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COMITETULUI POLITIC
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tovarășului 
secretar ge-

Sub președinția 
Nicolae Ceaușescu, 
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 27 aprilie, a 
avut ioc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, âu 
dezbătute și stabilite o serie 
de măsuri privind mai buna 
gospodărire a fondului funciar, 
In acest cadru, a fost exami
nat modul în care sînt fo
losite terenurile în scopuri in
dustriale, reliefîndu-se necesi
tatea îmbunătățirii indicilor 
sintetici privind gradul de o- 
cupare a suprafețelor destinate 
obiectivelor de investiții și de 
producție.

în continuarea lucrărilor. Co
mitetul 
dezbătut 
port cu 
dul de 
menilor muncii 
producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor pe anul 
1981, precum și proiectul de 
decret corespunzător.

S-a stabilit ca, pentru o și 
mai puternică stimulare a tu
turor oamenilor muncii la în
deplinirea integrală a sarcini
lor de plan, fondul total de 
participare la beneficii să fie, 
pentru anul 1981, de peste 2 
miliarde lei, cu circa 111 mi
lioane lei mai mare față de 
anul 1980.

Comitetul Politic Executiv a 
constatat că în ^cordarea fon
durilor de participare la bene
ficii, în anul 1981, s-au comis 
unele abuzuri și inechități, 
ceea ce a făcut ea unele ca
dre de conducere să beneficie
ze de sume mult mai mari in 
raport cu muncitorii și restul 
personalului din 
Criticînd aceste ! 
cruri, Comitetul 
tiv a stabilit 
ritul eticii și 
cialiste. sumele 
te pentru participarea 
neficii a cadrelor de conducere 
din unitățile economico-sociale 
să se stabilească 
cu sumele medii 
muncitorilor și 
muncitor din 
unități. Comitetul 
eativ a cerut aplicarea fermă 
a prevederilor legii, astfel in
cit loialitatea premiilor și a 
altor stimulente ce se pot a- 
corda in decursul unui an u- 
nei persoane să nu depășească 
trei retribuții tarifare lunare.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentai 
o informare cu privire Ia vi
zita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
perioada 
publica 
invitația 
Partidului Comunist Chinez și 
a Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor deosebit 
acestei vizite, 
un eveniment 
ca relațiilor 
de trainică prietenie și solida-- 
ritate. de strtnsă colaborare.

A fost relevat cu satisfacție 
faptul că rodnicele convorbiri 
purtate. în cursul recentei vi- 

tovarășul Nicolae 
cu tovarășii Hu — ■ - - - a,

P.C. Chinez. Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat a!
R.P. Chineze, Deng Xiaoping și

Politic 
și aprobat 

pri vire 
participare 

la

fost

Executiv a 
un ra

ia fon- 
a oa- 

realizarea

subordine, 
stări de lu- 

Politic Execu- 
ca, in spi- 
eehității so- 

cuveni- 
Ia be-

proportional 
ce se acordă 
personalului 
respectivele 
Politic Exe-

in 
13—17 aprilie, în Re
populară Chineză, la 
Comitetului Central al

de fructuoase ale 
ce se înscrie ca 
istoric în croni- 
româno-chineze,

zite, de
Ceaușescu 
Yaobang, președintele C.C.

Li Xiannian, vicepreședinți ai 
C.C. al P.C. Chinez, cu alți ve
terani revoluționari, au consti
tuit un nou și remarcabil mo
ment al dialogului româno-chi- 
nez la nivel inalt, care a avut 
și are un rol determinant în 
aprofundarea neîntreruptă a 
bunelor raporturi dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre. S-a subliniat că aceste 
schimburi de păreri — desfă
șurate intr-o atmosferă de 
prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă — au pus pregnant 
in evidență dorința comună de 
a asigura toate condițiile pen
tru ca relațiile româno-chineze 
să cunoască, in continuare, o 
puternică inflorire.

în continuare, 
Nicolae Ceaușescu a 
despre vizita oficială 
tenie efectuată, in perioada 17— 
21 aprilie, Împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Populară Democrată 
Coreeană, la invitația tova
rășului Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din coreea, președin
tele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat in mod deosebit bilan
țul rodnic al noului dialog ro- 
mâno-coreean Ia nivel inalt. 
care, și cu acest prilej, a evi
dențiat dezvoltarea continuă, 
fructuoasă a prieteniei frățești, 
tradiționale și a solidarității 
militante dintre cele două țări.

Dînd o înaltă apreciere re
zultatelor întîlnirilor si convor
birilor dintre cei 
tori de partid și 
constituie o nouă 
tă contribuție la 
și dezvoltarea pe 
a prieteniei și colaborării din
tre partidele, statele și popoare
le noastre, Comitetul Politic E- 
xecutiv a subliniat însemnăta
tea hotărîrilor stabilite de to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen privind dezvolta
rea pe mai departe a legătu
rilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea.

Apreciind 
țelegerile și 
s-a ajuns, 
Executiv a 
nisterelor, altor organisme cen
trale de stat pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor 
convenite pentru dezvoltarea tot 
mai intensă a colaborării multi
laterale dintre Republica 
cialistă România, 
Populară Chineză și 
Populară Democrată

Comitetul Politic 
subliniază că oamenii 
de pe tot cuprinsul țării și-au 
exprimat, prin telegrame și me
saje, unanima aprobare și înal
ta apreciere față de rezultatele 
vizitelor efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în R. P. Chineză și R.P.D. Co
reeană.

Totodată, a fost relevat lar
gul ecou internațional al aces
tei noi solii de pace și înțe
legere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

★
Comitetul Politic ■ Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme ale activității curente de 
partid și de stat.
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tovarășul 
informat 
de prie-

doi conducă- 
de stat, care 
și importan- 
aprofundarea 
mai departe

Rîmnicu 
ocupă, 
un loc 

Mai

linele acestei sâplâimni

CAMPIONATELE INTERNATIONALE

AGENDEI COMPETITIONALE

în unanimitate în- 
concluziilc la care 

Comitetul Politic 
trasat sarcină mi-.

So- 
Republica 
Republica 
Coreeană.
Executiv 

muncii

Ecaterlna campioana
absolută de junioare a Euro
pei, prezentă la Rîmnlcu Vtl- 
cea, cu șanse reale de a „a- 
taca“ titlul de campioană in- 

temațională a României

Pe agenda com- 
petițională a spor
tului nostru, cea 
de-a XXV-a edi
ție a Campio
natelor interna
ționale de gimnas
tică „Gheorghe 
Moceanu", progra
mate la finele a- 
cestei săptămîni, 
în sala sporturilor 

Vîl- 
desi- 
cen- 
întîi, 

pentru că această 
întrecere ne-a o-tradiționala 

ferit întotdeauna spectacole de 
bună valoare tehnică'. In al 
doilea rind, pentru că ele re
prezintă un bun prilej pentru 
maestrele și maeștrii gimnas
ticii noastre de a-și verifica

ÎNCEPE RETURUL CAMPIONATULUI 
MASCULIN DE HANDBAL DIVIZIA ,A" 

returul campionatului masculin de handbal,Mîine începe 
Divizia „A“. Etapa a XlI-a a celei de a 24-a ediții progra
mează următoarele întilniri :

• Arad : CONSTRUCTORUL — CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA (in tur : 16—18) • Bacău : ȘTIINȚA — PETROLUL 
TELEAJEN (21—23 !) • Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA —
POLITEHNICA TIMIȘOARA (20—23) • Piatra Neamț : RELON 
SAVINEȘTI — STEAUA (24—31) • București : DINAMO — DI
NAMO BRAȘOV (25—22) O Baia Mare : H. C. MINAUR — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA (18—20).

c.
ies in relief 

i și 
interes fiind 

Arad și Piatra 
siirșitul retu- 
clasamentului, 
București si

O etapă in care 
meciurile de Ia Cluj-Napoca 
București, de real 
insă și cele de la 
Neamț. Pină spre 
rului, fruntașele 
Steaua, Dinamo 
H.C. Minaur Baia Mare se urmă
resc... indirect, prin intermediul 
rezultatelor realizate Îndeosebi în 
deplasare. încă și mai fierbinte 
este lupta intre formațiile aflate 
in zona retrogradării, lată, de 
pildă, Constructorul Arad (locul 
tl ; 11 puncte) susține primele 
două partide pe teren propriu : 
mîine cu Construclor-ul C.S.U. 
Oradea (locul 7 ; 19 puncte) și 
duminieu cu H.C. Minaur Baia 
Mare (locul 3 ; 28 de puncte), 
iar în etapa a Ul-a (a XlV-a a 
campionatului) se deplasează la 
Ploiești pentru a juca cu Petro
lul Teleajen (locul 12: 15 puncte)! 
Este, pentru arădeni, o veritabilă 
campanie de reabilitare, o posi
bilitate de a părăsi locurile des
tinate... Diviziei „B“. Vor reuși 
Dcacu șl colegii săi performan
țele așteptate ?

Tot mîine se dispută în Capi
tală și meciul restanță din cam
pionatul feminin. Divizia ,.A“. 
dintre Progresul și Rulmentul 
Brașov, tn acest fel, sala Flo-

reasca găzduiește un cuplaj de 
deosebită atracție :

Ora 16,45 î PROGRESUL BUCU
REȘTI — RULMENTUL BRA
ȘOV (f).

Ora 18 : DINAMO BUCU
REȘTI — DINAMO BRAȘOV (m)

După cum se vede, o intere
santă confruntare handbalistică 
București — Brașov I

pregătirea, la ^apătul unei 
lungi perioade de antrenamen
te care vizează 
cote mereu mai 
iestriei sportive, 
ții și capacității 
Pentru cele mai 
talentele gimnasticii 
„internaționalele" de la 
nicu Vîlcea constituie, de ase
menea. un important test com- 
petițional înaintea Campionate
lor europene de juniori, 
gramate la mijlocul lunii 
nie, în Turcia.

Conducerea federației și 
trenorii celor două loturi 
prezentative au stabilit forma
țiile care vor evolua vineri și 
simbătă, ele cuprinzind pe u- 
nele dintre cele mai bune gim
naste și pe unii dintre cei mai 
buni gimnaști ai țării. Astfel, 
iubitorii sportului din Rîmni- 
cu Vîlcea le vor putea urmări 
in concursul general de sîm- 
bâtă pe Lavinia Agaehe, Eca- 
terina Szabo, Mihaela Stănu- 
leț, Ștefania Marin. Simona 
Renciu, Magdalena Ranca, în 
timp ce la masculin se pre
conizează utilizarea cîtorva 
dintre campionii mondiali uni
versitari din 1981 — Kurt Szi- 
lier, Romulus Bucuroiu, Emi- 
lian Nicula — precum și a al
tor gimnaști valoroși ca Sorin 
Cepoi, Octavian Ionașiu, Va
lentin Pîntea, Dumitru Sîrbu.

Se va concura numai cu e- 
xerciții liber alese, cele care 
asigură întotdeauna un mai 
mare grad de spectaculozitate 
a concursului. Vineri este pro
gramat concursul masculin, 
simbătă cel feminin, iar dumi
nică dimineață — finalele pe 
aparate. Pentru simbătă seară 
organizatorii au pregătit un 
frumos spectacol demonstrativ 
cultural-sportiv.

ridicarea la 
înalte a mă- 
a virtuozită- 
de concurs, 
tinere dintre 

noastre, 
Rîm-

pro- 
iu-

an-
re-

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Conlcriii|(i pe țară a mișcării sportive

„SINTEM HOTARIȚI SA DAM LOTURILOR NA ȚIONALE

Interviu cu
TOT MAI MULJ1 SPORTIVI"

Gheorghe Ounârin|u, prețedinlela C J. E. F. $.
asistat 

sportu-
în ultimul timp, am 

la o creștere valorică a 
lui în județul Mehedinți. Des
pre sarcinile de viitor ale ju
dețului, în lumina hotărîrilot 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive, am purtat o discuție 
cu tovarășul Ghcorghe Dună- 
rințu, președintele CJEFS Me
hedinți.

— Pînă nu demult, județul 
dv. era aproape necunoscut in 
sportul nostru, 
nat ieșirea lui 
tuație ?

— Un factor 
fost ,,DACIADA“. Această com
petiție polisportivă națională 
ne-a deschis drumul spre ma
rca performanță. Concursurile 
sale, numeroase și desfășurate 
in toate orașele și comunele ju-

Ce a determi- 
din această si-

de prim ordin a

dețului, au dus la o largă selec
ție a tinerilor cu calități pentru 
performanță. In al doilea rind, 
au fost create multe baze sim
ple, prin 
rindu-se 
tatea de

— Ce 
in viitor, 
deplinire 
pe țară a mișcării sportive ?

— Consiliul județean Mehe
dinți pentru educație fizică și 
sport iși va axa, in continuare, 
activitatea pe citeva ramuri 
prioritare : atletism, caiac-ca- 
noe, canotaj, box și fotbal. Vom 
mobiliza toate cadrele de spe
cialitate în acțiunile de selec
ție. Trebuie să spun că, in ulti
mul an. peste 30 000 de tineri 
au trecut prin filtrele selecției

muncă patriotică, ofe- 
astfel tuturor posibili- 
a face sport.
intenționați să faceți 
pentru a aduce la în- 
hotăririle Conferinței

O acțiune de mare răspundere

DISCIPLINA SI
IN ACTIVITATEA

CORECTITUDINE

Mehedinți
le-am organizat. Vom 

această acțiune de
pe care 
intensifica 
mare importanță pentru ca ju
dețul nostru să dea loturilor 
naționale de seniori și juniori 
cit mai mulți sportivi. Aceasta 
este, 
tară.
drim 
ligă, 
niori 
cind 
rul Dumitru Cipere, 
cu bronz la J.O. din 
Nicolae Mițoi, locul 3 
pionatele naționale de 
1980. Avem in loturile naționale 
pe Petre Dicu — medaliat cu

pentru noi. sarcina priori- 
La această oră, ne min- 
cu dccatlonistul Ion Bu- 

campion național la se- 
(titlul obținut anul trecut, 
era încă junior), cu boxe- 

medalial 
1980, cu 
Ia cam- 
box din

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3)

Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportive 
la Începutul lunii martie a a- 
cestui an a produs, în toate 
unitățile sportive, un puternic 
reviriment și o angajare fer
mă in direcția obținerii unei 
calități noi, superioare, a unui 
nou avînt al sportului româ
nesc. Mesajul secretarului ge
neral al partidului a devenit 
pentru milioanele de tineri și 
vîrstnici .din țara noastră care 
iubesc activitatea sportivă un 
far călăuzitor, un drum sigur 
pentru întărirea sănătății, pen
tru petrecerea timpului liber 
prin desfășurarea unei intense 
activități culturale, sportive și 
turistice.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport și or
ganizațiile de stat și obștești 
cu atribuții în sport au trecut 
de îndată la realizarea noilor 
obligații ce le revin în acest 
domeniu. De asemenea, federa
țiile sportive cărora Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
le atribuie mari răspunderi, au 
început să acționeze cu mai 
multă hotărire și spirit de răs
pundere pentru perfecționarea 
pregătirii și creșterea măies
triei sportivilor, pentru impri
marea unui climat sănătos de 
muncă, de răspundere și disci
plină în întreagă mișcare spor
tivă.

Problema pregătirii sîrguin- 
cioase, a ordlnei, disciplinei și

COMPETIȚIONALA 
corectitudinii in desfășurarea 
activității competiționale este 
de cea mai mare importanță ' 
pentru realizarea obiectivelor 
de performanță, care stau in 
fața mișcării sportive. De a- 
ceea noul Comitet Executiv al 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport a ho- 
tărît, imediat după Conferință, 
ța în cadru] aplicării cu stric
tețe a indicațiilor din Mesajul 
adresat de tovarășul 
Ceaușescu Conferinței pe 
a mișcării sportive, a 
documentelor și I 
Conferinței, să înceapă o eta
pă nouă în care aplicarea tu
turor prevederilor și regula
mentelor în domeniul sportului 
să se facă cu strictețe indife
rent de cine a greșit, cu res
pectarea dispozițiilor fiecărui 
regulament de funcționare a 
federațiilor sportive. Condu
cerea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
care are sarcina de a asigura 
înfăptuirea unitară a politicii 
partidului și statului nostru in 
domeniul culturii 
sportului, este 
mai tolereze 
nici o favoare 
la prevederile legale din do
meniul sportiv, să nu ia 
considerare nici un fel 
imixtiune care ar dăuna aces
tei poziții.

Nicolae 
tară 

tuturor 
Rezoluției

fizice și 
hotărîtă să nu 

nici o abatere, 
sau derogare de

(Continuare in pag 2-3)

in 
de



AiPLE ÎNTRECERI, INCA DIN START,
ÎN EWA DE VARĂ A „DACIADEI"

OINĂ, LA ÎNCEPUTUL NOULUI SEZON

Din suita amplelor manifes
tări care au marcat, la sfirși- 
tul săptăminii trecute, startul 
în etapa de vară a celei de a 
treia ediții a grandioasei com
petiții naționale „DACIADA", 
continuăm să spicuim, în nu
mărul de azi, acțiuni organiza
te in alte judele ale țării, care 
vorbesc despre larga participa
re a oamenilor muncii la prac
ticarea exercițiului fizic, spor
tului și turismului.-

VÎLCEA. Simbătă, pe aleile 
parcului Zăvoi și pe pista sta
dionului din Rîmnicu Vîlcea a 
avut loc etapa județeană a Cro
sului tineretului și a întrecerii 
pionierilor. Pe lista învingători
lor : Marineia Zamfirescu, Da
niel Teodorescu, Elena Fundă- 
tiirear ", Florin Lăutarii, Geor- 
gc!a Pelcșcan, Grigore Guianu, 
Dorina Drăguț, Nicolae Bul- 
doagă, Angela Grigore, Marin 
Bozoi. De asemenea, în sălile 
de sport și pe bazele sportive 
din localitățile județului s-au 
desfășurat competiții de hand
bal. fotbal, volei, tenis de ma
să, șah (P. GIORNOIU).

BRAȘOV. în parcul Tractorul 
din municipiul reședință de ju
deț s-au întrecut cei mai buni 
alergători de cros, remareîn- 
du-se, între alții, Monica Mol
dovan, Ioana Popescu, Bogdan 
Pescaru, Dan Ciobanu. în sala 
Dinamo și-au măsurat forțele 
judokanii, la cea de la Tracto-

rul — scrimerii și jucătorii de 
tenis de masă, astfel de acțiuni 
avînd loc. la nivelul multor 
alte localități. (C. GRUIA).

MUREȘ. Dintre cei 500 de 
participant la Crosul tineretu
lui, organizat la Sîngiorgiu de 
Mureș, s-au evidențiat Simona 
Toma, Gheorghe Cuceanu, Ma
ria Luduș, loan Roman, Simo
na Spineanu, Cornel Drăghici. 
Alte întreceri ce s-au bucurat 
de o deosebită participare : Cro
sul pionierilor, • Cupa învăță- 
mîntului la volei, tenis de cîmp 
și de masă, Tetratlonul școlar,

competiții de orientare turisti
că, handbal etc. (I. PĂUȘ).

BUCUREȘtt în Scctobuf 3, 
pe bazele Oiirfipra, Titanii și 
Timpuri Noi, au avut loc atrac
tive întreceri la volei, baschet, 
fotbal, 
nis de 
CEK).
F.R.B., 
demonstrații de gimnastică a- 
crobatică (CI. sp. șc. 2), între
ceri la fotbal 
Electronica), 
handbal fete (Metalurgica). (A. 
SOARE).

tenis de cîmp, șah, te- 
masă, ș.a. (N. TOKA- 

în Sectorul 2, la terenul 
au figurat în program

(învingători : Lie. 
volei (Lie. 25)

Oina reintră în noul sezon 
cornpctițional cu un program 
care se adresează, practic, ti
neretului din toate domeniile, 
atît cu întreceri de masă, cit 
și cu manifestări de perfor
manță. Despre cum se va de
rula calendarul sportului nostru 
național ne-a vorbit Dumitru 
Stoica, secretarul responsabil 
F.R Oină : „Din dorința 
a revitaliza oină, de a face 
acest sport să fie practicat 
scară cit 
preocupat 
ților din 
at it tineri 
stituții, unități militare, școli și

al 
de 
ca 
pc 

mai largă, ne-am 
ca în sfera activită- 

acest an să atragem 
din întreprinderi, in-

facultăți, organizații de pio
nieri, cil si un număr mare de 
locuitori ai satelor. Chiar mo
dul cum se prezintă calendarul 
competițional („Cupa pionierul”, 
„Cupa U.T.C.", „Cupa U.G.S.R.”, 
„Cupa Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție", Dinamoviada, „Cupa 
școlilor agricole" ele.) demons
trează că, dacă dorește să prac
tice oină, orice tinăr are posi
bilitatea s- o facă, «Daciada» 
oferind un cadru' extrem de a- 
decvai. Pe de altă parte, cele 
trei competiții de performantă 
(campionatul republican al se
niorilor, al juniorilor și „Cu-

Iii „CETATEA
Ne-arn decis, consul- 

tînd „Programul compe- 
tiționgl" 
acțiuni 
pitalâ, 
minicâ 
sportive 
prilejul 
pei 
dei" 
Iul" 
câ, 
ța,

al principalelor 
sportive din “Ca
sa asistam du- 
la manifestările 

inițiate cu 
deschiderii eta- 
varâ a „Dacîa- 

la baza „Voinice- 
din sectorul 3. Așa 
la ora 10 diminea- 

ne-am aflat în 
preajma acestei „mici 
cetăți verzi" (arbori 
mbri, înalți, împrejmu- 
iesc aceasta splendida 
baza sportiva pentru cei 
mici) din cartierul Bal
ta Alba. încă din stra
dă, înainte de a intra,
ne-a impresionat liniș
tea existentă în comple-

de

VERDE" PREA
xul ce dispune de 
multe terenuri (fotbal, 
volei, baschet, mese de 
tenis 
însă 
era 
tam. 
fotbal 
vii a 
renul 
meni, 
masă 
beton 
ber ______ ,
„tabel de concurs' 
vreo 
deși sînt

ș.a.).
întrucît 

ceea ce 
Pe un 

I (mic) .
doua școli, pe te
rnare nu era nî- 
Se juca tenis de 

la cîteva mese de 
aflate în aer li- 

(se făcuse și un 
cu 

8—10 participanți, 
6 mese) și 

cam atît. Este drept, în 
centrul complexului, niș
te fete jucau volei, al
tele baschet. Voleibalis
tele erau eleve la Șc. 
generala nr. 80 (inso-

Explicabila 
aici... nu 
ne aștep- 
teren de 

jucau ele-

PUTIN! OSTENIJ 7
țite de prof. Marict Rî- 
pan), iar baschetbaliste
le — eleve de la Șc. 
generală 69 (cu prof. 
Floarea Roată). Ambele 
loturi jucau între ele 
întrucît... nu le venise
ră adversarele. „Mai 
stăm — spuneau fetele 
pe la ora 11,30 — sau 
plecăm acasă ? Cred că 
nu mai vin...".

întrebări ar fi destu
le : cine nu venise ? de 
ce nu venise ? cine or
ganizase ? cine răspun
dea ? Concluzia, una 
singură : anemică ma
nifestarea de duminică 
de la „Voinicelul".

Modesto FERRARINI

OMUL POTRIVIT-
Ne aflăm la patinoarul arti

ficial din Ploiești, lingă un 
antrenor tinăr, prof. Adrian 
Ciobanii, care nu mal pridi
dește dină sfaturi celor aproa
pe 30 de fete șl băieți. Se lu
crează pe... uscat in holul de ■ 
sub tribune. Reținem o afir
mație care subliniază una din 
caracteristicile muncii antreno
rului : „Băiete ! Performanțe
le se obțin numai prlntr-un 
angajament total".

După ce a fost trei ani pro
fesor de educație fizică in o- 
rașul natal Sibiu,
fostul patinator A-

Ciobanu a 
i 1978 ca 
la secția

Ploiești,

TURNEUL PENTRU PROMOVAREA 
ÎN DIVIZIA „A“ DL VOLEI (m)

PIATRA NEAMȚ, 27 (prin 
telefon). A început, în locali
tate, turul turneului de baraj 
pentru promovarea în Divizia 
„A“ masculină de volei în care 
sînt angajate șase formații din 
țară. în primul meci al zilei, 
Rapid București a întîlnit pe 
Viitorul Bacău de care a dis
pus destul de ușor cu scorul 
de 3—1 (10, 12. —7, 16), Arbi
tri: S. Popescu (Constanța), C. 
Pitaru (Sibiu). în cel de-al doi
lea, Rclonul Săvinești a trecut 
de Carpați Rm. Vîlcea, obți- 
nînd o victorie ușoară : 3—0 
(8, 10, 3). Arbitri : E. Mendel 
(Sibiu), Al. Ignat (Tg. Mureș). 
Tot cu același scor a luat sfîr- 
șit și întîlnirea dintre Motorul 
Baia Mare — „U“ Cluj-Napoca: 
3—0 (3, 6, 10). Arbitri : E. Udu- 
dec (Suceava), M. Marian (O- 
radea). Miercuri (ora 11): Rapid 
— Motorul, Carpafi — ,,U“, Vi
itorul — Relonul. (Nicolae AR- 
HIRE, coresp.).

CONCURSUL ATLETIC
Rezultate înregistrate în alte 

zone In cadrul primei etape a 
concursului republican pe echipe 
al atlețllor juniori de categoria 
a n-a.

CRAIOVA. In cadrul concursu
lui desfășurat pe Stadionul cen
tral, Mihaea Samoilă (C.S.S.A. 
Cimpulung Muscel) a stabilit un 
nou record de junioare II la a- 
runcarea greutății cu 15,38 
Clasament : Argeș 426 p, Dolj 1 
357 p. Dolj II 131 p, Vîlcea 93 p, 
Olt 75 p, Gorj 59 p, Mehedinți 
37 p. Rezultate : Băieți : 100 m : 
S. Rădoi (Dolj) 11,2 ; 200 m : Ră- 
doi 23,4 ; 800 m : Gh. Ciobanu 
(Vîlcea) 2:01.1 : 1500 m : Gh. Cio
banu (Vîlcea) 4:13,7 ; 5000 m :
S. Bratu (Argeș) 16:00,5 ; 110 mg : 
F. Tudor (Argeș) 15,8 ; prăjină : 
N. Ștefan (Dolj) 4,20 m •; greu
tate: D. Perșinaru (Argeș) 14,58 
m ; disc : Perșinaru 42,60 m. 
Fete : 100 m : L. Trandafir (Dolj) 
12,8 ; 400 m : M. Ghiță (Dolj)
51,5 ; 800 m . F. Cocioarbă (Dolj) 
2:15,0 ; 1500 m : Cocioarbă 4:40,3 ; 
lungime : A. Todor (Dolj) 4,92 m ; 
înălțime : O. Iancu (Argeș) 1,64 
m ; disc : M. Samoilă 43,92 m ; 
suliță : CI. Trăistaru (Vîlcea) 
39,40 m ; 100 mg : M. Iosif (Ar
geș) 15,6 ; 3000 m : I. Nicolae (Ar
geș) 10:27,5.

m.

ÎNTĂRIREA climatului de ordine,
DISCIPLINA Șl

(Urmare din pag. 1)

CORECTITUDINE
la

Astfel se explică unele mă
guri și sancțiuni luate în ultimul 
timp de federațiile de fotbal, 
hochei pe gheață și handbal, 
ratificate apoi de Biroul Comi
tetului Executiv al C.N.E.F.S. 
In cazul abaterii de la regula
mentul de organizare a acti
vității fotbalistice de către clu
bul Universitatea Craiova, care 
a folosit neregulamentar un ju
cător suspendat pentru acumu
larea a două cartonașe galbene 
(avertismente), deși a fost vor
ba de un club de fotbal frun
taș, cu merite în activitatea 
fotbalistică, sancțiunea de pier
dere a jocului cu echipa Mi
nerul Certei a fost dictată con
form procedurii normale și le
gale. Echipei de hochei pe 
gheață S.C. Miercurea Ciuc, că
pitanului și antrenorului aces
teia, li s-au aplicat sancțiuni 
severe pentru părăsirea terenu
lui de joc din cauza unei erori 
de arbitraj, acțiune total ne
sportivă care a adus prejudicii 
desfășurării campionatului. în 
același timp, arbitrul de poartă 
Marcel Hușanu a fost exclus 
din arbitrai, iar arbitrul 
centru, Oprea Barbu a 
suspendat 
tru prima 
handbal a 
plinară ca 
pionatului, 
lui Steaua 
desfășoare 
Tîrgoviște, 
sînt din București, ca o sanc
țiune pentru abaterile de la 
spiritul sportiv in care aceste 
două echipe și-au disputat ul
tima parte a finalei „Cupei

de 
fost 

pe 2 etape. Pen- 
oară federația de 

luat măsura disci- 
un derby al cam- 

de importanța jocu- 
— Dinamo, să se 

într-un alt oraș, 
deși ambele echipe

României" la 4 aprilie a.c., 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, situație care a 
generat atitudini nesportive și 
în rlndurile unor spectatori. Pe 
de altă parte, conducători de 
joc din Divizia „A“ de fotbal 
ale căror prestații în teren au 
fost considerate unanim ca de
fectuoase, cazul arbitrilor I. 
Igna și Cr. Teodorescu, au fost 
suspendați de la programări.

Desigur sancțiunile se supor
tă greu, dar neaplicarea aces
tora duce la Încurajarea gre
șelilor și la degradarea între
cerilor sportive. Este de dato
ria sportivilor, antrenorilor, 
conducerilor și activiștilor 
asociațiilor șî cluburilor spor
tive să cunoască în amănunt 
prevederile regulamentare, să 
le popularizeze și in rîndul su
porterilor echipelor lor. Con
siliile județene pentru educație 
fizică și sport trebuie să con
troleze mai îndeaproape modul 
in care pe teritoriul lor se in
staurează ordinea, disciplina și 
corectitudinea în unitățile spor
tive și se respectă litera re
gulamentelor.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport face 
apel Ia iubitorii sportului să 
înțeleagă necesitatea și utilita
tea măsurilor actuale și viitoa
re care urmăresc int&rirea dis
ciplinei, ordinei și corectitudi
nii in desfășurarea activităților 
competiționale și își exprimă 
convingerea că toți cei ce dis
pun de mijloace, și, in primul 
rind, presa și radioteleviziunea, 
vor sprijini acțiunea de instau
rare a unui climat sănătos, re
gulamentar și corect de desfă
șurare a competițiilor pe tere
nurile de aport.

AL JUNIORILOR II
ORADEA. Clasamentul celor 

șase echipe care s-au întrecut 
pe Stadionul tineretului : Cluj 
377 m, Maramureș 275 p, Bihor 
257,5 p, Bistrița 103 p, SatuMare 
68 p, Sălaj 66,5 p. cîteva rezul
tate : Băieți : 100 m : I. Nagy
(Cluj) 11,3 : 200 m : Nagy 23,7 ; 
800 m : R. Răcășan (Cluj) 1:59,5 ; 
1500 m : Răcășan 4:05,4 ; 5000 m : 
D. Leșan (Bistrița) 15:42,2 ; 110 
mg : i. Szakacs (Cluj) 15,8 ; 300 
mg : Szakacs 41,5 ; 1500 m ob
stacole ; s. Zsurzan (Maramureș) 
4:37,5 ; înălțime : M. Fabian (Bi
hor) 1,80 m ; greutate : M. Tîrle 
(Sălaj) 11,60 m ; suliță : M. Man 
(Cluj) 52,32 m ; ciocan : M. Faze- 
caș (Bihor) 59.80 m. Fete : 100 m : 
V. Tomuș (Cluj) 12,2 ; 200 m : 
Tomuș 25,9 ; 400 m : F. Irlmieș 
(Cluj) 58,4 ; 1500 m : A. Haldu 
(Bihor) 4:39,4 ; 3000 m : Haldu
9:59,4 ; 100 mg : D. Căpușan (Cluj) 
15,8 ; 300 mg : a. Cherecheș 
(Cluj) 47,3 : lungime : D. Căpu
șan 5,15 m ; Înălțime : E. Szi- 
laghi (Cluj) 1,60 m ; disc : A. 
Petruț (Maramureș) 37,48 m ; su
liță : L. Salanță (Bistrița) 41,52 m.

POIANA BRAȘOV. Clasament 
pe echipe : Brașov 335 p, Sibiu 
262 p, Mureș 226,5 p, Covasna 
154 p, Harghita 44,5 p. Rezulta
te : Băieți I 100 m : D. Henika 
(Brașov) 11,4 ; 400 m : N. Leonte 
(Brașov) 52,8 ; 800 m : s. Zbâr
cea (Brașov' 1:59,4 ; 1500 m : A. 
Gordan (Brașov) 4:15,4 ; 300 mg : 
N. Leonte 41,6 ; lungime : G. 
Bara (Sibiu) 6,70 m ; înălțime : 
Bara 1,85 m ; greutate : St. T6- 
rdk (Brașov) 12,22 m ; disc : M. 
Ioniță (Sibiu) 46,60 m ; ciocan : 
B. Mate (Sibiu). 51,28 m ; suliță : 
F. Szabo (Mureș) 50,44 m. Fete : 
100 m : M. Chinea (Brașov) 12,0 ; 
400 m : C. Corfaru (Sibiu) 59,4 ; 
lungime : R. iile (Brașov) 5,30 m; 
disc : E. Gyârfi (Harghita) 36,80 
m ; suliță : M. Popescu (Brașov) 
50,26 m ; 4x100 m : Sibiu 51,4, 
4x400 m • Covasna 4:22,2.

drian 
debutat în 
antrenor l
Petrolul , .
pornind în noua lui meserie — 
cum se spune — de la zero. 
Pînă în prezent el a reușit 
să modeleze viteziști de toa
te categoriile, petroliștii reu
șind să se numere în sezonul 
recent încheiat printre ani
matorii întrecerilor de copii și 
juniori, iar Marian Țigău a 
fost selecționat în echipa care 
a reprezentat cu cinste țara 
noastră la ediția 1982 a „Cu
pei Prietenia". Dintre juniorii 
ploieștean!, 5 vor trece în se
zonul următor la seniorat, Da
niela Iliesșu, Adrian Borgh și 
Dorin Zărnescu anunți ndu-se 
ca pretendenți la locuri frun
tașe. Se pare că clubul Pe

trolul va promova cei mai 
multi concurenți in prima ca
tegorie valorică a patinajului 
viteză. Cum, s-a ajuns la a- 
ceastă performanță, demnă de 
invidiat de multe secții cu 
tradiție ? @ „Munca reprezintă 
primul argument — ne-a răs
puns antrenorul Ciobanu, în- 
tr-un moment de răgaz. Dacă 
ar fi să vorbesc despre alte- 
elemente ar trebui prețuită în 
primul rînd DĂRUIREA pă
rinților pentru sportul îndră
git de copiii lor. Avem un co

mitet de părinți 
format din oameni 
care s-au legat cu 
tot sufletul dc club, 
contribuind la solu
ționări, mai mici 
mari, ale un ar de- 
privind colectivul

sau mai 
ziderate 
secției".

Despre 
nicban al , _____ ,
te cu zîmbetul pe buze și știe 
să-i racordeze și pe alții la 
acest proces de formare a 
viitorilor performeri, n-a scos 
nici un cuvint. De la pre
ședintele clubului Petrolul, 
prof, ion Teodorescu, am a- 
flat că Adrian Ciobanu este 
un antrenor pasionat, căruia 
i-a plăcut locul de muncă a- 
les, ajungînd ceea ce obișnuim 
sd socotim omul potrivit la 
locul potrivit.

Troian IOANIȚESCU

el' însuși, tînărul teh- 
secției care munceș-

CAMPIONATE- COMPETIȚII

A. 
m :

UNIVERSITARII 
ȘI-AU DESEMNAT 
CAMPIONII LA TIR

La Oradea, pe poligonul Insti
tutului de învățămînt superior, 
s-au desfășurat întrecerile finale 
ale campionatelor universitare de 
tir, la care au participat sportivi 
din divers? centre studențești. 
Printre concurenți se afla și cu
noscutul pușcaș Nicolae Rotaru, 
multiplu campion al țării, care 
a adus clubului său, I.E.F.s. 
București, două titluri.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă 3x40 f : 1. N. Rotaru
(I.E.F.S.) 1132 p, 2. M. Hea
(C.S.U. Brașov) 1132 p, 3. G. Tă- 
taru (I.E.F.s.) 1124 p : G0 f cul
cat seniori : 1. N. Rotaru 508 p. 
2. M. Ilea 506 p, 3. G. Tătaru 
595 p : pușcă standard 60 f cul
cat senioare : 1. Raluca Zamfi
rescu (C.S.U*. Oradea) 505 p, 
2. Marla Chivu (Medicina Cluj- 
Napoca) 594 p, 3. Carmen Drăgu
țeanu (I.E.F.S.) 392 p. I.a juniori 
au cîș ti ga» : pușcă 60 f culcat — 
M. Suchici (C.S.U. Brașov) 594 p ; 
3x20 f — C. Oprlș (C.S.U. Ora
dea) 560 p î pușcă 10 m (60 
„dlabolouri") — C. Oprlș 550 p ; 
pușcă 10 m (40 d) — junioare —

Carmen Drăguțeanu 374 
(I. GHIȘA — coresp.)
• Pe poligonul Tunari din Ca

pitală a avut loc concursul de 
talere dotat cu „Cupa primăve
rii" și organizat de F.R.T. Pro
bele au revenit următorilor țin- 
tași cu pușca de vînătoare : 
trap (talere lansate din turn) se
niori — lorgu Stamate (AGVPS) 
171/100 ; juniori — Eduard Somay 
(C. S. Baia Mare) 120/150 ; talere 
„groapă universală", seniori — 
Vasile Bucătaru (AGVPS) 35/50 ; 
juniori — Liviu Lazăr (Olimpia 
Buc.) 41/50 ; trap, speranțe a- 
nul II — Dan Gheorghe (AGVPS) 
64/100 ; skeet (talere lansate din 
turn), seniori — Constantin Pa- 
raschiv (Constructorul Alba lulia) 
192/200 ; juniori — Ion Majornik 
(Steaua) 138/50 ; speranțe — Da
niel “ ------ 
37/50.

P.

Jelmăreanu (C. S. Arad) 
(C. POPOVICI — coresp.).

ACTIVITATEA 
MOTOCICLISTĂ

Sibiu, pe pista de zgură a

A XXIII fl EDIȚIE A „CUPEI INTERJUDEȚENE VOINȚA" 
LA ORIENTARE TURISTICA '

Ca în fiecare an, în cinstea zi
lei de 1 Mal, clubul „Voința" din 
București va organiza, sub egi
da „Daciadei", tradiționala „Cupă 
Voința" la orientare turistică.

— In acest an, concursul nos
tru se va afla Ia cea de a 
XXIII-a ediție, ne-a comunicat 
antrenorul reprezentației clubu
lui bucureștean tov' «1 Ma-

rlan Crăciunescu. Competiția are 
caracter inter județean. Și-au r- 
nunțat participarea sportivi frun
tași din multe județe ale țării, 
ceea ce ne face să sperăm că în
trecerea va fi de un nivel ridi
cat. Zona de desfășurare — tra
dițională și ca — este Valea Ur
sul ui-Argeș.

La . .
Stadionului Voința, s-a disputat, 
în fața a peste 4000 de specta
tori, etapa a IV-a, penultima, a 
campionatului de dlrt-track pen
tru tineret. Cursa a fost ciștiga- 
tă detașat (învingător in toate 
cele cinci manșe) de către sibia- 
nul Marius Șoaită (I.P.A.), care 
a totalizat maximumul de punc
taj — 15. El a fost urmat în cla
samentul etapei de Șt. Postola- 
che (C.S Brăila) 13 p, S. Hala- 
glan (Metalul București) 12 p, 
A. Hack (I.P.A. Sibiu) 12 p și 
Gh Marian (Metalul București) 
10 p. Iată șl clasamentul general 
înaintea ultimei etape (programa
tă la Brăila, la 9 mal): 1. M. 
Șoaită 51 p, 2. S. Halaglan 47 p, 
3. St. Postolache 45 p. 4. 
Puraveț (I.P.A. Sibiu) 43, 5. 
Marian 41 p, 6. A.. Hack 41 
(I. lONESCU-coresp.).
• Pe poligonul-auto I.T.B. 

cartierul bucureștean Titan-

N. 
Gh.

p.
din

a

i
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$
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NOI POSIBILITĂȚI DE MARI SUCCESE!
In cadrul a 5 extrageri cu 
un total de 42 numere, 
ORICINE JOACA POATE OB
ȚINE : 
®
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TRAGERE EXCEPȚIONALĂ '

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0 PRONO
PRONOSTICURI...

autoturisme „Dacia 1300" 
mari cîștiguri in bani, 
sume variabile și fixe 
excursii peste hotare, in 

R. S. Cehoslovacă sau 
R. D. Germană

BILETELE DE 15 
TA PARTICIPA 
EXTRAGERILE

LA CEREREA
PUN LA DISPOZIȚIE
LETE GATA COMPLETÂTE. g

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT VA AȘTEAPTĂ PINA SIM- Ș 
BATA 1 MAI INCLUSIV. g

Șl Bl-

LEI VARIAN- 
TOATE

g g

Pentru concursul Pronosport 
de la sflrșitul acestei săptămînl, 
binecunoscutul actor Alexandru 
Lulescu, un mare iubitor al 
«portului șl participant activ la 
Pronosport, recomandă următoa
rele pronosticuri :

I. Cagliari — Milan 1, X; H. 
Cesena — Catanzaro 1 ; HI. Ge
noa — Bologna X ; IV. Inter — 
Jlorentina 1, X ; V. Roma — 
Napoli 1 ; VI. Torino — Ascoll 
L X ; VH. Udinese — Juventus 
1 ; VIII. Vilt. Vaslui — Gloria 
B-ța X; IX. Constr. Iași — ,Poli- 
Inșl 1, X, » ; X. F.C.M. Galați 
— C.S.U. Galați 1 ; XI. Dunărea 
Cl. — Petrolul X ; XII. Șoimii 
Sibiu — Gaz metan 1 ; XIII. Mln. 
Cavnlc — F.C. Bihor 1, X.

★
Tragerea Fronoexprcs dț as

tăzi. XB aprilie 1N2, ae Ulevizea-

ză în dir
17.40

CIȘTIGU 
PRONO'

7
Categoi 
variante

Categoi 
tate) 9 
lei și 461 
lei ;

Categoi 
tate) 270 
lei ți 6.6( 
56 lei.



vederea meciului de siinbaiu, cu Cipru.

ÎN PERSPECTIVĂ, BOGAT PROGRAM DE JOCURI 
ÎNTRE FOTBALIȘTII ROMÂNI Șl IUGOSLAVI

IERI, Zi PLINĂ PENTRU „TRICOLORIu
® România — Iugoslavia în martie ’83 @ „Cupa Prie
teniei", în fiecare an ® Schimb de experiență Miiia- 

Lucescunici

com-
reprezentativ 
se pregătesc 

' de 
După 

au 
. din 
, du
al la 

au susținut un 
mre in compania

Zi plină, ieri, pentru 
ponenții lotului 
de . fotbal care .. .. „
pentru meciul cu Cipru, 
simbăță, la Hunedoara. ” 
ce, dimineața, „tricolorii" 
vizitat mareie combinat 
orașul „focurilor nestinse", 
pă-amiaza ei s-au depla 
Deva, unde 
joc de verifii 
Jiului Petroș:

Antrenorul 
și-a propus 
ca temă prir 
narea jocului 
re va fi es

bor, Cămătaru. După primele 
o 

în- 
„tricolorii" 

for- 
ju-

Mircea Lucescu 
pentru acest meci 
icipală perfecțio- 

?a jocului de atac, temă ca
va fi exersată, dealtfel, 
\ la debutul de șîmbătă în 

’preliminariile 
european. Și, ca 
vadă a reușitei 
ieri, este scorul 
— în favoarea ■ 

i lor. Marcatorii
Văciiiș (2), Cămătaru (2),Tur- 

, cu, IorgulCscu, Andone, res- 
| pectiv Giuchici (2). . Lotul re-
I prezentat iv a început partida 

cu următoarea formație: Mo-
| raru — Rednic, Ștefănescu, Ior^Ț 
j gulescu, Bogdan — Augustin,

Boiiini, KIein, Bălăci — Ga-
I

campionatului 
: o primă do- 

acțiunii de 
— 7—2 (2—1) 
selecționabili- 
s-au numit :

10 minute, Klein, care are 
bronșită, a trebuit' să fie 
locuit cu Văetuș, 
schimbindu-și, din mers, 
mula de echipă, cu trei 
cători in linia de altac.

După pauză, la .scorul 
4—1. ------ 1 l.—__
cu a introdus în teren 
lalți componenți ai 
pentru a-i rula. Astfel, 
jucat Iordache, Andone, 
Marian, Țicleanu, Petcu și 
cu.

Astătei, selecționabilii vor 
ține, la Hunedoara, două 
trenamente, în care se va 
ne accent tot pe combinațiile 
de atac, pe finalizare, cu gîn- 
dul la un debut concludent în 
preliminariile campionatului eu
ropean.

de 
antrenorul Miircea Luces- 

pe cei- 
lotului, 

au 
M. 

Tur-

sus- 
an- 
pu-

4
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☆

în vederea meciului cu repre
zentativa României, fotbaliștii 
cipriot! își desfășoară pregăti
rile la Nicosia. Ei și-au anun
țat sosirea în țara noastră pen
tru joi seara, cînd vor sosi la 
București pe calea aerului. A 
doua zi dimineața, vineri, echi
pa Ciprului va pleca, cu avio
nul la Sibiu, de unde un auto
car o va transporta la Hune
doara. Meciul România—Cipru 
va începe la ora 17,15.

Milianici, 
tehnic al 
de fotbal 

a fost

Miiian 
director 
iugoslave 
tor F.I.F.A., 
săptămînii trecute la Timișoa
ra, după ce a revenit de la 
Hamburg, unde a urmărit me
ciul Hamburg — Kadnicki Niș. 
El s-a întilnit — in orașul de’ 
pe Bega — cu Mircea Luccscu. 
Această întîlnire a prilejuit 
un schimb de experiență — la 
cererea antrenorului iugoslav. 
Mircea Lucescu i-a prezentat 
lui Milianici caseta video a u- 
nui meci susținut de Hondu
ras — adversară a echipei iu
goslave la apropiatul Mundial 
— iar Milianici" a „intrat". în

reputatul 
Federației 

și instruc- 
la sfîrșitul

amănuntele de organizare a 
jocului echipei Italiei, pe care 
a intîlnit-o de două ori în pre
liminariile Mundialului. și ca
re este, așa cum se știe, ad
versara echipei României în 
Campionatul european.

Cu acest prilej, cei doi teh
nicieni au stabilit în principiu 
ca meciul Iugoslavia — Româ
nia să se dispute în fiecare 
an, primul urmind să aibă loc 
în .martie viitor, la București, 
înaintea meciului România — 
Italia.

Au fost perfectate cele două . 
meciuri România „B“ — Iugo
slavia „B", care se vor juca 
la 8 și 13 mai a.c. Milianici a

prepus ca meciul de la Bucu
rești să fie arbitrat de un ar- 
bitru iugoslav, iar cei de la 
Belgrad — de. unul 
Propunerea a fost acceptată.

Cei doi antrenori au stabi
lit, de asemenea, utilitatea în
mulțirii jocurilor amicale in
tre echipele românești din ves
tul țării și cele iugoslave care 
să se desfășoare anual. în pe
rioadele de întrerupere (1 fe
bruarie —. 1 martie și 15 iu
lie — 10 august). Vor fi anga
jate. în cadrul 
teniei". 4—5 
și iugoslave, 
retur, în ui 
alcătui un c._.........
te. Cupa revenind țării care a 
totalizat mai. multe' puncte.

Tn perspectivă, deci, un bo
gat program de jocuri intre 
fotbaliștii români și ițțgoȘlavi.

român.

..Cupei Prie- 
echipe românești 
în meciuri tur

na cărora se va 
isament pe Dunc-

Aceste „rezerve interne" ale jocului ofensiv

FAZELE FIXE I SUFICI NT VÂLCi

șani 22 p. Seria a II-a : Mine
rul Moldova Nouă — H. C. Min- 
aur II Baia Mare 13—15, Minerul 
Cavnic — Unlo Satu Mare 27—13, 
Șuiorul Baia Sprie — C.S.M. Sf. 
Gheotgțke 19—12, Independența 
Carpâți Mirșa — Utilaj Știința 
Petroșani 25—13, Nitramonia Fă
găraș — C.S M. Reșița 27—22, 
Strungul Arad — Metalul Hune
doara 21—18. în clasament : 
1. Independența Carpați Mîrșa 
41 p, 2. Minerul Cavnic 36 p, 
3. H. C. Minaur II Baia Mare 
34... 11. C.S.M. Reșița 24 p, 12. 
C.S.M. Sf. Gheorghe 23 p. FEMI
NIN. Seria I : Universitatea 
București — C.F.R. Craiova 
20—21, Argeșeana Pitești — Tex
tila Dorobanțul Ploiești 14—10, 
I.A.M.T. Vaslui — Voința Galați 
26—10, C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Relon Să vin ești 20—11, Vulturul 
Ploiești — Spartac București 
17—14, Filatura Focșani — Rapid 
București 10—14. în clasament : 
1. C.S.M. Sf. Gheorghe 39 p (gol
averaj 314—229), 2. Rapid Bucu
rești 39 p (264—193), 3. Vulturul 
Ploiești 38 p..., 11. Voința Galați 
21 p, 12. Spartac București 18 p. 
Seria a II-a : A.E.M. Timișoara — 
Chimia Arad 20—12, Constructorul 
’Hunedoara — Nitramonia Făgăraș 
^—18, Textila Zalău — Voința 
Luurhei 23—11, Industria ușoară 
Oradea — Gloria Bistrița 24—12, 
Tricotextil Sighet — Constructo
rul Timișoara 15—14, Voința Si
ghișoara —- Chimistul Rm. Vîl
cea 12—23. în clasament : 1. Chi
mistul Rm Vîlcea 41 p, 2. A.E.M. 
Timișoara 33 p, 3. Constructorul 
.Timișoara 35 p... 11. Gloria Bis
trița 22 p, 12. Voința Sighișoara 
15 p.

I
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9 9 CLASAMENTUL ADEVĂRULUI'
1. DINAMO
2. UNIV. CRAIOVA 
‘ CORVINUL

F.C. Olt
Steaua
Sportul stud.
S.C. Bacău
F.C. Constanța 
„Poli** Timișoara 
Jiul
„U“ Cluj-Napoca

12. C.S. Tirgoviște
13. F.C.M. Brașov
14. U.T.A.
15. Chimia
16. F.C. ARGEȘ
17. A.S.A.
18. PROG.-VULCAN

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

9—10.

11.

+11 
+ 9 
+ 8 
+ 4 
+ 4 
+ i

0
— 1 
— 2 
— 2 
— 2
— 2 
— 2
— 3
— 3
— 4
— 5 
—12

(+24) 
(+38) 
(+26) 
(+11) 
(+ 7) 
(- 1) 
(- 6) 
(- 7) 
(- 6) 
(- 6) 
(- 7) 
(- 9) 
(-12) 
(- 7) 
(-15) 
(- 3) 
(- 4) 
(-23)

interviu cu președintele»
I

C.J.E.F.S. MEHEDINp
\Urmare din pag. 1)

I
bronz la J.O. din 1980. De ase
menea, la lupte, avem o tînără 
„speranță", pe Dorel Mogoșa- 
nu, campion național de ju
niori, în 1981. Nu trebuie uitat 
că Mehedințiul i-a dat pe A- 
Iexandru Buligan și pe Alexan
dru Folker, componenți ai echi
pei naționale de handbal, că 
avem in Iotul de handbal pe 
Florina Rădoi. Odată cu dezvol
tarea bazei nautice de la aso
ciația sportivă Dierna-Orșova, 
au apărut concursurile tot mai 
numeroase din cadrul „Dacia- 
dei". La unul dintre acestea a 
fost descoperită tînăra Marioa- 
ra Ciobanu, la altul — Lăcră
mioara Teleucă, ambele de-a- 
cum componente ale lotului na
țional. Lista ar putea continua. 
Un lucru este cert : vom conti
nua activitatea de selecție prin 
tot mai multe și mai variate 
acțiuni de masă ale „Daciadei", 
angajind în aceste activități 
toți profesorii de specialitate 
din județ, vom mobiliza tinere
tul pentru construirea eit mai 
multor baze sportive simple. 
Dorim ca, dezvoltind și diversi- 
ficînd „Daciada", județul nos
tru, — care are acum tn lotu
rile naționale pe Cipere, Mela
nia Rus, Marioara Ciobanu, Lă
crămioara Teleucă, Petre Dicu 
și Ion Buligă etc. — să-ți adu
că o contribuție și mai mare la 
loturile naționale, pentru repre
zentarea cu cinste și demnita
te a județului in marile compe
tiții internaționale.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PARTIDE OMOLOGATE CU 3-0
Comisia de competiții și disci

plină a dat meci pierdut cu 
3—0 unor echipe care au folosit 
jucători ce acumulaseră carto
nașe galbene și, In consecință, 
nu aveau drept de ioc :
• Minerul Lupeni — C.F.R. 

Cluj-Napoca, din seria a IlI-a a 
Diviziei „B“, disputat în ziua de 
11 aprilie, omologat cu 3—0 
favoarea formației C.F.R. 
teren : 3—1 pentru Minerul);
• DEMAR Mărășești — Rapid 

Pan ciu. din seria a II-a a Divi
ziei »C“, etapa a 20-a, cu 3—0 
In favoarea lui Rapid Panciu (pa 
teren : 2—0 pentru DEMAR) ;
• Dunărea Calafat — C.F.R 

Craiova, din seria a VH-a a Di
viziei „Cu, disputat în ziua de 11 
aprilie, cu 3—0 pentru C.F.R. (pe 
teren : 1—0 pentru Dunărea);
• Metalul Tg. Secuiesc — Pre

cizia Săcele, din seria a XH-a a 
Diviziei HCM, disputat în ziua de 
18 aprilie, cu 8—8 în favoarea 
echipei Precizia (pe teren : 2—0 
pentru Metalul).

in
(pe

Șutul la poartă și eficacitatea, 
sau legătura între cauză și e- 
fect, își subsumează atît ac
țiunea, cît și fazele fixe. Nu 
numai pentru faptul că în de
rularea timpului regulamentar 
de joc acțiunile de atac sau 
contraatac, vizînd deopotrivă 
golul, se întrepătrund 
zele fixe (loviturile 
cornerele și... loviturile de pe
deapsă), acestea fiind 
periculoase cu cit sînt mai a- 
proape de suprafața de pe
deapsă, sau chiar în... inte
riorul său, ci și pentru că în 
arsenalul ofensiv se comple
tează (sau ar trebui să se 
completeze...). Astfel, pentru 
unii jucători, execuția șutului 
dintr-o fază fixă are mai mul
tă precizie și finețe, în timp 
ce șutul expediat din acțiune, 
din mișcare, are atuul surprin
derii și forței. La alții, rapor
tul este invers, ca să nu mai 
vorbim despre acei fotbaliști 
care-și reglează tirul în func
ție de fază, indiferent dacă 
este fixă sau în plină mișcare, 
forța, precizia, surprinderea 
sau finețea apărînd în vizorul 
ofensiv în funcție de necesi
tatea momentului și inspirația 
jucătorului care șutează.

Nu de puține ori tactica u- 
nor echipe își propune să ob
țină cît mai multe lovituri li
bere în preajma careului ad
vers. mizînd pe schemele pre
gătite cu migală și pe tehni
că Recunoscută a unor execu
tant! de marcă ; sau pe valo
rificarea cornerelor, știind că 
în compartimentul ofensiv se 
află excelenți săritori la ba
loanele înalte, sau jucătorii din 
liniile din spate care șutează 
necruțător. Pentru că golul 
este corolarul activității între
gii echipe, dar finalizarea un 
act individual. Să privim, deci, 
prin 
ferit 
zici

O 
nu s-a înscris nici un gol ca 
urmare a unei lovituri libere ! 
Să fie „zidurile" din preajma 
suprafețelor de pedeapsă atît

cu fa- 
libere,

virtual

aeeastă prismă, ce ne-a o- 
ultima etapă a Divi- 

„A“.
caracteristică generală :

de impenetrabile, sau cei che
mați să contribuie — pe fi
liera „schemei" — la executa
rea loviturilor nu au... che
mare ? Avînd în vedere și de
sele defecțiuni înregistrate de 
reprezentantele fotbalului nos
tru în meciurile internaționa
le, la fazele fixe în apărare, 
înclinăm spre a doua varian
tă... Mai ales că în meciul 
Steaua — „Poli" Timișoara, 
unde au evoluat doi dintre ju
cătorii cu realizări de marcă 

șiîn acest sens. Iordănescu

Campionatul
in sprijinul
reprezentării

internaționale

Dumitru, intențiile lor pozitive 
la executarea loviturilor libe
re au fost dejucate — după 
cum au constatat martorii o- 
culari — de etîngăciile unor 
coechipieri (Mureșan, Balint și, 
respectiv. Manea), surprinși 
chiar mai mult decît adversa
rii de situațiile de gol crea
te de cei doi vechi internațio
nali. Ceea ce denotă, evident, 
o lipsă de exercițiu, încercă
rile de a ieși din șablon, de a 
„ocoli" zidul prin scheme gîn- 
dite anterior, răminind 
nalitate. Ce să mai 
despre Radu II, căruia 
fost suficientă lovitura
11 m ca să înscrie, atacantul 
piteștean mareînd doar după 
ce Voinea respinsese balonul, 
sau, despre Tică (Progresul) 
care a ratat penalty-ul intr-un 
moment-cheie ! Dar iată și un 
aspect pozitiv, relatat de cro
nicarul meciului de la Hune
doara : preocuparea vizibilă a 
Corvinului pentru transforma
rea fazelor fixe în faze de gol. 
Din cele două lovituri libere de 
care au beneficiat în preaj-

fără fi- 
vorbim 
nu i-a 
de la

ma buthrilor brașovene, la cea 
din min. 5, la o schemă Ga
bor — Petcu — Klcin, ultimul 
a expediat balonul în bară de 
la aproximativ 22 m. Iar din 
cele 13 cornere executate de 
echipa gazdă. 10 au avut grad 
de periculozitate.

Dar. ajungînd la „capitolul 
cornere". să menționăm extre
mele : la Tg. Mureș,
din ce lovituri de colț e-
xecutate de gazde (raportul 
14—1 subliniază și el domina
rea acestora), două au stat la 
originea primelor goluri care 
au materializat această domi
nare 
ciul 
nea, 
fost 
urma
Pițurcă reluînd din voleu (fapt 
rar !) mingea 
Iul opus. — 
Petroșani și 
âcordate de 
net dominate 
respectiv. C.
19) n-au fost concretizate pe 
tabela de marcaj de Jiul și 
F. C. Argeș, mai ales datorită 
faptului că jucătorii veniți la 
finalizare în careul advers n-au 
trimis balonul cu decizie și 
putere spre porțile lui Duca- 
dam, respectiv Voinea. Tar în 
meciul Steaua — „Poli", ma
rea majoritate a cornerelor au 
fost executate la întîmplare, 
fără nici un scop.

Evident, pe marginea unei 
singure etape nu se pot trage 
concluzii. dar PROCENTUL 
NESATISFĂCATOR DE TRANS
FORMARE A OCAZIILOR PO
TENȚIALE DE GOL. PE CA
RE LE REPREZINTĂ FAZE
LE FIXE DIN PREAJMA SU
PRAFEȚELOR DE PEDEAPSĂ, 
IN FAZE REALMENTE PERI
CULOASE PENTRU BUTURI
LE ADVERSE. DEMONSTREA
ZĂ CĂ ACESTE „REZERVE 
INTERNE" ALE JOCULUI O- 
FENSIV NU SINT BINE VA
LORIFICATE.

Antrenorii au cuvîntul... în 
teren !

a echipei A.S.A. în me- 
cu Progresul ; de aseme- 
la Scornicești, scorul a 

deschis de F. C. Olt în 
executării unui corner,

în plasă. La po- 
meciurile de la 

Pitești, cornerele 
echipele oaspete, 
(U.T.A. — 20 și, 
S. Tirgoviște —

Paul SLAVESCU

• Eficacitate, nu glumă I 
Jucătorii craioveni au șu
tat doar de patru ori pe 
spațiul porții și au mar
cat... 4 goluri 1 Și toate 
In repriza secundă, mal 
bine-zis tn 30 de minute 
(min. S9—39). După pauză, 
gazdele au șutat doar de 
două ori, dar au marcat 
o dată. Penuria de șuturi 
s-a datorat și jocului bun 
al apărătorilor • La Uni
versitatea Craiova tricoul 
cu nr 9 a lipsit. De ce l 
Cămătaru (suspendat) a 
ținut tricoul acasă și n-a 
vrut să-l dea la nimeni. 
Acest „amănunt" nu l-a 
deranjat pe ttnărul A. Po
pescu, care a înscris doud 
goluri chiar dacă purta nr. 
ÎS pe tricou • Stmbătă, 
înaintea jocului, antrenorii 
și conducătorii lui F. C. 
Olt erau copleșiți de im
portanța meciului, de difi
cultatea lui Și teama lor 
t-a adeverit. Deci, vorba 
proverbului : „De ce ți-e 
frică, nu scapi- • „In 
meciul cu Steaua, ne spu
nea antrenorul C. Oțet, 
dnd jucătorii noștri au 
aflat că Iordănescu este 
indisponibil au spus că 
n-au probleme, că jocul e 
cîștigat. Acum, probabil, 
etnd știau că Balad șl 
Cămătaru nu vor juca, fot
baliștii de la F. C. Olt au 
glndlt la feb Șl s-au În
șelat, cum s-au înșelat și 
ai noștri In meciul eu 
Steaua". Apropo de antre
norul C. Oțet. Acesta a lu
crat cu FL Halagian la

F. C. Argeș. De etnd s-au 
despărțit, oțet 11 „bate" 
mereu pe fostul lui coleg : 
eu F. C. Argeș, și In Cupă 
și tn campionat, acum, cu 
F. C. OU, și acasă ' 
deplasare. In vară, la 
gurarea stadionului 
Scornicești, in meci 
cal, Universitatea a 
gat cu 3—2, după ce era 
condusă cu 2—0, la pauză. 
Pe dnd revanșa tui Hala- 
gianl • Vlad, fundașul 
dreapta al dtnamoviștilor 
bucureșteni, care a stat mul-

și In 
inau- 

din 
aml- 
ciștl-

al echipei bucureștene 
rivală ’n întrecerea pentru 
titlu cu formația craiovea- 
nă, nu putea să anticipe
ze deznodămtntul acelei 
partide • In toamnă, la 
Brașov, echipa locală a 
deschis scorul tn meciul 
cu Corvmul prin... auto
golul lui Nicșa, tn min. 
5S. Stmbătă, la Hunedoara, 
Corvinul a deschis scorul 
prin Nicșa, care s-a re
vanșat pentru... focul din 
tur • O mică omisiune, 
stmbătă, la Hunedoara.

activ ptnă atunci și deo
sebit de util echipei, a că
zut, la un duel aerian, pe 
căldlul unui jucător ad
vers, fiind apoi presat cu 
toracele de un alt jucător 
căzut, tn mișcare, peste el. 
Movilă a încercat să mai 
reia jocul, dar curînd me
dicul echipei, C. Soroceanu, 
și-a dat seama că este 
vorba de un accident mai 
grav șl l-a scos din teren. 
Transportat, ulterior, la 
Spitalul de urgență, s-a 
constatat că Movilă suferi-

vreme pe tușă din cau- 
_ unei fracturi, a evoluat, 
stmbătă, la Rm. Vîlcea tn 
echipa de speranțe. Nere
făcut pe deplin, ex-găli- 
țeanul a jucat cu o vădi
tă reținere, ferindu-se de 
contactul aspru cu adversa
rul direct. „Pentru o com
pletă refacere, ne spunea 
doctorul Mircea Crlstea, 
Vlad va începe cit de cu- 
rtnd un Intens tratament 
cu nămol" • Deschiderea 
scorului, de către Pițurcă, 
in meciul F. C. OU — 
Universitatea Craiova a 
declanșat o firească satis
facție tn rtndurile dinamo- 
viștuor bucureșteni, care, 
tn autocarul care ti adu
cea acasă de la Rm. Vil- 
eea, ascultau transmisia ra
diofonică. In clipa aceea, 
desigur, nici un component

tă 
za

MECIURI ADUNATE...
Tabla din fața vestiarelor, 
cu echipe șl arbitri, a ră
mas necompletată. Nici una 
dintre echipe nu șl-a co
municat formația, acolo, 
unde era chemată să o 
facă. Pe viitor, sperăm să 
nu mal semnalăm (pe nici 
un stadion !) asemenea... o- 
mlslunt I • In dimineața 
meciului cu F. C.M. Brașov, 
la Hunedoara, cel mal 
mult se discuta despre... 
tntllnlrea cu Cipru, de 
stmbătă, din cadrul preli
minariilor campionatului 
europzan. Hunedorenti au 
si intrat în febra pregătiri
lor și vor să asigure un 
cadru de desfășurare de 
nota U • in minutul 13 
ai meciului Sportul stu
dențesc — Sport club Bacău, 
ttnărul jucător Movilă din 
formația oaspeților, foarte

se un pneumotorax trau
matic, fapt pentru care a 
fost internat imediat și su
pus, la secția de reanima
re, unei ingrijlri foarte a- 
tente. In prezent, după trei 
rile de tratament, Movilă 
se simte bine din punct de 
vedere medical șl, așa 
după cum ne-a informat
dr. Minciu, cel care s-a 
ocupat îndeaproape de sta
rea sănătății jucătorului 
băcăuan, acesta urmează a 
părăsi spitalul după ctteva 
zile de convalescență 
• Fostul portar al U.T.A.-
ei, Silviu Iorgulescu, care 
a funcționat ptnă săptămt- 
na trecută ca antrenor se
cund al arădenilor, a fost 
eliberat din funcție, astfel 
că, la Petroșani, U.T.A. a 
fost condusă de pe margine 
numai de loan Pâtrașcu

• Fundașul stingă al echi
pei Jiul, N. Giurgiu, a avut 
o prestație destul de bună 
in meciul cu U.T.A., ani- 
hilîndu-l pe Cura. Nu pu
tem omite însă faptul că 
Giurgiu a folosit, în două 
rinduri, jocul... la Intimi
dare, atacindu-i violent pe 
arădenii Roșu și Tisa. Am
bii și-au reluat jocul șchio
pătând, după ce au primit 
îngrijiri medicale • Giu- 
chici a marcat un gol de 
zile mari în meciul cu 
U.T.A. A șutat cu dreptul, 
din viteză, de la 25 m, și 
mingea s-a oprit la vinciul 
porții lui Ducadam. Un gol 
aplaudat de întreaga asis
tență, un gol care a ate
nuat din evoluția ștearsă a 
lui Giuchicl, care, în res
tul timpului, n-a făcut alt
ceva decît să care la infi
nit mingea, uneori vrînd 
parcă să se... autodribleze
• Ce se tntîmplă cu „ga- 
zonul,t Municipalului clu
jean ? Intenționat am fo
losit ghilimelele, pentru că 
numai gazon, pe care să 
se poată juca fotbal în 
bune condiții, nu se pot 
numi smocurile de iarbă 
care acoperă terenul de 
joc, altădată „masă de bi
liard**. Asta ca să nu mai 
amintim de denivelările te
renului... oare ce fac spe
cialiștii de la Administra
ția bazelor sportive din 
Cluj-Napoca, instituție care 
— ați ghicit ! — răspunde 
de buna întreținere a sta
dionului ?



DORINA GULER (U.T.A.)-O MERITUOASA
CAMPIUANĂ BALCANICA DE TIR

După campionatele europene de tenis de masă

La recentele întreceri balca
nice de tir. disputate la sfir- 
șitul săptămînii trecute la 
Atena, trăgătorii noștri cu 
arme cu glonț au avut o fru
moasă comportare, obțînînd 
20 de medalii (peste 30 la 
sută din cele acordate în 
probele individuale și pe e- 
chipe), dintre care 6 de aur 
și cite 7 de argint și de 
bronz. Este un bilanț pozitiv, 
mai ales dacă avem în ve
dere că la unele probe n-am 
participat la disputa pe echi
pe. Dintre noii campioni bal
canici (alături de Marin Stan 
— pistol viteză, Romulus Ni- 
colescu — pușcă liberă 3X40 
focuri și Gabriel Cristache — 
pistol viteză juniori) reține 
atenția în mod special DO
RINA GULER, care a cisti- 
gat proba de pistol standard 
junioare cu 584 p — nou re
cord balcanic și național 
(v.r. românesc era de 581 p). 

Dorina Guler a fost de depar
te cea mai bună concurentă, 
cîștlgînd categoric (sportiva 
de pe locul secund a punctat 
574), iar cele două colege de 
echipă, Emilia Bodrîngă șl 
Elena Macovei au marcat 
identic 559 p. în manșa de 
precizie, Dorina a fost notată 
cu 288 p, iar în cea de vite
ză cu un excelent punctaj de 
296. Dorina Guler face parte 
din asociația sportivă U. T.

TELEX
' ATLETISM • Ryszard Koplasz 
a cîștlgat maratonul de la Detmo 
(Polonia) în 2hl4:49, urmat la 11 
secunde de Henryk Nogalia.

AUTO • Cursa de formula n 
de la Nurburgring a fost cîști
gată de belgianul Thierry Bout
sen („Honda"), urmat de italia
nul Corrado Fabi („March- 
BMW). După 4 probe în campio
natul european conduce vest- 
germanul ștefan Beloff.

BASCHET • La Bruxelles, în 
meci amical masculin: Belgia — 
Columbia 84—61 (45—29).

CĂLĂRIE o Proba de dresaj a 
concursului de la Roma a reve
nit fostei campioane olimpice 
Christine Stuckelberger (Elveția) 
cu 1 354 p, urmată de Hans Wolf 
(R.F.G.) — 1318 p și Catherine 
Lacroix (Belgia) — 1277 p.

CICLISM « Etapa a 6-a a Tu
rului Spaniei a revenit la sprint 
spaniolului Jose Luls Laguia, 
cronometrat pe 190 km în 4h57:33. 
In clasamentul general conduce 
belgianul Claude Criquellon, ur
mat la 19 secunde de Angel Ar
royo (Spania).

MOTO • Prima probă a C.M. 
de motocros (clasa 500 cmc), 
desfășurată la Vlllars-sous-Ecot 
(Franța) a revenit belgianului 
Andre Malherbe („Honda"), de
ținătorul titlului, urmat de ame
ricanul Brad Lackey („Suzuki").

POLO • în turneul de la 
Skoplje: Partizan Belgrad — 
T.S.K.A. Moscova 12—10 (3—3, 
2—2. 4—3, 3—2).

SCRIMA • Concursul de spadă 
de la Tauberbischofsheim (R.F.G.) 
a fost cîștlgat de echipa R. F. 
Germania — 6 victorii, urmată 
de U.R.S.S. — 4 victorii. Unga
ria. Franța. Polonia, Italia — 
cite 3 victorii, Elveția — 2 vic
torii

TENIS • Clasament la zl în 
’„Marele Premiu FILT"? Connors 
1530 p. Vilas 975 p, Lendl 635 
p etc.

„Cupa României" la hochei

IERI, FAVORITELE AU ÎNVINS
Cea de a doua etapă a tur

neului final al „Cupei Româ
niei" la hochei a fost lipsită de 
surprize, echipele favorite cîș- 
tigînd cele două partide.

înaintea ultimei etape, care 
va avea loc joi. Steaua are 
două puncte avans. față de 
Dinamo și Dunărea Galați. 
In această situație, jocul 
Steaua — Dinamo, care se va 
disputa joi la ora 17 (in des
chidere la ora 14,30 o altă 
partidă de atracție : Dunărea 
— S. C. Miercurea Ciuc), de
vine decisiv. Steaua avind a* 
vantajul și al meciului egal.

Steaua — Dunărea Galați 
7—1 (4—1, 2—0, 1—0). Propor
țiile acestui scor — puțin exa
gerate față de raportul de for
țe existent pe gheață — s-au 
„conturat" în finalul primei 
reprize. Atunci, după ce gălă- 
țenii au marcat primul gol 
(min. 12). lăsînd impresia că 
vor repeta figura din partida 
cu Dinamo Steaua a avut un 
final de. repriză... fierbinte, 
masindu-și DUr și simplu ad
versarul in Dropria treime, e- 
galind (min. 16) și ajungînd să 
conducă cu 4—1 (min. 19). 
Soarta meciului fusese pecet
luită. Au marcat: Gheorghiu 2, 
Olinici, Gerczuly, Bălăucă, Nis- 
tor Chiriță. respectiv Berdilă. 
A arbitrat bine A. Balint.

Dinamo — S. C. Miercurea

Arad, unde îl are ca antrenor 
pe Gheorghe Cslk, este elevă 
în clasa a XII-a a Liceului 
industrial nr. 6 Arad și luna 
viitoare va împlini 19 anf. 
Este componenta echipei cam
pioane europene de pistol 
standard junioare, titlu cu
cerit anul trecut la C.E. de la 
Titograd. A fost selecționată 
cu doi ani în urmă în lotul 
național, unde este antrenată 
de fostul campion olimpic de 
pistol viteză Ștefan Petrescu. 
Dorina Guler este o sporti
vă talentată, deosebit de con
știincioasă la antrenamente și 
cu frumoase perspective.
(T. R.).

R. C. POULTON (Anglia)

„AM FOST IhiSPIRAII ALEGÎND ROMÂNIA
PENTRU TURNEUL CENTENARULUI"

Numerosul grup de colegieni și profesori (70 de persoane, cam un 
sfert din numărul celor care predau sau învață la Wycliffe College) 
a fost condus în turneu în România, turneu prin care s-a celebrat 
centenarul acestui așezămînt de învățămînt din Anglia, de directorul 
R.C. Poullon.

— Ce a însemnat pentru dum
neavoastră vizita în țara noastră 7

— O experiență extrem de in
teresanta. Am cunoscut o capi
tala frumoasa, cu oameni înda
toritori și prietenoși. Am avut. 
In plus, șansa de a petrece o zi 
minunata la Sinaia, pe care aud 
că o numiți o peria a Carpaților 
— șl așa șt este l

— Pe plan sportiv?
— Am susținut un ștr de par

tide de rugby cu juniori ro
mâni, partide care mai de care 
mai frumoase. „Speranțele" dum
neavoastră ni s-au părut foarte 
bine pregătite, sub multiple as
pecte. Impresionabilă este atenția 
ce li se acordă, foarte elocvent 
ilustrată de acea inedită întrecere

TURNEUL DE ȘAH DE LA LONDRA
LONDRA, 27 (Agerprcs). Du

pă consumarea a zece runde 
in turneul internațional de șah 
de la Londra conduc marii 
maeștri Anatoli Karpov, Ulf 
Andersson și Lajos Portisch cu

CLASAMENT
1. STEAUA 2 2 0 0 17— 3 4
2. Dinamo 2 10 1 11—10 2
3. Dunărea 2 10 1 7—11 2
4. S.C. M. Ciuc 2 0 0 2 6—17 0

Ciuc 7—4 (4—1, 1—1, 2—2). La 
tel ca în jocul precedent, to
tul s-a decis în prima parte a 
întîlnirii. cînd dinamoviștii, 
mai aproape de valoarea lor 
reală, s-au impus printr-un 
hochei simplu și eficient. Ei au 
condus cu 3—0 (min. 12) și în fi
nalul primei reprize aveau un 
avantaj consistent. Apoi. S. C. 
Miercurea Ciuc a echilibrat jo
cul, a înscris un gol frumos 
(prin același junior Bartalis 
II — o autentică speranță) și 
s-a avintat spre... egalitate. 
Dar în ultimele secunde ale re
prizei. scorul a devenit 5—2 
și apoi in primul minut al re
prizei a treia 6—2. dinamoviș
tii arătîndu-se deciși să ră- 
mină (printr-o victorie...) în 
cursa pentru cupă. Ceea ce au și 
reușit, chiar dacă în final me
ciul a devenit mai aprig, mai 
încins". Au înscris : Solyom.

Dumitru, Moroșan. Dnmitra- 
che, Pisăru, Nuțescu, Teodo- 
rîu, respectiv Bartalis II 2, 
Sandor, S. Gali. Atent arbi
trajul lui St. Enciu.

Călin ANTONESCU

EXPERIENȚA A TREBUIT SĂ FACĂ
...pe cînd valorificarea superioară a tinereții

în palmaresul campionatelor 
europene de tenis de masă au 
fost înscrise noi nume. în 
prim-plan s-au situat, firește, 
jucători cu o mare experien
ță (Jill Hammersley, Valenti
na Popova, Tibor Klampat 
etc.), dar ei au trebuit să facă 
față asaltului tinereții (două 
exemple : Bettine Vriesekoop
— noua stea a tenisului de 
masă european, și J. Waldner
— campionul european al ju
niorilor. medaliat la Budapes
ta cu argint, dar la un pas de 
aur). Și de astă dată majori
tatea sportivilor au folosit ma
teriale care contribuie, uneori 
decisiv, la realizarea unor ser
vicii dificile, la imprimarea u- 
nor efecte greu de contraca
rat, la sporirea eficacității ata
cului ș.a.. la care s-a adăugat 
și pregătirea foarte bună, a- 
proape a tuturor concurenților, 
astfel că lupta pentru întîieta- 
te a fost extrem de aspră. 
Partidele Eva Ferenczi — Va
lentina Popova (2—3), finalele 
de simplu Apellgren — Wald-

numită „Primăvara rugbyului". 
Pentru colegienii noștri jucători 
a fost, realmente, un prilej de 
învățăminte.

— Turneul aniversar a mal cu
prins un „capitol" la fel de im
portant...

— Avem, intr-adevăr, o orches
tră cu 50 de instrumentiști șl un 
cor (n.n. — din care face parte 
însuși directorul), un „Madrigal" 
— desigur mai puțin impresio
nant decit omonimul romanesc. 
Am susținut citeva concerte, In 
timpul lor simțind aceeași căldu
ră și receptivitate, drept care 
turneul nostru tn ospitaliera dum
neavoastră țară va fi o amintire 
dintre cele mai frumoase. Am fost 
inspirați alegând România pentru 
„turneul centenarului"... (G.R.)

cite 6,5 p, urmați de Boris 
Spasski 6 p. Speelmann 5,5 p 
etc.

în runda a 10-a Karpov l-a 
învins pe Nunn. Andersson pe 
Christiansen. Timman pe L. 
Portisch iar în partidele 
Spasski — Gheller și Miles — 
Speelmann a fost consemnată 
remiza.

IVAN LENDL ClȘTIGĂ 
„CIRCUITUL WCT“

NEW YORK, 27 (Agerpres). în 
finala „Circuitului WCT“, la Dal
las (Texas), tenismanul cehoslo
vac Ivan Lendl l-a învins cu 
6—2, 3—6, 6—3, 6—3 pe america
nul John McEnroe, într-o partidă 
de bun nivel tehnic care a du
rat 3 ore. Aceasta a fost cea 
de-a 78-a partidă cîștigată de 
Lendl din ultimele 80 disputate.

3—1 ; Legla — L.K.S. Lodz 4—0 J 
Chorzow — Gwardia 2—1. Clasa
ment t 1. Wroclaw — 37 p ; 3.
Widzew — 36 p ; 3. Stal — 33 p.

CAMPIONATE
U.R.S.S. (et. 7) : Taskent — 

Baku 3—2 ; Dinamo Tbilisi — 
Krasnodar 3—1 ; Dinamo Kiev — 
Ț.S.K.A. 3—0 ; Erevan — Donețk
2— 1 ; Dinamo Minsk — Zenit 
0—0 ; Spartak — Dnepropetrovsk 
0—0. Clasament : 1. Tașkent — 

10 p : 2 Erevan — 9 p ; 3. Di
namo Minsk — 8 p.

BULGARIA (et. 24): Akademik 
— Levski Spartak 1—3 ; Slavia — 
T.S.K.A. 2—4 ; Trakia — Marek
3— 0; Cerno More — Petrici 2—0; 
Haskovo — Burgas 2—0 ; Vrața — 
-Spartak 0—2. Clasament : 1. 
Levski Spartak — 36 p; 2. 
T.S.K.A. — 33 p ; 3. Slavia — 
29 p.

POLONIA (et. 27) : Widzew 
Lodz — Wroclaw 2—1 ; Mielec — 
Bytom 0—0 ; Wisla — Poznan 

ner (3—2) și Vriesekoop — 
Hammersley (3—2) sînt edifi
catoare, ciștigătorii desprinzîn- 

~du-se abia la mingile finale...
Reprezentantele noastre — 

alcătuind cea mai tînă- 
ră echipă din prima gru
pă valorică — au reu
șit, în contextul acestei concu
rențe acerbe, să obțină o me
dalie de bronz, și să fie la un 
pas de altele, la dublu. Chiar 
dacă în probele individuale nu 
au urcat Pe podium. Olga Ne
meș și Eva Ferenczi au dovedit 
calitățile specifice elitei teni
sului de masă. Victoriile reali
zate in proba pe echipe (sin
gurul insucces al campioanei, 
Ungaria, a fost în fața echi
pei României), precum și cele 
obținute în fața jucătoarelor

A.I.P.: „OLGA NEMEȘ-O SERIOASĂ SPERANJĂ'*
BUDAPESTA, 27 (Agerpres). 

— La finalele campionatelor eu
ropene de tenis de masă de la 
Budapesta a asistat ca invitat 
și președintele Comitetului In
ternațional Olimpic, Juan 
Antonio Samaranch. Comenta
torii agențiilor internaționale 
de presă leagă prezența pre
ședintelui C.I.O. de includerea 
acestui sport, unul dintre cele 
mai răspîndite din lume, în 
programul Jocurilor Olimpice, 
incepînd din 1988. Analizînd 
campionatele continentale în 
această perspectivă. agenția 
France Presse apreciază că o 
serie de echipe s-au bazat și 
la actuala ediție pe jucători cu 
mare experiență, aflați însă la 
sfîrșitul carierei. „In schimb,

Kishăzi (Ungaria) sau Kami- 
zuru-Kriiger (R. F. Germania) 
ș.a., constituie argumente care 
trebuie luate în seamă cînd 
discutăm comportarea repre
zentantelor noastre. Eva Fe
renczi a jucat foarte bine, mal 
ales în partea a doua a com
petiției, iar evoluția în fața 
Valentinei Popova (s-a spus că 
acest med merita un premiu 
de frumusețe) a constituit o 
victorie asupra ei înseși, o 
dovadă că ea poate, că ea tre
buie să poată mai mult. I se 
cere însă o mai mare mobi
lizare, o maximă concentrare 
la fiecare joc. Nu exagerăm a- 
firmînd că, în condițiile reali
zării a doar două puncte în 
plus în meciul amintit, Eva Fe
renczi putea să joace finala 1 
Șansa nu a fost acum de par
tea ei. Oricum, contribuția sa 
la afirmarea tenisului de masă 
românesc a fost substanțială, 
așa cum a fost și cea a cam
pioanei europene a cadetelor, 
Olga Nemeș. Olga a jucat e- 
xemplar in întrecerea pe e- 
chipe (cel mai bun procentaj 
la „meciuri cîștigate me
ciuri pierdute" în echipa noas
tră), dar a început să aibă un 
randament mai scăzut în par
tea a doua. La nici 14 ani, 
e greu să reziști pînă la capăt 
eforturilor fizice șl tensiunii 
nervoase (uneori cite 6—8 
jocuri în interval de citeva 
ore), mai ales că a avut In 
față jucătoare cu o experien
ță de concurs dublă sau chiar 
triplă. Dar ceea ce este Im* 
bucurător — a demonstrat-o șl 
In urmă cu un an la campio
natele mondiale — Olga Ne-

• Pentru atitudine huliganică 
pe stadioane, 11 „suporteri" ai 
echipei vest-germane VfB Stut
tgart au compărut în fața tri
bunalului. El au fost amendați 
cu sume importante șl, în plus. 
11 s-a interzis de a mal intra pe 
un stadion de fotbal. In zilele în 
care se dispută un meci al echi
pei favorite, cei 11 huligani sînt 
obligați să se prezinte la poli' 
țle, la ora la care este prevăzu
tă pauza jocului.

• Clubul Anderlecht a depus 
un protest oficial la U.E.F.A. In 
legătură cu incidentele provocate 
de suporterii echipei engleza 
Aston Villa in timpul meciului 
eu Anderlecht, din semifinalele 
C.C.E. In urma acestui incident

FAȚĂ TINEREȚII
jucătoarelor noastre ?
meș este in permanentă as
censiune. Ea posedă lovituri 
bune de atac, are intuiția jo
cului, se apără în general bi
ne, dar încă nu știe să joace 
suficient de bine împotriva u- 
nor apărătoare care posedă și 
atuul atacului (gen Bulatova) 
sau un serviciu dificil. Evolu
ția cuplului Ferenczi — Ne
meș în întilnirea cu o pere
che favorită (Kamizuru — 
Krdger), cîștigată după ce în 
setul decisiv au fost conduse 
ca urmare a unei greșeli de 
arbitraj, dovedește că în con
dițiile de formă maximă a 
ambelor jucătoare (pînă acum 
Eva fusese „vioara întîi"), ele 
au resursele fizice, tehnice și 
psihice pentru a se impune in 
fața unor cupluri redutabile, 

scrie France Presse, Suedia, cu 
Michael Apellgren, campion do 
simplu, in virstă de 21 de ani, 
și Waldner (16 ani și jumă
tate), finalist, U.R.S.S., cu ju
nioara Inna Kovalenko, câști
gătoare, împreună cu Flura 
Bulatova, la dublu, și Româ
nia, care are în Olga Nemeș 
(13 ani și jumătate) o serioasă 
speranță, par să se fi gindit la 
viitor".

A.F.P. remarcă, de asemenea, 
că la J.O. din 1988 locurile vor 
fl foarte greu de • ocupat în 
turneu (se vor disputa doar 
competiții individuale). în pre
zent vorbindu-se de limitarea 
numărului de participanți, pe 
continente.

cum au făcut-o și la întrece
rea pe echipe. Despre Maria 
Alboiu, a treia noastră jucă
toare, nu putem spune prea 
multe, ea evoluînd puțin, fără 
a avea timp să arate cit poa
te și ce poate cu adevărat

Nu încape îndoială că fetele 
noastre, Eva Ferenczi și Olga 
Nemeș cu deosebire, ca și Ma
ria Alboiu, au bătut insistent 
la porțile afirmării și le pu
tem considera prezente în e- 
lita europeană. Clasamentele 
valorice de după campionate!» 
europene sperăm să ne cop*’ 
me. Cînd vor atinge maturita
tea șl vor avea experiența ne
cesară. ele vor obține noi rezul
tate de prestigiu. Desigur, va 
trebui să se muncească și in 
continuare cu aceeași respon
sabilitate, nu numai la nive
lul echipei naționale, ci în 
TOATE SECȚIILE, pentru a 
crește jucătoare șl jucători ca
pabili să facă față exigențelor 
actuale ale tenisului de masă 
Internațional. Este necesar un 
front comun, trebuie renunțat 
la interese mărunte de club, 
lichidate disensiunile care mal 
există între antrenori.

La actuala ediție, băieții noș
tri nu au participat dar, din 
cîte am văzut, e greu să cre
dem că ar fi obținut ceva. A- 
viz cluburilor...

Includerea tenisului de masă 
în programul Jocurilor Olimpi
ce din 1988 trebuie să-i stimu
leze Pe sportivii noștri, să-i în
demne să urce pe noi trepte în 
ierarhia tenisului de masă, în-, 
cluslv la J.O.

Emanuel FANTANEANU

27 de persoane au fost spitali
zate.

• Antrenorul echipei Argenti
nei, Cesar Luis Menottl, a co
municat lista celor 22 de jucători 
ce vor face deplasarea la tur
neul final al C.M. : Fillol, Baley, 
Pumpido (portari); Olguin, Gal
van, Passarella, Tarantlni, Olar- 
ticoeehea, Trossero, Van Tuyne 
(fundași); Ardiles, Barbas, Gal
lego, Maradona, Hernandez (mij
locași) ; Valencia, Bertoni, Val- 
dano, Calderon, Diaz, Kempes, 
Santamaria (atacanți). Selecțio
nata Argentinei va sosi în Spania 
la 29 mai.

• Un juriu de ziariști de kport 
scoțieni l-a desemnat pe Paul 
Sturrock „cel mai bun fotbalist 
ai sezonului". El are 25 de ani, 
șl joacă la Dundee United, unde 
a înscris 21 de goluri.
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