • în parti
da de la Tîrgoviș- 
te, jucătorii Chi
miei au comis 37 
de faulturi, Iar cei 
ai formației gaz
dă, 12. Rezultatul 
celor 49 de faul
turi (unele grosola
ne) 7 Doar un car
tonaș galben ! • 
Se știe că intrarea 
unui fotbalist în

Curios, 
Vătafu

— recordmanul car
tonașelor 
Simbătă, 
plteștean 
al 8-lea 
galben 
campionat, 
care va sta pe tușă 
4 etape. Adăugta- 
du-le și pe cele e- 
fectuate ptaă acum, 
ajungem la un to
tal de 10 etape de 
suspendare. • Pa
tru meciuri fa 24 
de ore I Perfor
manța aparține an
trenorului federal 
Cornel Drăgușin, 
care, datorită ariei 
de selecție restrinse 
pentru lotul de ti
neret, șl-a propus 
să urmărească cit 
mal multe echipe. 
Așa Incit, simbătă 
dimineața, a urmă
rit jocul de speran
țe Dinamo—Steaua, 
după-amiaza, cu
plajul inter-bucu- 
reștean, iar, dumi
nică dimineață, s-a 
deplasat la un meci 
din Divizia „C“ Da
nubiana — Dinamo 
Victoria. Cînd exis
tă preocupare, exis
tă, deci, și timp ! 
• încă un cavaler 
al fluierului a de
butat ca „central*. 
Este vorba de bucu-

galbene, 
fundașul 

a primit 
cartonaș 

din acest 
pentru

li
căre 
prin 
șu-

Tirgoviște, 
(Chimia) a

reșteanul P. Sece
leanu, care, condu
cted medul F. C. 
Constanța — Jiul, 
s-a achitat bine de 
sarcina încredlnța- 

dedzllle sale 
prompte și

corecte • După 
mai multe zile de 
spitalizare, antre
norul Hașoti a re
venit sîmbătă la 
conducerea echipei 
de pe litoral. Îna
poierea Iul a co
incis cu un joc a- 
plaudat 
prețioasă
• Intr-o Îngrijoră
toare criză de for
mă se află mijlo
cașul băcăuan Va- 
manu, cel care a 
făcut parte el din 
lotul reprezentativ 
de tineret. Lipsit de 
forță șl rezistență, 
Vamanu 
marcat 
trări 
tare, 
meroase
Lipsa de pregătire 
îșl pune amprenta 
pe comportarea lui

și cu o 
victorie. greșelile mici, 

uneori, mari 
implicații. • în me
ciul F. C. ~" 
Corvinul 
cornerelor 
8—5 șt nu 6—1, așa 
cum dintr-o eroare 
a apărut la caseta 
tehnică a fatllnirii. 
Ceea ce scoate în 
evidentă, desigur, 
prezența destul de 
activă fa atac a 
oaspeților, deficitari 
fașă la capitolul 
eficacitate.

F. Olt — 
raportul 
a fost

s-a... re- 
prin in- 

neregulamen- 
comlțfad nu- 

taulturi.
Un nou 

Divizia

14
14
14
14
14

MASCULIN 
SERIA I

14
14
14
14
14
14
14
14

1. Relonul Săv.
2. Viit. Bacău

Spartacus Br. 
Steaua II Buc. 
Prahova PI. 
I.O.R. Buc. 
I.C.I.M. Bv. 
Met. Suceava

SERIA
Rapid Buc.

2. Carpați Rm. V.
3. Electra Buc.
4. PECO Ploiești
5. Metalul Huned.
6. SARO T-viște
7. Vulcan Buc.
8. Electrop. Cv.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3
3
4
6
9
9

10
12

38:11 25 
33:16 25
33:22 24 
28:20 -22
22:32 19 
21:32 
21:34
10:39

19
18
16

1.

11
11
10

8
5
5
4
2

A n-a
14
14
14
14
14
14
14
14

37:14 
28:21 
30:23 
26:25 
23:28 
23:29 
23:31 
15:34

25
22
22
21
20
20
19
17

decla- wA- :
Lehmann.
62-lea debutant 
actuala ediție dln- 
tr-un total de 401 
jucători folosiți de 
cele 18
.A- •

„SOLISTUL**, SUPĂRAT PE „ORCHESTRA** ?
divizionare 
Bărbulescu Așadar, U.T.A. a

11
8
9
7
6
6
5
4

• Electra (retragere din teren) 
șl Electr oputere (neprezentare) 
au pierdut cîte un punct.

ADHIN1STRAT1A DE STAI L010 PRONOSPORT IMOR'ItAZA

tare.

SERIA A IlI-a
1. Motorul B. M. 14 14 0 42: 4 28
2. „U« Cluj-N. 14 10 4 32:19 24
3. Voința Alba I. 14 7 7 28:25 21
4. Oțelul Oraș 

Dr. P. Groza 14 7 7 25:26 21
5. Electromureș 

Tg. Mureș 14 7 7 23:26 21
6. Voința Viet. Z. 14 5 9 22:29 19
7. Voința Beiuș 14 4 10 17:32 18
8. Met. Bistrița •) 14 2 12 11:39 15

•) Punct pierdut prin neprezen-

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 APRILIE. 
Cat. 1 (13 rezultate) : 1 variantă 
100% autoturism „Dacia 1300“ șl

variante 25% a 17.500 lei ; cat.
2 (12 rezultate) : 12 variante 100% 
a 2.978 lei șl 337 variante 25% a 
744 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 
260 variante 100% a 288 lei șl 
4.938 variante 25% a 72 lei. Re
port cat. 1 : 28.825 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ de la cat. 1, a 
fost obținut de VIȘAN RADU 
din București.
• PROCURAȚI DIN TIMP

BILETELE ! • Agențiile Loto-
Pronosport mai pot elibera doar 
astăzi bilete de participare la 
tragerea obișnuită Loto de vi-

neri 23 aprilie 1932. Frecvența șl 
valoarea ridicată a ciștlgurilor 
In autoturisme și mari sume de 
bani, care răsplătesc cu regula
ritate perseverența și inspirația a 
tot mai numeroși partlclpanțl 
constituie cea mal bună invitație 
de a Încerca să obțineți și dv. 
succese asemănătoare la trage
rea din această săptămînă • In 
aceste zile continuă vlnzarea bi
letelor pentru tragerea Loto 2 
de duminică 25 aprilie 1982. JU- 
CAȚI DIN TIMP NUMERELE 
PREFERATE !
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES de astăzi, 21 a- 
prllie 1982, se televizează In di
rect inceplnd de la ora 17,40.

_______  _ . mai pierdut 
un 'punct acasă, tocmai 
cfad nu se aștepta. Era la mi
nus doi ta „Clasamentul ' '
nulul* și privea ta perspectivă 
la mal bine. La sfirșltul medu
lui cu ^oli*, o parte a publi
cului s-a supărat pe arbitrul 
tatîlniril, udtînd (de ce T) că e- 
chipa favorită mal pierduse la 
Arad tacă cfad mari puncte 1 Se 
uită insă că ‘ "
nu---- —---------- - . .
că nu are individualități șl că 
aricite eforturi ar depune Du- 
cadam, BItea, Kukla, Blrmler, și 
chiar Giurgiu, soarta unul meci 
se decide ta careul advers, — 
colo unde „alb-roșli“ nu 
găsesc „chMa-goluIul*. 
inimoșii antrenori Ion 
și Silviu Iorgulescu se confrun
tă șl cu o criză de efectiv, 
Vaczl șl Csordaș lipsind, de mal 
multă vreme, din cauza unor 
operații de menise.

atunci

adevă-

formația textl.listă
are un „dirijor* îh echipă,

a- 
prea 

Sigur, 
Pătrașcu

efectiv.

mal fost ceva sîmbătă :
1 __',ipei“ (Coraș) a ju- 

---- că ar fi fost supărat 
i ori, 

pe stin
să dea 
driblfad 

limpezea 
7 la un

Și a
„solistul-echțpei* 
cat de paref 
pe formația sa. De cîteva 
el a pătruns impetuos, -- 
ga, dar s-a încăpățînat 
pasa înapoi de gol,

* ’ adversarulcînd
Mai mult, în min 
făcut de Murar (și fluie-fault ____  — ____

rat de arbitrul R. Petrescu), Co- 
raș a replicat (cînd jocul era 
oprit) șl a primit cartonaș gal
ben ; putea fi, chiar eliminat 
din teren. A adunat, astfel, pa
tru asemenea cartonașe șl, acum, 
va sta pe tușă două etape, toc
mai cînd echipa U.T.A. are mare 
nevoie de el I Mușat, Tisa, Cura 
și Urs au avut prea puține rea
lizări și, atunci, cu greu s-ar 
fi putut obține mal mult în a- 
cest tradițional derby cu stu
denții timișoreni.

Stelian TRANDAF1RESCU

3
4

I
7 7 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



ROMANIA-BULGARIA 177-166, 
LA ÎNOT JUNIORI

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE

în întrecerea cu selecționata 
de juniori a Bulgariei desfă
șurată la Toibuhin (bazin de 25 
m), tinerii înotători români au 
cîstigat cu ITt—lW, ncupînd 
locul I în 18 probe (din 29) și 
au stabilit 8 noi recorduri na
ționale. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut Anca Pătrăș- 
coiu, Teodora Hauplricht (8:49,5 
la 800 m liber), Cristian Pon
ta, Eugen Nan. Laurcnțiu Ta- 
che și Iuliu Follert.

Rezultate tehnice. Feminin — 
800 m liber : T. Hauptricht (R) 
8:49,5 — rec. senioare și juni
oare ; E. Palencsar (R) 9:16,5 ; 
100 m liber : A. Pâtrășcoiu (R) 
60,3 ; Staikova (B) 62,1 ; E. 
Vasile (R) 62,4 ; 100 tn bras 1 
Țvetanova (B) 1:16,7 ; Gălă-
tescu (R) 1:19,9 ; G. Baka (R) 
1:20,2 ; 200 m spate : Pâtrășcoiu 
2:17,8 ; Gospodinova (B) 2:20,2 ; 
Lung (R) 2:26,8 ; 200 m mixt : 
Lung (R) 2:27,7 ; Baka (R)
2:28,0 ; 4 X 100 m liber :

TURNEUL DE TENIS 
DE LA PORTOROZ
BELGRAD, 20 (Agerpres). 

în sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Portoroz, 
în proba de dublu perechea 
română Laurențiu Bucur și Li- 
viu Mancaș a întrecut cu 6—3, 
7—5 cuplul Gut, Kiss (Unga
ria). iar la simplu : Wimmer 
(Austria) — Mancaș 6—2, 6—2, 
Savici (Iugoslavia) — Dumitru 
Hărădău 7—5, 6—3, Zivojino- 
vicl (Iugoslavia) — Ekwall 
(Suedia) 5—7, 6—1, 6—2, Bu- 
llevici (Iugoslavia) — Spang 
(RFG) 1—6, 6—2, 7—5.

C. £ DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag I)

din sportive cu o mare ex
periență internațională, cu o 
valoare bine cotată în „top"-u- 
rile european și mondial, cum 
sint cele ale Ungariei — fina
listă la aceste campionate —, 
Cehoslovaciei și, am adăuga, 
Finlandei, cu prestații meritorii 
în ultimii ani. Neînvinsă în 
gtupă. echipa noastră a jucat 
în semifinale cu formația R.F. 
Germania, a doua clasată în 
cealaltă grupă. Au cîștigat ad
versarele, cu 3—-2, după 5 se
turi care au durat mai bine de 
două ore.

Ambele echipe au abordat 
meciul cu emoții, dată fiind 
miza mare. Mai bine cotate și 
dispunînd de materiale deose
bite. cu mare eficiență in joc, 
sportivele din R.F. Germania 
plecau favorite. Dar fetele 
noastre au opus o rezistență 
dirză, s-au bătut, cum se spu
ne. așa că rezultatul final le-ar 
fi putut surîde si lor. mai a- 
les dacă Eva Ferenczi ar ft 
reușit să-și adjudece o par
tidă de simplu. A început Eva, 
cu Kristine Kruger, la car» a 
pierdut cu 1—2 (19, —9, —15). 
Urmează Olga Nemeș cu 
Ursulla Hirschmfiner-Kami- 
suru. Cu un joc viguros, bina 
orientat tactic, micuța noastră

Hasan Zahlr, Bd. Republicii 
ar. n — Constanfa. „Fiind un 
pasionat statistician de fot
bal m-ar Interesa : care este 
primul golgeter in ierarhia 
mondială șl în cea euro
peană”.

„Pînă deunăzi, presa mon
dială l-a considerat oa golge- 
terul nr. 1 al lumU pe Pele 
(Edson Arantes do Nascl- 
mento). Recent, însă, statis
ticienii brazilieni au descope
rit, în arhivele federației de 
specialitate, un alt fotbalist 
„carioca” avlnd la activ mal

ATLETISM • Tradiționalul ma
raton de la Boston a revenit a- 
lergătorulul american Alberto 
Salazar cu timpul de 2.08.53,0, 
urmat de John Lodwlck 2.12:01,0, 
Bill Rodgers 2.12:13,0, Kjell Stahl 
2.12:46,0. întrecerea feminină a 
fost cîștigată de vest-germanoa 
Charlotte Teske în 2.20:33,0.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Sao Paulo a fost cîștigat 
de reprezentativa Braziliei. In 
finală aceasta a învins Cehoslo
vacia cu 10»—78 (53—32). Pentru

România 4:08.8 — rec. junioa
re ; 200 m liber: Hauptricht
2:08,3 ; E. Vasile 2:12,2 ; 100 m 
spate : Pâtrășcoiu 63,3 ; Gospo
dinova (B) 66,2 ; 100 m flutu
re : Gospodinova (B) 64,9 ; E. 
Vasile 66,2 ; G. Baka 68,1 ; 400 
m mixt : Pâtrășcoiu 4:59,4 ; 
Baka 5:07,3 ; 4 X IM m mixt : 
Bulgaria 4:31,5 ; România 
4:32,0 — rec. jțmioare ; 400 m 
liber ; Hauptricht 4:27,9 ; Pa
lencsar 4:35,6 ; 200 m bras :
Tvetanova 2:44,4 ; Lung 2:46,0 ; 
Gălătescu 2:56,5 ; 200 m flutu
re : Pâtrășcoiu 2:23.2 — rec. ju
nioare ) Baka 2:24,7;

Masculin — 200 m li
ber : Georglev (Bulgaria)
1:56,0 ; Kocanov (B) 1:59,1 ;
Ponta (R) 2:02,8 ; 100 m bras : 
Nenov (B) 67,4 : Ivanov (B) 
67,8 ; Follert (R) 68,4 — rec. 
juniori ; 290 m spate : Tache 
(R) 2:10,9 ; Danailov (B)
2:11,6 ; 400 m mixt : D. Petrea 
4:47,7 ; Nenov 4:52,6 ; Ponta 
4:52,7 ; 4 X 200 m liber : Bul
garia 8:09,3 ; România 8:18,2 ; 
1500 m liber ; E. Nan (R) 
16:13,4 ; Dimitrov (B) 16:38,1 ; 
B. Nan (R) 16:42,8 ; 100 m spa
te : Tache 61,8 Draganov (B) 
62,0 ; 100 m fluture : Laskov
(B) 60,9 ; Băcuieți (R) 61,4 ; 200 
m mixt : Ponta 2:14,5 — rec. 
juniori ; Petrea 2:15,0 ; 4 X 100 
m liber: Bulgaria 3:39,6 ; 
România 3:50,2 — rec. juniori ; 
400 m liber : Kocanov 4:07,5 ; 
Dimitrov 4:10,8 ; E. Nan 4:12,0 ; 
200 m bras : Nenov (B) 2:31,3 ; 
Follert (R) 2:26,5 a fost desca
lificat ; 200 m fluture : Ponta 
2:11,8 ; Petrea 2:13,1 ; 100 m
liber : Ivanov (B) 53,3 ; Stoinov 
(B) 55,3 ; Tache 55,7 ; 4 X 100 
m mixt : Bulgaria 4:05,1 ; 
România 4:07,9. Clasament ge
neral : România — Bulgaria 
177—166 (la fete 99—65).

sportivă cîștîgă în trei seturi: 
2—1 (16. — 20, 12). Dublul nos
tru e din nou imbatabil și a- 
duce avantajul de partea e- 
chipcj României : 2—1, prin 
victoria cu 2—0 (19. 17). Dar 
Eva nu poate trece nici de 
Kamizuru. deși conduce în 
primul set cu 19—16! Ferenczi
— Kamizuru 0—2 (—19. —14)
șl 2—2 scor general. Micuței 
Olga îi revine sarcina să „scoa
tă" cel de al treilea punct 
necesar victoriei, dar Krilger, 
ajutată și de paletă, „taie" in
credibil și stăvilește avîntul 
reprezentantei noastre : 0—2
(-15. —11).

în cealaltă semifinală. Un
garia — Anglia 3—2, așa in
cit echipa noastră a ju
cat apoi pentru locurile 3—-4, 
ambele formații fiind meda
liate cu bronz.

în partida pentru stabilirea 
locurilor 3—4 în clasamentul 
europenelor, deci cu o miză 
simbolică. Anglia — avînd în 
formație pe multipla campioa
nă europeană Jill Hammersley
— nu a avut o misiune ușoară 
tn fata fetelor noastre, mar
cate totuși nu numai de dife
rența de experiență competlțio- 
nală. cî sî de marele efort fi
zic șl psihic reclamat de parti
dele susținute pînă aici. Iată șt 
motivul pentru care tn cele din

PELE NU DEIINE RECORDUL EFICACITĂȚII?
multe goluri declt P<dă. M 
este Artur Friedenreich (năs
cut tn 18»1 șl decedat în 
1969), oare • avut o carieră 
fotbalistică neobișnuit de lun
gă (aproape 40 de ani). In 
această perioadă el a marcat 
1329 de goluri I Statisticienii 
recunosc faptul că această ci
fră este greu controlabilă, 
pentru că se pare, ea Include 
șl puncte marcate în me
ciuri neoficiale (jocuri de
monstrative, care, în acea 
perioadă, erau foarte frec
vente în Brazilia, cu scopul 
popularizării fotbalului tn a- 
ceastă țară). în schimb, da
tele despre Pele slnt exacte.

• TELEX • TELEX 0 TELEX 0 TELEX 0
locul 3, S.U.A. — Uruguay 
105—104.

HANDBAL O In „Cupa cupe
lor” echipa masculină Dukla 
Praga a învins cu 23—19 (13—9) 
formația islandeză Throttu Reik- 
javlk șl s-a calificat tn finală. 
• în finala masculină a C.C.E. 
s-a calificat echipa TSV Otmar St. 
Gallen care a întrecut, tn meci 
retur, cu 18—17 (5—8) formația
vest-germană TV Grosswallstadt I

(Urmare din pag 1)

obține victoria prin descalifi
carea lui Kopas (min. 4,40), e- 
vldent pasiv. Cu acest succes, 
I. Matei s-a clasat pe locul 2 
in seria sa. intrind în lupta 
pentru medalia de bronz, ală
turi de bulgarul A. Komcev. 
Ion Tecuceanu a fost învins la 
puncte de campionul european 
de la Gdteborg. R. Swierad 
(Polonia) și s-a clasat pe locul 
4 în grupă.

Speram, sincer, o comporta
re la nivelul experienței și va
lorii sale din partea lui Ștefan 
Rusu, care sâ-i aducă victoria 
în fata polonezului A. Supron, 
sportiv pe care l-a învins de 
aproape 20 de ori în îndelun
gata lor carieră sportivă. Dar, 
în concurs, lucrurile au stat cu 
totul altfel. Campionul olimpic 
de la Moscova (e drept, tre
cut la o categorie superioară 
de greutate) a evoluat lipsit de 
hotărîrea care îl caracteriza, 
n-a reușit nici o acțiune teh
nică. în timp ce Supron (și el 
urcat la o categorie superioa
ră de greutate) a realizat 4 
puncte tehnice, cîștigînd parti
da șl primul loc în grupă. în 
urma ' acestei înfrîngeri, Rusu 
s-a clasat pe locul 3 în serie, 
urmînd să lupte pentru locu
rile 5—6... Nici Ivan Savin n-a 
reușit să obțină succesul care 
l-ar fi menținut în lupta pen
tru medalii. El a cedat la punc
te (6—14) în fața iugoslavului 
P. Ilici și s-a clasat pe locul 3 
tn grupa sa.

în reuniunea finalelor, pri
mul dintre sportivii români 
care a Intrat pe salteaua de 
concurs a fost tînărul debutant 
Marian Ștefan (52 kg). Deși a- 
vea în față un adversar cu o 
impresionantă „carte de vizi
tă", reprezentantul nostru a în
ceput lupta curajos și a luat 
conducerea la puncte (3—0), a- 
nunțînd o mare surpriză. Spe-

urmă Anglia a cîștigat, dar cu 
multe emoții. Rezultate : Fe
renczi . — Hammersley 1—2 
(—15, 13. —10) ; Nemeș — Ca
role Knight 2—0 (16, 19) ! ;
Ferenczi, Nemeș — Hammers
ley. Jarvis 0—2 (—10, —16), Ne
meș — Hammersley 1—2 (—11, 
18. —16) și deci 3—1 pentru 
Anglia.

Rezultate din grupe, feminin : 
Anglia — U.R.S.S. 3—9, R.F. Ger
mania — Olanda 3—1, Suedia — 
Iugoslavia 3—1, Bulgaria — 
Franța 1—3, Ungaria — Ceho
slovacia 3—2. Scor corect Anglia
— R.F. Germania 3—1 ; masculin:
Cehoslovacia — Suedia 5—1,
Anglia — Austria 5—1, Polo
nia — Danemarca 5—2, Unga
ria — Iugoslavia 5—2, U.R.S.S. — 
R.F. Germania 3—5. Bulgaria — 
Franța 1—5. Meciuri semifina
le, feminin : Iugoslavia — Fran
ța 3—2, Olanda — Bulgaria 3—1, 
Suedia — Finlanda 3—1, U.R.S.S.
— Cehoslovacia 3—0, Anglia — 
Ungaria 2—3 ; masculin : Austria
— U.R.S.S. 2—5, Danemarca — 
Bulgaria 1—5, Polonia — R. F. 
Germania 4—3, Anglia — Franța 
5—4, Suedia — Ungaria 3—5, Ce
hoslovacia — Iugoslavia 5—3.

Alte rezultate : feminin — lo
curile 5—6 : U.R.S.S. — Suedia
3—0 ; 7—8 : Cehoslovacia — Fin
landa 3—0 ; 9—10 : Iugoslavia — 
Olanda 3—1 ; 11—13 : Bulgaria —
Franța 3—1 ; masculin : 3—4 : 
Iugoslavia — Suedia 5—3; 5—4 : 
Anglia — R.F.G. 5—8 ; 7-4: Fran
ța — Polonia 5—1 ; 9—10;
Bulgaria — U.R.S.S. 5—4 ; li
lt : Danemarca — Austria 5—1.

Miercuri este zl liberă. Iar jot 
încep probele Individuale.

Intre 7 septembrie 1956 șl I 
octombrie 1974, în 1254 de me
ciuri jucate tn echipe brazi
liene, Pele a înscris 1216 go
luri. Apoi, el și-a continuat 
activitatea la formația „Cos
mos” — New York, pînă la 
1 octombrie 197T, unde în 109 
jocuri a mal semnat alte 69 
de puncte. In total deci, tn 
21 de ani, Pele a înscris 1281 
goluri 1

în Europa recordul goluri
lor este deținut de austriacul 
Franz „Bimbo” Binder (su
pranumit „tunarul”), oare în 
perioada 1930—1950, în 756 me
ciuri a înscris 1006 goluri”.

Ion OCHSENFFLD

ȘAH • Campionul mondial A- 
natoli Karpov a susținut în An
glia, la Chichester, un simultan 
la 25 de mese cu componențil e- 
chipei de Juniori a Angliei. Kar
pov a cîștigat 11 partide, a re
mizat 10 și a pierdut 4. Printre 
învingătorii săi a fost și elevul 
Edward Lee, tn vlrstă de 14 ani, 
un autentic talent al șahului.

TENIS • După turneul de la 
Los Angeles situația la zl în 

riat, parcă de o asemenea 
reușită Ștefan a comis cîteva 
greșeli, oferindu-1 Iul Pașaian 
posibilitatea să egaleze și să 
îâ conducerea la puncte. Aju
tat șl de un arbitraj părtinitor, 
sportivul sovietic și-a mărit 
substanțial avantajul Ia puncte 
(18—6) și a cîștigat întîlnirea. 
Oricum, tînărul Marian Ștefan, 
ca și Ștefan Negrișan (șl alți 
tineri din noua formație a 
României) s-au dovedit spor
tivi ambițioși, talentați, în 
care se poate pune bază in vi
itoarele mari competiții.

în disputa pentru locurile 
5—6, Ștefan Rusu (74 kg), a 
avut un meci mai greu decît 
se aștepta, cu • bulgarul L Șo- 
pov. El a obținut, totuși, o vic
torie la limită, clasîndu-se pe 
locul 5. poziție care nu cores
punde cu posibilitățile acestui 
talentat sportiv.

Celălalt reprezentant al ță
rii noastre care era angajat di
rect în lupta pentru medalia

„CUPA DIANA" LA POLO JUNIORI 
bad nafîlu — gulgclcrul tompclllid

La primul ei test din actualul 
sezon -Cupa Diana”, desfășurată 
la Sofia — echipa de polo ju
niori a României a ocupat locul 
III după formațiile U.R.S.S. 
(campioană mondială) șl Spaniei 
(campioană europeană). Iată șl 
rezultatele obținute de sportivii 
români : 5—5 cu U.R.S.S., 10—10 
cu R. F. Germania, 9—6 cu Bul
garia, 9—4 cu Bulgaria (B), 11—14 
cu Spania, 14—4 cu Grecia șl 8—7 
cu Cehoslovacia. De la antreno
rul federal Anatoi Grlnțcscu am 
obținut șl cîteva amănunte :

-Comportarea echipei noastre 
poate fi considerată mulțumitoa
re. In meciul cu campioana 
mondială am fost conduși cu
4—3 șl 5—3, dar echipa română 
a reușit să egaleze cu un .mi
nut înainte de final. A fost, 
dealtfel, singurul punct pierdut 
de campionii lumii în acest tur
neu. Șl în jocul cu R. F. Ger
mania, o echipă robustă, cu ju
cători înalțl, am fost conduși 
cu 6—4, 10—9 șl am egalat dnd 
mal erau 89 de secunde de joc.

NOUL PREȘEDINȚI
AL COMITETULUI OLIMPIC

FRANCEZ
Noul președinte al Comitetu

lui olimpic francez este Nelson 
Pailiou, care succede în a- 
ceastă funcție lui Claude 
Collard. în vîrstă de 58 de ani, 
Nelson Pailiou a fost preșe
dintele federației de handbal, 
din anul 1964. Din 1971 a de-. 
ținut funcția de vicepreședinte 
al Comitetului olimpic francez.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
HELSINKI, 20 (Agerpres). 

în cea de a 4-a etapă a cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheață — grupa „A". se
lecționata URSS a învins cu 
scorul de 9—1 (6—0, 0—1, 2—0) 
formația Finlandei, iar Ceho-

CAMPIONATE
R.F. GERMANIA (Ct a 38-a) 1 

Eintracht Frankfurt — Bayern 
MUnchen 4—3 ; Hamburg — Bie
lefeld 3—1 : KOln — Leverkusen
5—3 : Stuttgart — Bochum 3—9. 
Clasament : 1. Hamburg — 38 p;
2. Bayern MOnchea — 37 p ; 3. 
F.C. KBln — 37 p.

AUSTRIA (et. a 29-a) : Rapid— 
Sturm 2—1 ; Austria Salzburg — 
L.A.S.K. 1-4 ; Admira Wacker — 
Sport Club Vlena 9—9 ; A.K. 
Graz — Innsbruck 9—1 ; Voest 
Linz — Austria Viena 9—9. Cla
sament : 1. Austria Vlena — 38 p,
2. Rapid — 38 p ; 3. Admira — 
32 p.

POLONIA (et. a 26-a) : Wroc
law — Chorzow 2—0 ; Sczeczin — 
Widzew Lodz 1—1 ; Zagleble 
Sosnowiec — Legla 0—0. Clasa
ment : 1. Wroclaw — 38 p ; 2. 
Widzew — 34 p ; 3. Legla — 30 p.

„Marele Premiu FILT” : Connors 
1230 p, Vilas 975 p, Lendl 635 p, 
McEnroe 525 o • Turneu femi
nin la Amelia Island (Florida) : 
Claudia Kodhe — Virginia Wade 
7—6, 6—4, Kathy Rinaldi — Laura 
Dupont 6—1, 6—2, Pam Casale — 
Barbie Bramblett 6—2, 6—1 • Ca
lificări pentru turneul de la Las 
Vegas : Borg — Amaya 6—2,
6—4, Case — Tenner 6—3, 6—1,
Alexander —-Agasi 6—3. 6—2, 
Tom Gullikson — Fitzgerald 7—6.
6—3, Mayotte — Krishnan 7—6. 
6—3.

de bronz. Hie Matei (90 kg), a 
luptat hotărit cu bulgarul A. 
Komcev, dar n-a reușit să-4 
depășească. El a fost învins la 
puncte (1—6) și s-a clasat pa 
un merituos loc 4, la prima sa 
participare înte-o competiție 
continentală, Ivan Savin (+100 
kg) și el pentru prima oară la 
echipă la această categorie, a 
fost învins prin tuș (min. 2,51) 
de către ungurul J. Rovnyai și 
s-a clasat pe locul 6.

Iată primii trei clasați la ulti
mele 5 categorii : 53 kg : 1. B. 
Pașaian (U.R.S.S.), 2. M. ștefan 
(România), 3. R. Kierpacz (Po
lonia) ; 63 kg : 1. R. Nasibulov 
(U.R.S.S.), 2. P. Kirov (Bulga
ria), 3. I. Toth (Ungaria) ; 7* 
kg : 1. A. Supron (Polonia), 2. 
R. Talrot (Suedia), 3. K. Kasap 
(Iugoslavia) ...5 Șt. Rusu (Româ
nia) ; 90 kg : 1. I. Kanighin 
(U.R.S.S.), 2. Fr. Andersson (Sue
dia), 3. A. Komcev (Bulgaria), 
4. I. Matei (România) ; 4-100 l'j; : 
1. N. Dinev (Bulgaria), 2. P. luci 
(Iugoslavia), 3. E. Artluhin 
(U.R.S.S.), 6. I. Savin (România).

In partida cu rapizii pololștl spa
nioli, portarul Diaconu, care a 
avut mal multe evoluții apre
ciabile nu a mal reușit să ape
re o serie de șuturi de la dis
tanță șl de la scorul de 7—7 
adversarii s-au desprins. Din e- 
chlpa noastră s-a impus Vlad 
Hagiu, cel mal bun atacant al 
turneului, golgeterul competiției 
(25 goluri). Bine au jucat și Că
tălin Molceanu, Florin Ardeleana 
și, în parte. Sorin Diaconu. Din
tre ceilalți jucători folosiți doar 
Roberto Pantea, Emil Tătaru și 
Daniel Ghiță se apropie#- ’:țin de 
valoarea celor citați mal sus. tn 
ansamblu, echipa mal are des
tul de mult de lucrat pentru a 
justifica pretențiile la o medalie, 
în vară, la campionatul euro
pean de la Varna”.

EXPOZIȚIE ITINERANTA 

„CAMPIONI AI SPORTULUI*'

WASHINGTON (Agerpres). — 
In Statele Unite a fost inaugurată 
recent » expoziție Itinerantă, in
titulată „Campioni al sportului”, 
consacrată unor mari sportivi. 
Expoziția, deschisă de președin
tele Ronald Reagan, va parcurge, 
într-un an, întreg teritoriul S.U.A. 
Ea cuprinde o serie de obiecte, 
precum mănușile cu care Cassius 
Clay a devenit pentru prima dată 
campion mondial, patinele Sonjlel 
Henje, • statuie in bronz a cele
brului baschetbalist Wilt Cham
berlain, medaliile atletei Wilm» 
Rudolph șl ale înotătorului Mark 
Spitz, bilete de intrare, tablouri 
dedicate sportului etc.

slovacia a întrecut cu 6—0 
(3—0, 1—0, 2—0) echipa State
lor Unite. Celelalte rezultate : 
Canada - ■ A. F. Germania 7—1 
(3—1, 3—0, 1—0) și Suedia — 
Italia 5—3 (2—1, 2—1. 1—1),

ȘTIRI • REZULTATE
• In prima „manșă” a semifi

nalelor C.E. de tineret, la Glas
gow, Anglia a învins cu 1—9 
(1—9) Scoția. A marcat Garry 
Thompson (mln. 49).
• Azi au loc meciurile retur 

ale semifinalelor cupelor euro
pene. oare vor desemna finalis
tele actualei ediții.
• Federația scoțiană a luat ini

țiativa de a crea un cadru spe
cial partidelor rezervate fotbaliș
tilor de pînă la 12 ani. Pentru 
competițiile „piticilor” au fost 
amenajate terenuri mai reduse 
ca dimensiuni (64 X 45 m), cu 
porțl, de asemenea, mai mici 
(1,83 înălțime și 4,88 lungime), 
echipele fiind formate din șapte 
jucători. Totodată, o serlș de 
modificări ale regulamentului 
(desființarea ofsaidului, repune
rea de la margine cu piciorul) 
permit tinerilor jucători o mal 
pronunțată libertate asupra însu
șirii tehnicii de bază a jocului.
• Revista vest-germană „Ki- 

ker” a stabilit pe cei patru ju
cători de „clasă mondială” din 
campionatul R.F.G. Aceștia sînt 
portarul lui F.C. Kbln Harald 
Schumacher, fundașul Manfred 
Kaltz de la Hamburg, atacantul 
lui Bayern Miinchen Karl-Heinz 
Rummenigge și Bruno Pezzey 
„libero” la Eintracht Frankfurt.
• Clubul spaniol de divizie se

cundă din Cordoba a schimbat 
în 15 meciuri de campionat nu 
mai puțin de patru antrenori. E- 
fectul 1 Echipa din Cordoba se 
află în prezent aproape retrogra
dată !
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