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O primire prietenească pe 
pămintul străvechii Elade, 
marcată de numeroase mani
festări de stimă și admirație 
față de inalții soli ai poporu
lui român — acestea sint aus
piciile sub care a debutat vi
zita de stat pe care președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu o între
prind in Grecia, la invitația 
președintelui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.

Așteptată cu viu interes, 
apreciată de opinia publică din 
Grecia drept un eveniment de 
referință in dezvoltarea bune
lor relații tradiționale româno- 
elene, cea de-a doua vizită pe 
care președintele României o 
face in Republica Elenă a fost 
precedată de prestigioase și nu
meroase manifestări, expresie a 
stimei și prețuirii de care se 
bucură in lume Remania so
cialistă, șeful statului român, 
proeminentă personalitate a 
vieții politice internaționale, a 
cărui activitate neobosită de
dicată păcii și înțelegerii, pro
movării intereselor fundamen
tale ale tuturor popoarelor 
este binecunoscută și aici, în 
Grecia, ca pretutindeni pe pla
neta noastră.

...Marți, ora 11,15. Aeronava 
prezidențială aterizează Pe a- 
eroportul Ellinicon.

La coborîrea din avion pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu deo
sebită cordialitate de președin
tele Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis, și de premierul 
Andreas Papandreu.

Numeroși cetățeni aflați pe 
aeroport salută cu căldură pe 
înalții oaspeți, dînd expresie 
profundei stime față de solii 
poporului român, prieteniei 
tradiționale pe care poporul 
elen o nutrește față de poporul 
român.

După ceremonia sosirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Constantin Karaman
lis, ceilalți oaspeți români, În
soțiți de personalitățile oficiale 
elene aflate la aeroport, se în
dreaptă spre Atena.

★
In cursul după-a miezii,

președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vi
zită protocolară, la Palatul 
Prezidențial, președintelui Re
publicii Elene, Constantin 
Karamanlis.

întrevederea dintre cel doi 
șefi de stai, premergătoare 
convorbirilor oficiale, s-a des
fășurat tntr-e ambianță de sti
mă și Înțelegere reciprocă, in 
spiritul bunelor relații care s-au 
statornicit intre România și 
Grecia.

★
La Palatul Prezidențial din 

Atena au inceput, marți după- 
amiază, convorbirile oficiale 
intre președintele Republicii 
Socialisto România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, si președin
tele Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis.

In timpul convorbirilor, la 
cars participă tovarășa Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, convorbiri 
desfășurate intr-o atmosferă 
sinceră, prietenească, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Constantin Karamanlis 
au avut un prim schimb de 
vederi in legătură eu dezvolta
rea relațiilor de colaborare ro- 
mâno-elene, precum și cu unele 
probleme ale vieții interna
ționale.

Convorbirile sa desfășoară 
într-o atmosferă de ealdă cor
dialitate, înțelegere și stimă 
reciprocă.

★
Președintele Republicii Elene, 

Constantin Karamanlis, a ofe
rit. la Palatul Prezidențial, un 
dineu oficial In onoarea pre
ședintelui Republicii Social'ste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă de 
deosebită cordialitate, pre
ședintele Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, și pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toasturi.

In continuare s-a desfășurat 
recepția oferită în onoarea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de președintele Re
publicii Elene.

Astăzi, etapa a 28-a a Diviziei „A" de fotbal

ÎN CENTRUL ATENȚIEI: MECIURILE S. C. BACĂU —
UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl DINAMO - F. C. ARGEȘ

O Pe stadionul din str. dr. 

Staicovici, un meci mai 

important pentru U.T.A. £ 

La Petroșani, gazdele au 

de revanșat un 0—4 £ La 

Hunedoara, Corvinul are 

toate șansele să-și consoli

deze poziția pe „podium" 

£ F.G Constanța asal

tează o redută puternică 

9 Politehnica Timișoara — 

F.C. Olt, un joc al celor 

trei semne : 1 X 2 Q La 

Tirgoviște și Brașov, echi

pele gazdă au de ce să se 

teamă.

CLASAMENTUL
1. UNI*. CV. TI 17 1 7 57-19 37
2. Dino mo V 14 5 4 50-24 37
3. Caninul 27 14 6 7 57-31 34
4. F.G OII 27 14 4 9 38-27 32
S. Staaua 27 11 8 1 32-25 38
4. Sp. stud. 27 18 18 7 28-29 38
7. S.G Baciu 27 9 • 10 32-38 26
8. „u* q.-N. 27 18 4 11 27-34 M
•a GS. T-wIșt. 27 18 6 11 25-34 26

18. F.G C-țu 27 1 9 10 30-37 25
11. Chimie 27 9 7 11 25-40 25
12. F.G Arg.| 27 8 1 11 24-27 24

14. „Poli* Tim. 27 1 1 11 27-33 24
JM 27 1 8 11 29-35 M

ÎS. F.C.M. B». 27 9 6 12 20-32 24
14. A.SJL 27 18 3 14 36-40 S3
17. U.TJL 27 1 7 12 28-32 S3
18. Frop.-Vulc. 17 S 4 16 24-47 14

Fazi din partida Steaua — Politehnica Timișoara, din cadrul 
etapei a 27-a, disputată la 24 aprilie

PROGRAMUL Șl ARBITRII
| S.C. BACĂU - UNIVERSITATEA CRAIOVA

(Al. Mustâțea — Pitețtl; S. Necfulescu yi I. Tânăra — aenbH Tlrgoviyla) 
PROGRESUL VULCAN - U.T. ARAD

(FL Popescu; Al. Bâdulescu șl S. Pantellmonesce — top Ploiești) — sta
dionul Progresul

JIUL PETROȘANI
(R. Petrescu; L. Mâiereanu yl 1.

DINAMO
(M. Salomir - Cluj-Nap.; M.
Viicoa) — stadionul Dinamo

- A.S.A. TG. MUREȘ 
OrzațA — toți Brașov)
- F.C. ARGEȘ 

Axente — Arad yl A. Mrțare

CORVINUL HUNEDOARA - „U“ CLUJ-NAPOCA 
(M. Huytiuc; J. Grama yl M. Nlculescu — toți București) — 
ora 16, meci televizat

F.G CONSTANȚA - SPORTUL STUDENȚESC
(O. Strong; I. Caramon yl G Pâdurârlțal — toți Oradea)

„POLI- TIMIȘOARA - F.G OLT
(M. Neyu; I. Medvey — ambii Oradea yl V. Ciocan — Bistrița) 

C.S. TÎRGOVIȘTE - STEAUA
(N. Rai nea — Bîrlad; T. Cruceanu — Tecuci yl M. Stânesca -

F.C.M. BRAȘOV - CHIMIA RM. VlLCEA
(M. Abramluc; Gh. Arhire — ambii Suceava yl V. Constantinescu — 
Buc.)

Partidele vor începe la ora 18, cu excepția celei de la Hunedoara,

la

lași)

I
care este televizată. g
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După C. E de lupte greco-romane,

la jumătatea ciclului olimpic (I)

I
I
I

C. S. Olimpia București

devine un club model

AUTtJGOSPODĂRIREA — 
„POIIVIIAMINÂ"

PENIRO ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PERFORMANTEI

Ideea de a ne interesa mai 
îndeaproape de mersul trebu
rilor gospodărești la clubul 
sportiv Olimpia București ne-a 
fost sugerată de dotarea, cură
țenia și eleganța sălii din șo
seaua Iancului (calități cară 
i-au permis să găzduiască, in 
condiții optime, unele Între
ceri de volei din cadrul Uni
versiadei). Ne aflăm, deci, in 
vizită la C.S. Olimpia, unde 
aflăm că un procent important 
din bugetul unității este reali
zat (cu mari eforturi, dar ca 
succes) prin forțe proprii. In a- 
cest sens, vom aminti că la 
baza din str. Valerian Prescu- 
re a fost amenajată o sală pen
tru gimnastica de întreținere 
(unde lucrează trei specialiste), 
care a atras foarte multe „e- 
leve“. Alte venituri sint reali
zate prin închirierea bazelor 
sportive, prin organizarea cen
trului de învățare a înotului 
etc. Deși nu fac parte din ca
pitolul venituri, economiile con
tribuie și ele la echilibrarea 
bi getului clubului, printre ac
țiunile cele mai importante, e- 
fectuate în acest scop, aflîn- 
du-se munca patriotică depusă

feri dimineața, la baza din șoseaua Iancului, fotoreporterul nostru 
Dragoș Neagu « avut prilejul ,d prindă tn obiectiv un grup de 
sportivi ai clubului Olimpia lucrind pentru întreținerea spațiului 
verde. Printre partictpanții la această acțiune s-au aflat popicarii 

, Alexandra Tudar, Silviu Bellvacă, halterofilii Marlus Morărescu, A- 
drlan Hodotă, mai muiți cicliști, componentele echipei feminine 
participantă la Divizia școlari și de junioare la baschet, antrenori

de antrenori și sportivi la lu
crările de timplărie șl vopsito
ri» la bazele sportive ale uni
tății. Sau prin folosirea ves
tiarelor In exclusivitate de că
tre unele echipe, cum este ca
zul divizionarei .A" de bas

IN CUR1ND, PRIMA RECOLTA A „FERMEI CLUBULUI*

Cu convingerea că mai buna 
aprovizionare a cantinei, ame
najată pentru sportivi, poate fi 
determinată prin autogospodă- 
rire, clubul a preluat unele te
renuri (nefolosite pînă acum) 
din preajma poligonului Tu
nari, cu scopul de a le trans
forma in spații pentru grădini 
de legume și pentru creșterea 
nutrețului necesar hranei cai
lor (amintim că secțiile de pen
tatlon modern si de călărie sînt 

chet feminin, ale cărei compo
nente se disting nu numai prin 
frumoasele rezultate obținute in 
campionatul national, ci și prin 
hărnicia manifestată in întreți
nerea vestiarului pe care-1 au 
in grijă.

printre fruntașe la C.S. Olim
pia). Pentru realizarea scopu
lui, sportivii și antrenorii clu
bului au prestat multe ore de 
muncă patriotică, desțelenind 
cele patru hectare Pe ca
re, apoi, le-au făcut apte 
de a fi insămințate. Pe 
cale de a deveni „ferma

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag 2-3)

TINERII AU CORESPUNS AȘTEPTĂRILOR.
CONSACRAȚII AU
Desfășurate la Varna, cu 

participarea unui număr de 118 
sportivi (47 dintre aceștia fiind 
medaliați la J.O., C.M. și C.E.!) 
din 19 țări, campionatele euro
pene de lupte greco-romane au 
constituit pentru echipa noas
tră reprezentativă — aflată, 
după cum se știe, intr-o ne
cesară acțiune de întinerire — 
o verificare deosebit de impor
tantă a potențialului actual, 
acum, la jumătatea ciclului o- 
limpic de pregătire în vedere* 
participării cu rezultate cil 
mai bune Ia J.O. de la Los 
Angeles — ediția 1984. La a- 
cest obiectiv prioritar rapor
tăm. in rîndurile care urmează, 
atlt bilanțul cit șl concluziile 
desprinse după recentele între
ceri continentale.

Reamintim, pentru inceput, că 
la aceste campionate sportivii 
români au cucerit două meda
lii de argint (Ștefan Marian — 
cat 52 kg și Ștefan Negrișan 
— cat. 68 kg) și una de bronz 
(Ion Draica — cat. 82 kg), 
ocupind, de asemenea, un pre
țios loc 3 (superior celui obți
nut la ediția trecută a C.E. de 
la Goteborg) In clasamentul pe 
națiuni, In care au punctat 
luptători din 16 țări 1 Cu toate 
acestea, trebuie spus că rezul
tatele de la Varna nu exprimă 
întregul potențial valoric al 
echipei noastre, că obiectivele 
asumate nu au fost decît par
țial îndeplinite lipsind tocmai 
„aurul" așteptat, !n primul 
tind, de la multiplul nostru 
campion Ștefan Rusu (trecut

RĂMAS DATORI
acum la o categorie superioa
ră — 74 kg), de 4 ori dețină
tor al centurii continentale. Dar 
sînt și alte observații pozitive, 
ca și altele — negative — cară 
nu îl vizează doar pe Ștefan 
Rusu. Dealtfel, el a mai avut 
un asemenea „accident", la C.M. 
de la San Diego, pentru ca a- 
poi, cu o pregătire superioară 
și o ambiție remarcabilă, să 
devină campion olimpic la Mos
cova și, în anul următor, cam
pion european la Goteborg 1

AFIRMAREA CONVINGĂ
TOARE A TINERETULUI. Es
te, considerăm, concluzia cea 
mai îmbucurătoare dintre toata 
cele oferite de desfășurarea în
trecerilor continentale. A re
zultat limpede că acțiunea de 
întinerire masivă a lotului și. 
Implicit, a echipei reprezenta
tive a dat rezultate bune șl 
chiar foarte bune, oferind an
trenorilor — și nu numai loc
— multe speranțe și certitudini 
tn perspectiva jocurilor Olim
pice. Ștefan Marian — cat. 52 
kg (20 de ani), Nicolae Zamfir
— cat. 57 kg (20), Ștefan Ne
grișan — cat. 68 kg (23). Iile 
Matei — cat. 90 kg (21) și Ion 
Tecuceanu — cat. 62 kg (25) au 
justificat selecția in echipa re
prezentativă, unii onorind-o 
chiar cu medalii ! Nu trebuie, 
desigur, să mai insistăm asu
pra necesității ca această cu
rajoasă — iată, și eficientă —

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pap a 4-a)



CĂPITANUL DE ECHIPĂ-MAI MDLT DECÎT 
ON PURTĂTOR DE BANDEROLĂ

Că sportul constituie o școală 
a educației ne convingem urmă
rind și cîteva exemple din rin- 
durile purtătorilor „banderolei 
de onoare" ale căpitanilor de 
echipă. Poate că ar trebui să 
reamintim criteriile de alegere a 
acestui lider al formației, con
ducătorul ei în teren, avînd în 
unele ramuri sportive atribuții 
care determină chiar desfășura
rea cursului jocului, cum ar fi 
în rugby, de exemplu.

La echipa națională sau la for
mații de club căpitanul de echi
pă. îl întruchipează pe sporti
vul de ridicată valoare tehnică, 
dar și cu un profil moral ire
proșabil. Sînt criteriile care im
pun respect coechipierilor și îi 
dau căpitanului de echipă au
toritatea morală necesară spre 
a-și îndeplini frumoasa lui mi
siune în cele mai bune condi- 
țiuni. Aminteam, mai sus, de 
rugby și este cazul să rămînem 
puțin în lumea sportului cu ba
lonul oval, In care căpitanul de 
echipă constituie un element 
foarte important din viața unei 
echipe. La rugby, purtătorul 
„banderolei de onoare'4 are —• 
șl prin regulament, și prin le
gile nescrise dar atît de respec
tate ale jocului — atribuții în
semnate. Cine a urmărit o par
tidă de rugby a observat desi
gur că între căpitanii de echipă 
șl conducătorul unui meci se 
desfășoară un dialog aproape 
permanent, sportiv și în folosul 
jocului. Dar purtătorul „bande
rolei de onoare" decide, cum 
afirmam, chiar modul de con
tinuare a partidei, la un moment 
dat, alegînd — spre exemplu — 
dacă în cazul acordării unei lo
vituri de pedeapsă se va exe
cuta lovitură de picior sau ac
țiunea va continua cu „o min
ge la mină". Iată cită responsa
bilitate apare în asigurarea pur
tării cu seriozitate și eficiență a 
titlului onorant de căpitan de 
echipă la rugby! Putem vorbi 
aici, și nu numai aici, de o ve
ritabilă școală, de o educare per
manentă a celor în cauză prin 
viața din teren și din afara lui, 
de influența pozitivă pe care li
derii de formație pot și trebuie 
să o aibă asupra coechipierilor. 
Colaborînd activ cu antrenorul, 
căpitanul de echipă are forța să 
împiedice actele de indisciplină 
(în teren el are, dealtfel, aceas
tă obligație prevăzută în mod 
expres de regulament). Ca să nu 
mai vorbim de forța educativă 
a exemplului căpitanului de e-

IN JUDEȚUL OLT, TURISMUL AȘTEAPTĂ NOI ADEZIUNI...
Intr-un județ cu multiple po

sibilități de practicare a turis
mului de masă, cum este Ol
tul. această ramură de sport 
cu profil aplicativ își sporește 
continuu numărul adepțllor. 
Intr-adevăr, pasiunea pentru 
drumeții *1 excursii cu harta 

busola s-a... instalat Încă de 
ta rirsta purtătorilor cravate
lor roșii cu tricolor. In aproape 
toate cele 245 de unități de pio
nieri (respectiv școli generale) 
existlnd cercuri de turism. Mal 
mult, copiii s-au făcut remar
cați intr-o suită de acțiuni si
tuate In sfera acestui sport, 
inclusiv la campdonatele repu
blicane rezervate lor, atît prin 
băieți (Harte Vlad, Dănuț Mă
rie», Laurenția Iacob, Andrei 
Taifas), cit și prin fete (Mi- 
rela Mitroi, Angelica Stanciu 
și Maria Budu), tn toate ca
rurile reprezentînd Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din 
Slatina.

Aproape tn aceeași măsură 
M dezvoltă activitatea turistică 
de masă și la nivelul altor ca
tegorii de virstă. printre elevii 
din licee și școli cu profil pro
fesional (nuclee puternice fi
ințează la Liceele „Radu Gre- 
eeanu*. textil, de construcții,

C.S. OLIMPIA BUCUREȘTI
(Urmare dm pag. 1) 

clubului", terenul respectiv va 
fi jalonat și repartizat pe sec
ții. urmînd ca membrii acesto
ra (sportivi și antrenori) să se 
Îngrijească direct de Întreține
rea culturilor și de culegerea 
roadelor, bineînțeles sub În
drumarea unor specialiști in le- 
Kumicultură. Oricum, nu va 
trece multă vreme și sportivii 
de la Olimpia se vor putea 
niindrl cu prima recoltă de le
gume necesare cantinei din Jos. 
Iar.cului.

Cum »-a ajuns la aceste ade
vărate... performanțe, ta do
meniul gospodăririi prin mij
loace proprii, ne-a explicat 
proL Aurel Dobincă, președin
tele clubului :

— Nu spun un lucru nou »- 
flrmind că antrenorul harnic și 
priceput, aflat In permanentă 
frămintare pentru nou, pentru 
creșterea capacității profesio- 

chipă pentru fiecare dintre co
legii lui.

Sportul nostru a avut și are 
multe și frumoase exemple de 
bravi căpitani de echipă. Repre
zentativa feminină de handbal a 
beneficiat, în perioadele de stră
lucire, de asemenea conducătoa
re precum Irina Naghi — Cli- 
movschi sau Doina Cojocaru. Șl 
nu știm dacă tocmai apariția 
unei fruntașe a noii generații 
de internaționale, întărirea auto
rității și prestigiului acesteia nu 
ar fi un mijloc de a asigura re
afirmarea „7“-lui nostru repre
zentativ. Voleiul feminin le ci
tează pe Maria Enache, Mariana 
I ones cu, Eugenia Rebac drept 
căpitane ale echipei naționale 
care și-au făcut cu prisosință 
datoria. In galeria exemplarilor 
căpitani ai XV-lui național In- 
tîlnim internaționali și oameni 
care au contribuit decisiv la a- 
firmarea rugbyului nostru. Por
nind de la Gheorghe Pircălăbes- 
cu, continuînd cu Viorel Mora- 
ru, Dumitru Ionescu, Alexandru 
Pop șl ajun gin d la actualul pur
tător al „banderolei de onoare", 
Mircea Paraschiv, care încearcă 
— și reușește! ■— să le calce pe 
urme. Handbalul s-a bucurat (și 
coincidența performanțelor cu 
existența unor destoinici lideri 
ai naționalei sau cluburilor nu 
e deloc întîmplătoare) de o serie 
de admirabili căpitani de echi
pă. Să-i amintim doar pe Cor
nel Oțelea, Cristian Gațu, Gheor
ghe Lieu sau pe. cei care mai 
evoluează astăzi, Radu Voina 
sau Iosif Boroș. Voleiul a con
tat și el pe veritabile persona
lități purtătoare ale „banderolei 
de onoare": Dumitru Medianu, 
ștefan Roman, Aurel Drăgan, 
Wiliam Schreiber, Gabriel Udiș- 
teanu Actualul căpitan al națio
nalei, Corneliu Oros, considerat 
nu numai un rafinat conducă
tor de joc în teren, ci și un 
exemplu de dăruire, de mobili
zare, ne mărturisea gîndurile 
sale despre rolul celui ce poartă 
banderola de onoare: „Căpitanul 
de echipă simte totdeauna că el 
trebuie să facă ceva mai mult și 
mai bine decît coechipierii. El 
știe că rolul său nu se limitează 
doar la indispensabilele sfaturi 
tehnice. Nu-i nimic exagerat să 
spunem despre liderul unei 
echipe că el are și o importantă 
responsabilitate educațională.*

Puncte de vedere la care sub
scriem integral.

Eftimie IONESCU

„Ion Mlnulescu" toate din Sla
tina și cu promisiuni la Liceul 
agro-industrial din Scornicești), 
în unele asociații sportive, ca 
Voința Balș, Sporting și Vo
ința Slatina.

„De bună seamă că tn do
meniul activității turistice de 
masă s-ar putea realiza mult 
mai mult — apreciază prof. C. 
Ghițescu, secretarul C.J.E.F.S. 
Olt, care ne-a oferit datele 
menționate mai sus — amatorii 
•vind de ales Intre concursuri 
programate aproape in tot 
cursul anului : „Cupa Fiii Ol
tului", „Cupa Scornicești", 
„Chemarea toamnei*, altele I- 
nitiate eu prilejul Festivalului 
sportului muncitoresc, al Fes
tivalului sportului școlar, al 
Festivalului fetelor in care tu
rismul este Inclus eu regulari
tate in programul întrecerilor. 
La Șaru, principalul loc de des
fășurare a acțiunilor turistice, 
Strehareț si Comănița, la 
Optași și în multe alte zone 
de o mare frumusețe, amatorii 
de drumeție și excursii pot 
găsi posibilități largi de mani
festare".

Un apel care, vrem să cre
dem, nu va rămîne fără ecou !
(t șt.).

DEVINE UN CLUB MODEL
nale, constituie unul dintre fac
torii vitali fără de care un 
club nu poate deveni PERSO
NALITATE in spori. La noi s-a 
înțeles de către antrenori fap
tul că ridicarea performanței sc 
face nu numai prin antrena
mente, ci și prin contribuție la 
autogospodărirea clubului, prin 
atașament, eu trup și suflet, la 
acțiuni ai căror beneficiari vor 
fi el înșiși. Dintre antrenorii 
care pot fi dațl ca exemple 
de capacitate profesională și 
dragoste fată de club, al căror 
aport la autogospodărire se »- 
flă in prim-plan, ii amintesc 
Pc Ion Puică (atletism), Ileana 
PaVel, Georgeta Ciomîrtan, 
Gheorghe Ispas (canotaj), Paul 
Goreti, Ion Văcaru, Ionel Stă- 
nescu (tir), Ferdinand Popescu 
(popice), Constantin Paraschi- 
vescu (baschet), Dordea Pascu, 
Tralan Nădășan (caiac), Gheor
ghe Lungu, Mihal Constanti- 
nescu. Die Enciu (haltere).

ÎNCEPE TURNEUL FINAL

AL „CUPEI FEDERAȚIEI4*

LA RUGBY
Duminică a Început „Cupa Fe

derației". In primul meci, rugbyj- 
tii de la Știința CEMIN Baia 
Mare l-au învins pe cei de la 
Rulmentul Bîrlad cu 14—S. As
tăzi dimineața, taceptad de la ora 
9 (pe terenul Olimpia din Capi
tală) va juca Grlvița Roșie cu 
Rulmentul Bîrlad. In aparență 
grlvițenil slnt tavorlțl, dar ei 
nu-1 vor putea folosi pe rugbyș- 
tll eonvocațl In cele două loturi 
naționale (A șl B). In perspecti
vă, deci, un med echilibrat. Ul
tima întîlnire din „Cupa Federa
ției", duminică dimineața, Intre 
R.C. Grlvița Roșie șl Știința Ba
la Mare, • adevărată finală.
• Reamintim că vineri după- 

amlază. la ora 17, are loc la 
sediul clubului de rugby Grlvița 
Roșie (în Parcul copilului) o pri
mă reunire a foștilor sportivi 
care au apărat de-a lungul ani
lor culorile feroviare, prilejuită 
de Jubileul a 50 de ani de acti
vitate rugbystică.

VEȘTI
DIN TENIS 
DE MASĂ

O In zilele de 1 și 2 Mai s-a 
disputat la Craiova meciul du
blu dintre Universitatea I și 
Universitatea II, din cadrul 
campinatului Diviziei „A" de te
nis de masă. A dștigat Universi
tatea I, cu 9—7 și 9—4. Au rea
lizat victorii pentru învingători: 

JW. Firănescu 34-2, E. Florescu 
34-2, M. Nicorescu 34-1, P. Hal- 
dan 04-3 și dublul Haldan — 
Florescu. Pentru învinși: V. Flo- 
rea 4-4-4, C. Bădoi 24-0 și dublul 
Florea — C. Toma. (Ștefan 
GURGUI, coresp.).

• La București și Craiova au 
avut loc concursuri de verificare 
a loturilor de juniori, în vede
rea sezonului co* ipetițional In
ternațional. La București s-au 
întrecut fetele. La junioare I, pe 
primele trei locuri s-au clasat: 
Lorena Mihai (C.S.M. Buzău’'. 
Marilena Panțuru (C.S.Ș. 2 B W 
șl Daniela Păduraru (C.S.Ș. Pe
troșani).; la junioare II: Carmen 
Găgeatu (MEFMC), King* Lohr 
(înfrățirea Tg. Mureș) și Tati
ana Furtună (Metalurgistul Cu- 
gir). în concursul băieților, pri
mele trei locuri au fost ocupate 
de reprezentanții Universității 
Craiova: Paul Haldan, Vasile 
Florea și Cristian Bădoi.

• O reprezentativă de juniori 
urmează să participe la campio
natele Internaționale de juniori 
ale U.R.S.S., care vor avea loc 
ca de obicei, la Lvov, între 6 și 
9 mal. Din lot fac parte Mari
lena Panturu, Carmen Găgeatu, 
antrenor — Laureuțiu Gheor
ghiu, precum șl Paul Haldan și 
Vasile Florea, antrenor — Virgil 
Bălan.

Ultimul turneu al campionatului national de polo

CHIȘUl, DUPĂ 15 LUNI, DIN NOU ÎN fAJA PROPRIILOR SUPOIITHII
început la 29 septembrie 1981, 

campionatul național de polo se 
va Încheia duminică dimineața, 
ia bazinul din incinta „Băilor 1 
Mai", de lingă Oradea. Așadar, 
după o întrecere — cu multe și 
mari pauze — care a durat mai 
bine de șapte luni(!), vom cu
noaște noua deținătoare a titlu
lui.

Spre deosebire de alte ediții 
(majoritatea), cînd acest ultim 
turneu urma să dea verdictul în 
disputa pentru titlu, la actuala 
ediție conturile dintre fruntașe 
au fost de mult lichidate. Anul 
trecut, de pildă, Rapid București 
devenea campioană a țării (In 
dauna lui Dinamo București) 
chiar in ultima secundă a me

Minis Ierul transporturilor șl telecomunicațiilor 
recrutează candidați .pentru Institutul de marină 
wMircea cel Bătrîn*, din Constanța, secția 
transport maritim.

Institutul de marină „Mlrcea cel Bătrîn* este 
instituție militară de învățămlnt superior teh
nic de specialitate și pregătește cadre pentru 
marina civilă, LE.F.M. NAVROM Constanța, în 

* specialitățile:
© Navigație (ofițeri maritimi punte)
• Electromecanică (ofițeri maritimi mecanici 

și ofițeri maritimi electricieni)
Admiterea în Institutul de marină se face 

pe bază de concurs, care se va desfășura po
trivit prevederilor din broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior 1981", editată de Minis
terul Educației șl învăță min tulul.

Pentru înscriere, candida ții vor depune la co
misiile de selecționare următoarele acte:

— diploma de bacalaureat tn original (sau a- 
deverință care să ateste existența în ultimul an 
de studii liceale);

— aprecierea activității școlare, eliberată de 
conducerea liceului (cei încadrați în producție 
vor aduce în plus aprecierea activității profe
sionale, eliberată de conducerea întreprinderii);

— certificat de naștere în copie legalizată;
— buletine medicale (R.B.W., radioscopie pul

monară, radioscopie gastro-duodenală) și adeve
rință eliberată de circa sanitară - de domiciliu 
privind bolile cronice, acute șl în stare trans
misibilă;

— patru fotografii tip buletin.

Odată cu aceste acte, candldații vor depune 
și două dosare tip mapă, pe care Î?1 vor înscrie 
numele și facultatea pentru ©are candidează.

Nu se admite înscrierea sub rezerva prezen
tării ulterioare a actelor.

La concursul de admitere se primesc numai 
bărbați ce nu depășesc virsta de 35 de ani îm
pliniți în anul examinării.

înscrierea la concursul de admitere se face 
cu începere de la data de 3 mai și se va în
cheia la data de 22 iunie 1982, în următoarele 
centre de înscriere:

© București — Departamentul Transporturilor 
Navale (Bd. Dinlcu GoJescu)

• Constanța — întreprinderea de Exploatare 
a Flotei Maritime NAVROM

© Galați șl Brăila — întreprinderea de Exploa
tare Fluvială Galați

• Giurgiu — Grupul de Exploatare Flotă șl 
Porturi NAVROM

• Drobeta Tr. Severin — Secția de Navigație Flu
vială NAVRCM

G Regionalele C.F.R. din: Brașov, Craiova, 
Cluj-Napoca, Iași și Timișoara

© Direcțiile județene de poștă șl telecomuni
cații din: Arad, Alba lulla, Alexandria, 
Baia Mare, Bacău, Bistrița, Buzău, Botoșani, 
Deva, Focșani, Miercurea Cluc, Oradea, Pia
tra Neamț, Pitești, Ploiești, Rm. Vflcea, Re
șița, Sibiu, Suceava, Satu Mare, Sfintu 
Gheorghe, Slobozia, Slitina, Tulcea, Tlrgu 
Jiu, Tîrgoviște, Tlrgu Mureș, Zalău.

L C.S.Ș.

X. C.S .Ș.
3. C.S.Ș.
4. C-S.f „
5. C.S.S 
«•
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0 CANOTOARE, DE PATRU ORI CAMPIOANĂ EUR 
BARCA, DELOC UȘOARA, A SPORTULUI ȘCOLAR 

* ..Plaiul" la... spart geamuri era de 7000 lei!• Despre falr-plar In
După ce a tiștigat de patru 

ori titlul de campioană euro
peană la canotaj, maestru c- 
merită a sportului Ștefani» 
Borisov »-« „retrăi", ca profe
soară de educație fizici, la 
Școala generali nr. 127 din 
cartierul bucure șt ean Sila). 
S-a „retras" la această școală 
din marginea Capitalei ți fos
tul gimnast Nicolae Ștefănes- 
cu. Profesorul de educație fi
zică Nicolae Clucu nu s-a 
„retras", a fost numit direc
torul țcolH respective. Evident, 
eu o asemenea catedră de edu
cație fizică, sportul na a putut 
fi decît tn ciștig. Care sînt 
realizările 7

Realizările sînt de excepție ! 
Profesoara Ștefani» Borisov, 
sportiva care a condus spre 
victorie atitea echipaje româ
nești, a condus cu aceeați mi
nă sigură ți „barca", deloc u- 
țoară, a catedrei de educație 
fizică de la această școală de 
pe fostul „Măgurele". Școală 
cu elevi mai mult decît zbur
dalnici, cu „normă" în fiecare 
an la spart geamuri de 7 000 
lei ! Plus -un internat „proble
mă", eu 200 de copii adunați 
de peste tot, proveniți din fa
milii dezmembrate. Din expe
riența marilor concursuri pe 
lac, din experiența vieții, fosta 
primă cirmăciță a școlii de la 
Snagov a ales — ți la Școala 
generală 127 — drumul cel 
mai scurt spre succesul spor
tiv : depășirea, pe prima par
te a „cursei", a redutabilului 
adversar — IMPROVIZAȚIA 
la orele de sport afectate co
piilor. Apoi, urcarea TUTUROR 
ELEVILOR in marea ambarca- 
ție — eu pînze de vis — a 
sportului școlar.

Evident, „catedra" singură nu 
putea ieși învingătoare in a- 
ceastă ambițioasă competiție. 
S-a apelat, deci, la competența, 
la pasiunea profesională a în
vățătorilor. Astfel, clasele I—IV 
au avut adevărați dascăli de 
sport, receptivi — in timpul 
lecțiilor de instruire — la tot 
ce este nou, modern, in lecția 
de educație fizică. Acum, tind 
a „sunat" de sport, în rînduri 
de cite doi, elevii claselor mici 
intră in sala de sport, ori merg 
pe terenurile din curtea școlii. 
Și nu există puști fără echipa
ment, fără a fi înscris într-o 
echipă (pioniera Aurelia Dobre 
din clasa a IlI-a D, bunăoară, 
este gimnastă la Dinamo: pre
miantă ta clasă, premiantă la 
club, locul I pe țară la Indivi
dual, categoria a IV-a).

— Am înțeles, Ștefania Bo
risov, că prima parte a „cursei" 
a fost cîștigată. Am văzut,

dului de închidere a competiției. 
De această dată, însă, dinamo- 
viștii i-au dovedit măi grijulii, 
au rămas neînvinși după 25 de 
partide (record absolut), acumu
lând un avantaj care le ușurea
ză obținerea celui de al 21-lea 
titlu de campioană. Oricum, în
să. -întllnirea lor de joi cu echi
pa Crișul (mult timp în luptă 
directă pentru titlu), care după 
13 luni evoluează din nou în fa
ta propriilor suporteri, se anun
ță foarte interesantă.

Primele jocuri slnt programate 
astăzi, de la ora 16.

Programul turneului
Miercuri 5 mal, de Ia ora 16: 

Dinamo — Triumf; Voința — 
Crișul șl Rapid — Progresul;

ANUN T

vreau să spun, sala și terenu
rile din curte unde lucrau to
varășii învățători. Am văzut ți 
o gazetă sportivă de perete al 
cărei bec clipește în fiecare re
creație, atrăgind — în fața tro
feelor ciștigate de sportivii 
școlii — toată puștimea clase
lor I. Am mai văzut oglinzile 
acelea mari așezate pe culoare 
sub care scrie „Controlați-vă 
ținuta". Iar ținuta elevilor, in
tr-adevăr, era mîndră I In sfîr- 
țit, am văzut un taxi aducînd 
un geam la școală și am înțe
les că ați rămas mult în ur
mă cu „planul" la spart feres
tre. Ce urmează a se înfăptui 
în partea a doua a „cursei", 
pe pista de acum balizată 7

— Vom impune un „stroc* 
mal ridicat. O evoluție mai a- 
proape de posibilități, fără a- 
cele „racuri" care încă mai fri- 
nează activitatea noastră.

„Racurile" le rezolvă direc
torul școlii, profesorul de edu
cație fizică Nicolae Ciucu. In
ternatul cu „200 de probleme" 
a devenit mai mult decît un 
cămin. Sportul a disciplinat 
ceea ce, la început, părea ire
cuperabil. După disciplină a 
venit silința la carte, dorința 
de a fi membru „marcant" al 
clubului de șah și tenis de 
masă — cameră separată ! Ca
meră de jucării pentru frun
tașii la învățătură ți sport din 
clasele I—II. Cameră de basme 
pentru pionierii destoinici din 
clasele III—IV club pentru 
elevii claselor V—VIII, camera 
părinților vizitată mai ales 
simbăta tind internatul îți în
chide porțile. Iși închide este 
un fel de a spune. E simbătă, s-a 
făcut ora 10 seara, au „uitat" 
cîțiva părinți să-și ia copiii de 
la internat, directorul ia cheile 
din cui, deschide. Duminica la 
prinz, directorul — baschet
balist fruntaș în prima tinerețe 
— revine la internat. Poartă 
in mină o sacoșă pîntecoasă 
pregătită de acasă, o răstoarnă 
cu grijă pe masă după care se 
scuză : „De speriat ce poftă de 
mîncare am. S-a luat de gîn- 
duri și nevasta. Nu-i vorbă sînt 
și cît ușa, dar... In sfîrșit, eu 
mă duc după sare..."

Cind revine, de pe masă a 
dispărut tot. Se face că nu ob
servă și întreabă : 9 Gabriel, 
cea mai rapidă extremă a 
noastră unde e ? Nu rămăsese 
șl el simbătă seara ? • L-a 
luat mama lui Cristian, acasă. 
A venit aseară tîrziu din 
schimb și Cristian a spus că 
nu e fair-play ca el să plece 
și colegul lui de echipă să ră- 
mînă. Luni vine iar cu cămă- 
șuța scrobită ! • Mă rog, ta-
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Joi 6 mai, de la ora 16 : Crișul 
Dinamo: Voința — Progresul 

și Triumf — Rapid;
Vineri 7 mal, de Ia ora 

Crișul — Triumf; Dinamo 
Progresul și Voința — Rapid;

Simbătă 8 mai, “ 
Progresul — Crișul; 
Dinamo și Triumf —

Duminică 9 mai, de
Triumf — Progresul; 
Rapid si Dinamo —

de la ora 
Rapid 
Voința; 
la ora 
Crișul 

Voința.

10:

Clasamentul Înaintea ultimului
turneu
1. DINAMO 25 20 5 0 305—179 43
2. Crișul 25 17 6 2 280—205 40
3. Rapid 25 14 3 8 221—194 31
4. Voința 25 11 2 12 195—200 24
5. Triumf 2 1 22 160—259 5
6. Progresul 25 2 1 22 169—293 4
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„CUPA SPERANȚELOR // I DOUĂ CHIPURI ALE ACELEIAȘI ECHIPEu

■»

Dialog cu Do Nilsson, antrenorul secund al suediei
Desfășurat la bazinul „23 Au

gust” din Capitală, tradiționalul 
concurs „Cupa speranțelor”, re
zervat celor mai tineri săritori, 
a Întrunit aproape 100 de parti
cipant!. Disputele au fost Inte
resante, au reliefat progresul 
general (față de alți ani) la ca

nă 
pii 
a- 
*le 
na 
ita 
.it. 
cu 
ila 
■a- 
:te 
lui 
u- 
n- 
'O- 
or 
ilă
I

tegoriile de vlrstă respectivă, dar 
au și arătat că unii antrenori 
continuă să greșească prin În
vățarea cu elevii lor a unor ele
mente dificile, Înainte ca aceștia 
să-șl Însușească elemente de ba
ză ale săriturilor.

Câștigătorii probelor: BĂIEȚI, 
NASCUȚI ÎN 1970: trambulină 
1 m: M. Neagu (CSM Sibiu), 
trambulină 3 m: M. Nedelcu 
(Lie. 2 Buc.), platformă: Z.
Kemecsei (Crișul Oradea); NAS
CUȚI IN 1971: 1 m, 3 m și plat
formă: S. Fredel (CSS Sibiu); 
NĂSCUȚI ÎN 1972: 1 m, 3 m,
platformă: B. Clbu (CSȘ Sibiu), 
NASCUȚI ÎN 1973: 1 m: I. Her- 
las (Lie. 2) șl C. Tarsi (Crișul), 
3 m: A. Tarău (Crișul); FETE. 
NĂSCUTE ÎN 1970: 1 m și 3 m: 
Luana Pătac (CSM Cluj-Napo
ca), platformă: Ileana Anghel 
(CSȘ Triumf Buc.); NĂSCUTE 
ÎN 1371: 1 m șl platformă: Da
niela L3vl (Lie. 2), 3 m: Vladia 
Dlcu (CSM Sibiu); NĂSCUTE ÎN 
1972: 1 m și 3 m: Cristina Lupu 
(CSM Sibiu), platformă: Glna 
Ștefănoaia (Triumf); NĂSCUTE 
ÎN 1973: 1 m și 3 m: Ionica Tu
dor (Lie. 2).

Clasament pe echipe: 1. Crișu1 
1335 p, 2. CSȘ Triumf 1315 p, 
3. CSȘ Sibiu 1247 p, 4. Lie. 2 
1051 p, 5. CSM sibiu 888 p, 0. 
Progresul București 775 p, 
CSM Cluj-Napoca 146 p.

7.

LCURfȘTI iNTiLNEȘn

gînd v-a adus la Hune
doara, chiar la startul prelimi
nariilor campionatului european 7 
— a fost prima întrebare pe care 
i-am adresat-o lui Bo Nilsson, 
antrenorul secund al Suediei, e- 

Ichipă — „parte interesată* în 
grupa noastră, a V-a.

— Eram curios să descopăr a- 
devărata față a formației Româ- 

----- capabilă să tiștige trei 
^......3 în dauna Angliei și apoi 
in stare să le cedeze pe toate, 
pe propriul teren. Astăzi meciul 

cu Cipru, mi le-a relevat pe a- 
‘ * “ * '—’ 20 de minu-
__  ____ r ___ l talentații 

fotbaliști români reușiseră să în
scrie de două ori, aveam expli- 

_ _________ cu An
glia, pentru ca după golul pri
mii să înțeleg ce s-a petrecut cu 
ei, la București, tn jocurile cu 
Ungaria și Elveția. Așa Incit, în

I

Iniei, c 
puncte 
In sta:

Iau Cipru, mi le-a re 
mlndouă. in primele : 
te ale partidei, etnd

I ierte de două ori, avem 
cafia succeselor obținute 
alia, pentru oa după g<

I
OV IN DIVIZIA DE TENIS I In deiby-ul

ar
in 

ur- 
ln- 
3U- 
Lnd 
di- 
an- 
e și 
nai 
rva 
șn
ur- 
mo 
•zu,

81
T.

•za, 
șl 

mo 
din 
ac- 
îiri 
rile, 
în -

na-
IU1- 
lea, 

la
In) 
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bucure,' gîndindu-ne la viitorul 
tenisului nostru. Aurelia Gheor
ghe (Progresul, antrenor VI. 
Crevcnciuc) — pentru a oferi 
doar un exemplu — a probat 
reale șanse de progres, Intîlni- 
rea el cu dlnamovista bucu- 
reșteană Monica Radu fiind un 
argument, chiar dacă aceasta din 
urmă a câștigat cu 7—5, 6—4. Re
zultate din turneul pentru locu
rile 1—8. Masculin: Dlnamo
București — Progresul 8—1, Di
namo Brașov — Progresul 7—1, 
Dlnamo Brașov — Cuprom Baia 
Mare 9—0, Steaua — Sănătatea 
Oradea 9—0, Dinamo București
— Politehnica Cluj-Napoca 9—0, 
Constructorul feroviar București
— Sănătatea Oradea 9—0. Femi
nin: U.T.A. — Dacia Galați 5—1, 
Dinamo București — Progresul 
4—1, Steaua — Progresul 4—0. 
Azi, tn afara meciurilor anunța
te, mal stnt programate (la 
Progresul, pentru locurile 1—8): 
Progresul — Sănătatea Oradea 
(m), Politehnica Cluj-Napoca — 
Cuprom Baia Mare (m), Progre
sul — Dacia (f), Politehnica 
Cluj-Napoca — T-C.B. (f), Stea
ua — Constr. feroviar (m) șl 
Politehnica București — U.T.A.
(f)

Ion GAVRILESCU

ionale la volei-juniori

Jțc/ C.S.Ș. LICEUL 
.ESCU CRAIOVA (m)
na- 
Ju- 
în- 
din

De- 
ană 
eu-

Dl-

pe Confecția București șl a cu
cerit primul loc în clasamentul 
final (fără înfrîngere) și titlul de 
campioană a țării la volei ju
nioare. în celelalte partide: Vi
itorul București — C.S.Ș. P. 
Neamț 3—0 șl C.S.Ș. Lie. N. Ti- 
tulescu Craiova — C.S.Ș. Constan
ța 2—1. La sfirsltul competiției 
au fost premiate : Mirela Popovi
ciu (C.S.Ș. Sibiu) — cea mai 
bună trăgătoare, Mariana Țone 
(Viitorul) — cea mai bună ridi
cătoare, Carmen Anghel (C.S.Ș. 
Lie. N. Titulescu) — cea mai 
completă jucătoare, Gabriela Pas
ca (Confecția) — cea mal tină- 
ră. Campioana țării, C.S.Ș. Sibiu, 
a aliniat lotul: Mirela Popoviciu, 
Iulian a Răcean, Daniela Mărgi
nean, Simona Iacob, Daniela Ra
da, Doina Bija, Corina Sprîngean, 
Atica Beșta, Maria Popoviciu, I- 
leana Băroiu, Luminița “ 
Rodi ca Roșea (antrenor 
Gheorghiță). (V. POPOVTCI, 
resp.).

Roșea,
JMEareș

co-

CLASAMENT FINAL

are- 
rl-

1.
2.
3.
4.
5.
8.

C.S.Ș. Sibiu 
Lie. N. Titulescu 
Viitorul București 
Confecția Buc.
C.S.Ș. 1 Constanța 
CJ5JȘ. P. Neamț

I 5
5 4
5 8
B 1
I 1
I 1

0 15:
1 14:
2 12:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

campionatului de speranțe

S. C. BACAU - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA

Etapa a 28-a a campionatului 
echipelor de speranțe programea
ză astăzi, la Bacău, derbyul 
Sport club — Universitatea Cra
iova, o partidă foarte importan
tă In disputa pentru titlu, In 
care se află angajate cele două 
echipe. Vor fi față în față cele 
mai bune apărări, ambele for
mații cu doar 19 goluri primite, 
dar și cele mai productive a- 
tacuri; craiovenii 92 de goluri, 
iar băcăuanii 74. în cazul unei 
victorii, S.C. Bacău va face un 
pas mare spre titlu, cele trei 
puncte avans constituind un ar
gument elocvent. In var Lan ta unui 
rezultat egal, lupta va rămîne 
deschisă, iar în situația unui 
succes craiovean rocada din 
fruntea clasamentului va menține 
la fel de interesantă șl deschisă 
disputa pentru titlu.

Înaintea etapei de astăzi, cla
samentul — în care figurează șl 
rezultatul meciului restant dintre 
„U* Cluj-Napoca șl Dinamo, dis
putat - - - r- —
pentru 
astfel:

săptămîna 
clujeni) •

trecută 
se

(3—0 
prezintă

1. S.C. BACAU 27 19 6 2 74-19 44
I 2- Univ. Craiova 27 19 5 3 92-19 43

x Corvinul 27 17 3 7 72-33 37
I 4. Dlnamo 27 W 5 6 61-28 37

5. F.C. Constanța 27 15 3 9 68-29 33
I *■ C.S. Tîrgoviște 27 14 3 10 45-40 31

7. F.C.M. Brașov 27 113 4 11 44-37 29
I 8. „U- Cluj-Nap. 27 13 2 12 49-40 28

». F.C. Argeș 27 13 2 12 36-38 28
I ,0- „Poli" Tim. 27 12 3 12 45-49 27

11. Steaua 27 9 7 11 37-50 25
I 12. A.S.A. Tg. M. 27 10 2 15 3547 22

13. Chimia Rm. V. 27 9 4 14 37-64 22
1 14' Sportul stud. 27 8 5 14 35-62 21

’6. Prog.-Vulcan 27 7 5 15 38-77 19
• 1«. F.C. Olt 27 7 3 17 35-64 17

17. U.T.A 27 6 0 21 24-73 12
I Jiul 27 5 1 21 19-75 11

8
9
9

4 8:13
4 7:13
4 5:14

10
I
8
8
8
8

NOI STARTURI
4
9

11

,,u

10
8
I
7
6
8

. In 
emi- 

3--0

90 de minute am văzut — se 
poate spune — două chipuri ale 
aceleiași echipe,

— Ce anume credeți că s-a pe
trecut ?

— Acum, la 2—0, ca și atunci, 
In primăvara lui *81, tind Româ
nia se instalase la șefia seriei, 
Ștefănescu și coechipierii IUL au 
considerat, probabil, că în con
tinuare nu mai au nici un fel 
de probleme, Și... au slăbit vigi
lența, Echipa aliniată, cu Cipru, 

poate găsi Insă circumstanțe 
In tinerețea ei, în insuficienta 
coeziune tactică și mai ales psi
hică,

— Spuneți-ne ceva șl de echipa 
Suediei. Cu ea ce anume s-a 
petrecut de a ratat calificarea la 
C.M. din Spania ?

— A căzut, fatal, victima erori
lor de concepție petrecute in fot
balul suedez cu ani în urmă, mai 
precis din momentul în care două 
echipe de liga I, MalmQ și 
Halmstadt au angajat doi antre
nori străini, pe englezii Hougton 
și Hodgson. Succesele obținute în 
campionat de aceste două echipe 
au determinat și pe altele să d- 
dopte tite ceva din concepția de 
import — caracterizată prin joc 
la ofsaid și centrări înalte — și 
ceea ce a rezultat, un fotbal hi
brid, nici suedez, nici englezesc, 
a afectat, în mod firesc, și jocul 
echipei naționale.

— Gdteborg-ul se constituie 
tr-o fericită exeepție ?

— Ea s-a ținut departe de 
fluența străină răminînd 
fotbalului suedez. Dealtfel, de 
tind cearta între cele două con
cepții s-a încheiat, tot mai multe 
echipe au abandonat maniera im
primată de Malmb și Halmstadt 
șl, ca o consecință firească, echi
pa noastră națională a realizat 
succese în anul trecut (3—0, în 
iunie, cu Portugalia; 2—1, în oc
tombrie, în deplasare, revanșa cu 
Portugalia', 1—0, tn august, aca
să, cu Bulgaria), demonstrînd că 
se află iarăși pe drumul cel bun.

— Ce' șansă îi acordați echipei 
Suediei în aceste preliminarii ?

— Este prea grea seria noastră, 
ea să mă pot pronunța de pe 
acum. Să vedem, mai întti, ce 
ne va spune turneul final al C.M. 
tn privința reprezentativelor Ita
liei și Cehoslovaciei.

In-

Ln-
/kield

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI
• DUMINICA, 9 MAI, SELEC

ȚIONATELE SECUNDE ALE RO
MÂNIEI ȘI IUGOSLAVIEI susțin 
un meci amical la Alba IulLa. In- 
tîlnlrea este programată de la 

. ora 17. Revanșa acestui joc va 
avea loc trei zile mai tîrzlu, 
miercuri, 12 mai, la Vrșeț.

• DINAMO ÎNTÎLNEȘTE CAM
PIOANA IUGOSLAVIEI. Dumini
că, 9 mai, echipa Dinamo Bucu
rești va întîlnl, la Zagreb, în- 
tr-un meci amical, proaspăta 
campioană a Iugoslaviei, forma
ția Dinamo din localitate.

• SPORTUL STUDENȚESC 
PLEACA s Im bata în grecia. 
Divizionara „A" Sportul studen
țesc va pleca simbătă în Grecia 
unde va întreprinde un turneu 
de trei jocuri.

• DINAMO — PRO GREȘUL- 
VULCAN 7—0 (4—0). Meciul s-a 
disputat duminică dimineața pe 
stadionul Dinamo. Gazdele, în 
mare vervă, au cîștigat cu scor- 
fluviu. Cele 7 goluri au fost rea
lizate de: Dragnea (2), Mulțescu, 
Augustin, Iordache, D. Georgescu 
șl D. Zamfir.

• CHIMIA RM. VÎLCEA — F.C. 
ARGEȘ 2—0 (1—0). Partida a avut 
loc simbătă și a fost câștigată de 
formația vîlceană prin golurile 
înscrise de Carab&geac și Ale
xandru.

| ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAZA
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® In Pădurea Băneasa, 
marginea București ului, se 
desfășura simbătă, la ora 
competiția de maraton organiza
tă de clubul Rapid. Vor avea 

..................................
pri- 
Ca-

loc întreceri pentru bărbați 
femei, cursa feminină fiind 
ma organizată vreodată în 
pitală.
• Simbătă și duminică este

ULTIMELE VEȘTI DE LA CELE 18 
DIVIZIONARE „A‘

• S.C. BACAU anunță o sin
gură indisponibilitate. Movilă, 
accidentat. Restul lotului se a- 
flă la dispoziția antrenorilor N. 
Vătafu și D. Chiriță. • UNI- 
VERSITA1EA CRAIOVA are 
următoarele absențe : Irimescu 
(care este și accidentat dealt
fel), Cămătarn și Tilihoi sus
pendați. Bălăci accidentat în 
jocul cu echipa Ciprului.

• PROGRESUL-VULCAN 
nu-1 poate folosi pe M. Iones- 
cu, accidentat în etapa trecută 
la Tg. Mureș • U.T.A. îi are 
în continuare accidentați pe 
Csordaș și Vaczi. Nu va juca 
nici Coraș, care mai are de e- 
fectuat o etapă de suspendare.

• JIUL PETROȘANI. Antre
norii P. Lîbardi și G. Tonca 
nu-i vor putea utiliza pe Rufcu 
și Sălăjan, ambii suspendați 
pentru cumul de cartonașe gal
bene. Muia acuză o ușoară en
torsă • A.S.A. TG. MUREȘ are 
la dispoziție întreg lotul. Este 
posibilă reintrarea lui Both II.

• CORVINUL. Este probabi
lă reintrarea lui Dumitrache • 
„U“ CLUJ-NAPOCA. Sub sem
nul întrebării utilizarea lui L 
Mureșan.

S DINAMO nu-1 va putea 
folosi pe Bumbescu, suspendat 
pe baza acumulării cartonașelor 
galbene. De asemenea, în con

tinuare, indisponibili. Vlad' și 
L. Moldovan • F.C. ARGEȘ nu 
va putea conta pe Bărbulescu 
și Badea, aflați pe tușă datori
tă „cartonașelor”.

• Pentru dificila partidă cu 
Sportul studențesc, antrenorii 
lui F.C. CONSTANȚA, E. Ha- 
șoti șl C. Mareș, au la dispozi
ție întregul lot de jucători. Nu 
sînt indisponibilități sau sus
pendări. • Aceeași situație și 
la SPORTUL STUDENȚESC. 
Toți componenții lotului au fă
cut deplasarea la Constanța, in
clusiv Bucurescu, care a efec
tuat cele 3 etape de suspen
dare.

• La POLITEHNICA nu vor 
juca Manea și Bocănici, care 
au acumulat cite 2 cartonașe 
galbene. Incertă utilizarea lui 
Anghel • F.C. OLT nu ii va 
putea utiliza pe Nicoiae și Șoa
rece, suspendați.

• C.S. TIRGOVIȘTE îi are 
indisponibili pe Agiu și Aele- 
nei • STEAUA. Va reintra Sa- 
meș, după o etapă de suspen
dare.
• F.C.M. BRAȘOV. Un sin

gur semn de întrebare : Paras- 
chivescu, ușor accidentat, care 
se pare că poate fi totuși recu
perat pînă la ora jocului. • 
CHIMIA RM. VÎLCEA a plecat 
la Brașov fără Predeanu, sus
pendat.

• ASTAZl ȘI MIINE — ULTI
MELE ZILE DE PARTICIPARE! 
Pentru particlpanții care nu au 
jucat încă numerele preferate, 
precum șl pentru cei ce doresc 
să-șl sporească posibilitățile de 
mari succese la tragerea Loto de 
vineri 7 mai 1982, se reaminteș
te că astăzi și mîine sînt ulti
mele zile de procurare a bile
telor. Se reamintește, de aseme
nea, eă numai la primele patru 
trageri din luna trecută au fost 
atribuite, între altele, 7 AUTO
TURISME „Dacia 1300-, 84 CÎȘ 
TTGURI ÎN BANI ÎNTRE 33 400 
șl 4 000 LEI etc. Desigur, este un 
bilanț care, deși nu reprezintă 
nici pe departe un record în 
materie de mari succese, consti
tuie totuși o Invitație de a în-

cerca să obțineți șl 
asemănătoare sau 
mari.

dv. cîștlguri 
chiar mai

OBIȘNUITA 
astăzi. 5 mal 
în direct în

ALE ATLEȚILOR
programată etapa a n-a a Con
cursului republican al juniorilor 
II, la Cluj-Napoca, Arad, Tg. 
Jiu, Tlrgovlște, Sibiu, Brăila. 
Roman și București.

B în maratonul de la Karl 
Marx Stadt alergătorul Gheorghe 
Buruiană s-a clasat al 18-lea 
(2.22:18,0) din 84 de concurent!.

® TRAGEREA 
PRONOEXPRES de 
1982, se televizează_ _____
cepînd din jurul orei 16.40

• CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 2 MAI 
1982. Cat. 1 (13 rezultate) 1 va
riantă 100% a 6.114 lei șl 150 va
riante 25% a 1.528 lei; cat. 2 (12 
rezultate) 82 variante 100% a 414 
lei și 2402 variante 25% a 103 lei; 
cat. 3 (11 rezultate) 748 variante 
100% a 87 lei șl 16438 variante 
25% a 22 lei.

CIȘTIGUL ESTE MARE. 
SECRETUL ESTE MIC :

' 107 ÎN PLIC

L..

LA LOZ IN Plic ț 
CONTINUA 
SSN/A --
AAAfi/LO/f ”5 
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AurorumsMf.

bucăți la loz In puc:

CIFRE GRĂITOARE LA
Vă prezentăm principalele as

pecte de ordin statistic desprin
se din desfășurarea celor 27 
de etape consumate pină acum 
in cadrul Diviziei „A”.
• In cele 243 de partide 

s-au marcat 586 de goluri, cu 
o medie de 2,40 de med. Cele 
mai multe goluri s-au înscris 
in etapa a 7-a : 29, iar cele 
mai puține în runda a 13-a, 
doar 14. Din totalull de 586, 
gazdele au marcat 448, iar oas
peții numai 138.
• Golurile cu numere de 

jalon ale actualei ediții au 
fost înscrise de Dragnea (nr. 1), 
Soșu (nr. 100), Fanici (nr. 200), 
Bălăci ■ (nr. 300), Anghel (nr. 
400) și Șoarece (nr. 500).
• Iată jucătorii care au reu

șit să înscrie 3 goluri- intr-un 
med : Cîrțu, Augustin, Iordă- 
nescu, Văetuș, Antohi și 
Buduru.
• Un clasament al golgeteri- 

lor in deplasare H are in frunte 
pe Orac — cu 5 goluri, urmat 
de Șoiman, Gtngn șl Sălăjan, 
cu dte 4.

® Pe lista marcatorilor după 
27 de etape figurează 165 de 
jucători. Cei mai mulți aparțin 
echipelor Universitatea Craiova, 
Dinamo, F.C. Argeș, Corvinul 
șl C.S. Tîrgoviște — dte 12 
jucători, iar cei mai puțini 
sint trecuți în dreptul formației

„TROFEUL PETSCHOVSCDI"
înaintea etapei a 28-a a Diviziei 

„A-, situația în „Trofeul Pet- 
schovschi" (decernat anual de 
ziarul nostru celui mai sportiv 
public) este următoarea:

L Constanța 9,53;
2. Scomicești 9,42;
8. Cluj-Napoca 9,35;
4, București 9,33; 5. Arad 9,23; 

8—9. Bacău,* Craiova, Hunedoara 
și Tîrgoviște 9,07; 10. Rm. VRcea 
8,85; 11—11. Pitești șl Tg. Mureș 
8,64; 13—14. Petroșani și Timi
șoara 8,53; 15. Brașov 838.

RELUAREA ÎMCEIIII
F.C.M. Brașov, doar 6. Dealtfel 
echipa brașoveană mai are o 
„performanță” : în cele 10 e- 
tape ale returului, doar în două 
a reușit să înscrie.

• Din cele 243 de partide 
disputate pînă în prezent. 165 
au revenit gazdelor. 59 s-au 
încheiat la egalitate, iar în 19 
victoria a fost de partea oas
peților. In patru cazuri, eta
pele a 10-a, a 15-a. a 16-a și a 
20-a, gazdele nu au fost deloc 
amabile, cedînd doar un singur 
punct. Oaspeții au obținut cela 
mai multe puncte in prima e- 
tapă și în a 23-a : 7 (2 victorii 
și 3 rezultate egale).
• în cele 27 de etape am 

consemnat înscrierea a 9 au
togoluri : 6 în tur. 3 în retur.
• 30 de cartonașe roșii în 27 

de etape. 5 jucători l-au văzut 
chiar de 2 ori. Este vorba de 
Manea, Iorgulescu, Andone, 
Gheorghe și Bucurescu. Prime
le locuri intr-un clasament al 
indisciplinei sînt ocupate de 
Sportul Studențesc — 6 carto
nașe roșii și Universitatea Cra
iova 5.
• Numărul cartonașelor gal

bene a ajuns, după 27 de e- 
tape, la un total de 392. Cele 
mai multe s-au înregistrat în 
etapa 16-a : 25, iar cele mai
puține în runda a 4-a : 5.
Podiumul indisciplinei este o- 
cupat de Progresul-Vulcan 29 
de cartonașe. F.C. Argeș 28. 
F.C. Olt 26.
.• Cele 18 divizionare „A“ 

au rulat pînă acum 402 jucă
tori, dintre care 62 sînt debu- 
tanți (21 provin de la cele 3 
promovate). Cei mai mulți au 
folosit iechipele Jiul și Progre
sul-Vulcan — cite 27, iar cel 
mai puțini Universitatea Cra
iova : 18.

® La partidele celor 27 de 
etape au asistat 2 734 500 de 
spectatori. Cei mai mulți s-au 
Înregistrat în etapa a 22-a : 
163 000, iar cei mai puțini în 
runda a 15-a : 71 000.

CLASAMENTE
ACASĂ DEPLASARE

k Urtfv. Cv. M 93 1 0 45- 5 27 1. Dinamo 14 3 5 6 ‘14- 18 11
2. Corvinul 13 13 0 0 48-10 26 2. Univ. Craiova 13 4 2 7 12-14 10
X Dlnamo 13 13 0 0 36- 8 26 3. Steaua 14 2 4 8 9-16 8
4. F.C. Olt 14 13 0 1 29- 5 26 4. Corvinul 14 1 6 7 9-21 8
5. „U" Q-M. M 1O 4 0 23- 7 24 5. Sportul stud 13 1 5 7 8-24 7
8. Sportul stud. 14 9 5 0 20- 5 23 6. F.C. Constanța 14 1 5 8 8-28 7
7. CS. T-vIște 14 10 3 1 20- 6 23 7. F.C. Olt 13 1 4 8 9-22 6
8. ASA. 14 10 2 2 28- 6 22 8. U.T.A. 14 2 2 10 8-25 6
9. Steaua 13 9 4 0 23- 9 22 9. S.C. Bacdu 14 2 2 10 10-28 6

W. Jiul 13 8 5 0 21- 6 21 10. F.C. Argeș 13 0 4 9 1-17 4
TL Chimia 14 8 5 1 1^-11 21 11. „Poli" Tim. 14 0 4 10 6-27 4
t2. „Poli" Hm. 13 8 4 1 2V 6 20 12. Qiimia 13 1 2 10 6-29 4

13-14, F.C.M. Brașov 13 8 4 1 17- 4 20 93. F.C.M. Brașov 14 1 2 11 3-28 4
F.G Argeș 14 8 4 2 23-10 20 14. Jiul 14 0 3 11 8-29 3

15. S.C. Bac9u 83 74 0 22-10 20 15-116. Prog.-Vulcan 1'3 0 3 10 10-33 3
96. F.C. Const. 13 7 4 2 22- 9 18 QS. T-viște 13 0 3 10 5-28 3
17. U.TA. 13 4 3 2 17- 7 17 W. „U" Q.-N. 13 0 2 11 4-27 2
18. Prog.-Vulcasi 94 5 3 « M-W 13 18. ASA. 93 0 1 12 8-34 1



Campionatele mondiale de box

VIOOtL IOANA WIOS ÎN PRIMUL MECI
MtlNCHEN, 4 (prin telex). 

Marii, la Olympiahaile din lo
calitate au început întrecerile 
celei de a III-a ediții a cam
pionatelor mondiale de box a- 
mator, competiție care reunește 
271 de pugiliști din 45 de țâri. 
Datorită numărului mare de 
participanți. programul anun
țat oficial a suferit unele mo
dificări, astfel că încă din pri
ma zi de concurs au fost or
ganizate două reuniuni : la o- 

rele 15 și 20.
Conform prevederilor regu

lamentului. luni după-amiază a 
avut loc tragerea la sorți, ope
rațiune deosebit de importantă 
pentru toți concurenții. Se poate 
aprecia că pentru sportivii ro
mâni. cu foarte puține excepții, 
tragerile la sorți n-au fost ne
favorabile. Iată meciurile pe 
care urmează să le susțină re
prezentanții noștri : Sandu Pe
trescu (semimuscă) ■ va susține 
prima partidă, în cadrul opti
milor de finale, în compania 
lui Young Mo Huh (Coreea de 
Sud), vineri, în reuniunea de 
la ora 15. Constantin Tițoiu 
(muscă) este programat 
miercuri (gala de la ora 20). 
Adversarul său este norvegia
nul Per Carlenius. sportiv pe 
care, în mod normal. poate 
să-l învingă. Dumitru Cipero 
(cocoș) va intra în concurs joi 
(reuniunea de la ora 15), întil- 
nindu-1 pe francezul Meloud 
Kaddour. In aceeași gală va de
buta în întrecerea supremă și cel 
mai tînăr reprezentant al țării 
noastre, „pana" Ion Stan. El îl 
va avea adversar pe spaniolul 
Raul Trapero. Mircea Fulger 
(ușoară) va urca treptele ringu
lui joi seara, boxînd cu japo
nezul Masahiro Tanabu.

DUPĂ C. E. DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Uimaie din vag I)

acțiune să fie continuată, chiar 
dacă pînă acum s-a realizat 
acoperirea valorică a unor ca
tegorii de greutate. în secțiile 
din cluburi și asociații mai 
sînt, fără îndoială, tineri talen
tat!, cu asemenea posibilități 
de rapidă afirmare internațio
nală. Antrenorii respectivi au 
cuvîntul I

OMOGENITATE VALORICA 
ÎN CREȘTERE. Este, de fapt, 
o continuare firească a conclu
ziei anterioare. Pentru că tine
rii au fost aceia care au cuce
rit cele mai multe din totalul 
celor 26 de puncte care au si
tuat echipa noastră pe locdl 1 
in clasamentul pe națiuni, du
pă puternicele formații ale 
Uniunii Sovietice (48 p) șl 
Bulgariei (33 p). Un alt reper: 
prezența sportivilor români în 
8 din cele 10 finale ale com
petiției. Această omogenitate se 
putea si trebuia să se exprime 
mai evident. Nu s-a întîmplat 
așa pentru că la Varna unii 
dintre finaliști nu și-au adus 
contribuția așteptată (Ștefan 
Rusu — numai două puncte, 
Ivan Savin — un singur punct).

o TELEX o TELEX • TELEX • TELEX o
ATLETISM • Kobe (Japonia): 

1500 m — Kimura 3:48,7, 400 m 
— Takano 47,1, «6000 m — Ort- 
mann (RFG) 14:15,1; femei: 1500 
m — Deann Gutowski (SUA) 
4:37,8, 10000 m — Akemi Masu- 
da 32:48,1 • Crosul ele la Duita- 
ma (Columbia) a fost cîștigat de 
alergătorul localnic Victor Mora 
39:04,0 pe 13,600 km.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
500 de mile de la Talladega (Ala
bama), din campionatul S.U.A. 
pentru mașini de serie, a reve
nit lui Darrell Waltrip (Buick) 
cu o medie orară de 156,683 km 
pe 804 km ai parcursului.

In ziua a doua a cam
pionatului masculin bal
canic de baschet de la 
Istanbul au fost înregis
trate rezultatele: Iugosla
via — România 101—82 
(52—43), Turcia — Bulgaria 
66—60 (38—24).

BASCHET • Campionatul femi
nin al Asiei, la Tokio : R. P. 
Chineză — Singapore 147—21,
Japonia — Malaesia 132—35, Hong 
Kong — India 56—54.

CICLISM • Marele premiu al 
orașului Frankfurt pe Main a 
fost cîștigat de belgianul Ludo 
Peters 242 km în 6.34:03.0 ur
mat de Uilman (Norvegia) șl 
Kelly (Irlanda) • In etapa a 
13-a a Turului Spaniei (Nules 
— Antella, 192 km) primul a fost 
Jose Recio (Spania) în 5.18:01,0. 
Liderul competiței se menține 
spaniolul Angel Arroyo • In

Nicu Chioveanu (mijlocie 
mică) și Ion Cernat (grea) vor 
evolua în aceeași reuniune, 
miercuri seara. Primul îl va 
întîlni pe italianul Efisio Galici, 
iar secundul are toate șansele 
să-l depășească din nou pe 
ungurul Gyula AlvicS.

O sarcină deosebit de grea îl 
revine lui Valentin Silaghi 
(mijlocie), căruia „sorții" i-au 
desemnat încă din primul meci 
un aversar redutabil, cubanezul 
Bernardo Comas. Gcorgică 
Donici (semigrea) întîlnește pe 
boxerul Istvan Csepanyî (Un
garia), vineri, în optimi de fi
nale, iar Teodor Pîrjol susține 
primul meci în sferturi de fi
nală, marți, ora 20, dar cu un 
adversar greu de depășit, bul
garul Petar Stoimenov.

Pînă la închiderea ediției, 
dintre cei doi boxeri români 
care au evoluat în gala de 
marți noaptea susținuse meciul 
din primul tur doar Viorel 
Ioana. El l-a învins prin aban
don în repriza a III-a pe Yung 
Fu Ou (Taiwan).

Alte rezultate : semiușoară : S. 
Wehnert (R.D. Germană) b.p. A. 
Vavarelli (Italia) ; M. Labudovid 
(Iugoslavia) b.p. R. Gonczy (Un
garia) ; F. Whittaker (S.U.A.) b.p. 
I. Pineda (Columbia) ; W. Schae
fer (R.F. Germania) b.p. G. Dlax 
(Porto Rlco) ; H. KhallU (Kenya) 
b.p. S. Micinlk (U.R.S.S.), A. Her
rera (Cuba) b.p. Y. Aray (Japo
nia), L. Belkhir (Tunisia) b.p. 
B. GalsandorJ (Mongolia), K. 
Adach (Polonia) b.ab. in H. 
Brunnauer (Austria) ; seml- 
mljlocie : K. Atașarov (Bulgaria) 
b.p. K. Aboud (Algeria) ; ScapeJ- 
lato (Italia) b.p. K. Bettie (Ir
landa) ; K. Refal (Tunisia) b.k.o 
m T. Williams (Australia).

PREGĂTIRE DE ANSAM
BLU BUNA. DAR .PARTE
RUL" ? Evoluțiile sportivilor 
noștri au subliniat un remar
cabil nivel de pregătire fizică, 
o capacitate de efort corespun
zătoare (în special la luptăto
rii tineri de la categoriile mici) 
o bună pregătire tehnică gene
rală. în același timp a devenit 
însă vizibil faptul că majori
tatea sportivilor noștri au fost 
depășiți la „parter", ceea ce a 
împiedicat obținerea unor punc
te ta plus și. poate, a încă 
1—2 medalii. Concluzia este 
clară : numai cu lupta în pi
cioare (bine desfășurată aproa
pe în toate meeiurile) se cîștigă 
mai gren, sau ...nu se cîștigă I

SPORTIVII MARI AU OBLI
GAȚII MARI. „Europenele" de 
la Varna ne-au reamintit că 
marii sportivi au si mari obli
gații în perioada de pregătire și 
în timpul concursului. Este capi
tolul la care trebuie să amin
tim că, de exemplu, Ștefan 
Rusu (locul 5 !) nu s-a pre
zentat corespunzător pregătit, 
că Vasila Andrei a luptat bine 
doar în primele întilniri sau 
că — dînd toată prețuirea 
„bronzului" obținut — Ion

împrejurimile orașului Tours a 
avut loc o cursă, pe etape, cîș- 
tigatâ de francezul Patrick 
Perret în 13.58:08,0. El a fost ur
mat la 4,0 s de Ferdy van den 
Haut și la 30,0 s de Dominique 
Naessens, ambii din Belgia.

HANDBAL • In prima manșă 
a finalei feminine a C.C.E., des
fășurată la Belgrad, Radnicki a 
învins Vasas Budapesta cu 24— 
21 (13—12).

SĂRITURI > Concursul de să
rituri în apă de la Point Claire 
(Quebec) a fost dominat de 
sportivi din R.P. Chineză. Hong 
Zheng a cîșigat la trambulină cu 
650,04 p iar Cien Xiaoxi la plat
formă femei, cu 446,69 p.

TENIS • După 24 de turnee 
iată clasamentul la zi în Marele 
Premiu FILT: Jimmy Connors 
1530 p, Guillermo Vilas 1175 p, 
Ivan Lendl 775 p, John McEnroe 
525 p • Forest Hills (New York): 
Ștefan Simonsson — Mark Ed
mondson 6—2, 6—4, Tim Wilkin
son — Winitsky 6—2, 2—6, 6—2, 
Kirmayr — Krishnan 6—3, 5—7, 
6—3, Gildmeister — Krulevitz 
2—6, 6—0, 6—4 • Peruggia (cam
pionatele internaționale feminine 
ale Italiei): Bonnie Gadusek — 
Mariane Van der Dovre 6—2, 6—2, 
Laura Arraya — Ivona Brzakova 
6—1, 6—2.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Szekesfehervar: Iugoslavia — 
R.P.D. Coreeană 3—1, Bulgaria — 
Cehoslovacia 3—1, Cuba — Un
garia 3—1. Clasamentul final: 1. 
Bulgaria, 2. Cuba, 3. Ungaria, 4. 
Iugoslavia, 5. Cehoslovacia, 6. 
R.P.D. Coreeană • Skoda Bu
de jovice a jucat la Lyon, ou 
ASU, 3—1.

In vederea meciurilor internaționale de duminică

LOTURILE „A" Șl „B" DE RUGBY 
iȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE
Aproape 50 de rugbyști frun

tași își continuă pregătirile, în 
vederea celor două întilniri in
ternaționale pe care le vor 
susține la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni: reprezentativa „A" în 
compania celei similare a 
U.R.S.S., în cadrul Campiona
tului european F.I.R.A., repre
zentativa secundă va juca în- 
tr-un „amical" cu XV-le Ce
hoslovaciei.

Pe Stadionul tineretului se- 
lecționabilii sînt supuși ultime
lor retușuri tehnice și (mal 
ales) tactice. Se caută totodată 
cele mai inspirate formule de 
compartiment. Astfel, lotul „A", 
îndrumat de antrenorii Valeria 
Irimescu si Theodor Rădulescu 
exersează, cu aceeași grijă, atît 
jocul „pachetului" de înaintași, 
cît și cel al liniilor dinapoi. 
Există unele „necunoscute" ivi
te prin accidentarea lui Cara- 
gea, a lui Marin Ioncscn, Pa- 
raschiv și I. Constantin, dar 
dr. Eugen Craioveann este op
timist ; nădăjduiește să-i facă 
apți pînă duminică. Certitu
dini? Bucan și Scarlat, ca 
stilpi ai liniei I, Stoica și Mu- 
rariu, ca „flankeri" ai liniei a 
III-a, Lungu și V. Cornel (cen
tri). Fuicu și Aldca (aripi) și 
Gh. Florea (fundaș).* Rămîna 
de ales între Moț și Munteanu 
la talonaj, după cum nu se știe 
încă exact componența liniei a 
II-a (probabil Caragca — Ma
rin Ioncscn sau Dumitru, în 
cazul în care ultimul nu va fi

Draica pare a fi revenit ia 
stilul său de luptă, prea pu
țin dinamic, cu puține proce
dee și acelea nefinalizate, stil 
care, de fapt, îi este ...primul 
adversar ! Spuneam că tinerii 
au confirmat, dar și consa- 
cratii ar fi putut mai mult.

CATEGORIILE DEFICITA
RE — O PROBLEMA „LA ZI*. 
Mai sînt și alte semne de în
trebare în conturarea echipei 
pentru marile competiții ce vor 
urma ca și în perspectiva Jocu
rilor Olimpice. La această oră 
preocupările specialiștilor se 
îndreaptă însă (au fost adop
tate, dealtfel, și unele măsuri 
îa această direcție) spre aco
perirea corespunzătoare a ca
tegoriilor 48 kg și +100 kg. 
Aceasta pentru că Albert Ghi- 
tă este la o vîrstă înaintată 
în perspectiva unei participări 
olimpice cu rezultate pe mă
sura cerințelor, iar Ivan Savin 
n-a evoluat convingător la „eu
ropene".

*
Așadar, progrese dar și ne

ajunsuri, probleme care se cer 
rezolvate. Federația de specia
litate, antrenorii lotului, cei de 
la cluburi și asociații au, deci, 
ca factori direct implicați în 
bilanțul de ansamblu, motive 
de satisfacție, dar și de îngri
jorare. Așteptăm valorificarea 
experienței furnizată de aceas
tă ediție a campionatelor eu
ropene. Pentru că Jocurile O- 
limpice se apropie. Pentru că 
luptele au dat mari campioni, 
cum sînt Dumitru Pîrvulescu, 
Gheorghe Berceanu, Nicolae 
Martinescu, Ștefan Rusu. Și 
pentru că la Los Angeles...

FINAL IN COMPETIȚIA EURO
PEANA . PENTRU JUNIORI II

Azi începe în Italia faza finală 
a primei ediții a competiției eu
ropene pentru echipe reprezen
tative de juniori II (sub 16 ani). 
La startul întrecerii, care a în
ceput cu doi ani în urmă, s-au 
prezentat 27 de echipe (Româ
nia nu s-a calificat din grupa 
a V-a), iar patru dintre ele își 
vor disputa acum trofeul. Iată 
programul semifinalelor de azi: 
Ealconara: Finlanda — Italia;
Senigalia: R.F. Germania — Iu
goslavia. Finala și meciul pen
tru locul III vor avea loc vineri.

PAOLO ROSSI, DIN NOU IN 
ARENA !

Fotbalistul italian Paolo Rossi, 
implicat în procesul „Totonero** 
în 1980 și suspendat doi ani din 
activitatea competițională în ur

folosit ca „nr. 8"). în linia a 
III-a probabil: Murariu — Ră
dulescu — Stoica. l’araschiv 
rămine „demi“-ul preferat al 
antrenorilor (în rezervă aflin- 
du-se băimăreanul V. Ion, pos
tul de „uvertura" pare să su- 
rîdă lui Podărescu (rezervă D. 
Alexandru). Sînt încercați tot
odată Ungureanu (stilp). Mă- 
căncață (linia a III-a) și Al. 
Marin (aripă).

Lotul „B“, sub conducerea an
trenorilor Mihai Naca si Adri
an Mateescu, dispune de un 
buchet de jucători pe cît de 
tineri pe atît de bine dotați 
tehnic (N. Dinu, Bezușcu, Be- 
cheș, Pllotschi), extrem de 
mobili totodată. Alături de ei, 
înaintașii Grigore, Pașcu, C. 
Gheorghe, Aștcfănoaie. Giu- 
glea, L. Constantin, Urdea par 
a fi cei mai în formă. Prezenți 
In lot, de asemenea. Gurămare, 
Marghescu și Vărzaru care nu 
se arată a fi complet restabi
liți. Dar, dr. Ciprian Popescu 
mai speră... Lipsesc Cojocaru 
și St. Constantin a căror exce
lentă prestație, din acest sezon, 
l-ar fl recomandat pentru un 
loc In cele două reprezentati
ve, dar, din păcate, ei sînt ac
cidentați.

Tiberiu STAMA

In meci internațional de rugby

SPORTUL STUDENȚESC ÎNVINGE
PE BATH UNIVERSITY CU 74-10

Ieri după-amiază rugbyștii 
de la RC Sportul studențesc 
au reușit o frumoasă victorie 
de palmares învingînd forma
ția Universității din Bath cu 
severul scor de 74—10 (22—4). 
E drept că rugbyștii din Anglia 
nu au mal reeditat, nici pe 
departe, partida bună de vi
neri cînd învinseseră la rindul 
lor pe „secunzii" Sportului, dar, 
oricum, studenții bucureșteni 
au acționat cu multă hotărire 
și aplomb, jucind aproape de 
valoarea lor maximă. Ceea ce 
explică, dealtfel, cele 13 eseuri 
marcate ca urmare a unor faze 
bine concepute și conduse cu 
abilitate: Negoescu — 4 încer
cări, Andrei Hariton și Florin 
Atanasiu — cite 2,. Vintilă, 
Pădurcanu, Paraschivescu, Cos- 
tea Hariton și Alexandru Ata- 
nasiu — cite 1 ; dintre acestea 
11 au fost transformate de

PREGĂTIRI PENTRU C E. DE ATLETISM
ATENA, (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, între 6 
și 12 septembrie se vor des
fășura la Atena întrecerile ce
lei de-a 13-a ediții a campio
natelor europene de atletism. 
In cadrul unei conferințe de 
presă. Georges Katsifaras, se
cretar de stat, a declarat că 
noile instalații sportive ale sta
dionului vor fi puse la dispo
ziția participanților cu multă

ma unei sentințe . judecătorești, 
a revenit, la 30 aprilie, pe ga
zon. De menționat că în cei doi 
ani de suspendare, efectuată pi- 
nă la ultima zi, Rossi nu a par
ticipat la nici un meci, nici mă
car amical sau de verificare, în 
tot acest timp pregătindu-se zil
nic cu multă ambiție, adeseori 
în cadrul a 2—3 ședințe de an
trenament. Și meciul său de... 
debut a însemnat un adevărat 
eveniment, Rossi făcînd o par
tidă magistrală, în atacul lui 
Juventus, care a cîștigat cu 5—1, 
în deplasare, în fața Iul Udine- 
se. El a marcat un foarte fru
mos gol, după ce a driblat. în 
stilul său caracteristic, trei ad
versari și și-a adus o contribu
ție decisivă la realizarea altor 
două goluri. Prezent în tribună, 
la Udine, antrenorul Bearzot a 
declarat că este foarte mulțumit 
de forma lui Rossi și că titula
rizarea acestuia în echipa repre
zentativă ar putea rezolva pro

APRECIERI
ELOGIOASE
LA ADRESA

UNIVERSIADEI ’81
BRUXELLES 4 (Agerpres). — 

Federația Internațională a Spor
tului Universitar (FISU) dedică 
ultimul său buletin, care a pairs 
la Bruxelles, aproape în între
gime Universiadei de vară 
de la București din 1981, publi
ci nd ample reportaje de la în
trecerile studențești găzduite de 
capitala României, sugestive foto
grafii, precum și rezultatele 
concursurilor.

Buletinul FISU subliniază la 
numeroase articole atmosfera de 
prietenie care a domnit la 
București In timpul Jocurilor 
Mondiale Universitare, nivelul 
înalt al competiției, calda ospita
litate a gazdelor acestei impor
tante reuniuni a tineretului spor
tiv din întreaga lume.

în editorialul semnat de pre
ședintele F.I.S.U.. dr. Primo Nr 
biolo, se subliniază: „Jocurile 
Mondiale Universitare de var* 
de la București se înscriu în lu
mea sportului internațional ca 
un festival al înțelegerii. Meritul 
realizării acestui eveniment »- 
par (ine Comitetului de organi
zare român, care a reușit să or
ganizeze cu atîta competență 
entuziasm Universiada 1981. Țin 
să îmi manifest încă o dată, fa
ță de prietenii români, aprecie
rea mea și să Ie aduc mulțumi
rile mele. Elogiile pe care le-am 
primit In timpul Congresului O- 
limpic de la Baden — Baden lor 
le sînt destinate*.

Paraschivescu — 6, Chiciu — ț 
Curea 1.

Cele două eseuri engleza 
poartă semnătura lui Steve 
Watson și John Morgan ; a 
transformat o dată fundașii 
Dave Warwick.

Iată echipa aliniată de În
vingători : Chiciu — Vintilă, C. 
Hariton, A. Hariton, Negoescu 
— Paraschivescu, Pădureanu — 
FL Atanasiu, AL Atanaslu. 
Preda — Gheorghiosu, V. Du
mitrescu — Curea, Bossen- 
mayer, Stanciu. Partida a fost 
condusă bine de Cornel Cristă- 
chescu.

De semnalat. In încheiere, că 
XV-le nostru studențesc va în
tîlni sîmbătă după-amiazâ (ora 
16), pe terenul său, puternica 
selecționată irlandeză Ulster. 
Studenții speră să-l poată folosi 
cu acest prilej pe Cojocaru. 
(D. C.).

vreme înaintea termenului sta
bilit, apreciind că această edi
ție a tradiționalei competiții va 
cunoaște un deosebit succes.

Pînă în prezent, la campio
natele europene de atletism 
și-a anunțat participarea un 
număr record de atleți și atle
te. întrecerile vor fi urmărite 
de peste 700 de ziariști, comen
tatori de radio și televiziune 
de peste hotare.

blema atacului italian în pers
pectiva „El Mundialului” spaniol.

REZULTATE
• în finala „Cupei R.D. Gez*- 

mane“: Dynamo Dresd* — Dy
namo Berlin 5—4, după loviturile 
de 1* 11 m (după 90 de minute 
91 prelungiri scorul a rămas 
egal: 1—1).
• In turneul de la Bangkok: 

R.P. Chineză — Nepal 4—0, Tai- 
landa — Singapore 1—1.
• în campionatul Suediei, 

după două etape, Malmfi F.F. și 
I.F.K. G 6 te bor g (care va întîlni 
azi, pe teren propriu, în prima 
manșă a finalei Cupei U.E.F.A^, 
pe Hamburger S.V.) au acumulat 
4 puncte. Duminică I.F.K. a dis- 
pus de Norrkoplng cu 2—1.
• Cu trei etape înainte de 

terminarea campionatului Olan
dei, în clasament conduce Ajax 
cu 51 p. urmată de P.S.V. Eind
hoven 47 p și A.Z. 67 Alkmaar 
43 p.
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