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în spiritul hotăririlor Conferinței pe țară a mișcării sportive

ETAPA DE VARA A „DACIADEI41
W PRILEJ DE LĂRGIRE A ARIEI DE CUPRINDERE 

A MASELOR ÎN PRACTICAREA SPORTULUI
publicăm in ziarul de azi amănunte obfinute in urma sondajului efectuat înContinuăm să .______...... _____ ___ ____ _________ .......

jude/e privind pregătirile făcute in vederea startului etapei de vară a celei de a treia ediții a 
„Daciadei", relevind aefiuni și initiative menite să ridice tot mai sus ștacheta calității in activi
tatea sportivă de masă organizată sub genericul marii competiții

UNA DIN CONDIȚIILE EFICIENȚEI - CONTINUITATEA
in Ialomița, arenele „Dacia

dei" atrag tot mai mulți tineri 
și oameni ai muncii la practi
carea exercițiului fizic. 
„Preocuparea noastră de bază 
pentru etapa de vară a marii 
competiții sportive naționale 
— ne spunea Gheorghe Nica, 
ț "iședintcle C.J.E.F.S. — este 
ea încă din start acțiunile or
ganizate să aibă o cîi mai 
mare eficiență. Dar condiția e- 
ficienței o constituie continui
tatea. participarea cu regulari
tate ia activitatea sportivă". Și 
tovarășul Gheorghe Nica ne

dă amănunte : „în etapa d« 
vară se va pune accent îndeo
sebi pe atletism — formă larg 
accesibilă și care și-a ciștigai 
tradiție în asociațiile din Slo
bozia. la „Partizanii" Grivița, 
„Unirea" Gîrbovi, „Avintul" 
Perieți, A.S.M. Căzănești, „Vic
toria" Burdușani, „Victoria" 
Muntenii Buzău. Vor fi orga
nizate „Duminici ale sportului", 
alergări pe teren variat 
(Crosul fetelor, Crosul primă
verii, Crosul păcii , Crosul bo
bocilor), întreceri și jocuri de 
fotbal, handbal, volei"...

naționale.

SUCEVENII. SPRE
UN SPOR DE CALITATE !

HUNEDORENII Șl COMPETIȚIILE LOR TRADIȚIONALE

Sucevenii au cîștigat, în e- 
dițiile precedente ale „Dacia
dei", nu numai poziții onoran
te în clasamentul pe județe 
(spre pildă, locul 4 la activi
tatea de masă in 1981), dar și 
renumele de gazde ospitaliere. 
Un singur exemplu : în iarna 
acestui an au avut loc patru 
finale, la Suceava, Vatra Dor
nei, Cîmpulung. Vorbindu-ne, 
cu firească rnindrie, despre 
realizări, președintele C.J.E.F.S.. 
Constantin Scutaru, ne prezen
ta, totodată, aspirațiile de vii- 

„O atenție primordială va 
acordată creșterii număru-

LA CLUBUL PROGRESUL BUCUREȘTIi

Acțiuni de preselecție in școli • Tot mai puțin balast in 
secții • Campionii transmit din experiența lor

lecției. întreaga muncă de se
lecție se desfășoară in cadrul 
coordonatelor stabilite de sis
temul național unic. în cursul 
aplicării principiilor prevăzute 
de acesta, conducerile și teh
nicienii clubului au adus o se
rie de contribuții, de inițiative 
personale. De pildă, populariza
rea normelor de selecție se face 
in cadrul clubului, dar mai cu 
seamă la școlile pe care le tu
telează, cu multă insistență. 
Din colaborarea strînsă și fruc
tuoasă cu profesorii de educa
ție fizică, cu conducerile aces
tor școli, s-a ajuns la organi
zarea unei veritabile etape de 
preselecție chiar în cadrul 
școlilor, ceea ce face ca ope
rația de selecție propriu-zisă, 
cea a clubului, să pornească dc 
Ia indici calitativi superiori. 
Antrenorii clubului lucrează 
permanent cu profesorul de e- 
ducație fizică pe baza unei re
partizări judicioase. De pildă, 
antrenoarea Foty Dumitriu se 
ocupă de trei școli din cartie
rul Drumul Taberei : Viorel 
Moisin încearcă să descopere 
viitori luptători la Liceul ali
mentar din șos. Viilor ; Stan 
Die efectuează concursuri de 
preselecție pentru tenis de

Clubul sportiv Progresul, uni
tate de performanță din sis
temul C.N.E.F.S., profilată în
deosebi pe juniori, are zece 
secții, dintre care nouă cu e- 
chipe în prima divizie a țârii. 
De-a lungul anilor, pe fru
moasa bază sportivă bucureș- 
teană din str. dr. Staicovici 
s-au ridicat numeroși sportivi 
de valoare, afirmați fie sub cu
lorile clubului de origine, fie 
sub acelea ale altor nuclee de 
performanță.

Din capul locului, vom sub
linia deosebita grijă a condu
cerii clubului și a tehnicienilor 
pentru continua perfecționare a 
activității în direcția descope
ririi, creșterii și afirmării de 
r.qj elemente. La Progresul e- 
xistă preocuparea neîncetată de 
a vedea în perspectivă, de a 
orienta lucrul in secții spre 
ASIGURAREA UNUI FLUX 
CONTINUU DE TINERI PER
FORMERI, prin utilizarea celor 
mai moderne și mai eficacp 
metode de pregătire. Cabinetul 
metodic al clubului — de care 
se ocupă prof,, Nicolae Posto- 
lache — urmărește întregul pro
ces de selecție și pregătire, ini
țiind — împreună cu toți fac
torii responsabili — acțiuni 
permanente, unele inedite, pen
tru a obține un spor de cali
tate a muncii.

Condiția esențială a reușitei 
este organizarea eficientă a se

Eftimie IONESCU 
Adrian VASILIU

(Continuare in pag 2-3)

PROFILURI ARGEȘENE
9 Forest-Hills-ul lui Dobrin * Cum se poate stirni focul mocnit al 
atletismului & ...Și renaște epoca romantică, numită Trivale • Va 

fi sau nu racolat Patzaichin ?

Stă în firea tinerilor din ju
dețul Hunedoara să pretuiască 
sportul, ceea ce și explică pre
zența lor masivă la întrecerile 
de masă de la orașe și sate. 

...O preocupare care se mani
festă și acum — ne preciza 
Nicolae Ilațiegan, președintele 
CJEFS Hunedoara — odată cu 
etapa de vară a Daciadei" Și 
nc-a oferit o suită de exemple.

Rezultă, că startul, așteptat 
peste tot cu mare interes, va 
fi urmat de concursuri în ca
drul „Cupei Costești" la hand
bal și volei, „Cupei siderurgis- 
tul“ și „Cupei minerul" la 
fotbal, competiții ajunse acum 
la; a Xl-a ediție. în același 
timp, în atenția tineretului 
hunedorean se află și festiva
luri cultural-sportive specifice 
unor zone ale județului, „Ne- 
deia Vulcăneană", „Mureș pe 
marginea ta" sau „Vine Streiul 
de la munte" ; nota folclorică 
a acestor festivaluri apare do
minantă. Sigur, toate aceste 
acțiuni sportive debutează cu

minunat prilej de mișcare in■Crosurile de masă constituie un 
liber

aer
Foto : V. BAGEAC

etape de masă, pe asociații, 
ceea ce presupune participarea 
a mii de tineri și tinere !

Statul savantului nonagenar Octav Onicescu

SA PUNEM ȘTIINȚA LINGĂ GIMNASTICĂ 
PENTRU A ÎNALTA EDUCARĂ FIZICA

„Electorii" păreau să încline 
spre luptătorul Ion Păun, de 
trei ori campion european și 
două medalii olimpice, dar a- 
tunci a intervenit un bătrîn, 
care a pus, timid, o întreba
re : „Vreți să-mi spuneți cine 
va fi liderul în „topul" Capi
talei ?“ Am răspuns, fără să

a con- 
Năsta-

stau prea mult pe ginduri : 5.
„Probabil, liie Năstase". Bă 6.
trînul s-a luminat deodată la 7.
față : „Este exact ceea ce aș
teptam". „De ce ?" — au în- 8.

La sfirșitul anului trecut, 
recenzîndu-i volumul de me
morii, presa hebdomadară sco
tea în evidență enciclopedis
mul savantului Octav Onicescu, 
aparentul său eclectism, îmbi
narea de preocupări în dome
nii eterogene. Academicianul 
însuși se apără : „Eu nu sînt 
în primul rînd un matemati
cian, necum un probabilist, 
cum mi se spune de preferin
ță, sau un mecanician, cum nu 
vor unii să mă considere. Eu 
insumi mă privesc ca un cer
cetător de fapte : umane, so
ciale sau economice, de feno
mene naturale, cu mijloace 
matematice, de preferință pro
babilistice sau mecanice". Car
tea de amintiri „Pe drumurile 
vieții" pomenește un mare 
număr de matematicieni, fizi
cieni, chimiști, ingineri, biologi, 
medici, economiști, psihologi, 
Sociologi, istorici, poeți, muzi
cieni, arhitecți, pictori și filo
sofi — tot atîtea categorii de 
oameni care-1 pot revendica pe 
cel cu care au stat în contact. 
Această împrejurare ne-a în
demnat să comitem un act de 
reparație : omul de știință Oc
tav Onicescu ne aparține și 
nouă, lumii sportului, întrucît 
dînsul a fost unul dintre crea
torii Academiei naționale de 
educație fizică, șef de catedră

insii-

Iui de iubitori activi ai sportu
lui. Pentru aceasta, au și fost 
organizate unele acțiuni, star
tul etapei de vară generînd alte 
și alte manifestări. Din rindul 
lor desprindem, cu titlu de 
exemplu, Cupa 1 Mai (la Va
tra Dornei, Cîmpulung, 
Humorului, Fălticeni, 1 
Suceava, Șiret, Solea), 
larg 
cros, fotbal, handbal, volei, 
pice, șah, tenis de cimp și dc 
masă. Participarea la întrece
rile de tradiție va fi, de ase
menea, reconsiderată, ta Festi-

, Gura 
Rădăuți, 

cu un 
evantai de discipline : 

po-

care 
casei (Contlnuare in pag 2-3)

trebat ceilalți. Bătrînul 
tinuat : „Pentru că Ilie 
se și Dobrin nu pot fi separați. 
Sini UNA. Năstase a cîștigat 
Forest Hills-ul, turneele cam
pionilor, vreo patru, Roland 
Garros-ul, a fost de două ori 
în finală la Wimbledon. Do
brin n-a cîștigat mai nimic, 
dar dacă ar fi jucat o lună, nu 
mai mult, la Cosmos, dc pildă, 
America ar fi descoperit mult 
mai ușor fotbalul, pe care încă 
nu-1 înțelege, cu toate că au 
incercat asta și Pele, și Cruyff, 
și Beckenbauer, și încă mulți 
alții". „Ce vrei să spui, nea 
Marine ?“ — a întrebat cineva. 
„Vreau să spun că topul nu 
și-ar mai avea rostul dacă Do
brin ar veni 
mine, intr-un 
de care aud 
păți la urmă, 
dia, Năstase și Dobrin.
e Nadia, iar Năstase și Dobrin 
sint cei mai români dintre 
campionii noștri, prin fantezie 
și originalitate. Ar fi și ciudat 
ca unui dintre cei mai mari 
sportivi români să fie pe locul 
doi in județul său, un județ 
sportiv care a urcat în primul 
rind cu firma lui Dobrin".

PE DOI. Pentru 
top al topurilor, 

că o să vă ocu- 
nu pot lipsi Na- 

Nadia

Și pentru că argumentele 
„veteranului elector" s-au po
trivit foarte bine și cu dorin
țele reporterului, iată topul...

1. N. DOBRIN (fotbal)
2. I. PĂUN (lupte)
3. C. CORBU (atletism)
4. M. BOȚILĂ (lupte) 
" M. ȘTEFAN (lupte)

!. SUȘELESCU (volei) 
G. MOICEANU (ciclism) 
M DIȚI-DIACONESCU 

(atletism)
9. OL CATARAMA (atletism)

10. I. DULICÂ (lupte)
• ...cu mențiunea suporteri

lor piteșteni, care amintesc că 
„locul zece la Argeș e 
mondial de juniori și 
la seniori, iar atletele 
și 9 au adus puncte 
echipei naționale".

• SIGUR CA E
FRUMOS 
alte județe.
atenție 
Crețu, 
geș — 
rile de 
geșului, adică luptele, atletis
mul. fotbalul, mai puțin boxul, 
dar hai să amintim că foarte 
tinerii noștri boxeri argeșeni 
Viorel Ioana și Mircea Fulger 
sint acum in totul pentru 
„mondiale"

MULȚUMIT ARGEȘUL ----------- IN 
vi
de 
72

campion 
medaliat 
de pe 8 
olimpice

UN TOP 
recunoaște 
privim cu 

Gheorghe

vor 
„Dacă 

ne spune 
președintele CJEFS Ar-
topul reprezintă ramu- 
sport prioritare ale Ar-

„E
DE CELE REALIZATE 
ATLETISM ?“ (întrebarea 
zează startul lansat al școlii 
la Cîmpulung, în 1972. cu

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

și cu trăsăturile celui 
împrumutat de la în- 
antichitătii principiul 

în toate.

și rector mai mulți ani al 
tuției.

Iată deci „cheia" cu 
am putut călca pragul 
bătrînești din strada Șoimăreș-
tilor, unde nonagenarul savant 
ne-a primit cu nebănuită aler- 
teță, într-o formă fizică steni
că, dar 
care a 
telepții 
măsurii

Cu riscul de a dezamăgi pe 
cititor, vom mărturisi de la în
ceput că prof. Octav Onicescu 
nu este un sportiv în accepția 
curentă a cuvîntului, nici mă
car un suporter sau privitor la 
televizor, prea absorbit fiind 
de lucrările sale de cabinet. 
Nici măcar prezența sa în 
fruntea institutului superior de 
educație fizică nu are o justi
ficare de la sine înțeleasă, ci 
necesită explicații. Iată-le date 
de savant : „La liceul Minăsti- 
rea Dealului — împreună cu 
alți educatori ca Virgil Bădu- 
lescu, Emil Pălăngeanu, Alecu 
Manolescu, medicul Lascăr — 
acolo s-a- zămislit ideea înfăp
tuirii învățămintului românesc 
de educație fizică pe temeiuri 
universitare. Pe noi ne preo-

Victo- BANCIUIESCU

afla amănunte

a spor- 
Am vi- 
intenția 
despre 

la

a 
de 

una

(Continuare în pag. 2-3)

Există la Sibiu, pe lingă alte 
cluburi și asociații sportive 
cunoscute prin performerii lor 
sau prin echipele divizionare 
o adevărată pepinieră 
tului de performanță, 
zitat-o. nu demult, cu 
de a
modul cum se desfășoară 
Clubul sportiv școlar munca de 
selecție, care sînt preocupările 
cadrelor de specialitate pentru 
a aduce în arena performanței 
noi elemente de valoare.

Pentru buna desfășurată 
activității celor 4 catedre 
baschet. 11 de gimnastică
de fotbal, 7 de handbal. 2 de 
patinaj viteză. 7 de înot. 3 de 
sărituri de la trambulină 5 de 
volei și una de șah — conduse 
de 40 de profesori cu normă 
întreagă — clubul beneficiază 
de o sală de gimnastică una 
pentru volei și baschet, bazin 
de înot cu instalații de sărituri 
iar pentru anotimpul cald, 
școlarii sibienl au la dispoziție 
două terenuri de handbal, 3 de

baschet și tot atîtea de volei. 
Cu aceste condiții și prin 
munca pasionată a tehnicieni
lor. la C.S.Ș. Sibiu au fost des- 
coperiti și formați mulți spor
tivi reputați : gimnastele Melila 
Ruhn si Marilena Neacșu, îno- 
tătoarea Carmen Bunaciu, îno
tătorul Ion Miclăuș (acum an
trenor). care, desigur, nu mai 
au nevoie de 
prezentare.

Deși fiecare 
distinge prin 
sale, procesul de selecție are un 
element comun : toți profesorii 
— fie că au în pregătire înce
pători. fie performeri — sînt 
angrenați in această activitate. 
Vizitează toate grupele mari 
ale grădinițelor și clasele I ale 
școlilor generale, cei mai 
tați copii fiind testați și. 
funcție de notații, cooptat! 
grupele de pregătire. Apoi, 
cep antrenamentele.

Pentru grăbirea, am zice.

nici un fel de

disciplină se 
caracteristicile

do- 
în 
in 

în-

a 
timpului, la înot, spre exem
plu. se organizează chiar con-

cursuri de inițiere cu toți 
copiii aflați in grădinițele din 
municipiu. „Este o muncă des
tul dc dificilă — ne spune 
Mihai Weber directorul C.S.Ș. 
—, dar profesorii catedrei Fe
lix Heitz, Ion Miclăuș. Anca 
Groza-Miclăuș și Nicolae Dem- 
bițchi nu 
dimineața 
inițiativă 
cluzia că. 
ounzător 
diții obiective, s-a rămas mult 
in urmă Din "19 insă, odată 
realizarea bazinului de 25 
precum și prin revenirea 
C.S.Ș. a profesorului Heitz 
sufletul natației sibiene — 
treaga activitate s-a reorientat 
spre creșterea unor noi gene
rații. Desigur totul presupune 
muncă răbdare, pricepere, pa
siune. Cu alte cuvinte, la înot 
s-a luat din ’79 totul de la ca-

Costin CHIRIAC

cunosc răgazul de 
pină seara". Această 

a pornit de la con- 
lucrîndu-se necores- 

datorită și unor con-

(Continuare In pag 2-3)

cu 
m 
la

in-



ETAPA DE VARĂ A „DACIADET' - CAMPIONATE-COMPETIȚII
(Urmare din pag 1) 

valul sportului feminin suce
vean sau Cupa sportului sătesc

MAI MULTE COMPETIȚII LOCALE IN JUDEȚUL GALAȚI
„Daciada", in județul nostru

— ne-a spus, în cadrul unei 
discuții Florin Balaiș, președin
tele C.J E.F.S. Galați — va în
semna oricum, mai mult dccil 
s-a făcut pînă acum Pe linia 
practicării exercitiilor fizice și 
sportului". Va fi, la început, 
deschiderea festivă a ediției 
de Vară la Galați și Tecuci, 
după care vor urma numeroase 
acțiuni ca urmare a măsurilor 
luate pentru realizarea acestui 
obiectiv. Este vorba, mai în- 
tîi, de o amplificare a calen
darului competițiilor locale, în 
unitățile de bază, cu predilec
ție — firește — spre sporturi
le prioritare în județ : box,

SALBA DE BAZE DE PE BEGA - O ATRACȚIE 
PERMANENTA

Timișul și-a făurit, și sub 
egida competiției naționale, o 
frumoasă carte de vizită, obți- 
nînd locuri de frunte (3 la 
„masă". respectiv 4 la perfor
mantă) la „Daciada" de vară. 
„Sc înțelege, pentru apropiatul 
start ginduriie și preocupările 
se îndreantă — ne-a confirmat 
Ion Bușe, președintele 
C.J.E.F.S. — către păstrarea 
pozițiilor, cu aspirații de a a- 
v-ansa în ierarhia județelor". 
Pregătirile sînt, la această oră, 
încheiate. întrecerile urmînd să 
atragă mii și mii de iubitori

PROFILURI
'Urmare din pag 1)

de recorduri republicane în 
primul an și cu 98 în al doilea, 
după care a urmat o linie fluc
tuantă între 7 și 19, care se în
cheie cu 11 în ’81). Gheorghe 
Crețu evaluează cele realizate 
în atletism la nota 7. „Mulți
mea recordurilor din primii doi 
ani se explică prin faptul că 
s-a început cu o ștachetă de 
1,60 — să zicem — ca să fo
losim un reper din atletism și 
s-a ajuns in doi ani Ia 1,90. 
De la această cifră se urcă mai 
greu... Poate că a mai scăzut 
și pasiunea urmașilor unui 
Emil Drăgan sau Ion Voro- 
venci, mari animatori... Dai 
mai e ceva... Obsesia rezulta
tului, încă de la prima vîrstă 
atletică, eare sc poale reproșa 
nu doar școlii de la Cîmpu- 
lung, modifică pregătirea, care 
nu mai vizează acumulări dc 
ansamblu, menite să rodească 
mai tîrziu, ci forțează rezulta
tul. De ce ? Pentru că munca 
antrenorului e apreciată, pînă 
Ia urmă -r- din păcate — tot 
doar pe baza ruletei șî a cro- 
nomctrului... fenomen repera- 
bil și la fotbal, de pildă, unde

IJN EIIMENT TALENTAT TREBUIE DESCOPERIT
(Urmare din pag. 1)

păt. acum existînd grupe bine 
închegate de începători și a- 
vansați, „eu care credem că 
anul acesta ne vom situa prin
tre primele trei cluburi la 
campionatele republicane pen
tru copii de 8—10 ani".

Se încearcă ieșirea din ano
nimat și la celelalte secții, de
și unele, cum este cazul pati
najului viteză, se lovesc de 
destule greutăți. Profesorii si 
sportivii sînt nevoiți să lucreze 
mai mult «pe uscat», deși in 
Sibiu există un patinoar artifi
cial ! „De pildă — ne mărtu
risea directorul clubului — 
în acest sezon patinoarul a fost 
deschis în ziua de 2 ianuarie, 
odată cu începerea concursuri
lor oficiale din calendarul com- 
pctițional. Și povestea se re
petă in fiecare an. De aceea, 
copiii tocesc perechi după pe
rechi de rotile pînă ajung să 
pună patinele pentru gheață 1“ 
Nu sînt scutiți de dificultăți 
nici handbaliștii. dar aceste 
obstacole nu-i împiedică pe 
antrenori să continue activita
tea. pentru că „nimeni nu-ți 
face in dar un element de va
loare" Trebuie să știi să-l gă
sești și să-l formezi. Desigur, 
munca tehnicienilor clubului —• 
să-i mai amintim și pe Adrian 
Goreac, Ana Crihan, Cristei 
Voiciulescu. Nicolae Buzoianu, 
Gheorghe Mareș, Gheorghe 
Bădeanu. Mihai Fleșeriu — 
nu ar da roadele scontate dacă 
ei nu ar primi un ajutor pre

— de pildă — urmînd să se 
înregistreze in primul rind un 
spor de calitate".

lupte, caiac-canoe, gimnastică, 
natație, handbal, volei, atle
tism. De pildă, numai la Ga
lați, pentru înviorarea atletis
mului, vor avea loc, săptămî- 
nal, cite două întreceri atleti
ce, cu obiectiv principal selec
ția. De asemenea, s-a luat o 
măsură care va duce la inten
sificarea mișcării sportive din 
mediul rural : înaintea meciu
rilor de fotbal sau în pauza lor 
(aproape toate așezările au e- 
chipe în campionatul județean), 
obligatoriu, se vor organiza ac
țiuni sportive la diferite alte 
discipline. încă ceva : se va 
face selecție în rîndul a peste 
50 000 de copii și tineri.

ai sportului". Astfel, duminică 
va avea loc un cros pe șapte 
categorii de vîrstă, altul — de 
și mai mare amploare — peste 
o săptămînă. Cupa Bega la 
sporturile nautice, competițiile 
șahiste de la IAEM sau Medi
cina (legătura masă-perfor- 
manță este vizibilă !), întrece
rile de înot la „Circumvalațiu- 
nii", de tenis la clubul specia
lizat și stadionul 1 Mai, la alte 
discipline pe frumoasa salbă de 
baze de pe Bega (o tentație 
permanentă !). competițiile de 
la Lugoj, Sinnicolau, Deta,

ARGEȘENE 
antrenorul, dintr-un instinct dc 
conservare, preferă să cîștige o 
cupă micuță cu echipa de co
pii, decit să formeze, în ano
nimat, o viitoare vedetă... 
Toate acestea sînt fenomene 
care ne preocupă și cărora le 
vom găsi rezolvarea".

EXISTA O TRADIȚIE IN 
BOX. Animatorul ei a fost — 
și mai este — moș Cristian 
Panaitescu, care, la 74 de ani, 
continuă să fie primul în sală, 
Ia Cîmpulung. Viorel Ioana și 
Mircea Fulger nu au apărut 
din senin. La Cîmpulung vin 
2 000 de spectatori la fotbal și 
7 000 la o gală de box, așa cum 
s-a întimplat cînd au venit cei 
de la Gorlitz sau Schwerin.

DAR FOTBALUL ? Dați-i 
voie reporterului să spună că 
actuala situație precară a e- 
chipei nu ne poate face să ui
tăm titlurile lui F. C. Argeș, 
cu o echipă care e, aproape în 
totalitate, argeșeană, densitatea 
de jucători locali fiind cea 
mai ridicată din Divizia „A“. 
„Dar a venit momentul ca e- 
poca romantică Trivale. aureo
lată de apariția Iui Dobrin, să 
între în istorie. Lucrăm la or
ganizarea unei producții mo
derne dc fotbaliști, prin crca- 

țios din partea profesorilor din 
școli, eare organizează adesea, 
la orele de educație fizică sau 
in afara acestora, acțiuni cu 
caracter de selecție pornind de 
la cerințele sistemului unic, pe 
cei mai talentați recomandîn- 
du-i apoi pentru secțiile C.S.Ș. 
Conlucrarea vizează totodată 
nu numai performanța în sine 
(pregătire, prezența la antre
namente ș.a.), ci și latura edu
cativă, pentru că numai astfel 
se poate obține randamentul 
maxim șl se poate atinge sco
pul propus.

Urmare a activității desfă
șurate, în prim-plan se află, 
dintre multele exemple posi
bile, gimnastele Mihaela Stă- 
nuleț, care a fost anul trecut 
și la campionatele mondiale de 
la Moscova, si Dorina Ungu- 
reanu, care a cîștigat, tot în 
1981, patru titluri de campioa
nă balcanică la gimnastică, vo
leibalista Mirela Popovici, care 
joacă la divizionara „A“ de 
volei C.S.M. Alături de ele. și 
al ti tineri sportivi bat la por
țile marii performanțe.

C.S.Ș Sibiu este conștient de 
sarcinile ce-i revin în depis
tarea. pregătirea și lansarea de 
sportivi în circuitul național și 
internațional. Or, așa cum 
ne-am convins, prin aplicarea 
riguroasă a sistemului național 
unic de selecție, se încearcă re
zolvarea unei probleme im
portante: depistarea elemente
lor de perspectivă. Apoi ur
mează lungul drum al pregă
tirii...

Buziaș, Jimbolia — iată numai 
citeva exemple ale preocupării 
organizatorice timișene.

IN ATENȚIE,
UNITĂȚILE DE BAZĂ

„Dorința noastră este de a 
asigura o puternică activitate 
sportivă de masă. în primul 
rind, în nucleele de bază, adi
că în asociațiile sportive", iată 
ideea desprinsă din dialogul 
purtat cu Dumitru Bumbcș, 
președintele CJEFS Caraș-Se- 
verin. Interlocutorul nostru 
ne-a făcut în acest sens eîteva 
precizări : „Vom pune accent 
pe acțiuni sportive, organizate 
cu precădere în aer liber, în- 
cepind de la nivelul preșcola
rilor din grădinițe. Ne bucu
răm de sprijinul factorilor cu 
care colaborăm, organizațiile 
de pionieri,, U.T.C., din învăță- 
mînt, cele sindicale, sîntem a- 
jutați permanent de organiza
țiile de partid. De aici perspec
tiva de a asigura peste tot in 
comune și in principalele ora
șe ale județului, Reșița, Caran
sebeș, Bocșa, Moldova Nouă, 
întreceri de atletism, bandbal, 
volei, fotbal, campionate pe a- 
sociație, competiții _ne ramură 
de producție, duminici cultural- 
sportive. Ne preocupă de ase
menea să asigurăm reușita u- 
nor acțiuni sportive de tradi
ție, Festivalul sportiv al tine
retului cărășan, Festivalul spor
tiv muncitoresc, precum și cele 
ocazionate de sărbătoarea nar
ciselor și liliacului".

rea unei verigi intermediare, 
ceva între bază și „Luceafă
rul". Se fac eforturi pentru 
extinderea bazei. „Amenajăm 
alte două terenuri, bineînțeles 
în Trivale. Complexul va a- 
duna copiii din 11 școli. Can
tina proiectată se va afla la 
100 de metri de terenuri. Mai
danul anului ’82 trebuie să 
producă, prin organizare, mult 
mai mult decit au produs des 
evocatele maidanuri naturale 
de pe vremuri".

• CE SE VEDE LA ORI
ZONT ? Se văd planuri fru
moase, unele la un pas de 
...viață. • Curînd va fi dat in 
folosință, la Pitești, „cel mai 
frumos bazin olimpic acoperit 
din țară". • La Bascov,' prima 
comună pe drumul spre Vîlcea, 
e în curs de amenajare o pis
tă olimpică de caiac-canoe, 
„care va găzdui, poate, primul 
campionat mondial, pentru că, 
fiind o linie dreaptă de 2 ki
lometri, nu va fi cu nimic mai 
prejos decit Krilatskoic sau 
Oberschleissheim... O pistă 
cu care sperăm să-l racolăm și 
pe ...Ivan Patzaichin". • I-am 
întrebat pe piteșteni cum se 
explică timiditatea jocurilor 
sportive în județ. (Excep- 
tînd fotbalul, desigur). Fos
tul atlet Nicolae Mihăilescu 
— secretar al CJEFS — e de 
părere că _ „nu se pot face 
toate de-a valma. Dar se sim
te nevoia unui joc sportiv de 
prim-plan. Probabil că va creș
te curînd handbalul, un sport 
care dă culoare iernii sportive. 
Un sport care, ca și natația, a- 
trage, pentru că e sala de tea
tru a iernii... actorii sînt la 
doi pași, Ie vezi broboanele de 
sudoare... se vede pînă și ti
ghelul de Ia halatul înotătoa
rei sau ornamentul dc pe bo
netă... Bazinul va ' fi o mare 
bucurie a Piteștiului, iar echi
pa de handbal, sîntem siguri, 
va face ca iarna să treacă mai 
repede..."

• La Varna, piteșteanul 
MARIAN ȘTEFAN a simțit că 
reporterul are nevoie de, un 
P.S. Argintul lui e primul gest 
de acoperire a acestor planuri 
frumoase... '

SĂ PUNEM ȘTIINȚA
(Urmare din pag. 1)

cupa ideea de a pune știința 
in slujba societății. Iată de 
ce, pregătind pe primii dascăli 
de gimnastică, noi am interca
lat in programa de invățămint, 
pe lingă fireștile studii de a- 
natomie sau fiziologic, și ele
mente de mecanică, de medici
nă sau dc psihologic, deci cu
noștințe din diverse ramuri ale 
științelor umane care, corobo
rate. își puteau găsi ușor apli
cații in sport. Personal am în
cercat să predau ceea ce astăzi 
ar purta numele de biomccani-

„CUPA ROMÂNIEI" LA 
HOCHEI

Au continuat jocurile din ca
drul preliminariilor ,,Cupei Ro
mâniei" la hochei, înregistrîn- 
du-se, mai departe, scoruri mari.

GALAȚI. Puținii spectatori pre- 
zenți au avut, în sfîrșit, prilejul 
să asiste la un joc ceva mai 
echilibrat : Tîrnava Odorhei — 
Sp. studențesc A.S.E. București 
9—7 (1—2, 7—1, 1—4), prin punc
tele marcate de Baycr 4, Ban
2, Deaki, Solyom, Tordk — Tîr
nava, Cîndescu 3, Moldovan 2, 
Neagu și Stoica — A.S.E. A con
dus la centru: Gh. Mureșeanu. In 
cealaltă partidă Steaua a învins 
Progresul Miercurea Ciuc cu 23—5 
(2—2, 7—1, 14—2), golurile fiind 
înscrise de Hălăucă 5, Gheor
ghiu 3, Justinian 3, V. Huțanu 2, 
Nistor 2, Cazacu 2, Ungureanu 2, 
Popescu 2, Olinici, Ioniță — 
Steaua, Gabrielli 2, Merca, A. 
Gali, Kemenessy — Progresul. 
Arbitru : Cornel Sgîncă. în par
tida de ieri dimineață : Steaua — 
Tîrnava Odorhei 17—3 (5—1, 5—0, 
7—2), prin punctele marcate de 
Hălăucă 4, Popescu 4, Nistor 2, 
Ungureanu 2. Cazacu 2, Justinian, 
Gerczuly, Micloș — Steaua, Ba
yer 2, Erdeli — Tîrnava. Arbitru: 
C. Sgîncă. (T. S1RIOPOL — co
resp.).

MIERCUREA CIUC. Echioa Me
talul IMASA Sf. Gheorghe a 
cîștigat — cum era de așteptat 
— la Metalul Rădăuți, impunîn- 
du-se mai ales în repriza, secun
dă, cînd a fost net mai* bună. 
Scor final : 10—3 (2—1, 6—1, 2—1), 
prin punctele marcate de : Ugron
3, Csutak 3, Gaspar 2, Gălbează,
Popa — respectiv Halus 2, Ci- 
prianov. A condus : St. Enciu. 
Apoi Dinamo București a învins 
clar pe Avîntul Gheorgheni cu 
18—3 (7—1, 5—1, 6—1) ; autorii go
lurilor : Solyom 4, Tureanu 4, 
Gherghișan 3, Lamni 2, Costea 2, 
Arpad, Dumitrache, Moroșan, 
respectiv GySrgy, Daniel, Antal. 
Arbitru : A. Balint. în ultimul 
1oc al etanei : S.C. Miercurea
Ciuc — C.S.M. Suceava 34—1 
(7—0, 16—1, 11—0) ; au marcat : 
Z. Nagy 8, B. Nagy 6, Baricz 5, 
Sandor 5, Bartalis I 4, Bartalis 
II 2, Miklos 2, Balogh 2, punctul 
de onoare al învinșilor fiind rea
lizat de Glubovschi. Arbitru : FI. 
Gubernu. (V. PAȘCANU — co
resp.).

RULMENTUL BRAȘOV - 
CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 22-19 IN DIVIZIA 

„A" DE HANDBAL 
FEMININ

BRAȘOV, 22 (prin telefon). In 
meci restant din etapa a Xl-a 
a Campionatului diviziei „A“ de 
handbal lemlnin, campioana ță
rii, Rulmentul Brașov, a primit 
replica formației Constructorul 
Bala Mare. Handbalistele brașo- 
vence au terminat Învingătoare 
cu 22—19 (9—10). Prima repriză
a fost destul de echilibrată, am
bele formații comlțînd multe 1- 
nexactități, printre altele gazdele 
ratînd și 4 aruncări de la 7 m. 
Către sfirșitul primelor 30 de 
minute băimărencele conduceau 
cu 9—6 (min. 25). Abia în partea 
a doua a jocului formația bra- 
șoveană a reușit să Închidă cu
loarele de șut ale adversarelor, 
iar din min. 35 Rulmentul s-a 
desprins, pentru ca în continuare 
să conducă confortabil : 18—13 
(min. 48), 20—16 (min. 53). Au 
Înscris : Oacă 6, Chiriță 5, Dră
guței 3, Pătrut 3, Beschi 2, Ta- 
che 2, Marian 1, respectiv Ca
zacu 12, Vasile 5, Iacob 1. Fe- 
her 1. (Carol GRUIA — coresp.)

TURNEUL DE BARAJ PEN
TRU DIVIZIA „A" FEMI

NINĂ DE VOLEI

La Cluj-Napoca se desfășoară 
turul turneului de baraj pentru 
promovare în prima divizie fe
minină de volei la care sînt ca
lificate formațiile Ceahlăul P. 
Neamț, Confecția București, Cal
culatorul București, Chimia Hm. 
Vîlcea, Olimpia Oradea și „U“ 
Cluj-Napoca. Miercuri, în prima 
zi de concurs s-au înregistrat 
rezultatele : Olimpia Oradea — 
Ceahlăul P. Neamț 3—1 (9, 5,
—13, 13), Confecția Buc. — Chi
mia Rm. Vilcea 3—0 (11. 15, 4), 
Calculatorul Buc. — „U“ Cluj- 
Napoca 3—1 (—14, 6, 9, 11). Joi, 
în ziua a doua : Ceahlăul — U- 
niversitatea 3—1 (12, 13, —4, 11), 
Calculatorul — Chimia 3—2 (3,

LINGĂ GIMNASTICĂ
ca educației fizice, mecanica 
corpului uman. Știm doar bine 
că mișcările trupului, sărituri
le, elasticitatea sa, toate sînt 
supuse unor reguli sau comenzi 
mecanice. Omul face multe lu
cruri, dar nu știe de ce le 
face ; profesorul însă trebuie 
să știe DE CF. ! Punind știința 
lingă gimnastică, noi am în
cercat să păstrăm liniile pure 
ale educației fizice. Cu aseme
nea temeiuri teoretice, după ce 
l-am dotat cu laboratoare și 
aparatură de cercetări, am pu
tut numi institutul nostru, fără 
glumă, «facultatea de medicină 
a omului sănătos» ! Iar pe 

—7. —10, 1, 9) și Confecția — 
Olimpia 3—0 (10, 13, 5). (I. PO- 
COL — coresp.)

TURNEUL FEMININ DE 
BASCHET DE LA PLOIEȘTI

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). In 
sala Victoria au continuat între
cerile turului 5 al campionatului 
de baschet feminin (locurile 
7—12). Cîteva detalii.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 70—80 (41—38). 
Joc echilibrat, cu contraatacuri 
rapide, cu apărare agresivă de 
ambele părți. Bucureștencele au 
preluat inițiativa în min. 14 
(31—30), menținîndu-și avantajul 
pînă la pauză. în repriza secun
dă, Crișul — cu Mirela Casetti 
din nou foarte bună și cu o ex
celentă prestație sub panouri a 
Măriei Laitner-Grigoraș — trece 
la conducere și cîștigă pe merit. 
Au înscris : Pușcașu 23, Kapeloies 
16, Simioană 11, Ivănescu 10, Ha
giu 6, Pandelea 4 — pentru Pro
gresul ; Laitner-Grigoraș 36, Ca
setti 16, Niculescu 12, Cigan 9, 
Funkenhauseri 4, Constantinescu 
3 — pentru Crișul. Au arbitrat 
P. Pasere (București) și M. Rus 
(Tg. Jiu).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— VOINȚA BRAȘOV 56—65 
(27—34).

CARPATI C.S.S. SF. G1IEOR- 
GHE — C.S.U. PRAHOVA 53—73 
(26—54).

O. BALTEANU — coresp.
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REZULTATELE Șl 
CLASAMENTE IN DIVIZIA 
DE TINERET LA BASCHET 

(m)
în cadrul turneului secund (tu

rul 3) al Diviziei masculine de 
tineret la baschet au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
SERIA I : Chimia Craiova — 
Sticla Bistrița 80—42, Academia 
militară București — Politehnica 
Timișoara 52—70, C.S.Ș. 2 Pc ' 
tehnica București — Comerțul 
Lie. „Bolyai“ Tg. Mureș 99—74, 
C.S.Ș. Știința Mediaș — Jiul Ști
ința Petroșani -46—68, Comerțul
— Academia militară 70—67, Sticla
— Știința Mediaș 48—69, Politeh
nica Timișoara — „U“ II C.S.Ș. 
Cluj-Napoca 85—64, Jiul — Poli
tehnica București 82—80, Politeh
nica București — Sticla 75—45, 
Politehnica Timișoara — Comerțul 
80—98, „U“ — Chimia 85—86, Aca
demia militară — Jiul 52—57. 
Clasament : Politehnica Buc. 42 p,
2. Jiul 37 p. 3. Chimia 33 p, 4. 
Politehnica Timișoara 33 p, 5. 
Academia militară 32 p, 6. Co
merțul 31 p. 7. Știința Mediaș 
30 p, 8. „U“ 29 p, 9. Sticla 21 p. 
SERIA A Il-a : Automatica Ale
xandria — A.S.A. Buzău 71—73, 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași — 
A.S.A. Buzău 107—71, Automatica 
Alexandria — Știința înv. Ploiești 
78—68, Electrica Fieni — Automa
tica Buc. 65—81, C.S.U. Oțelul 
Galați — Mecanica fină Buc. 
94—75, Automatica Buc. — Știința 
Ploiești 79—55, Politehnica Iași — 
I.C.I.M. Brașov 82—68, C.S.U. Ga
lați — A.S.A. Buzău 76—67, Me
canica fină — Automatică Ale
xandria 63—64, C.S.U. Galați — 
I.C.I.M. 68—45, Automatica Buc.
— Mecanica fină 81—76, Știința 
Ploiești — Electrica 80—77. Clasa
ment ; Politehnica Iași 48 p, 2. 
C.S.U. Galați 45 p, 3. Automatica 
Buc. 40 p, 4. Automatica Ale
xandria 38 p, 5. A.S.A. Buzău 
35 p, 6. Electrica Fieni 34 p, 7. 
Știința Ploiești' 33 p, 8. Mecanica 
fină 31 p, 9. I.C.I.M. 30 p. (T. 
SIRIOPOL — coresp). Ultimele 
turnee vor avea loc, între 7 și 
9 mai, la Craiova (seria I) și la 
Alexandria (seria a Il-a).
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CAMPIONATUL DE 
GIMNASTICĂ AL 

CLUBURILOR SPORTIVE 
ȘCOLARE

După ce cele mai bune gim
naste ale cluburilor sportive șco
lare și-au desemnat campioanele 
la Focșani, iată că și băieții s-au 
angajat, zilele trecute, la Bistrița, 
în campionatul menit să sta
bilească ierarhiile interne la ni
velul unităților de profil. S-au 
desfășurat întreceri la toate ca
tegoriile, la cele mai mici (a 
IV-a și a in-a) concursul de- 
semnînd și învingătoarea pe e- 
chipe. Prezența în sală a unor 
sportivi consacrați, unii dintre 
ei deținători de titluri republi
cane și chiar internaționale, a 
dat o notă de real interes com
petiției și nu de puține ori pu
blicul spectator a aplaudat evo
luții reușite. Victoriile au revenit 
unor centre cu recunoscută forță
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dascălul pregătit aici, il so
coteam un autentic lampadofor, 
purtător de lumină in lumea 
tineretului".

Cum a conceput viitorul 
institutului omul care i-a fost 
rector în anii 1930—1938 ? Oda
tă cu construirea stadionului 
ANEF. proiectasem un pa
lat al institutului — dar schi
ța prezentată de arhiteeti nu 
ne-a mulțumit — și un gim
naziu de tip elin, dar nu gă
sisem pe atunci sprijinul auto
rităților".

Reprezentanți ai unui dome
niu mîndru, invidioși în aspi
rație pe faima omului de 
știință, nu ne venea a crede 
că n-ar fi avut nici o contin
gență cu sportul ! „Ba da, ba 

da, mă 
toșani, 
inelele 
indclun 
•ricum 
sporturi 
inotul, 
care d 
sau fi: 
singurăi 
ciale". 
astăzi, 
venești 
cademia 
ție fizic 
pretenti 
sportul 
trei asp 
zat, de 
pe lingi 
activital



vodari 4—32, Callatis Mangalia — 
TC. Ind. Midia Năvodari 7—20, 
Dacia Constanța — Voința Con
stanța 0—4 ; seria a V-a : C.F.R. 
Constanța — Rapid C.F.R. Fetești 
20—9, Automobilul Măcin — Olim
pia Buc. 0—27, Chimia Brăila — 
Automobilul Galați 0—19, Pescă
rușul Tulcea — Rapid C.F.R. Ga
lați 30—9 ; seria a Vl-a : I.U.C. 
Milcov Focșani — Rapid Buzău 
7—13 (pas mare al buzoienilor 
spre cîștigarea seriei), Politehnica 
II Iași — Rulmentul II Birlad 
20—7.
• IN „TROFEUL SPORTUL"

— ierarhie a realizatorilor de
eseuri — etapa a 18-a a produs 
unele modificări : 1. SORIN
FUICU (Steaua) 17, 2. Marian Al
de» (Dinamo) 15, 3—4. Mihai Hol- 
ban, Adrian Plloțschi (Farul) 10, 
5—6. Mircea Paraschiv (Dinamo), 
Gheorghe Florea (Farul) 8, 7—8. 
Mircea Munteanu, Constantin 
Roșu (Steaua) 7, 9—10. Enciu
Stoica (Dinamo), Adrian Lungu 
(Farul) 6 etc. în clasamentul e- 
chipelor, FARUL a trecut în 
frunte (73), urmată de Steaua 
(60) și Dinamo (60).

ÎNTRECERI ȘAHISTE
Au continuat întâlnirile din 

cadrul campionatului republican 
de șah pe echipe (seria ,,B“). 
Iată rezultatele înregistrate : 
grupa Nord • C.S.M. Rapid Arad
— Universitatea Craiova 5—5, 
C.S.U. Brașov — Mondiala Satu 
Mare 4,5—5,5, Cuprom Baia Mare
— Voința Rm. Vilcea 6—4, Crișul 
Oradea — Metalul Hunedoara
4.5— 5,5, Voința Suceava — C.Ș. 
Hercule B. Herculane 10—0 (w.o.)
— în clasament conduce C.S.U. 
Brașov, cu 15 p, urmat de Cu
prom Baia Mare 10 p ; grupa 
Sud ; ICED București — Meca
nică fină Buc. 7,5—2,5, Vulcan 
Buc. — Dinamo Victoria Buc.
5.5— 4,5, Farul Constanța — Chi
mia Brăila 4,5—5,5, în clasament: 
ICED 13 p, Recolta 12 p.

„CUPA PRIMĂVERII" LA 
KARTING
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La Cluj-Napoca s-a desfășurat I 
un interesant concurs de karting I
— viteză dotat cu „Cupa Primă- ■ 
verii", concurs care avea ca o- - 
biectiv — între altele — depis- I 
tarea acelor alergători talentați I 
demni să primească „licența A"' 
indispensabilă sportivilor ce do- • 
resc să participe la campionatul I 
republican. Ceea ce trebuie spus I 
în legătură cu această competi
ție, în afara faptului că a dat ■ 
naștere la dispute interesante, I 
de bun nivel tehnic, este aceea | 
că startul a fost foarte populat :
90 de alergători (cu tot atâtea g 
karturi) din 26 asociații sportive, I 
între care unele nou înființate | 
cum ar fi Metalul Tg. Secuiesc, 
A.C.R. și I.T.A. Harghita, Tineret ■
— Turda, A.C.R. Oradea, I.P.I.U. I 
București, A.C.R. Satu Mare.

Primii clasați în „Cupa primă- | 
verii" (competiție în urma căreia 
au primit „licența A" 45 de .aler- ■ 
gători) sînt : 1. Gheorghe Âlexe I 
'Transporturi Constanța) — cîști- | 

‘tor al trofeului pus în joc, 2.
-.urel Tănase (Danubiu Galați), g
3. Vasile Moldovan (C.U.G. Cluj- I 
Napoca) ; la juniori mici (14 | 
ani) : Rodi ca Burleanu (I.P.A.
Sibiu) și Gheorghe Șerif (Mcta- g 
Iul Tg. Secuiesc).

Fără îndoială că mulți dintre | 
kartiștii prezenți la Cluj-Napoca 
se vor afla, între 7—9 mai, la g 
startul primei etape a campiona- I 
tului de viteză și anduranță ce E 
se va desfășura la Galați.

PERFORMERII DE MÎINE
- (Urmare dzn pag. 1)

; masă la Școala generală nr. 36, 
iar experimentatul tehnician de 
fotbal P. Moldoveanu are în
grijă Școala generală nr. 148. 

t Trecînd la analiza modului
> cum sînt respectate _ cerințele
1 sistemului national de selecție,
1 din cercetarea situației la dife- 
( rite secții se constată unele 

reușite în această privință în
registrate la scrimă, baschet

• fete, tenis și tenis de masă.
' încă deficiente la acest capi-
i toi se prezintă secțiile de lup

te. baschet băieți și handbal, 
t care mențin în efectivele lor
[ un balast inutil. Vicepreședin-
; tele clubului, Dorel Cioară, ne

atrăgea însă atenția că antre- 
- norii fac rabat la unele norme

-------------------------

paragină si ciuperci, și buru- 
e ieni ; sportul pe care-1 profe-
s sam noi, cu caracter educativ
;i net- consacrat copiilor și ti-
ă neretului, în vederea constitui-
it rii unui om complet, in sens
e grecesc ; și, în sfîrșit, sportul
e pur și simplu, fără nici o în-
n grădirc sau catalogare, cel ca-
i- re-ți face plăcere să-1 practici,
sl cel care simți că dă învîgorare

propriei tale ființe, fizice și 
morale..."

j- Viziuni pure, nu fără suport, 
în vestibulul casei, la ceasul 

B, mulțumirilor pentru întrevede-
i® rea acceptată, privirile ne-au
i- căzut involuntar asupra unui
■e cap de marmură al zeiței să-
ie nătății, Hygiea, încadrat de
in imaginea nropileelor Atenei...

După trialul de miercuri

JUCĂTORI BUNI SE GĂSESC 
Șl ÎN DIVIZIA „B“

Cuplajul desfășurat miercuri 
după-amiază pe Stadionul Repu
blicii din Capitală, la care au par
ticipat trei selecționate ale Divi
ziei „B" și echipa bucureșteană 
Rapid, a reunit, de fapt, o bună 
parte dintre cel mai valoroși ju
cători din acest eșalon. Dealtfel, 
cunoașterea valorii jucătorilor di
vizionari „B" a constituit scopul 
principal al trialului. De aceea, 
după cum ne spunea antrenorul 
federal C. Drăgușin, la prima ac
țiune de acest gen au fost con- 
vocați și jucători ca Avădanei, 
Kis, Zare — care au făcut parte 
din selecționata ce a evoluat 
astă-iarnă în America, precum 
și componenți ai lotului de tine
ret, ca Hanghiuc și Roman. „Con
siderăm că nu am ajuns pînă 
in... fundul sacului, deoarece cei 
trei antrenori ai fiecărei serii 
s-au rezumat, in principal, Ia e- 
chipele din fruntea clasamente
lor, aprecia C. Drăgușin. De 
aceea, ne propunem ca, într-un vi
itor apropiat, să extindem testa
rea și la celelalte formații". în 
acest sens, merită să arătăm că 
în formația seriei a H-a a jucat 
în repriza secundă și fundașul 
central Popicu, în vîrstă de 20 
de ani, component al diviziona
rei „C“ Dinamo Victoria Bucu
rești.

Trialul de miercuri a scos în 
evidență faptul că acolo unde se 
muncește cu răbdare atât pentru 
prezent, dar mai ales pentru vi
itor se văd rezultate în creșterea

Paveliuc, sub privirile iul Barna, Hanghiuc și Popicu, șuteaza la 
poartă (fază din meciul Selecționata seriei I — Selecționata se
riei a Il-a)

jucătorilor șl a valorii lor. De
sigur că cei mai mulți remarcați 
sînt dintre componcnții seriei I ; 
datorită atât ambiției cu care au 
abordat jocul, cît șl calităților 
tehnico-tactice. Lista întocmită 
de antrenori cuprinde pe funda
șii Cristescu, Butuza, Avădanei, 
pe mijlocașii Pavcliuc, Moga, 
Dîrman, pe Înaintașii Hanghiuc 
și Cojocaru (în mod deosebit). 
N-a fost scăpat din vedere nici 
portarul Liliac, pentru gabaritul 
său și posibilitățile de progres. 
Și selecționata seriei a IH-a a 
lăsat o bună impresie, fiind al-

ale sistemului în cazurile cînd 
descoperă tineri cu o talie ie
șită din comun.

O cale fructuoasă de depis
tare o reprezintă organizarea 
și urmărirea campionatelor șco
lare. Tehnicienii clubului sint 
alături de profesorii de educa
ție fizică la toate întrecerile 
școlilor, multe dintre ele găz
duite chiar de bazele clubului, 
cferindu-li-se astfel posibilita
tea să aibă o imagine conclu
dentă asupra calităților sau de
fectelor posibililor selecționa
ți li.

Dovada cea mai convingătoa
re a faptului că Progresul se 
vrea un club al tinereții o re
prezintă împrejurarea că o se
rie dintre antrenorii cei mai 
apreciați se ocupă, în exclusi
vitate, de creșterea copiilor și 
juniorilor. Președintele clubu
lui, Constantin Dumitrescu, ne-a 
vorbit despre cîțiva dintre ei. 
Dealtfel, am avut ocazia să-i 
urmărim și la lucru, în antre
namente. Din mîinile lui Ion 
Pasnicu s-au ridicat cîteva ex
celente baschetbaliste. Patru 
dintre ele fac parte din lotul 
divizionar „A” și s-au văzut 
selecționate chiar și în lotul 
reprezentativ de junioare : Flo- 
rica Anghel, Geta Simioană, 
Gabriela Ștefăncscu, Cristina 
Pândele. Impresionează, la lo
tul pregătit de harnicul antre
nor, gabaritul elevelor sale. Un 
alt exemplu e dat de antrenoa- 
rea Aurelia Mărculescu — de 
la handbal. Printre jucătoarele 
promovate de ea se află și Mi- 
rela Panait (15 ani — 1,78 m) 
pe care mulți o consideră un 

cătuită pe scheletul primelor trei 
echipe din clasament — F.C. Bi
hor, F.C. Baia Mare și Aurul 
Brad — și avînd în componență 
cîțiva jucători buni în posturile- 
cheie : Pușcaș, Rudisuli, Bălan, 
Zare, Grosu, Georgescu și Bocșa. 
In schimb, selecționata seriei a 
Il-a, lipsită de jucătorii de la 
Rapid, nu s-a prezentat la nive
lul celorlalte două serii, nici ca 
valoare și nici ca interes și po
sibilități de exprimare în condi
ții normale de joc. De la Rapid, 
antrenorii au evidențiat pe Pa
raschiv și Șt. Popa, care dau cu
loare și tempo formației.

„Ne-a fost dificil să restrîngcm 
lotul la 30 de jucători, mal spunea 
C. Drăgușin. In vederea următo
rului meci de pregătire, care va 
avea loc la Giurgiu sau Oltenița, 
în ziua de 12 mai, ne-am oprit, 
printre alții, la Rudisuli, Nicu- 
lescu portari, Rusu, Cristescu, 
Butuza, Roman, Zare, Barna, 
Radu — fundași ; Paraschiv, Bă
lan, Șt. Popa, Pușcaș, Dîrman, 
Moga — mijlocași, Hanghiuc, 
Iancu, Bocșa, Cojocaru, Grosu, 
Coman, Nemțeanu, Georgescu — 
înaintași. Din acest lot se vor 
forma cele două echipe care vor 
juca între ele".

Trialul a constituit o primă 
acțiune de cunoaștere a fondului 
mai valoros de jucători din eșa
loanele inferioare. Dar, după 
cum s-a văzut, de astă-dată au 
fost convocați și jucători cunos- 
cuți, încercați și cu alte prile-

Foto : Dragoș NEAGU

juri. Ajunși la o vîrstă mai îna
intată, ei nu mai au totuși posi
bilități de progres. De aceea, ar 
fi poate necesar ca pînă la vii
toarea acțiune, federația, cu aju
torul antrenorilor divizionarelor 
„B", al antrenorilor zonali și al 
observatorilor federali, să pro
pună sau să depisteze noi ele
mente tinere, susceptibile de pro
gres. Fiindcă problema creșterii 
și promovării elementelor talen
tate este o sarcină a tuturor ce
lor care activează în fotbal !

Pompiliu VINTILA

fel de... Stingă al handbalului 
feminin. Tenisul reprezintă de 
multă vreme o bună „carte de 
vizită" a clubului Progresul. 
Tradiția nu s-a stins. Și de pe 
numeroasele terenuri ale par
cului continuă să răsară talen
te ca Marius Comănescu, Cris
tian Moroșan sau Aurelia 
Gheorghe. Multă inimă pune 
în creșterea acestor tineri an
trenorul V. Crevenciuc. în lo
tul reprezentativ de juniori, la 
polo, vom afla pe Emil Tăta- 
ru, Aristică Mădescu șl Ion 
Dingu, crescuți în pepiniera 
clubului. Mulți sint și campionii 
planșelor descoperiți și formați 
la prestigioasa școală de scrimă 
de la Progresul. Elementele de 
bază se numesc Alexandru Chi- 
culiță și Florin Păunescu (a- 
cum ambii la Steaua), sa- 
breri crescuți de antrenorul Ha- 
riton Bădescu. Dintre tinerii 
floretiși se impun Florin Nico- 
lae, Vasile Georgescu, Anton 
Markwart, elevi ai antrenoru
lui Cornel Georgescu.

Deci, se poate afirma că la 
Progresul București se mun
cește cu pasiune, cu compe
tență, căutîndu-se și folosindu- 
se căi noi, mijloace originale 
atît în acțiunea de depistare a 
elementelor talentate cit și în 
aceea, mult mai dificilă, de 
creștere și de perfecționare a 
lor. în felul acesta, tradiția de 
furnizor de elemente dotate, 
atingînd consacrarea în secțiile 
proprii sau în alte cluburi de 
performanță, se menține. Există 
însă loc și pentru mai mult și 
pentru mai bine și de acest lu
cru sînt convinși în primul 
rînd conducerea și tehnicienii 
clubului bucureștean, din par
tea cărora așteptăm alte vești, 
alte realizări deosebite.

Se simte nevoia unui alt regulament de transferări, util...

...UN REGULAMENT CARE SĂ AJUTE 
(și el) PROMOVAREA VALORILOR
La o recentă conferință de 

presă a conducerii F.R. Fot
bal, Andrei Rădulescu, pre
ședintele federației, expri
ma un punct de vedere sus
ținut de numeroase ori de 
presă. „Credem că se sim
te nevoia — spunea A. Ră- 
dulescu — unui regulament 
de transferări al jucătorilor 
mai bun, transferări care să 
se poată realiza cu acordul 
cluburilor..." Nu am început 
aceste rînduri cu un citat 
doar pentru a semnala o 
NOUA luare de poziție fa
vorabilă — în primul rînd
— fotbalului nostru, ci pen
tru motivul că trialul de 
miercuri al divizionarilor 
„B“ ne-a sugerat și el (ca 
și alte trialuri, ca și unele 
meciuri din categoriile infe
rioare) care sînt limitele, 
insuficiențele și efectele ne
gative reale — vizibile și cu 
ochiul liber — ale unui re
gulament de transferări util 
cîndva, astăzi o adevărată 
frînă.

Problema a 'fost dezbătută 
în mod repetat in fondul ei 
și întoarsă pe toate fețele. 
Răspunzînd interesului ge
neral de a obliga cluburile 
să-și crească singure tineri 
fotbaliști de valoare, ca și 
ideii de a fringe „zborul 
păsărilor călătoare" din fot
balul nostru (azi la Cons
tanța, mîine la Iași, poimîi- 
ne la Timișoara etc.), actua
lul regulament a legat foar
te solid (deși citeodată le
găturile s-au mai desfăcut 
în... umbra regulamentului, 
din așa-zise interese majo
re) jucătorii de cluburi. Și 
i-a legat atit de solid, incit 
fotbaliștii au urmat orbește
— la bine și la rău — exact 
soarta echipelor lor. Și ce e 
rău în asta ? — se vor în
treba, poate, unii. Cînd echi
pa a avut o evoluție de-a 
lungul anilor bună, nu a 
fost nijpic rău. Cînd însă 
echipa a căzut dintr-o ca

în Divizia „C"

LA CARANSfBES Sl ORADEA SASE LUMINĂRI!
J J J

în campionatul Diviziei „C“ 
s-au disputat 21 de etape din 
cele 30, echipele din cele 12 serii 
apropiindu-se ae finiș, de lupta 
decisivă pentru promovare în 
eșalonul secund, sau evitarea re
trogradării. Da^că în unele serii, 
ca, de pildă, a V-a, „bucureș
teană", și a ni-a, problema pri
mei clasate este, practic, rezol
vată (Dinamo Victoria București 
și, respectiv, Prahova Ploiești, 
care conduc cu 13 și, respectiv, 
7 p, nu mal pot pierde șefia), în 
alte grupe, lupta continuă. La 
subsolurile clasamentelor, situa
ția este incertă în marea majo
ritate a seriilor, unele dintre ele 
angrenînd 5—7 formații care în
cearcă să se salveze de locurile 
15—16, „sancționate" cu retrogra
darea. în asemenea condiții, me
ciurile cu miză se înmulțesc și, 
din păcate, la fel și acțiunile ne
sportive ale jucătorilor.

Din ultima etapă am reținut 
două (din numeroasele jocuri în 
care arbitrii au acordat cartonașe 
galbene și roșii) ca ieșite din co
mun. Este vorba de partidele de 
la Oradea și Caransebeș (scria a

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT... 

Lista marilor cîștigători la LOZ 
ÎN PLIC se completează zilnic 
cu alte și alte nume de partici- 
panți, care își văd răsplătită din 
plin perseverența, \obținînd va
loroase premii în AUTOTURISME 
sau MARI SUME DE BANI. Iată 
cîțiva dintre cei mai recenți be
neficiari ai celui mai simplu și 
popular sistem de joc, posesori 
de autoturisme „Dacia 1300“ : Li- 
tean Gheorghe (Gura Humorului), 
Dragomir Ion (Ploiești), Bolojan 
loan (Șimleul Silvaniei), Budu 
Vasile (Botoșani), Pora Ilarion 
(Sighișoara), Radu Niță (Adjud), 
Lache Vasile (corn. Ciocănești, 
jud. Călărași), Floricel Traian 
(com. Izvoarele, jud. Olt), Jinga 
Vasile (Birlad), Coleș Gheorghe 
(com. Vlădeni, jud. Ialomița), 
Zdrîncă Teodor (corn. Dezna, 
jud. Arad), Miron Ioan (Bacău). 
Participînd cu regularitate la 

tegorie într-alta, cînd a de
căzut valoric și nu a mai 
reușit „să iasă la suprafață" 
cîțiva ani, jucătorii buni 
sau chiar foarte buni au a- 
vut de suferit, „le-a trecut 
vremea", — cum se zice, 
uneori, în sport —■, S-AU 
PIERDUT chiar. Este cazul 
rapidistului Manea, ajuns la 
Steaua prea tîrziu, după ce 
o vreme multora li s-a pă
rut o soluție nimerită chiar 
pentru echipa națională, es
te cazul suceveanului Avă
danei (care nu a avut no
rocul lui Stredie), putea fi 
cazul gălățenilor M^jaru, 
Orac și Vlad, ar fi putut fi 
cazul foarte dotaților Puș
caș și Zare (dacă Oradea 
nu ar fi azi o virtuală pro
movată) etc., iar exemple 
concludente la temă se pot 
da mult mai multe.

Am înțeles și înțelegem și 
azi raționamentul echipelor 
mici, al unui director sau 
altul de provincie care sus
țin : „Nu e just, noi să-i 
creștem și alții să ni-i ia 
și să se bucure de munca 
noastră". E adevărat, nu e 
just să iei jucătorii altora 
fără nici un acord. Dar la 
fel de ...nejust, de anormal 
este ca un jucător format și 
crescut în orașul X „să se 
termine", „să apună" în a- 
celași oraș dacă echipa sa 
involuează și se scufundă 
într-o ireversibilă, uneori, 
mediocritate.

Pentru valorile autentice, 
pentru fotbalul românesc, 
interesul incontestabil este 
ca jucătorii foarte buni să 
ajungă în echipe cît mai 
valoroase, cît mai competi
tive, pe baza unor înțelegeri 
și schimburi de fotbaliști 
avantajoase ambelor clu
buri. Acesta ar fi un regu
lament cu... reguli concor
dante cu progresul -dorit în 
activitatea noastră fotbalis
tică.

Marius POPESCU

IX-a), unde au fost eliminați — 
pentru abateri de la etica spor
tivă — cite trei jucători. în me
ciul C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Unirea Sînnicolau, doi dintre ju
cători au confundat gazonul cu 
ringul de box, lovindu-și adver
sarii cu pumnii (cum au proce
dat Spirea și Boldici de la local
nici), iar Sepețeanu (Unirea), 
care a dat tonul durităților, și-a 
lovit adversarul cu piciorul. La 
meciul Voința Oradea — Recolta 
Salonta (formații din același ju
deț), Abrudan, Stoica (Recolta) 
și Vițian (Voința) au fost scoși 
din joc de arbitrul I. Vocu (Za
lău) pentru infracțiuni de altă 
natură (dar tot nesportivă și la 
fel de gravă) : injurii la adresa 
adversarului și a publicului spec
tator !

Se impune ca atât antrenorii, 
cît șl conducătorii asociațiilor 
sportive cu echipe în Divizia ,,C“ 
să se ocupe cu mai multă serio
zitate de educația jucătorilor. 
Acțiunile brutale de pe teren 
dăunează, se știe, și formației 
care le comite... (T. R.)

LOZ ÎN PLIC, puteți obține și 
dv. succese asemănătoare.
• TRAGEREA LOTO de astăzi, 

23 aprilie 1982, se televizează în 
direct începînd de la ora 17,40.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 16 APRILIE 1982. Cat. 
1 : 4 variante 25% — autoturisme 
Dacia 1300 ; cat. 2 : 2 variante 
100% a 16.056 lei și 17 variante 
25% a 4.014 lei ; cat. 3 : 19 a 
5.281 lei ; cat. 4 : 64,25 a 1.562 
lei ; cat. 5 : 240 a 418 lei ; cat. 
6 : 438,75 a 229 lei ; cat. X : 2.284 
a 100 lei. Report la cat. 1 : 
387.245 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la cat. 1, realizate pe 
bilete jucate 25%, au revenit 
participanților : MARIN ROȘU 
din Craiova, IOAN BACIU din 
Deva, MATEI UNGUREANU și 
ESTER A NAGHI, ambii dia 
București.



OLGA NEMES A DEBUTAT VICTORIOASĂ 
IN PROBELE INDIVIDUALE

V. PUSCASU - VICTORIOS 
ÎN PRIMELE DOUĂ MECIURI

BUDAPESTA, 22 (prin telex). 
Ecourile întîlnrrilor din cadrul 
competiției pe echipe a celei 
de-a 13-a ediții a Campionate
lor europene de tenis de masă 
nu s-au stins încă. Sint sub
liniate calitățile remarcabile 
ale echipelor medaliate, sco- 
țîndu-se în evidență totodată 
că, în întrecerea feminină, re
prezentativa României a oferit 
o imagine convingătoare a ceea 
ce înseamnă putere de luptă, 
dăruire, pe fondul unei pregă
tiri tehnice foarte bune. Se spu-

Astăzl, la Budapesta, în. 
cadrul lucrărilor congresu
lui Uniunii europene de 
tenis de masă (E.T.T.U.), 
a fost ales Comitetul exe
cutiv, din care face parte 
și antrenoarea emerită 
Ella Constantinescu. Ca 
președinte al E.T.T.U. a 
fost ales dr. Gyorgy La
katos (Ungaria).

ne că numai tinerețea și lipsa 
de experiență competițională 
au privat-o de a urca chiar pe 
prima treaptă a podiumului.

Și în ziua liberă fetele noas
tre s-au aflat în centrul aten
ției, ziariștii dorind să afle a- 
mănunte despre ele și mai ales 
despre Olga Nemeș, campioana 
europeană a cadetelor și cea 
mai mică jucătoare din grupa 
de elită a europenelor. Olga a 
cucerit simpatia și admirația 
tuturor, fiind considerată cea 
mai talentată jucătoare a ge
nerației tinere, care a evoluat 
de la egal la egal cu sportive 
de mare valoare, ce domină eu 
autoritate de ani de zile arena

COMPORTARE REMARCABILĂ
CONSTĂNȚENI IN

Echipa de juniori mici (pină 
in 16 ani) a Clubului sportiv 
școlar 2 Constanța a efectuat 
un turneu în Marea Britanie, la 
invitația clubului B.O.S.A., ca
re a fost în vara trecută oas
pete al litoralului nostru. Ti
nerii jucători pregătiți de ma
eștrii emeriți ai sportului Pe
tre lanusevici și Petre Motres- 
cu au reușit performanța de a 
termina învingători în trei din 
cele patru partide disputate : 
10—4 cu Selecționata școlilor 
din Bath, 12—7 cu Selecționa
ta școlilor din Bristol, 10—7 cu 
B.O.S.A. Ei au pierdut un meci: 
6—20 cu Selecționata școlară 
Pontypridd. După cum se ob
servă. trei dintre adversare au

o TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Lawrence 

(Kansas), Marlene Ottey (Ja
maica) a alergat 200 m în 22,62. 
Alte rezultate : înălțime : Tyke 
Peacock 2.24 m, triplusalt : Keith 
Connor 16,88 m.

CICLISM • După disputarea 
primei etape și a celei „prolog*, 
în Turul Spaniei pe primul loc 
se află francezul Marc Gomez,

ȘAH • în runda a 6-a a tur
neului de la Londra, campionul 
mondial Anatoli Karpov a re
mizat cu Gheller, L. Portisch l-a 
învins pe Speelman, iar Chris
tiansen, a remizat cu Spasski. în 
clasament conduce Portisch cu 
5 p, urmat de Andersson 4,5 p, 
Karpov, Spasski, Speelman 3,5 p.

TENIS • tn ziua a doua a 

• TÎNAlîA BASCHETBALISTA ameri
cancă Cheril Merill, în vîrstă de numai 17 
ani, a izbutit o performanță deosebită în
scriind într-un meci 105 din cele 179 de 
puncte ale echipei sale. Recordul național 
în acest domenii este deținut însă de Ma
rion Boyd, cu 156 puncte marcate într-o 
singură partidă. Performanțele sînt, într-a- 
devăr, excepționale, dar la aprecierea lor 
trebuie să se albă in vedere șl valoarea 
adversarelor, care, în aceste ocazii, trebuie 
să fi fost foarte scăzută !... • FOSTUL RE
CORDMAN al R.D. Germane la săritura în 
înălțime, Rolf Beilschmidt (2,31 m în 1977), 
are la activ o reușită cu totul deosebită. 
El are în palmares 100 de concursuri în 
care a avut rezultate de peste 2,20 m. Ac
cidentat la genunchiul piciorului de bătaie, 
Beilschmidt a fost supus unei intervenții 
chirurgicale, dar acum se prezintă bine șl 
șl-a reluat antrenamentele • FOTBALIS
TUL DANEZ Jensen este, în felul lui, un 
adevărat recordman mondial. în ultimii ani 
el a evoluat în echipe care au cîștigat 5 
titluri de campioane naționale, cîte două 
în R.F. Germania și Spania șl o dată în 
Olanda. în prezent Jensen (32 de ani) poar
tă culorile echipei Aarhus. în campionatul 
Danemarcei Va cîștlga evre Jensen încă 
un titlu de campion 7 • UN BTLANT TRA
GIC în automobilismul american : în ulti
mii 5 ani 183 de piloți (din cei 30 000 licen- 
țiați) și-au pierdut viața pe diferite trasee, 
in curse sau chiar la antrenamente t •

ÎN DECURS DE UN DECENIU (1957—1977) 
fotbalistul englez Terence Lyonel Pâine 
(născut în 1939) a luat parte la 824 de me
ciuri, sub culorile a două echipe, Sout
hampton șl Hereford. O socoteală simplă 
ne arată că Paine a jucat anual... 82 de 
meciuri ( !7), ceea ce, să recunoaștem, 
este un fapt extraordinar • UNUL DINTRE

CEI MAI buni jucători al echipei Cubei, 
participantă la ultima ediție a campionatu
lui mcndial de handbal, în R.F. Germania, 
a fost David Stevenson, de 21 de ani, stu
dent la Universitatea din Havana. Acest 
talentat jucător, care a lăsat o bună im
presie specialiștilor, nu este altul decît fra
tele celebrului Teofilo Stevenson, de 3 ori 
campion olimpic de box 1a categoria grea 
• A FCST PUS LA PUNCT, in Japonia, 
un aparat electronic emițător-receptor da
torită căruia antrenorul poate indica fiecă
rui jucător o anume schemă tactică, fără

ca pentru aceasta să mai fie nevoie de În
treruperea partidei de hochei, de polo, 
handbal, baschet, volei etc. Receptorul cân
tărește doar cîteva grame șl este ușor de 
purtat de către sportivi • LADISLAO 
KUBALA, fostul antrenor al reprezentati
vei de fotbal a Spaniei, va funcționa tn 
viitorul apropiat ca antrenor al tl-ului na
țional al Arabici Saudite • DINTRE CELE 
12 EDITH de pînă acum ale campionatului 
mondial de fotbal, cea din 1954, din Elve
ția, a fost cea mal bogată în goluri. în 
cele 26 de jocuri desfășurate atunci au fost 
înscrise nu mal puțin de 140 de goluri, 
cele mai multe — 26 — fiind realizate de 
reprezentativa Ungariei • PRINȚESA 
NORA de Liechtenstein a fost recent aleasă 
în funcția de președinte al Comitetului a- 
limplc național al țării sale • LA NIKO- 
SIA a avpt loc vernisajul unei expoziții de 
fotografii cu bazele Jocurilor Olimpice de 
la Moscova, organizată de asociațiile de 
arhitecțl din Cipru și Uniunea Sovietică • 
O DECLARAȚIE COMPETENTA a lui Ana
toli Evtușenko, antrenorul echipei'U.R.S.S., 
campioană mondială la handbal : „Majori
tatea jucătorilor îndeplinesc acum * cerin
țele handbalului modern : gabarit, detentă, 
forță, rapiditate și indemînare. Succesul e- 
chipelor de astăz.1 se explică și prin creș
terea procentajului de reușită tn șuturile 
trase de Ia o distanță mai mare de 9 m".

Romeo VILARA

tenisului de masă european și 
mondial.

Joi dimineață au început în
trecerile din probele individu
ale. Trialul va fi fără îndoială 
extrem de sever, fiecare întil- 
nire abordîndu-se cu maximum 
de concentrare, întrucît nu mai 
există posibilitatea sprijinului 
intre coechipieri, ca la echipe. 
Așadar, 64 de sportive și 128 
de sportivi în probele de sim
plu, 32 de cupluri feminine, 64 
masculine și 64 la dublu mixt 
își dispută celelalte 5 titluri ale 
europenelor. Programul de di
mineață a cuprins doar întil- 
niri din calificări, in care s-a 
aflat Olga Nemeș in dublii cu 
Peter Stellwag (R. F. Germa
nia), pentru ca seara, la o oră 
tîrzie, să înceapă partidele de 
simplu, în timp ce dublurile 
vor intra în competiția pro- 
priu-zisă abia vineri. Deci, în 
calificări, perechea Nemeș, 
Stellwag a întîlnit în primul 
joc pe Marte Tihanyi, J. No- 
zicska (Ungaria). A fost un 
meci dificil pentru încă neomo
genul cuplu, așa ineît victoria a 
fost obținută la limită : 3—2 
(17, —19, —18, 18, 16), pentru 
ca apoi să fie ciștigată o vic
torie categorică — cu 3—0 (14, 
13, 19) — în compania dublu
lui scoțian Elaine Forbes, J. 
Broe. Astfel. Nemeș, Stellwag 
intră pe tabloul principal de 
concurs.

Olga Nemeș a susținut, de 
asemenea, partida de simplu 
cu Kristin Hagen (Norvegia), 
pe care a întrecut-o cu 3—0 
(18. 12. 14), urmînd să o în- 
tîlnească pe sovietica Bulatova.

Emanuel FÂNTĂNEANU

A TINERILOR RUGBYȘTI 
MAREA BRITANIE
fost selecționate din zone de 
mare tradiție rugbystică, fie
care dintre aceste echipe ale- 
gindu-și XV-le dintr-un număr 
impresionant de școli (40, de 
exemplu, in cazul Bristolului). 
După cum remarca directorul 
C.S.Ș. 2, Nicolac Rotaru, elevii 
constănțeni au lăsat o frumoa
să impresie, atît pe terenul de 
sport cît și în afara lui. Echipa 
folosită : Pavlov — Moldo-
veanu, Ținea, Deaconu (Cris- 
tescu), G. Popescu — Bică, Fo
ca (Alexandrescu) — Butnaru, 
Ncgraîa (căpitanul formației), 
V. Năstase — Tudor (Trancă), 
Iacob — Pușcașu, Ciurea (Va- 
silicv), I. Ioncscu.

turneului de la Dallas, la care 
participă 8 jucători, Ivan LendJ 
l-a învins cu 6—1, 6—4, 3—6, 7—6 
pe Wojtek Fibak • Rezultate 
din turneul de la Las Vegas : 
Connors — Pfister 6—3, 6—1, Bo- 
rowiak — Gerulaitis 6—3, 7—6, 
Denton — Tanner 6—2, 6—2, Ra
mirez — Van Dillen 6—4, 6—0, 
Edmondson — Gullikson 7—6, 
6—2, Sandy Mayer — Dent 6—3, 
6—2. • In turul doi al turneului 
feminin de la Amelia Island : 
Chris Evert Lloyd — Sue Leo 
6—3, 6—1, Catherine Tan vier — 
Kathy Jordan 6—4, 6—2, Pam 
Casale — Sabina Simmonds 6—2, 
6—0, Bettina Bunge — Claudia 
Kohde 6—2, 6—3, Kathy Horvath 
— Jenny Klitch 6—6, 6—2.

VARNA, 22 (prin telefon). 
După o zi de pauză, în care 
s-au disputat întrecerile conti
nentale de sambo, au reintrat 
pe saltelele de concurs luptăto
rii. De data aceasta, practican- 
ții stilului liber. Deși în parti
dele din primul tur reprezen
tanții țării noastre au întîlnit 
adversari pe care au reușit să-i 
învingă, sorții n-au fost fa
vorabili sportivilor români. Ni- 
colae Hincu (48 kg) a realizat 
o victorie prețioasă în compa
nia lui A, Woge (R.D.G.). Du
pă ce a fost condus la puncte 
cu 2—4 (în prima repriză), el 
a refăcut terenul pierdut, a 
luat conducerea la puncte (7—4) 
și și-a fixat adversarul cu 
umerii pe saltea în min. 5,53. 
Dar, în turul următor, el a 
trebuit să-1 întilnească pe so
vieticul V. Gogalcv în fața 
căruia a pierdut. Și Aurel 
Neagu (57 kg) a cîștigat pri
mul meci (l-a învins prin su
perioritate pe grecul P. Kalai- 
sidis, în min. 4.58), dar în tu
rul 2 a fost obligat să-1 întîl- 
nească pe multiplul medaliat 
Beloglazov (U.R.S.S.), fiind în
trecut de el.

Vasile Pușcașu (100 kg) a a-

MODIFICARI 
IN CLASAMENTUL CM. 

DE AUTOMOBILISM 
Piquet și Rosberg 
au fost declasați

PARIS (Agcrpres). Tribunalul 
de apel al Federației internațio
nale de automobilism a hotărit 
declasarea brazilianului Nelson 
Piquet și a finlandezului Keke 
Rosberg situați pe primele două 
locuri în Marele premiu al Bra
ziliei, la formula I, desfășurat la 
Rio de Janeiro, la 21 martie, 
în acest fel, cîștigător al pro
bei a fost declarat automobilistul 
francez Alain Prost.

înaintea unei noi probe a cam
pionatului mondial de formula I, 
cea de duminică, de la Imola 
(Italia), clasamentul piloțllor se 
prezintă astfel : 1 Alain Prost
(Franța) 18 p, 2. Niki Lauda 
(Austria) 12 p, 3—1. Keke Ros
berg (Finlanda) si John Watson 
(Anglia) cu cite 8 p.

fAVOIHIHE IN FINALELE CUPILOR EUROPENE
9 Programul ultimelor meciuri • LF.K. Gdteborg — performera 

Cupei U.E.F.A. £ Incidente in tribune, la Bruxelles
..Maratonul" cupelor europene 

a intrat în ultima fază. Urmează 
finalele în luna mai, după care 
cortina va cădea peste această 
scenă măreață a fotbalului euro
pean, la care s-au aliniat la start 
124 de echipe ! S-au consumat, 
pînă acum, 248 de partide și au 
mai rămas 4, finalele, după cum 
urmează : C.C.E. : Aston villa — 
Bayern Miinchen, la 26 mai, la 
Rotterdam. CUPA CUPELOR : 
C.F. Barcelona — Standard LiCge, 
la 12 mal la Barcelona. CUPA 
U.E.F.A. : I.F.K. Goteborg — 
Hamburger S.V., la 5 și 19 mal 
(dublă partidă, prima pe teren 
suedez).

Ce se poate spune despre în- 
tîlnirile retur din semifinalele 
de miercuri seara 7 O primă 
constatare, faptul că echipele 
favorite nu s-au dezmințit șl au 
intrat în finală.

tn C.C.E., Bayern Miinchen a 
învins cu severul scor de 4—0 
(1—0) pe Ț.S.K.A. Sofia, deși di
ferența de goluri nu reflectă fi
del aspectul meciului. Echipa 
vest-germană a deschis scorul în 
min. 43 prin Breitner, iar după 
pauză (min. 47) tot el îl majo

vut de susținut un meci foar
te greu în compania polonezu
lui T. Buse, in fața căruia a 
obținut o victorie, cum se spu
ne, pe muchie de cuțit (1—1), 
el fiind cel care a realizat pri
mul punct tehnic. Gheorghe 
Fodore (82 kg), după ce a fost 
condus la puncte (0—3), l-a 
depășit pe cehoslovacul J. Ku- 
zirko (8—5), cîștigînd la punc
te. Singurul luptător român ca
re a pierdut în primul tur a 
fost C. Dănăilă (68 kg), învins, 
în mod surprinzător (prin tuș), 
de grecul G. Atanasiadiș (min. 
0,54).

La încheierea campiona
telor europene de lupte 
greco-romane, clasamentul 
pe națiuni arată astfel : 
1. U.R.S.S. 48 p, 2. Bulga
ria 33 p, 3. România 25 p,
4. Polonia 22 p. 5. Ungaria 
19 p, 6. Iugoslavia 17 p.

In turul 2 sportivii români 
au obținut următoarele rezul
tate : N. Ilincu p. tuș min. 
4,28 V. Gogalev (U.R.S.S.), A. 
Neagu p.tuș min. 1,06 S. Be
loglazov (U.R.S.S.). C. Dănăilă 
p.tuș min. 2,28 (cînd conducea 
cu 11—4 !) D. Lengle (Austria), 
V. Pușcașu b.p. W. Kolin 
(R.F.G.), Gh. Fodore p.p. (0—6) 
L. Kzota (Polonia).

Dan GARLEȘTEANU

Campionatul mondial de hochei
CANADA LA EGALITATE

CU ITALIA !
HELSINKI, 22 (Agerpres). Du

pă o zi de odihnă, la Tampere 
și Helsinki au fost reluate între
cerile pentru campionatul mon
dial de hochei pe gheață, grupa 
„Au. Echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 8—4 (3—1, 2—1, 3—2)
selecționata S.U.A., iar Ceho
slovacia a dispus de Finlanda cu 
3—0 (1—0, 1—0, 1—0).

în celelalte partide : Suedia — 
R. F. Germania 3—1 (0—1, 1—0, 
2—0) și Canada — Italia 3—3 
(1—1, 1—1, 1—1) î 

rează, din penalty. Apoi, cea
laltă vedetă din formație, Rum- 
menigge, înscrie de două ori 
(min. 65 și 75). Prin urmare, for
mația bavareză se califică pentru 
a 4-a oară în finala competiției ! 
La Bruxelles, un meci foarte 
aprig între Anderlecht și Aston 
Villa, încheiat cu un scor alb, 
suficient reprezentanților Angliei 
ca să intre în filială. După cum 
declara corespondentului „Agen
ției Reuter" antrenorul Tony Bar
ton, „jucătorii au respectat indi
cațiile tactice, au fost disciplinați 
în joc — și bravo lor — au cin
stea acum să joace pentru prima 
oară într-o finală a cupelor eu
ropene". în schimb, aceeași a- 
genție semnalează unele inci
dente petrecute în tribune, unde 
suporterii din Birmingham s-au 
Incăierat cu cel localnici, arbi
trul fiind nevoit să întrerupă jo
cul timp de 6 minute l

în Cupa cupelor, formația bel
giană Standard Lifcge a cîștigat 
în fața deținătoarei titlului Di
namo Tbilisi tot cu 1—0 (ca și în 
tur) și tot prlntr-un gol marcat 
de Daerden (min. 22). Joc mare 
șl pe stadionul „Nou Camp" din

ÎNTRECERILE

BALCANICE DE TIR
Pe poligonul Kessariani din 

Atena încep azi întrecerile edi
ției 1982 a Balcaniadei de tic 
la arme cu glonț. După un an
trenament oficial de acomodare 
efectuat ieri pe poligonul de 
concurs, participanții, trăgători 
din Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia și Grecia, încep azi între
cerile în primele probe : pușcă 
liberă 60 f culcat seniori, pușcă 
standard 60 f culcat juniori și 
femei și pistol viteză — manșa 
I seniori și juniori. Țara noas
tră va fi reprezentată la toate 
cele trei probe. La pistol viteză 
pornește ca mare favorit cam
pionul olimpic al probei Cor- 
neliu Ion. Dintre trăgătorii 
noștri care vor mai concura 
azi amintim pe : Marin Stan, 
Grațian Calotă, Constantin Țîr- 
iuiu — pistol, Niculina Iosif, 
Roxana Lămășanu, Romulus 
Nicolescu, Florin Cristofor și 
loan Joldea — pușcă.

TURNEU In r. d germană
Al TINERILOR NOȘTRI 

BASCHETBALIȘTI
Selecționata masculină de ti

neret la baschet va lua parte, 
de astăzi pînă duminică, la un 
turneu internațional. în localita
tea Eberswalde (R- D. Gerna- 
nă), alături de echipele R.P.D. 
Coreeană, Poloniei și a țârii 
gazdă. Au făcut deplasarea : 
Valentin I’ogonaru (ICED Bucu
rești), Anton Netolilzchi, Cătă
lin Scarlat, Sorin Ardelean 
(Steaua), Marian Marinache, 
Lucian Vasilică (Dinamo Bucu
rești), Zoltan Kosa, Costel Ilio 
(Dinamo Oradea), Gheorghe 
Pascu (Politehnica București), 
Gheorghe Dăian (Universitatea 
Cluj-Napoca), Daniil Antochi 
(Urbis București), Marian Du
mitru (Carpați București). An
trenori : Dumitru Evuleț-Coli- 
baba și Andrei Molnar.

Barcelona, unde formația locală 
a Întrecut cu 1—0 (0—0) pe Tot
tenham, prin golul lui Simons- 
sen (min. 50). Acum, formația 
catalană are toate șansele să 
cîștige și finala pe care o va 
susține pe același stadion.

Extrem de dîrză a fost confrun
tarea de la GOteborg, unde I.F.K.
— una din performerele compe
tițiilor din acest an (neînvinsă !)
— s-a calificat pentru ultimul 
act, în urma victoriei extrem de 
dificile în fața vest-germanilor 
de la F.C. Kaiserslautern, abia 
după prelungiri (2—1), printr-un 
gol îns-cris dintr-un penalty con
troversat I Au marcat în or^'ne 
Holmgren (min. 42), Geye (min. 
58) pentru oaspeți și Frederiks- 
son din 11 m (min. 101). tn fine. 
Hamburger S.V., în mare formă, 
ca șl în campionat (unde a tre
cut în fruntea clasamentului), 
n-a avut probleme deosebite cu 
Radinicki Nlș cîștigînd cu 5—1 
(3—0). Golurile au fost înscrise 
de Hartwig (min. 7 și 30), Von 
Heesen (min. 21 șl 49), Magath 
(min. 57), respectiv Panaiotovicl 
(min. 83).

Așadar, dintre cele 6 finaliste 
două sînt echipe vest-germane, 
cîte una din Anglia, Spania, Bel
gia — țări nrezente la „El Mun
dial* — și am Suedia.

Ion OCHSENFELD

ȘTIRI • REZULTATE
• LA HARKOV, în semifinalele 

C.E. (tineret), meci tur : U.R.S.S. 
— R.F. Germania 3—4 (2—2). • 
ÎN MECI AMICAL : Chile — Boca 
Juniors 5—1. • CUPA LIBERT A- 
DORES : Olimpia Asuncion (Pa
raguay) — Deportivo (Peru) 1—0. 
• PENTRU SEMIFINALELE ..Cu
pei Franței* s-au calificat Bas- 
tia. St. Germain Paris. St. 
Etienne și Tours. • CAMPIO
NATE : Cehoslovacia. După 27 
de etape conduc Dukla Praga 
38 p. Plastika Nitra 34 p. Banlk 
33 p. Polonia. După 26 de etape: 
1. Slask Wroclaw 37 p, 2. Widzew 
Lodz 34 p. Portugalia. După 25 
de etape : 1. Sporting 39 p : 2. 
Benfica 35 p. • ANTRENORUL 
echipei Braziliei. Tele Santana, a 
părăsit spitalul din Rio de Ja
neiro unde fusese internat pen
tru o afecțiune pulmonară, dar 
va trebui să stea în repaus cîteva 
zile, dună oare va conduce pre
gătirile lotului
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