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MiOlAE CEAUȘESCU Conferinței pe (ai a a mișcării sportive

SĂ ASIGURĂM PREȘCOLARILOR 
TEMEINICE DEPRINDERI DE MIȘCARE

Raidul nostru In județele Teleorman și Vaslui
Reușita in acțiunea de for

mare a deprinderilor de miș
care la preșcolari are sorți de 
izbîndă numai cu condiția de 
a fi lansată la o vîrstă cit 
mai fragedă. Subliniind o ase
menea cerință, care stă la ba
za practicării sistematice a e- 
xercițiilor fizice de către co
pii, a apropierii lor de sport, 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportive 
cere să se analizeze cu exi
gență și răspundere neajunsu
rile care mai stăruie în direc
ția atragerii copiilor în activi
ZILNIC, JOCURI $1 EXERCIȚII FIZICE IN AER LIBER
Teleormănenii se arată foar

te grijulii față de cele mai 
mici vlăstare, cărora caută să 
le asigure condiții optime pen
tru a crește sănătoși și puter
nici. Cum ? Prin formarea unor 
deprinderi de mișcare și, in 
general, prin cuprinderea co
piilor intr-un veritabil sistem 
competițional adecvat „vîrstei 
mici“. Că este așa o dovedește 
tot ce se realizează în dome
niul educației fizice a preșco
larilor — cămine și localuri de 
grădinițe cit mai spațioase do
tate aproape peste tot cu apa
ratură pentru practicarea jocu
rilor (tobogane, balansoare, mi- 
niparcursuri aplicative, băn
cuțe pentru exersarea mersului 
în echilibru), amenajări sporti
ve (de regulă sectoare pentru 
sărituri) și materiale (cu pre
cădere mingi).

Prof. Eufrosina Homoc, cadru

11 VICTORII ALE CAIACISTILOR SI CANOISTILOR
J » 2

NOȘTRI LA REGATA BOSBAAN
2

Participînd la întrecerile tra
diționalei regate Bosbaan, la 
Amsterdam (sportivi din 8 
țări), caiaciștii și canoiștii ro
mâni au obținut un frumos suc
ces, clasîndu-se pe primul loc 
în nu mai puțin de 11 probe. 
Campionii olimpici și mondiali 
Ivan Patzaichin și Toma Si- 
mionov au dominat prcbele de 
canoe cîștigînd toate cele cinci 
probe în care au luat startul : 
împreună in probele de dublu 
500 și 1 000 m, Patzaichin la 
simplu 1 000 m și 10 000 m (re

Sportivi de ieri — dascăli de azi

„CRED CĂ BOGATA MEA EXPERIENȚĂ COMPETIȚIONALĂ
MĂ VA AJUTA SĂ FORMEZ MARI GIMNASTE..."

este de părere Teodora llngurcaiiu cepoi

Recent, Teodora Ungurcanu-Cepol a acDutat 
și în arbitrajul internațional, făclndu-i multă 
plăcere să acorde, la „Internaționalele" Ro

mâniei, nota 10 Ecaterinel Szabo ia blrnă
Foto : Gh. SLAVE

Aproape nu-ți vine a crede ca tî- 
năra antrenoare din țața celor 20 
de fetițe grupate în mijlocul covo
rului de gimnastica, cea care dâ 
explicații și îndrumări, care corec
tează, din cind în cînd, mișcările 
acestor vi-itoare gimnaste și nu ezita 
sâ exemplifice personal, la nevoie, 
nu este alta decît Teodora Ungu
reanu, maestra emerita a sportului, 
aceeași care jni în șir a îneîntat 
publicul spectator și specialiștii cu 
maiestrja ei sportiva, cea care — de 
atitea ori — sa aflat pe podiumul 
marilor CQmpetițiî internaționale, cu
cerind prețioase trofee și numârîn- 
du-se adesea printie protagonistele 
unora dintre cele mai importante 
întreceri internaționale.

Și totuși, e chiar Teodora, astăzi 
în postura de antrenoare ia ciuoul 
Dinamo București, la primii săi pași 

tățile sportive de masă șl, im
plicit, asigurării creșterii armo
nioase și întăririi sănătății ge
nerațiilor în formare. în acest 
sens, ne-am propus să cunoaș
tem îndeaproape realitățile din 
căminele de copii, din grădi
nițe, să evidențiem aspecte ca
re ar putea însemna o expe
riență pozitivă și mai ales fap
tul că s-ar putea realiza mult 
mai mult ca pînă acum în do
meniul activității sportive cu 
copiii și preșcolarii, un eșalon 
important al populației țării 
noastre.

didactic valoros, pedagog cu o 
bogată experiență și mal ales 
cu o mare afecțiune pentru co
pii este cea care răspunde din 
partea Inspectoratului școlar 
județean de procesul educativ- 
formativ al preșcolarilor. Mun
ca acesteia și-a pus amprenta 
și asupra activității desfășura
te, în grădinițe de către edu
catoare (849), aceste cadre di
dactice care modelează cu de
licateță o plămadă de un fel cu 
totul deosebit... Pe planul e- 
ducației fizice, această muncă 
inseamnă jocuri cu copiii în 
aer liber (și aceasta zilnic) e- 
xerciții fizice bine alese — di
namice, pe gustul beneficiari
lor, al aptitudinilor lor.

Tiberiu STAMA 
Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3)

marcabilă pofta de concurs a 
liderului flotilei noastre, pre
zent în patru probe !) și Simio- 
nov la simplu 500 m. Caiacis- 
tul Ion Birlădeanu a cîștigat 
ambele probe de simplu, 500 
și 1 000 m, făcînd parte și din 
echipajul de caiac 4, victorios, 
alături de Florin Marinescu, 
Alexandru Giura și Angelin Ve- 
lea. Agafia Btthaev s-a clasat 
prima la caiac simplu 500 m 
— urmată de Maria Ștefan, iar 
împreună au cîștigat detașat și 
proba de dublu.

întf-o nouă șl fru
moasă profesie, aceea 
de viitor dascâl do 
sport. Spunem viitor 
dascâl, pentru câ în
săți Teodora Ungu- 
reanu socotește ca are 
fncâ multe de tnvâ- 
țat, câ ta cursurile 
fărâ frecvențâ de Io 
I.E.F.S. iți perfecțio
nează în permanență 
cunoștințele de spe
cialitate, aflâ mereu 
lucruri noi șl utile 
pentru activitatea în 
domeniul creșterii vii
torilor campioni,

— Te rugăm Teo
dora Ungureanu, să 
ne împărtășești 
cîteva dintre pri-
mele tale impresii 
din munca de an- 

greu, e ușor ?trenoare. E
— Cred că este prea devreme 

să spun dacă este greu sau u-

MÎINE ÎNCEP, LA BISTRIȚA,
CAAAPIONATELE NAȚIONALE DE HALTERE

. Joi după-amiază încep in mu
nicipiul Bistrița campionatele 
naționale individuale de halte
re pentru seniori. La actuala 
ediție nu vor lipsi cei mai va
loroși halterofili ai țării, prin
tre care toți campionii naționali 
de anul trecut, in frunte cu
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Campionatele mondiale de box

C. TIJOIU, AL DOILEA PUGILIST ROMÂN 
CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

9 Ion Stan și Georgică Donici învinși de... arbitri
MUNCIIEN, 11 (prin tele

fon). Cu cele două gale des
fășurate marți (după-amiază și 
seara), s-ău încheiat sferturile 
de finală ale campionatelor 
mondiale de box amator. După 
succesul din ziua precedentă 
al semiușorului Viorel Ioana, 
care și-a asigurat — cel pu
țin — medalia de bronz, un alt 
boxer român. Constantin Ti- 
țoiu, s-a calificat și el în semi
finalele competiției.

Ceilalți patru pugiliști ro
mâni care au evoluat în sfer
turile de finală — Ion Stan, 
Georgică Donici, Mircea Ful
ger si Teodor Pîrjol — au fost 
învinși, primii doi 
către juriu.

în sferturile de 
categoriei 
Tițoiu
sar 
dă.

dintre ei de
finală ale 
Constantin 
ca adver- 
țării gaz-

muscă
l-a avut 

pe sportivul 
Dietmar StadtmQUer, ca

re, frenetic încurajat de pu
blic, s-a lansat în atac încă 
de la primul sunet de gong. 
Sportivul român, bine îndru
mat din colț, a folosit foarte

COriNELIU ION: 600 p LA PISTOL VITEZĂ. 
DIN NOU PERFORMANȚĂ ABSOLUTĂ!
într-unul dintre cele mai im

portante concursuri internațio
nale de tir pentru arme cu 
glonț ale anului, desfășurat la 
sfîrșitul săptâminil trecute la 
Frankfurt pe Oder, țintașul ro
mân Corncliu Ion, campion 
olimpic la Moscova, a cîștigat 
proba dc pistol viteză cu ex
cepționalul rezultat de 600 dc 
puncte din tot atitea posibile. 
Performanța lui Corneliu Ion 

șor din sumara experiență pe 
care am acumulat-o in cele cî
teva luni ale activității mele de 
antrenoare. Sint sigură că nu 
este o muncă ușoară, că va fi 
tare greu să formez și eu vii
toare campioane de gimnasti
că. Oricum, cred că bogata mea 
experiență competițlonală, lu
crurile pe care eu insămi le-am 
invățat de la antrenorii cu care 
am lucrat mă vor ajuta să trec 
peste toate viitoarele obstacole 
care pot să apară, să dau și eu 
campioane de gimnastică. Ceea 
ce vă pot spune cu certitudine 
este că a trebuit să depun e- 
forturi pentru a mă acomoda 
cu postura de antrenoare, de 
dascăl. Sint mereu tentată să

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

Vasile Groapă și Virgil Dociu, 
autori ai unor valoroase recor
duri naționale în cadrul „Cupei 
Dunării" desfășurată recent în 
R. F. Germania. Vor mai lua 
startul Dragomir Cioroslan, Gh.

(Continuare in pag 2-3) 

bine directa de stingă și toa
te încercările adversarului său 
S-au lovit de un excelent ba
raj de directe, care l-au in
comodat vizibil pe Stadt- 
miiller. La insistențele boxeru
lui vest-german, Tițoiu a răs
puns, atunci cînd era momentul 
cel mai potrivit, cu „un-doi-uri" 
puternice, care i-au stăvilit ze
lul. în ultima repriză. Constan
tin Tițoiu a controlat lupta și, 
în final, cu cîteva directe de 
dreapta șl-a pus partenerul de 
întrecere în evidentă dificulta
te, astfel că toți cei 5 arbitri 
l-au declarat învingător la 
puncte.

Prin această splendidă victo
rie pugilistul român și-a asi
gurat medalia de bronz a cam
pionatelor mondiale, el urmînd 
să-l întîlnească în semifinală 
pe americanul Michael Collins, 
învingător nemeritat în fața 
cubanezului Omar Santieste- 
ban.

Și în meciul „penelor", în 
care au evoluat pugilistul ro
mân Ion Stan și mongolezul

(legitimat la clubul Steaua, an
trenor : Teodor Coldea) ega
lează recordul național, reali
zat de același performer în a- 
nul 1976, fiind în același timp 
superior recordului mondial (599 
p. deținut de sovieticul Igor 
Puzîrev, din 1981). De remar
cat faptul că, în istoria probei, 
doar alți doi performeri. Heinz 
Weissenberger (R. F. Ger
mania) Și Afanasi Kuzmin 
(U.R.S.S.), au mai reușit aceas
tă performanță, primul in 1979, 
al doilea în 1980. In continua
rea clasamentului întrecerii de 
la Frankfurt pe Oder : 2. A. 
Kuzmin 598 p, 3. R. Schumann 
(R.D.G.) 598 p, 4. J. Wieffeld

Se reia Divizia „A“ de baschet feminin

AZI, VOINȚA - OLIMPIA, 
UN MECI DE ATRACȚIE 

■I

Atractivele întreceri din ca
drul campionatelor naționale 
de baschet feminin se reiau 
astăzi (și vor dura pînă du
minică) prin jocurile turului 
6, ele fiind găzduite de sala 
Floreasca din Capitală (grupa 
1—6) și Sala sporturilor ''din 
Brașov (grupa 7—12). Desigur, 
punctul principal de interes îl 

Ravsal Odgonbaycr, s-a dat din 
nou o decizie neconformă cu 
realitatea din ring. în primele 
două reprize meciul a fost •- 
chilibrat, nici unul dintre 
combatanți nereușind să se im
pună. în ultimele trei minute 
de luptă. Ion Stan a boxat 
foarte bine, a lovit din toate 
pozițiile și a acumulat un a- 
vantaj substanțial ce părea 
să-l pună la adăpostul oricărei 
surprize. Cu toate acestea, ju
riul l-a „văzut" cîștigător pe... 
Odgonbayar cu 3—217

în ultima gală a sferturilor 
de finală au urcat în ring Șl 
ceilalți trei boxeri români ră
mași în competiție : Mircea
Fulger (ușoară), Georgică Donici 
(semigrea) și Teodor Pîrjol (su- 
pergrea).

Mircea Fulger a avut de în
fruntat pe redutabilul boxer 
cubanez Carlos Garcia, în fața

Mihai TRANCA

(Continuare tn pap. a 4-a)

(R.D.G). — „argint" la J.O. — 
597 p, 5. R. Muller (R.D.G.) 598 
p. 6. M Stan (România) 596 p, 
...25. C. Tîrloiu 588 p. ...31. 
N. Vinț 585 p. ...37. M. Bujdci 
582 p.

La Brașov. In grupa 
7-12, Voința din 
localitate încearcă 

evitarea retro
gradării

Atletică, dinami
că șt eficientă, 
Magdalena Fall 
va lupta și in 
turneul oucu- 
reștean pentru 
titlul de coșge- 
teră a Diviziei

Foto: loan LES- 
PUC — Cluj-

Napoca

constituie disputa participan
telor la prima grupă valorică, 
țelul principal fiind cucerirea 
titlului de campioană a țării. 
Aflată pe primul loc. formația 
Universitatea Cluj-Napoca va 
suporta asaltul urmăritoarelor 
ei ; în primul rind al echipei

(Continuare in pag. 2-3)



Șl SORIN MATEI 
ÎNVINGĂTORI IA RUSE

Atieți juniori din 8 țări au 
fost prezenți la întrecerile con
cursului tradițional „Mladost", 
desfășurat pe stadionul Dunav 
din Ruse. Intre aceștia s-au 
aflat și cîțiva tineri atleți ro
mâni care au avut, in general, 
o comportare frumoasă. Astfel, 
N'icoleta Vornicu a ciștigat cursa 
de 100 m cu timpul de 12,28 s, 
iar Sorin Matei pe cea de să
ritură în înălțime cu 2,09 m, 
tot atit cit a obținut și Cons
tantin Militaru, clasat a] doilea, 
lin rezultat remarcabil a obți
nut Mihaela Popescu, de la 
C.S.Ș. Codlea (elevă a antreno
rului Emil Drăgan, la Cîmpu- 
lung Muscel), clasată a doua la 
suliță cu 51,50 m. performanță 
cu care egalează recordul ju
nioarelor II (Maria Bordianu, 
din 1980). Mibaela Popescu este 
născută în 1966 !

Alte rezultate ale atlețllor 
noștri : disc — 2. Stelică Turbă 
48,36 m, 200 m — 3. Liviu 
Reșca 22,74 s, 3 000 m — 5. 
Mărius Poștoacă 8:36,4. triplu 
— 4. Ghcorghe Daniel 15,04 m, 
greutate și disc fete — 3. Li- 
via Simon 15,04 m, respectiv 
43.00 m.

CONCURSUL REPUBLICAN DE
Publicăm astăzi rezultatele 

zonelor de la Arad, Brăila, 
Tirgu Jiu și Tîrgoviște ale con
cursului republican al atleților 
juniori de categoria a II-a, e- 
tapa a doua

ARAD. Clasament pe echi
pe : Hunedoara 288 p, Timiș 
274 p. Caraș-Severin 239 p, Al
ba 225 p. Arad 138 p. Cele 
mai bune rezultate : BĂIEȚI 8 
100 m : P. Ardelean (Arad) 
11,0 ; 1 500 m : T. Hayriliuc
(Hunedoara) 4:07,5 : 800 m : M. 
Ungureanu (Timiș) 1:59,4 ; 
1 500 m obstacole : D. Vasiloaie 
(Alba) 4:32,4 ; triplusalt : T. 
Balint (Hunedoara) 13,86 m ; 
ciocan : C. Botaș (Arad) 52,66 
m ; suliță : E. Sfăt (Arad) 
53,94 m ; FETE : 100 m : Olim
pia Schipu (Arad) 12,6 ; lun
gime : Gabriela Posoiu (Hune
doara) 5,48 m ; 3 km marș : An- 
toaneta Florea (Caraș-Severin) 
17:45,8.

BRĂILA. Clasament pe echi
pe : Constanța 330 p, Brăila
303,5 p. Buzău 253,5 p, Galați 
136 p. Vrancea 135 p, Tulcea 
62 p. Cele mai bune rezulta
te : BĂIEȚI : 100 m : C. Ga- 
nera (Constanța) 11,0 ; 200 m : 
Ganera 22,5 ; 800 m : C. Pu
rice (Brăila) 1:57,2 ; 1500 mi 
I. lordache (Buzău) 4:10,0 ; 110 
mg : L. Irimia (Galați) 15,6 ; 
Înălțime : J. Corneanu (Brăila) 
1,84 m ; 1 500 m obstacole : C. 
Purice 4:10.2 ; disc : V. Coulei 
(Tulcea) 41.34 m ; suliță : 
G. Sava (Buzău) 55,00 m ; 
FETE : 100 m : Mona Stoe- 
nescu (Galați) 12,6 ; înălțime 8

SĂ ASIGURĂM PREȘCOLARILOR TEMEINICE DEPRINDERI
(Urmare din pag. 1)

De bună seamă că implicarea 
copiilor în practica educației 
fizice rămîne un proces for
mativ complex, care „se rea
lizează diferențiat, cum re
marca prof. Fane Cioacă, in
spector metodist cu probleme 
de educație fizică la Inspec
toratul școlar județean, mai 
prompt, mai direct acolo unde 
educatoarele ’— peste efortul 
lor de a intra in problematica 
acestei discipline — primesc 
sprijinul calificat, competent, 
al cadrelor de specialitate". 
Adică al profesorilor de edu
cație fizică din rețeaua școlilor 
generale. Și nu sînt puține 
exemplele pe care le-am întil- 
nit : în Alexandria, municipiul 
de reședință al Județului, la 
grădinița nr. 4 (arondată pe 
lingă Școala generală nr. 6), 
nr. 6 (Șc. generală 7), nr. 10 
(Șc. generală 1), dar și In u- 
nități preșcolare din Roșiorii 
de Vede, Turnu Măgurele, 
Zimnicea și Videle. Cum ne-am 
putut da seama, preșcolarii 
din grădinițele situate In me
diul urban beneficiază — prin 
arondare situată în prim-plan 
— nu numai de concursul pro
fesorilor de educație fizică, ci 
și de bazele sportive ale uni
tăților de invățămint învecina

1N (IJPTEA GRĂDINIȚEI, dar chiar și pe stadion
Există pe raza județului 

Vaslui mai bine de 300 de 
grădinițe, dintre care la sate 
cîte una, iar la orașe cel pu
țin două. Desigur, în fiecare 
dintre acestea sînt probleme

Campionatul Diviziei „A" de 
rugby se reia astăzi, prin 
jocurile celei de a 20-a etape. 
Fruntașele clasamentului au 
programate partide de „solist", 
mai echilibrată' anunțîndu-se 
numai întilnirea din Parcul co
pilului. dintre actuala și fosta

PROGRAMUL ETAPEI
BUCUREȘTI Steaua — Vulcan (în tur 28—6)

Stadionul Steaua, ora 9, arbitru Al. Pavlovici (Buc.) 
Dinamo — Univ. Timișoara (19—9)

Stadionul Olimpia, ora 10, Gh. Căldăraru (Iași) 
R. C. Grivița Roșie — Șt. Baia Mare (0—4)

Stadionul Parcul copilului, ora 17, P. Soare (Buc.) 
BÎRLAD Rulmentul — Gloria P.T.T. Arad (0—18)

Stadionul Rulmentul, ora 15,30, M. Vătui (Buc.) 
CONSTANȚA Farul — R. C. Sportul stud. (15—6)

Stadionul Farul, ora 16, P. Ionescu (Buc.) 
IAȘI Politehnica — C.S.M. Suceava (0—8)

Stadionul tineretului, ora 16, C. Stanca (C-ța) 
SIBIU C.S.M. — Știința Petroșani (3—10)

Stadion Independența, ora 10, Gh. Voinea (Buzău)

CAMPIONATUL DE CONCURS COMPLET LÂ CĂLĂRIE
Timp de patru zile, la Sibiu, 

s-au desfășurat întrecerile pri
mei etape a campionatului de 
concurs complet la călărie, la 
care au luat parte secțiile 
Steaua. Dinamo, Olimpia Bucu
rești, Petrolul Ploiești, Dum
brava Neamț, A.S.A. Cluj-Na- 
poca, Venus Mangalia Și C.S.M. 
Sibiu.

ATLETISM AL JUNIORILOR II
Marlena Ghițu (Galați) 1,64 m; 
lungime : Lucreția Frasin (Con
stanța) 5,32 m.

TÎRGU JIU. Clasament pe e- 
chipe : Argeș 438,5 p, Liceul 
„Nicolae Bălcescu" Craiova
339.33 p, Vilcea 118,83 p, Dolj
103.33 p, Gorj 101,5 p, Olt 85,5
p, Mehedinți 20 p. Cele mai 
bune rezultate : BĂIEȚI : 200 
m 8 S. Rădoi (L.N.B.) 23,1, 110 
mg s F. Tudor (Argeș) 15,6 ; 
10 km marș : F. Crețu (Dolj) 
49,26,0 ; 5 000 m : S. Bratu (Ar
geș) 15:38,4 ; greutate : D. Pier- 
șinaru (Argeș) 14,06 m ; disc : 
Pierșinaru 45,16 m; FETE : 
800 m : Florentina Cocioarbă 
(L.N.B.) 2:13,8; 1500 m: Co
cioarbă 4:46,8 ; 3 km marș :
Daniela Zamfir (L.N.B.) 17:25,3; 
inălțime : Ortensia lancu (Ar
geș) 1,64 m ; greutate : Mihae
la Samoilă (Argeș) 15,36 m ; 
disc : Samoilă 46,06 m.

TÎRGOVIȘTE. Clasament pe 
echipe ; Dîmbovița 333 p, Pra
hova 220 p. Ialomița 200 p, 
Teleorman 164 p, Călărași 108 
p. Giurgiu 45 p. Cele mai bu
ne rezultate : BĂIEȚI : 100 m : 
A. Nicolae (Prahova) 11,1 ; 200 
m 5 D. Marcu (Prahova) 23,5 ; 
lungime : A. Nicolae 6,93 m ; 
triplusalt ; S. Goicea (Prahova) 
14,20 m ; suliță 5 C. Dumitres
cu (Ialomița) 50,66 m ; FETE : 
100 m : Viorica Manolache 
(Dîmbovița) 12,3 ; 200 m s Tu- 
dorița Ghidu (Ialomița) 26,0 ; 
300 mg : Cristina Vlăsceanu 
(Dîmbovița) 45,3 ; 100 mg :
Vlăsceanu 15,3 ; lungime : Ni- 
coleta Pelmuș (Prahova) 5,55 m.

te, uneori chiar și de stadioane. 
In această privință, colaborarea 
dintre Inspectoratul școlar și 
C.J.E.F.S. poate reprezenta un 
model și pentru alții.

Încurajator este faptul că și 
în cazul copiilor din mediul să
tesc se fac eforturi pentru a li 
se asigura bune deprinderi de 
mișcare, în aproape toate cele 
83 de comune teleormănene. 
Intervine — în sprijinul reuși
tei — nu numai înțelegerea ca
drelor didactice, ci și solici
tudinea organelor locale de 
partid și de stat, a conduceri
lor unor C.A.P.-uri. așa cum se 
petrec lucrurile Îndeosebi în 
comunele Buzescu, Crîngu, Pia
tra, Plosca sau Stejaru. Mun
citorii agricoli au numai cuvin
te de laudă la adresa educa
toarelor, a celor care se îngri
jesc, cu tragere de inimă, de 
formarea copiilor, cărora le 
cultivă, nu numai respectul 
pentru părinți. dar ii invață 
totodată să fie ordonați, disci
plinați. să păstreze bunurile 
colective.

în fine, stagiile de perfec
ționare metodică la care iau 
parte periodic educatoarele (de 
regulă în vacanțe) vin să com
pleteze bagajul de cunoștințe și 
de experiență al acestora, să 
facă și mal eficientă frumoasa, 
dar dificila lor activitate.

specifice, dar se poate afirma 
de la bun început că, în ceea 
ce privește formarea și dez
voltarea deprinderilor de miș
care, „copiii de pe aceste me
leaguri moldovene își fac de 

deținătoare a ..Cupei F.R.R.". 
R. C. Gr ivi ța Roșie, și. respec
tiv, Știința CEMIN Baia Mare. 
Cu urmări in lupta pentru evi
tarea retrogradării va fi meciul 
de Ia Iași, unde Politehnica are 
prima șansă.

La categoria ușoară, în com
petiție s-au aflat 35 de con- 
mirenți. După proba de dresaj, 
în frunte se situau M. Silves
tru (Steaua) cu Florid — 42,83 
p, A. Pîrlea (C.S.M.) cu Brom 
— 44,38 p, O. Recer (Venus) 
cu Rock — 46 p și M. Neagu 
(Steaua) cu Babilon — 48,83 p. 
Dar, decisivă avea să fie proba 
de fond, desfășurată în pădurea 
Șopa. Evoluind fără greșeală. 
M. Neagu cu Babilon a trecut 
în frunte, păstrînd întîietatea 
și după evoluția la obstacole. 
In același timp, să remarcăm și 
prestația de ansamblu a călă
reților de la Venus, care au 
reușit să cîștige întrecerea pe 
echipe.

CLASAMENT : individual — 
1. M. Neagu cu Babilon — 
46 83 p, 2. O. Recer cu Rock — 
47,60 p, 3—4. M. Aluneanu (O- 
limpia) cu Scrum și P. Mazilu 
(Dinamo) cu Scorpion — 48,67 
p, 5. A. Pirlea cu Brom —
49,33 p, 6. Gh. Ene (Venus) cu 
Medan — 53,66 p ; echipe — 1. 
Venus 101 p, 2. Dinamo II 104,67 
p, 3. Steaua 105,16 p.

La categoria mijlocie, dina- 
movistul M. Slmion cu Bel-ami 
nu a reușit să-și păstreze a- 
vantajul luat după prima pro
bă, cedînd în fața colegilor săi 
O. Fabich cu Stolnic și G. Deac 
cu Bengal, care, cu —64,23 p, 
s-au clasat, la egalitate, în 
frunte. Pe locul 3, M. Simion 
cu Bel-ami — 74,40 p.

I. IONESCU — coresp.

..CUPA DINAMO" LA CULTURISM
Zilele trecute a avut loc m 

Capitală „Cupa Dinamo" la cul
turism. La juniori, trofeul a re
venit echipei Dinamo, iar la se
niori formației Rapid București. 
Iată dștigâtorii la juniori : S.
Cauc (Energia), D. sirbulescu 
(Dinamo). FI. Dumitru (Lie. 
Spiru Haret), V. olteanu (Di
namo) ; seniori : A. costacne,
G. Crăciunescu, St. Bichlș, M. 
Tuțu (toți de la Rapid).

timpuriu din sport un prieten 
apropiat". Este afirmația pro
fesorului loan Agarici, respon
sabilul Comisiei sport, turism 
și pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei din cadrul 
C.J.O.T., este și constatarea ce 
se impune aceluia care dorește 
să se convingă pe viu de o 
asemenea tonică realitate.

Astfel, educația fizică ar tre
bui să ocupe patru ore pe 
săptămînă în programul de 
grădiniță. In fapt, copiii fac 
zilnic mișcare, cel puțin o oră, 
în funcție — se înțelege — și 
de condițiile de timp. O fac 
în curtea grădinițelor, în spa
tiile proprii ale acestora, care 
sînt însă mici, apelîndu-se de 
aceea la înțelegerea cadrelor 
didactice din școlile generale, 
conform arondării. în munici
piul Vaslui, de pildă, o co
laborare bună între grădinițele 
15 și 17 cu școlile generale 3 
și 4. respectiv 2, sau între că
minul 5 și „generalele" 3 și 5. 
în rindul profesorilor de e- 
ducație fizică despre a căror 
legătură, bine înțeleasă, cu e- 
ducatorii se poate vorbi în mod 
remarcabil se află Ioana lanul 
și Elena Ilie, din Vaslui, Mar
cela Călin și Carmen Roșianu, 
din Birtad, Paul Marcu și Cor
nel Tcodoru, din Huși, Dumi
tru Văcărelu, din comuna Vul
turești, Doina Matei Rogozea, 
din Muntenii de jos.

Ca o constatare de ordin ge
neral, trebuie subliniat faptul 
că arondarea este transpusă in 
viață în condiții optime acolo 
unde există cadre de speciali
tate, care înțeleg să-și facă 
meseria cu pasiune, obișnuind

ÎN „CUPA
La sfîrșitul săptămînii tre

cute a fost inaugurat sezonul 
competițional de ciclism și pen
tru alergările pe ovalul de be
ton. Primele dispute, dotate 
cu „Cupa F.R.C.", au avut loc 
pe velodromul din șos. Ștefan 
cel Mare și s-au soldat cu o 
plăcută surpriză realizată de 
reprezentanții asociației sporti
ve Metalul Plopeni (antrenor — 
C. Ciocan). Aceștia, deși pre
zent! pentru prima oară la 
startul unor astfel de dispute, 
au reușit ca în proba cu adi- 
tiune de punețe să ocupe in 
clasament locurile 1 și 3 prin 
C. Ologu și, respectiv. C. Popa. 
La juniori mari, C. Ciulei 
(C.S.Ș. Steaua) a confirmat 
buna sa comportare de la sfîr
șitul sezonului trecut, reușind 
să ciștige detașat probele de 
viteză și 200 m lansat, ultima 
cu un timp promițător 12,3 s !

Iată cîteva dintre rezultate
le acestei prime reuniuni. Se
niori — 400 m start de pe loc : 
1. M. Mărginean (Sleaua) 29,5 
s ; viteză — 1. I. George (Di
namo), 2. M. Mărginean, 3. I. 
Gachi (Dinamo) ; adițiune de 
puncte — 1. C. Ologu 35 p, 2. 
S. Oprescu (Olimpia) 28 p, 3. 
C. Popa 18 p. Iată acum clasa
mentul meciului — omnium a 
„Cupei F.R.C." : 1. M. Mărgi
nean 7 p, 2. C. Popa 13 p, 3. 
I. Radu (Steaua) 14 p. Juniori 
mari — 200 m lansat : 1. C.
Ciulei 12,3 ; viteză : 1. C. Ciu
lei ; adițiune de puncte 1. C. 
Trăistaru (C.S.S. 1) 29 p ; meci 
omnium : 1. C. Ciulei 7 p, 2. 
C. Petcu (Olimpia) 10 p, 3. A. 
Hociotă (Olimpia) 16 p. Juniori 
mici — 200 m lansat : 1—2. C. 
Toma (Dinamo) — VI. Rusu 
(Stirom) 12,7 s ; viteză ; 1. VI. 
Rusu. Locul 3 a revenit Iui M. 
Cleonic (Dinamo), care în fi
nala pentru locurile 3—4, în 
compania lui VI. Mitulescu 
(Olimpia), a realizat 12,5 s (un 
timp foarte bun pentru cate
goria sa de vîrstă) ; adițiune
------------ aBnNmssaaanaeHBamuBB

SE REIA DIVIZIA „A“
(Urmare din pag 1)

Politehnica București, princi
pala sa rivală, dar și al e- 
chipelor Voința București și 
Olimpia București, ambele cre
ditate cu victorii asupra clu- 
jencelor. La Brașov, echipa 
locală Voința va încerca să 
scape de locul 11 (care aduce 
retrogradarea), dar pentru a- 
ceasta va trebui să manifeste 
mai multă constanță în com
portare decît pînă acum. în 
perspectivă, ambele turnee slnt 
interesante, fiecare reuniune a- 
vînd programate meciuri echi
librate. Astăzi, de pildă, in Ca
pitală are loc partida dintre 
Voința București și Olimpia,

DE MIȘCARE 
copilul de la cea mai fragedă 
virstă cu mișcarea, cu exerci
țiul fizic. în antiteză, în loca
lități precum Dragomirești, 
Murgeni, Linderei — unde nu 
funcționează cadre de specia
litate, în stare să asigure un 
sprijin calificat activității de e- 
aucație fizică cu populația pre
școlară — situația apare mai 
puțin îmbucurătoare. După 
cum bine observa și „ghidul" 
nostru, prof. Ioan Agarici, 
„fluctuația de cadre creează u- 
neori un paradox : numărul de 
profesori de educație fizică in 
loc să crească... scade 1“

Cum cei chemați să asigure, 
în mod direct, apropierea co
pilului de exercițiul fizic sînt 
educatorii din grădinițe, orga
nizarea unor consfătuiri și 
cursuri de perfecționare deve
nind o necesitate. Ele au Ioc 
lunar sau trimestrial, un în
semnat aport in această direc
ție aducindu-și prof. Elena Țu- 
chendrea și Veronica Polcov- 
nicu, din partea Inspectoratu
lui școlar județean, in colabo
rare cu organizația pionierilor 
și șoimilor patriei, reprezenta
tă de prof. Janeta Mihăilescu. 
Am reținut aceste nume și 
pentru un alt motiv : ele se 
află pe lista inițiatorilor mul
tor acțiuni pentru atragerea 
populației preșcolare (de a- 
proape 30.000 de copii), la com
petițiile sportive. Așa cum este 
cazul în aceste zile, cînd se 
fac pregătiri pentru sărbători
rea zilei de 1 Iunie. Vor avea 
loc numeroase întreceri de tro
tinete, aruncări etc., completate 
de un tradițional marș, cu cîn- 
tec și zirnUet...

F. R. C.“ Ș

de puncte : M. Cleonic 32 n ; 
meci — omnium : 1. M. Cleo
nic 7,5 p, 2. VI. Rusu 8,5 p, 3. 
M. Minei (Stirom) 9,5 p.

• Astăzi după-amiază. cu 
începere de la ora 15,30, se va 
desfășura pe sos. Olteniței pro
ba de contratimp pe echipe 
din cadrul campionatului mu
nicipal ; vineri și sîmbătă, pe 
velodromul Dinamo din Capi
tală. va fi organizată „Cupa 
F.R.C." rezervată în exclusivi
tate juniorilor. In sfirșit, du
minică de la ora 9,30. se va 
disputa pe șos. Alexandriei 
campionatul municipal de fond 
pentru toate categoriile de 
sportivi.
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CAMPIONATELE REPUBLIC/
LA ORIENTARE

La Sibiu s-au desfășurat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
campionatele republicane uni
versitare de orientare turis
tică.

Organizate de Ministerul E- 
ducației și învățămîntului, cu 
sprijinul Comisiei de orientare 
din cadrul federației de specia
litate și al C.U.A.S.C, Sibiu, 
campionatele au avut loc în 
Pădurea Catrina, din apropie
rea municipiului. Vremea ex
celentă a favorizat buna des
fășurare a competiției, la care 
au fost prezenți reprezentanții 
a 14 centre universitare.

Față de anii trecuți, con- 
curenții s-au prezentat mai bi
ne pregătiți, constatîndu-«g_ o 
aliniere — alături de cei mai 
buni — a studenților din cen
trele mai puțin cunoscute pe 
planul orientării turistice. Ală • 
luri de cîștigătorii centrelor 
universitare, au putut lua par
te la concurs si studenții care 
au categoria I de clasificare. 
Aceasta a făcut ca numărul 

DE BASCHET FEMININ
iar la Brașov întilnirea dintre 
Voința și C.S.U. Ploiești.

Iată programul complet al e- 
tapei de astăzi : sala Floreasca, 
de la ora 15 : Politehnica — 
Universitatea Timișoara (în 
jocurile anterioare : 7—0), „U“ 
Cluj-Napoca — Comerțul (7—0), 
Voința București — Olimpia 
(3—4) ; Sala sporturilor din 
Brașov, de Ia ora 15 : Progre
sul — Carpați (6—1), Crișul — 
Mobila (5—2). Voința Brașov — 
C.S.U. (4—3).

Clasamentul la zl :
1. „U« Cj.-N.
2. Polit. Buc.
3. Voința Buc.
4. Olimpia

Buc.
5. Unlv. Tmș.
6. Comerțul 

Tîrgu. M.

7. Prog. Buc.
8. C.S.U. PI.
8. Crișul Or.

10. Mobila S.M.
11. Voința Bv. 
li. Carpați

Sf. Gh.

41 35 6 3268:2484 76
41 32 9 3046:2512 73
41 26 15 2859:2553 67

41 22 19 2529:2621 63
41 14 27 2536:2811 55

41 9 32 2134:2955 50

41 24 17 2710:2600 65
41 22 19 2810:2741 63
41 22 19 2957:2613 63
41 18 23 2508 :2677 59
41 17 24 2500:2808 58

41 5 36 2282:3064 46
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• In clasamentul „TROFEUL 
EFICACITĂȚII-, oferit ae ziarul 
„SPORTUL-, continua sa con
ducă MAGDALENA PALL („U-
Cluj-Napoca), autoare a sas p,
urmată de : 2. Șterania Borș
(Voința Buc.) 829 p, 3. Camelia 
Solovastru (Voința Bv.) 800 p, 4. 
Mariana Bădlnici (Politehnica 
Buc.) 723 p, 5. Doina PrSzaru- 
Mathe („U" Cluj-Napoca) 706 p, 
6. Emilia Pușcașu (Progresul) 
686, p, 7. Georgeta Slmioanâ 
(Progresul) 646 p, 8. Mandlca 
Ciubăncan (Olimpia) 599 p, 9. 
Sorina Lambrino (C.S.U. Ploiești) 
577 p, 10. Monica Așteieanu (Mo
bila) 547 p.
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CAMPIONATELE NATIONAL
(Urmare din pag. 1)

Maftei, Gelu Radu si Ștefan 
Tasnadi, care la totalul celor 
două stiluri, cu prilejul cam
pionatelor țării din 1931, au ob
ținut performanțe bune. Pre- 
zentind lista campionilor de a- 
nul trecut, ne punem întreba
rea cîți dintre ei își vor păstra 
medaliile și ce progrese vor în
registra noii Iaureați ai între
cerilor ?

CAT. MUSCĂ : Mobin Șeic 
210 kg ;

CAT. COCOȘ : Gh. Maftei
257.5 kg ;
~ CAT. ’ PANĂ : Gelu Radu
272.5 kg ;

CAT. UȘOARA : Virgil Dociu 
295 kg ;

CAT. SEMIMIJLOCIE : Dra- 
gomir Cioroslan 327,5 kg ;

CAT. 
Petre 33

CAT. 
Groapă

CAT. 
Vasile 31

CAT. 
330 kg ;

CAT. 
Tasnadi 
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precedentă și. dacă ar fi reușit 
să-și adjudece primul set in pre
lungiri, po-ate că ar fi relansat 
spectaculos lupta pentru locui al 
doilea. Dar jucătoarele pregăti
te de Cl. Murgulescu au acuzat 
din nou ineficienta jocului la 
fileu, atit în faza de atac, cit și 
în defensivă Oscilațiile de evo
luție ale trăgătoarelor mai ră
sărite — Lilîana Hermeneanu 
(ușor accidentată). Maria Mari
nescu și Ioana Voinescu — au 
făcut ca tot greul sa ne supor
tat de apărarea din linia a doua 
(remarcabilă). Partida a fost ar
bitrată bine de Internaționalii 
V. Arhire și A. Dinîcu.

După acest meci, era clar că 
,,U“ nu mai putea n detronată 
de pe locul secund, astfel în cit 
partida următoare a rost prac
tic lipsită de miză. Calculatorul 
București continuîndu-și 
succeselor printr-o vretone 
rltată : 3—1 (11. 8. —7, 10)
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_____ _ _ _ .. cu 
Olimpia Oradea. Meciul s-a si
tuat totuși la un nivel superior 
primului, de la învingătoare re- 
mareîndu-se Mirela Popa, Viori
ca Niculescu, Nicoleta Stanciu și 
Severina Tudorache, iar de la 
învinse Rodica HoraceK, Camelia 
Crișovan și Carmen savianu. Au 
condus foarte bine arbitrii inter
naționali S. Popescu și “

5
3
1
1
sala Olim- 

Cluj-

muș.
1. Calculatorul
2. „U“ Cluj-Napoca
3. Confecția
4. Olimpia

Azi, de la ora 16, 
pia : Calculatorul -

k. rar-

I
I
I
I

LANSAREA DE JUCĂTORI VALOROȘI 
ÎN PERSPECTIVA ECHIPELOR NAȚIONALE

necunoscut pentru noi ; ia selec
ția făcută în orașul ae sub Tim- 
pa, anul trecut, cl nu a rost tri
mis de club și apoi, deodată, a 
apărut în prima formație divizio
nară ! Minea, de la Steaua, de 
asemenea, na a fost nominalizat 
de către antrenor!! săi. Progre
sul București ne-a trimis tn de
cembrie fișa unui puști talentat, 
nominalizat, și în primăvară, cînd 
l-am convocat pentru selecție, 
clubul din str. Dr. Stal co viei 
ne-a comunicat că intre timp 
candidatul a... dispărut. Evident, 
se și poate intimpla ca la aceas
tă vîrstă fragedă unii juniori să 
nu confirme promisiunile inițiale 
sau să abandoneze cerințele ma
rii perf H^e in rața obliga
țiilor școlare sau sun presiunea 
familiei. Dar nu acestea erau 
cauzele la care ne am reiern. să 
recunoaștem, insă, câ se mai 
poate intimpta și invers, ca ae 
pildă cu craiovcanui cioroianu, 
care, după selecția din 1978. a 
fost considerat fără perspective, 
pentru ca in acest an sa se anr- 
me ca un rea! talent. De această 
dată, ochii celor de ia universi
tatea Craiova s-au doveait mal 
buni ca ai tehnicienilor noștri...".

șl prognozarea
lunile septembrie ianuarie) este 
corespunzător**.

„Aceasta este și cauza, dupâ opi
nia mea - completeazâ Marcel 
guleo - câ stabilitatea loturilor 
prezentative de juniori este încă 
deziderat. Personal, m-am lowil 
acest aspeci nu de mult, cînd 
mers a trebujt să alcătuiesc 
o altâ echipa. tardiv insă, 
și am rota calificarea pentru 
„europene", in dubla confruntare cu 
juniorii bulgari. AFcâtuirea in scară, 
pe grupe de virste, satisface din 
punct de vedere organizatoric, dar 
ca finalitate ? Ca sâ se materiali
zeze in calitate (performanță), acu
mulările ar.thative ou nevoie, in 
prjmul rind, de continuitate în pre
gâtire. Adică sâ nu începi munca 
cu unii si s-o termini cu alții l".

„Vitalitatea Luceafărului s-a exprimat real la 
cota „cangurilor", ajunși la campionatul mondial 
de juniori de la Melbourne, din toamna trecutâ, 
pe podium !“, afirma cu convingere optimiștii.

„Ineficiența Luceafărului s-a relevat exact in 
aceasta primâvarâ, cînd prima reprezentativa 
de juniori a ratat calificarea la turneul final al 
campionatului european l", ii contrazic, cu argu
mente, pesimiștii. Cine are dreptate ?

De fapt, între aceste extreme — între adevârata 
performanța și contraperformanțâ - oscilează, de 
la înființare (august 1978), centrul național de 
selecție și pregătire a juniorilor, cunoscut^ In 
arena competiționalâ interna, unde participa cu 
echipele sale, sub numele de Luceafărul, și fur-

nizor principal al loturilor reprezentative de ju
niori.

CE S-A VRUT A FI ACEASTA UNITATE- 
ETALON, ACEST EXPERIMENT IN PRI
MII PAȘI SPRE MAREA PERFORMANȚA i 
CE ESTE LA ORA ACTUALA Șl CARE II 
SINT PERSPECTIVELE ?

lată întrebările pe care le-am pus interlocu
torilor noștri, participant! la masa rotundă or
ganizată de ziarul „Sportul" : DANIEL LĂZARES- 
CU, secretar al F.R.F., MIRCEA RADULESCU și 
MARCEL PIGULEA - antrenori federali, DAN 
IONESCU — directorul Luceafărului, EUGEN 
CRISTEA — medicul centrului național de juniori.

cluburile lor. relevă Marcel Pl- 
gulea. Optică greșită, pentru că 
după stagiul efectuat la Luceafă
rul, șl in care se servesc intere
sele reprezentării internaționale, 
tinerii fotbaliști se Întorc la clu
burile lor, cu un plus de pregă
tire și experiență competițională. 
Lăcătuș, de -•••- 
Brașov, era

„Electroaparatajul" 
terenurilor de Instruire 

și plin de dragoste pentru sport 
al liceului Electroaparataj (di
rector : Radu Ene, director ad
junct : Ion Huse, secretar de 
partid : Alexandru Hirsescu), lă
murirea cluburilor șt părinților 
pentru a permite canaiaaților din 
țară să se mute la' uucurești, la 
Luceafărul, convinși ca odraslele 
lor se vor pregăti cum trebuie 
pentru viață și sport, precum și 
asigurarea condițiilor de instruire 
sportivă (antrenori, echipament, 
mingi). Nu am Inclus aict, in 
această ultimă categorie, terenu
rile de joc, pentru cd acest aspect 
deosebit de important — nu șt-a 
găsit pină acum rezolvarea, prac
tic, Luceafărul are pentru cete 
trei grupe de virstă (ÎS—16 ani, 
16—17 și 17—18), In jur de 50 de 
elevi-fotbaliști, doar un teren dtn 
pămint și iarbă, un altul cu zgură 
șl un atelier (cu zidul de rigoare). 
Ceea ce și obligă echipele Lucea
fărului să joace meciurile din 
campionat, programate pe teren 
propriu, In... deplasare".

Clnd algebra șl 
nu pot rezolva ecuația 

„Clnd s-a pornit la drum — 
deschide discuția Daniel Lăză
rescu —, In august 1978, țelurile 
Luceafărului erau clar definite i 
depistarea, instruirea șl lansarea 
celor mai talentați Juniori din 
întreaga țară In arena competițio
nală, prin intermediul campiona
tului intern Ir) lumea internațio
nală, acolo unde se vaitaeazd 
speranțele de azi pentai marea 
performanță de mtine. Simplu, 
nu 7 Dar cit de complicat tn 
practica de zl cu zi, pentru cd 
nu era vorba, pur și simplu, de 
punerea pe picioare a unui oare
care club de fotbal, ci de crearea 
unor multiple condiții pentru 
creșterea, formarea șt edu
carea unor tineri șt foarte tineri 
fotbaliști, adunați din patru zări 
șl avind comun, la început, doar 
dragostea pentru fotbal. Și ce-am 
rezolvat in prima instanță 7 Pro
blema școlarizării, a vieții coti
diene (cazare, masă), ambele cu 
ajutorul neprecupețit, comp&ent
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pildă, de la F.C.M. 
pînă mai ieri un

Antrenorii, medicul

„CUPA U.V.P.S.“ LA TALERE
La București, pe poligonul Tu

nari, s-a desfășurat .Cupa 
A.G.V.P.S.* la talere. Iată cite- 
v» dintre rezultatele înregistrate: 
■st.eet, seniori : 1. I. Tomah
(Steaua) 194 t, 2. S. Popa (Vlnă- 
torul Timișoara) 188 t ; juniori :
1. D. Gazetovici (Steaua) 139 t,
2. I. Maiornlc (Steaua) 132 t ; 
trap, seniori : 1. M. ISpașiu (O- 
limpia) 185 t, 2. V. Antonescu 
(Steaua) 183 t ; juniori : 1. E. 
Somoy (C.S.M. Bala Mare) 129 t, 
2. L. Mîndreanu (Steaua) 121 t. 
Federația de specialitate a orga
nizat la fiecare dintre aceste 
probe, și întreceri rezervate În
cepătorilor. S-au remarcat, prin
tre alții : A Voichiță, T. Voichi- 
ță, E. Zaltaria, L. Lazăr (trap), 
A. Balogh, F. Ionică, T. Bulucea, 
D. Jelmărean, S. Mișcuță (ske- 
et). Merită evidențiate la capito
lul descoperirii tinerelor talente 
secțiile de la Steaua, Olimpia, 
C.S.M. Baia Marc. Unirea Joița, 
C.S.M. Arad.

DASCĂLI DE AZI
— Consideri că ar fi fost mai 

ușor să lucrezi la un lot, de 
junioare să zicem ?

— Mai ușor da, dar nu Și 
mai bine. In fond, fiecare an
trenor trebuie să înceapă oda
tă și cu copiii și cred că este 
mai bine ca acest lucru să se 
intîmple la începutul, carierei 
de dascăl. Îmi face multă plă
cere să le învăț pe cele 20 de 
eleve ale mele — alese din pri
ma acțiune de selecție — no
țiunile de bază ale gimnasticii 
și sint foarte bucuroasă cînd 
văd că le reușește o rostogoli
re, un „pod“, o „sfoară", o 
roată laterală sau o săritură de 
la trambulină. In orice caz, 
vă asigur că nici eu și nici 
fetițele nu ne plictisim în cele 
două ore de antrenament zil
nic.

— Apropo, știm că aveți o 
fetiță...

— Da, desigur. Oana-Adria- 
na va împlini în curind tin 
an, dar departe de a mă îm
piedica in activitatea mea de 
antrenoare, fiica mea ne sti
mulează atit pe mine cit și pe 
Sorin (n. n. Cepoi), care conti
nuă încă activitatea competi
țională, pentru a ne pregăti 
mai bine, cu mai multă efi
ciență.

Deci, să-i urăm mult succes, 
la acest început de drum, tine
rei antrenoare Teodora Ungu- 
reanu — Cepoi pentru a da 
cit mai curind posibil o viitoa
re campioană de gimnastică.
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Echipa națională de Juniori— sau un club oarecare ?
„Cu toate acestea, consider șl eu 

că actuala formâ organizatorica co- 
respunde cerințelor, precizează Dan 
Ionescu, pentru câ dupâ un an de 
pregătire centralizată se Intră deja 
In pregătire pentru ediția curentă a 
campionatului european de |unlorl. Se 
ciștigă astfel timp, păstrindu-se conti
nuitatea, dar și ritmicitatea solicită
rilor competiționale, la nivelul Juni
orilor sau chiar In compania seniori
lor, Diviziile „C* șl

„Eu aș vrea să nuanțez, totuși, 
acest răspuns — Intervine Mircea Ră-

dulescu. Pentru câ furați, probabil, 
de sarcinile de zi cu zi, 
tivele imediate, ______  .
rile, și astfel se uita câ Luceafârul 
nu este un club oarecare, suspendat 

-intre douâ eșaloane divizionare, ci 
un centru național de pregâtire șl 
lansare a viitorilor fotbaliști interna* 
ționali, cu pretenții nu numai la re
zultate, ci și la premisele lor esen
țiale, care de cele mal multe ori 
tint elementare, ca de pildâ terenu
rile...’.

de obiec
te confunda pinnu

Și totuși munca antrenorilor ?
„Ceea ce nu înseamnă ca tre

buie să punem rezultatele stane 
— șl nu mă refer numai la cele 
înscrise pe tabela de marcaj ia 
un meci sau altul, cl șl la pro
ductivitatea Luceafărului pe pia
nul formării unor tineri fotbaliști 
competitivi — pe seama acestor 
deficiente, afli mă Daniel Lăză- 
rescu. Nu putem fi mulțumiți, In 
primul rlnd, de randamentul ce
lor cinci antrenori : C. Toma, A. 
Măndoiu, D. Lică, Al. Lazăr, N. 
Bellzna, instruirea dovedinau-se, 
eu deosebire In ultima penoaaa, 
necorespunzătoare. Dar nici 
producția centrelor de copil 
juniori (peste S0 la număr) 
a cluburilor sportive școlare 
stăm bine, empirismul rund
care, din păcate, mal are o lar
gă circulație in acest perimetru. 
Chiar dacă îndrumările federa-

CU
I» 

sau 
nu 
cei

țiel, privind metodica selecției șl 
pregătirii, se află la Indemlna 
celor care muncesc in acest do
meniu*.

„Realitatea este că de prea pu
ține ori antrenorii care lucrează 
eu copiii șl juniorii se consuna 
cu medicii șl din această cauză 
vtrsta de pe buletin nu cores
punde întotdeauna cu cea dioio- 
glcă“, opinează Eugen cnstea. 
Unii copil de 15 ani au capaci
tatea celor de 17, iar alții, In 
schimb, slnt abia Ia începutul 
pubertății. Performanța trebuie 
clădită pas cu pas cu cei care, 
evident, slnt mal răsărițl*.

„Din păcate, ne mai mtnnim 
șl cu antrenori care, am inte
rese Înguste, egoiste, nevazmd 
dincolo de curtea ogrăzii lor, 
ascund tineri talentați, crezmd 
că astfel Ișl fac datoria față de

ȘTIRI...ȘTIRI...
• PENTRU MECIUL IUGOSLA

VIA „B* — ROMANIA „B“, pro
gramat milne la Virseț, revan
șa partidei de la Alba Iulia, C. 
Drăgușin șl C. Ardeleanu au al
cătuit, cu aprobarea Colegiului 
Central al antrenorilor șl a Bi
roului Ieder i, următorul lot t 
Cavai, Ducadam — portari, M. 
Zamfir, Zare, Naghl, Nicolae, 
Ungureanu — fundași, Petcu, 
Nicșa, Custov, Vlătănescu — mij
locași, CIrț“i Șolman, Clmpeanu 
II, lamandi, Văetuș — înaintași.

• UN MARCAJ NOU PE TE
RENURILE DE JOC. Federația 
română de fotbal a trimis o cir
culară tuturor cluburilor șl aso
ciațiilor sportive din țară, pro
prietare de terenuri, prin care 
acestea slnt Înștiințate asupra

ADNINISTPAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORNEAZA
UN SUCCES PERMANENT LA 

INDEMINA TUTUROR : 
LOZ IN PLIC

Tragerea obișnuit» Pronoexpres 
de astăzi, 12 mal 1982, se televi
zează In direct lnceplnd de la ora 
17,40.

ȘTIRI... ȘTIRI...
noului marcaj care se cere efec
tuat In preajma sfertului de cerc 
unde se execută loviturile de la 
colț. Astfel, la fiecare colț al 
terenului, se va trasa in direcția 
porții, în exteriorul liniei de 
poartă, la distanță de 9,li m. de 
la arcul de cerc, o linie lungă 
de 0,50 m. șl lată de 0,12 m. 
perpendiculară pe linia porții, la 
distanța de 0,50 m. de linia porții. 
Măsura 
gurarea 
viturile 
cărllor

• celente, 
International Board.

a fost luată pentru asi- 
dlstanței de 8,15 m. la lo
de la colț, In urma lncer- 
făcute, cu rezultate ex- 
de F.I.F.A. $1 avizată de

• PROGRESUL-VULCAN —DI
NAMO VICTORIA 3—3 (1—2).
Partida s-a disputat sîmbătă și 
s-a Încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 3—3. Au marcat : Țevi 
(2) șl Stănescu (autogol) pentru 
Progresul-Vulcan, respectiv, 
culciolu (2) și Ciocănete.

Ni-

DI-
Au

aflate 
11 se 
de a 
1300“ 

cfștlguri In bani

La seriile de Loz In plic 
în vînzare, particlpanților 
oferă posibilități multiple 
obține autoturisme „Dacia 
și „Trabant 601 
de 50.000, 20.000, <10.000, 5.000, 2.000 
lei etc. Agențiile Loto-Pronosport, 
vlnzătoril volanți, unitățile din 
comerț, cooperația de consum și 
oficiile poștale din întreaga țară 
vă stau zilnic la dispoziție pen
tru a încerca să vă numărați și 
dv. printre marii cîștigători.

ClȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 9 MAI 1982

(12i
25% a

2 (11
100% a

rezultate) : 
13.189 lei ;

rezultate) :
1.596 lei și 
399 lei ;
rezultate) :

• DINAMO BUCUREȘTI — 
NAMO VICTORIA 2—2 (1—2). 
Înscris : Dumitrescu și Cuda pen
tru divizionara „A“, respectiv, 
Ciornoavă (2). Dinamo București 
a folosit formația : Eftimescu — 
Bumbescu, Dinu, Dumitrescu, I. 
Marin, Ivan, Cuda, Iordache, Stre- 
die, D. Georgescu Mărginean. 
(N. TOKACEK — coresp.).

Categoria
15 variante

Categoria
20 variante
515 variante 25% a

Categoria 3 (10
303 variante 100% a 194 lei și 
6.128 variante 25% a 49 lei.

• F.C.M. BRASOV — F.C. AR
GEȘ 1—0 (1—0). Profltlnd de În
treruperea campionatului, cele 
două divizionare „A" au susținut 
o partidă de verificare. Intilnlrea 
s-a disputat pe stadionul „Tine
retului" din Brașov, gazdele 
ținînd victoria cu 1—0 prin 
iul marcat de Gherghe (min. 
(C. GRUIA — coresp.).

ob- 
go- 
35).

„Apropo do 
nozorii ____  ______ ____
l.scu —, aici cred că m otla cheia 
- problemei s cunoaștem prea puțin, 
nai, cei care ne ocupăm de „schim
bul de mîine“ al fotbalului româ
nesc, despre grupele mici. Mal sini 
mulțl antrer-tri de la acest eșalon 
core minimalizează aportul medicinii 
la definirea profilului de perspectivă, 
la particularizarea canaiaatuiut Io 
selecție. De aceea se mențin mult 
timp non-valorile și sint alungați 
pripit cel care ar merita increaere. 
Avem încă lipsuri serioase p. pla
nul informării (mai sint 
care nu se interesează deloc 
evoluează la noi juniorii
de ei I), chjar dacă pe hirtie sis
temul de selecție (două etape : in

acest aspect al prog- 
rejc ideea Mirceo Rădu-

antrenori 
cum 

depistați

Pi- 
re- 
un 
de 

din

Cine a intrat cu ghiozdanul pe poarta Luceafărului ?
generațiilor pe cei care s-au ais- 
tins : U.E.F.A. 1961 — ivițu, ta
van, Suciu, Pop : U.E.F.A. ’62 — 
Alexa, Lovaș, Matei, Vtscreanu, 
Tătăran, C Iile, Neamc, Ga bor, 
Flșlc, Bolba (cea mai productivă, 
după cum se vede, cea a „can
gurilor") ; U.E.F.A. ’63 — Gir- 
joabi, Eduard, Baltnt. stoica IU, 
Hanghluc, Sertov, uarica ; 
U.E.F.A. ’«4 (cea actuală) — Mi- 
rea, Belodedici, o. Popescu, 
Preda”.

„Așadar, conchide In acest sens 
Dan Ionescu —, prin prisma echi
pei reprezentative de seniori, in 
fond cea ca'e ne interesează In 
ultimă instanță, actualti titulari, 
Rednic și Gabor, au aeoutat In 
arena internațională prin interme
diul echipelor Luceafărul, iar Ba- 
lint, Suciu și Ralea, alți foști 
elevi ai centrului nostru, bat și 
el la porțile ittulartzării. Deci, 
„noul val“ nu poate ți desprins 
de „experiența Luceafărului".

★
Departe de a fi un scop în sine, „experimentul" Luceafărul

„Cum s-a tntimplat, de fapt, 
cu generația '82 — precizează
Daniel Lăzărescu, pentru ca, in 
rest, realitatea ne dezminte, nu-t 
așa, doctore, căci dumneata at 
vegheat toate generațiile acestor 
ani 7".

„Cam așa este — răspunde Eu
gen Crlstea. Copilul care vine la 
noț constituie încă o necunoscută 
ca viitor performer. Ne gntaam 
după haremuri, care au ta oaza ob
servații pe sertt, dar nu intră 
fiecare candidat Intr-un pat al 
lui Procust. Criteriile biologice 
devin operante abia la grupa 
mare, la cel de 17—18 ani. Unii 
rămln mici, de pilda, deși erau 
cap de coloană cina au venit, 
iar alții se lungesc peste noapte. 
Cit despre cei care au intrat pe 
poarta Luceafărului In acești ani ‘ . ....... cu gniozaanul

_ cărți șl dorinți de reall- 
ca fotbaliști, ia 1 septem- 
să-l reținem din curgerea

★

de la înființare, 
plin de cărți (' 
zare 
brie,

★
nu poate da rezultatele scontate în afara principiului vaselor co
municante : cu cit va fi mai rodnică colaborarea cu centrele de 
copii și juniori, cu cluburile divizionare și cele sportive școla
re ,de pe întreg teritoriul tării, cu atit „producția" Luceafărului 
va beneficia de o mai bogată „materie primă" ; și cu cit tehni
cienii chemați să se ocupe de Instruirea tinerelor talente recru
tate la Luceafărul o vor face la parametrii înaltei performanțe, 
cu atit mai competitivi vor ajunge tinerii jucători, în competițiile 
interne, odată reîntorși acasă, și, mal ales, în confruntările inter
naționale, ca reprezentanți de nădejde ai fotbalului românesc.
• Dacă la primii pași ai experimentului forul de resort a 

simțit nevoia colaborării cu antrenori experimentați în creșterea 
tineretului (N. Gorgorin, Tr. Ionescu, C. Teașcă, I. Kliigc), fapt 
deosebit de pozitiv, de ce această 
externi nu s-ar permanentiza, cu 
locutorii au subliniat semnul de 
asupra vîrstei optime de selecție 
ani ?)
• Un obiectiv imediat : îmbunătățirea procesului de

In primul rlnd pe baza unei cunoașteri aprofundate a candida- 
ților la marea performanță (atenție sporită grupelor mici și, mai 
ales, prognozei) ; ca metodă de lucru, solicitarea ritmică prin 
angrenarea competițională nu este suficientă, ea se cere imperios 
completată cu acumulările in timp, rezultate din serioase și co
tidiene exerciții, sub o îndrumare competentă. Saltul valoric al 
individualităților trebuie urmărit atent și pregătit cu grijă, pentru 
că SCOPUL PRINCIPAL AL LUCEAFĂRULUI ESTE SĂ CREAS
CĂ ȘI SA AFIRME JUCĂTORI CU PERSONALITATE, COMPE
TITIVI PE PLAN INTERNAȚIONAL, ȘI NU SA ACTIVEZE 1N 
VIRTUTEA INERȚIEI, SUB PARAVANUL UNOR CAMPIO
NATE INTERNE.

metodă de lucru cu colaboratori 
atit mai mult cu cit toți inter- 
întrebare care mai

(nu e, oare prematur
persistă 

la 14—15

pregătire,

Masă rotundă realizată de 
Paul SLĂVESCU

AZI, PRIMA Zl A
Astăzi se va desfășura la Ti

mișoara primul cuplaj din ca- 
driil turneului internațional 
dotat cu „Trofeul Timișoara".

Pe stadionul „1 Mai". înce- 
pind de la ora 16,30, vor e- 
volua echipele Real Valladolid 
(anunțată în 
că va înlocui 
celona) și F. 
ca apoi, de 
se dispute meciul Vojvodina 
Novisad — Politehnica Timi
soara. Mîine. la aceleași ore,

se vor desfășura partidele Voj- 
vodina Novisad — F. C. Bihor 
$i Real Valladolid — Politeh
nica Timișoara.

ultimul moment 
pe Espanol Bar- 
C, Bihor, pentru 
la ora 18,15, să

CONFERINȚA ARBITRILOR 
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE, 
eepînd de astăzi șl plnă 
bâtă va avea loc. ia 
șovia, Conferința arbitrilor 
țările socialiste, Ia care vor 
ticipa și Francisc Coloși,

In- 
sim- 
var- 

dln 
par- 

_____ pre
ședintele Colegiului central al ar
bitrilor din țara noastră, și tinărul 
cavaler al fluierului Alexandru 
Mustăcea.



Corespondență din Rosario trei recorduri CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
MONDIALE (Urmare din pag I)

LA HALTERE

Andone — incert Q Meciul se va disputa astă 
seară, la ora 21, ora locală (joi, la 3 dimineața 

României)
ora

ROSARIO, 11 (prin telex).
Sosită, luni seara tirziu, la 

hotelul Riviera, din Rosario, 
echipa de fotbal a României, 
după o odihnă îndelungă, în 
urma, călătoriei obositoare, a 
făcut marți dimineața o pregă
tire fizică și un ușor antrena
ment de acomodare cu balo
nul. Perioada de aclimatizare 
cu noul fus orar (între Bucu
rești si Rosario fiind de 6 ore 
diferență) este dificilă, totuși 
jucătorii români au părut des
tinși la antrenament.

Echipa este în atenția presei 
și televiziunii, dar și a iubito
rilor locali de fotbal, care sînt 
foarte interesați de acest joc 
amical Argentina — România, 
de miercuri seara, la ora 21, 
ora locală (joi, ora 3 dimineața, 
ora Bucureștiului), întrucît se 
pare că antrenorul Cesar Me- 
notti s-a fixat asupra forma
ției pe care o va prezenta la 
campionatul mondial din Spa
nia. Dovadă că el va folosi, 
pentru prima oară, aceeași for
mație în două meciuri de pre
gătire cu alte reprezentative

Astăzi, la Istanbul

GALATASARAY-STEAUA
IN „CUPA BALCANICA"

„Cupa balcanică" inlcrclu- 
buri — iată o competiție care 
a intrat în al treilea deceniu 
de existență ! Inițiată în 1961, 
întrecerea aduce la start. an 
de an, echipe de valoare din 
Albania, Bulgaria. Grecia, Iugo
slavia, România și Turcia. 
Fotbalul românesc a dominat 
competiția în primii ani de e- 
xistență ai acesteia, cîștigîn- 
d-o de trei ori în patru ani 
prin Steagul roșu Brașov (în 
ediția 1961—63) și Rapid Bucu
rești (edițiile 1964—65 și 1965— 
66), și a revenit în prim-pla- 
nul competiției prin Sportul 
studențesc, care, finalistă în e- 
diția 1975—76, a cucerit trofeul 
în 1978—79, întrecînd în finală 
pe N. K. Rijeka (Iugoslavia). 
Printre finaliste s-a mai 
rat și Jiul Petroșani 
1977—78).

Anul acesta, o nouă 
românească va debuta în 
balcanică" intercluburi. 
vorba de „lT’-le bucurcștean 
Steaua, al cărui meci inaugural 
se va disputa azi, Ia Istanbul, 
unde va întîlni pe binecunos
cuta Galatasaray, una dintro 
cele mai bune formații din 
Turcia, în repetate rînduri 
campioană a țării.

După Steagul roșu, Rapid, 
F. C. (Farul) Constanța, Spor
tul studențesc, Jiul, Dinamo 
București, U.T.A., Universitatea 
Craiova, A.S.A. Tg. Mureș și 
Sport Club Bacău, Steaua este 
cea de-a 11-a echipă din 
România participantă la aceas
tă competiție, ajunsă la a 21-a 
ediție.

echi- 
din 

meciul cu Bulgaria, disputat la 
5 mai și cîștigat cu 2—1, cu- 
prinzînd pe celebrii Kempes, 
Ardiles, Pasarella, Filiol și, de
sigur, cel mai valoros fotbalist 
din lume in acest moment, Ma
radona. Iată, prin urmare, ceea 
ce stîrnește un deosebit inte
res al spectatorilor, care vor 
fi prezenți în număr mare pe 
stadionul Central din Rosario 
(45 000 de locuri), chiar 
este vorba de o partidă 
cală, de pregătire.

• în lotul român s-a ivit 
disponibilitate de ultim 
ment, care nu se știe dacă va 
fi rezolvată pînă la ora meciu
lui. Jucătorul Andone are o 
infecție la piciorul sting. Se 
fac eforturi pentru recuperarea 
lui.

Antrenorul Mircea Lucescu a 
anunțat formația în funcție de 
utilizarea lui Andone. în caz 
că acesta nu va juca, echipa 
României va folosi o nouă for
mulă la mijlocul terenului.

Dar iată cele două formații 
probabile care vor fi față în 
față la cea de a 3-a intîlnire 
dintre echipele naționale ar- 
gentiniană și română (2—1 în 
1974 și 2—0 în 1976) :

ARGENTINA : Filiol — 
guin, Galvan, Pasarella, 
rantini — Ardiles, Gallego, 
radona — Valdano, Diaz, Kem
pes.

ROMANIA : Moraru — Red- 
nic, Bbloni (Iorgulescu), Ior- 
gulescu (Andone). Bogdan — 
Țicleanu, Augustin (Bbloni), 
Klein — Bălăci, Cămătaru, Ga
bor.

naționale. Miercuri seara, 
pa Argentinei va fi cea

dacă 
ami

ci in- 
mo-

Ol- 
Ta- 
Ma-

numâ- 
(ediția
echipă 
„Cupa 

Este

„Cupa Mondială" la haltere 
a revenit lui Ianko Rusev (Bul
garia), care, în concursul in
ternațional de la Varna, a ob
ținut un nou record mondial 
la cat. semimijlocie : 206,5 kg 
la „aruncat". Alte două recor
duri ale lumii au fost îmbu
nătățite de sportivii bulgari : 
cat. muscă — Agiev 250 kg ; 
cat. semigrea — Blagoev 187,5 
kg la „smuls". Printre concu- 
renții din 14 țări s-au aflat și 
cîțiva halterofili români. Iată 
rezultatele obținute de ei : V. 
Groapă locul 5 la cat. grea- 
ușoară cu 357,5 kg, 202,5 kg la 
„aruncat" — record național ; 
cat. cocoș : 7. Ilie Marin 212,5 
kg ; cat. supergrea : 6. Ț. Popa 
350 kg ; pe locurile 10 și 11 la 
cat. grea-ușoară : D. Șuteu și 
V. Nicu cu 322,5 kg și, res
pectiv, 320 kg.

căruia a pierdut la puncte cu 
o decizie de 5—0, dar trebuie 
precizat că sportivul român a 
fost aplaudat la scenă deschisă 
pentru replica curajoasă oferi
tă principalului favorit al ca
tegoriei.

După partida dintre Georgică 
Donici și Vladimir Skin 
(U.R.S.S.), gala nu a putut fi 
reluată timp de 20 de minu
te din cauza protestelor ve
hemente ale celor 5.000 de spec
tatori, care au dezaprobat hotă- 
rîrea juriului de a-1 da cîș- 
tigător (cu 3—2) pe V. Skin. 
Georgică Donici a atacat din 
primul minut. El l-a surprins 
extrem de eficace pe Skin care, 
sub rafalele românului, nu a 
făcut altceva decit să fugă, să 
tină, să obstrucționeze. Ca ' o 
încununare a celor de mai sus. 
în ultimul minut al partidei, 
cînd Skin abia se mai ținea 
în picioare, Georgică Donici 
l-a trimis la podea și a fost

SUCCESE ÂEE CANOTOARELOR

în cadrul „Regatei Tata", ia 
care au luat startul echipaje 
din 8 țări, canotoarele românce 
au avut o evoluție bună, cu
cerind victoria în cinci probe, 
în finalele rezervate junioare
lor, pe primul loc s-au clasat 
schiturile de 2 vîsle (Năstaca 
Iureca, Elisabeta Oleniuc)

4:12,00 și 4+1 
dea, Carolina 
lure ca,

ROMANCE

vîsle (Ioana Ba- 
Matei, Năstaca 

Elisabeta Oleniuc + 
Cristina Dinu) 3:25,5. La se
nioare au trecut primele linia 
de sosire ambarcațiile de sim
plu (Mariana Trașcă) 4:01,2, 
2 visle (Jeana Mieilă, Mariana 
Trașcă) 3:39.8 și 8+1 3:28,0,

SPORTIVII NOȘTRI PARTICIPA
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
Ieri dimineață, echipa de 

judo a țârii noastre a plecat 
spre Rostock (R. D. Germană),

SVETLANA KITICI (Iugoslavia)

„ȘTIM SA VALORIFICAM EXACT
SPIRITUL DE ECHIPA AL HANDBALULUI"

Svetlana Kitici, vedetă a handbalului feminin iugoslav, una dintre 
cele mai tehnice jucătoare, dar și una dintre cele mai... frumoase (la 
multe competiții Kitici a primit trofeul de „Miss"), a evoluat de d- 
teva ori in țara noastră, ultima oară fiind prezentă la Brașov, etnd 
echipa sa de club, Radnicki Belgrad, a intilnit pe Rulmentul.

— Credeți că „școala" iugoslavă 
de handbal diferă de 
nească ?

— Nu, in măsura m care, con
form regulamentului, -------- 
același sport. Altfel, după opinia 
mea, diferă. In ceea ce privește 
tehnica individuală, româncele, 
cred eu — șl am in vedere m 
primul rlnd echipa reprezentativă 
—, sînt excelente. Noi, Iugosla
vele, la o coti a tehnicității pu
țin mal scăzută, ne „descurcam" 
mai bine pentru că știm să valorifi
căm exact spiritul de echipă al 
handbalului. Este un lucru joarte 
important. Poate că in aceasta re
zidă situarea mal către virj a 
echipei Iugoslaviei. Și, adaug, o 
mai mare putere de a ne „oate".

— Cum apreeiațl noile modifi
cări âle regulamentului de hand
bal ?

— Este un lucru bun faptul că, 
in teorie (pentru că in practică

cea roma-

practicam

ele se intllnesc destui de frec
vent) duritățile sini sancționate. 
In ultimi instanță, insa, arbitrii 
decid soarta unui meci. ------ -
fac in mod corect — jt 
mai multe ori așa se 
— merită laude. Dar nu 
ține cazurile cind „cet 
negru" strică efectiv o r-.____
Sigur, datoria noastre este sa ju
căm, nu si-i judecăm pe aroitri. 
Oricum, insă, asupra acestui as
pect federația internațională 
putea să mai reflecteze.

— V-ațl gîndit ce veți tace 
abandonarea handbalului 7

— știu exact. Voi face puott- 
cistică și gazetărie sportiva. MS 
pregătesc de pe acum ta o facul
tate de profil din Belgrad. Este 
o profesiune care ma pasionează, 
și cred că, cel puțin in privința 
handbalului, voi fi priceputa...

Ion GAVRILESCU

cina o 
cie cele 
tntimpid 
sînt pu- 
ciot in 
parnaa.

ar
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TELEX & TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Nou record al 

R. D. Germane, la Berlin: Detlef 
Michel 94,52 m la suliță.

BASCHET. 0 La Vilnius, selec
ționata locală a întrecut echipa 
Columbiei cu 86—67 (40—31).

BOX 0 Campionul mondial Ray 
„Sugar" Leonard a suportat o in
tervenția chirurgicală dificilă pen
tru desprinderea retinei și se 
speră ca el să-și recapete în ma
re parte acuitatea vizuală.

GIMNASTICA 0 Concursul in
ternațional de la Sofia, la „rltml- 
că-modernă“, a fost cîștigat de 
Lili Ignatova (Bulgaria) cu 38,30 
p, înaintea compatrioatei sale A- 
nelia Ralenkova (38,20 p). cam
pioana mondială, și a lui Ken Ion 
Nan (R.P.D. Coreeană) cu 37,80 p.

HANDBAL 0 Competiția femi
nină pentru C.C.E. a fost câști
gată de Vasas Budapesta : 29—19 
(13—8) cu Radnicki Belgrad (în 
meciul tur Scorul a. fost 21—21!).

ÎNOT 0 ..Triunghiularul" d.- 
înot de la Blackpool : Anglia 217 
p. Olanda 177 p și Italia 163 p. 
Cîtcva rezultate : femei : 400 m 
liber — Wlllmct (A) 4:12,72, 100 
m spate — De Rover (O) 1:05 27, 
100 m liber — Croft (A) 57,14 -

bărbați : 200 m liber — Kroes
(O) 1:55,58. 200 ni bras — Moor
house (A) 2:24,47, 200 m mixt — 
Franceschi (I) 2:08,10.

BERLIN, 11 (Agerpres). 
In cadrul concursului de 
canotaj de la Potsdam, 
reprezentantele clubului 
Steaua au obținut două 
victorii : la senif simplu — 
500 m prin Ioana Dinescu 
(2:08,8) și la dublu vîsle 
prin Ioana Dinescu — A- 
nișoara Voican (1:58,6).

a C.E., la Liubliana, Iugoslavia 
a fost întrecută de Suedia cu 
17—9 (7—9).

ȘAH 0 In turneul de la Bu- 
gonjo (Iugoslavia), după 3 runde 
conduc Gări 
Polugaevskl 
Petrosian 2 
Andersson, 
cu 1,5 p

TENIS © 
Dilsseldorf,

Kasparov și Lev 
cu 2,5 p, urmați de 
p. Larsen, Timman, 
Spasski șl Najdorf

MOTOCICLISM 0 La Nogaro 
a avut loc „Marele Premiu" al 
Franței contînd pentru C.M. de 
viteză. La clasa 500 cmc, elveția
nul Michel Frutschi („Sanvene- 
ro“) a cîștigat cu o medie orară 
de 130,513 km. Alți ciștigâtori : 
.clasa 125 cmc : Claude Scllni
(Franța) ; clas i 2.70 cmc : Jean 
Louis Tournadre (Franța) ; clasa 
350 cmc : Jean Francois Balde 
(Franța).

RUGBY O tn cadrul grupei „C“

„Cupa mondială", la 
. a fost cîștigată de 

echipa S.U.A., 2—1 în ■ finala cu 
Australia : Gene Mayer — War
wick 7—6, 6—2, Teltscher — Mc
Namara 6—4, 7—6, Mayer, Sher
wood — McNamara. Edmondson 
1—6, 2—6 0 In finală la Perugia, 
Chris Evert-Lloyd — Hana 
Mandlikova 6—0. 6—3 (în semifi
nale : Evert — Bonder 6—2, 6—4. 
Mandlikova — B..T. King 3—6,
6—1, 6—3).

VOLEI 0 Echipa R. D. Ger
mane a cîștigat turneul masculin 
de la Ruzemberok, urmată de 
Cuba și Cehoslovacia.

YACHTING 0 C.M. clasa 5,5 la 
Leman, regate a 3-a a fost cîș-

■ tigată de elvețianul Philippe 
Durr care este lider al competi
ției.

R'„;aocțtc #rrcțte i roo 79778 #ucwreștî
Gentry <trâ roîotp • ab-nn^^nfe arin «LEXJM

pentru a participa la campio
natele europene. Au făcut de
plasarea sportivii Arpad Szabo 
(categoria superușoară), Con
stantin Niculac (semiușoară), 
Mircea Frățică (semimijlocie), 
Mihalache Toma (mijlocie), 
Pavel Drăgoi (semigrea) și Mi
hai Cioc (grea). Ei sînt înso
țiți de antrenorii Iacob Codrea 
și Dorin Gavra, de medicul lo
tului Constantin Gaiu si de 
arbitrul internațional Mihai 
Platon.

Competiția începe mîine și 
se va încheia duminică seara.

numărat. Cu toate acestea, trei 
arbitri incompetenți sau rău 
intenționați, Moosman (Aus
tria). Vega (Ecuador) și Sian 
(Singapore), au dictat elimina
rea din competiție a adevăratu
lui cîștigător.

Dintre cei 44 de arbitri-ju- 
decători prezenți aici, 17 au 
fost deja suspendați de comi
sia AIBA și chiar dacă și cei 
trei vor avea aceeași soartă pe 
noi nu ne satisface cu nimic.

La categoria supergrea, Petar 
Stoimenov (Bulgaria) l-a între
cut la puncte (5—0) pe Teodor 
Pir joi (România).

ALTE REZULTATE : muscă S 
Juri Alexandrov (URSS) b.p. 
(5—0) Ljubise Simici (Iugosla
via), 
b.p. 
ria), 
b.p. 
ban 
Gray 
Nurkazov 
Shadrach
b.p. (5—0) Jaroslav Polak (Ce
hoslovacia), Dong Kil Kim (Co
reea de Sud) b.p. (4—1) AU 
Cukur (Turcia) ; mijlocie mică: 
Alexander Koskin (URSS) b.p. 
(5—0) Kalongo Bolemi (Zair), 
Tom Corr (Irlanda) b.p. (3—2) 
Miroslav Kuzma (Polonia).

O mare surpriză : F. Damiani 
(Italia) b.p. (5—0) T. Stevenson 
(Cuba).

Jesus Pool (Venezuela) 
(3—2) Joe Orewa (Nige- 
Michael Collins (SUA) 

(3—2) ? ! Omar Santieste- 
(Cuba) ; pană : Bernhard 

(SITA) b. ‘ 
(URSS) ;

Odhiambo
ab. 3 Serik 

ușoară : 
(Suedia)

„CURSA PĂCII“
PRAGA, 11 (Agerpres). — uea 

de--a 35-a ediție a competiției ci
cliste internaționale —- „vursn 
PAcii“ a continuat marți cu eta* 
pa a doua : Hradec Kralove — 
Olomouc, disputată pe un traseu 
muntos și încheiată cu vie ,’ia 
rutierului sovietic Kino 
cronometrat pe 
km cu timpul 
locul doi, la 4 
Thomas Barth 
cicliștii români 
plutonul fruntaș 
ției. Constantin 
ani), clasat pe 
secunde față 
Mircea Romașcanu s-a anat in 
plutonul al doilea la 1:52, în 
timp ce Traian Sirbu, Constantin 
Căruțașu și Cornel Ni colac au 
sosit cu o întîrziere de peste S 
minute.

In clasamentul general indivi
dual conduce Thomas Barth 
(R. D. Germană). constantin 
Paraschiv ocupă locul 12 La 
32 s ; iar Mircea Romașcanu lo
cul 16, la 2:09. Clasamentul ge
neral pe echipe după două eta
pe : 1. R. D. Germana ; 2. 
slovacia la 11 s ; 3. U.R.S.S. 
30 s ; 4. Bulgaria Ia 2:30 ; 
Polonia la 2:33 ; 6. 
9:43 etc.

Astăzi se desfășoară etapa 
3-a : Olomouc — Duonica

CU V1C 
Kino ____

distanța de 14t 
de 3h 21:36. Pe 
secunde, a sosit 
(R.D.G.). Dintre 
s-a menținut în 
mezinul forma*
Parascniv (21 
locul 10, La T 

de învingător.

Ceho- 
la 

ia A ;ov ; 5.
România la

a

ASTÂ-SEARĂ. FINALA
„CUPEI CUPELOR"

Shilton (portari) ; Anderson, 
Neal, Martin (fundași) ; Rob
son, Brooking, Coopell, McDer
mott (mijlocași) ;Keegan, Fran
cis, Mariner, Woodcock, Bar
nes și Armstrong (atacanți).e- 

va
Astă-seară, la Barcelona, c _ -----------------

întîlni pe stadionul „Nou Camp 
(unde se va inaugura turneul 

al

chipa F. BARCELONA
ALTE REZULTATE

C.M. cu meciul Ar- 
— Belgia), in finala 
cupelor", pe STAN- 

cam-

final 
gen tina 
„Cupei cupelor", pe 
DARD LIEGE, actuala 
pioană a Belgiei. în semifina
le, Barcelona a eliminat pe 
Tottenham cu 1—1 (în depla
sare) și 
Liege pe 
ținătoarea 
1—0.

1—0, iar Standard 
Dinamo Tbilisi (de- 
trofeului) cu 1—0,

LOTURI PENTRU C.M.
• Antrenorul reprezentativei 

Spaniei, Jose Emilio Santama
ria, a comunicat o primă listă 
a celor 22 de jucători pentru 
C.M., sub rezerva unor înlo
cuiri 
Se remarcă 
doi portari, 
nito, absent 
din echipa . .
și grupul masiv al jucătorilor 
de la formația campioană, 
Real Sociedad — 6. Iată lotul : 
portari — Arconada, 
chea ; fundași — 
Tendillo, Alesanco, 
Urquiaga, Maceda, 
mijlocași — Alonso, 
Zamora, Quique, Sanchez, Joa
quin ; atacanți — Juanito, Sa- 
trustegui, Lopez-Ufarte, Sati
ra, Uralde, Santillana, Quini.
• Antrenorul echipei Angliei. 

Ron Greenwood, a făcut cu
noscută lista celor 40 de ju
cători din care va fi alcătuit 
lotul pentru apropiatul turneu 
final al C.M. Printre cei se
lecționați se află CIcmcncc.

• Finala „Cupei Cehoslova
ciei" : Slovan Bratislava — 
Bohemians Praga 4—2 (după 
loviturile de la 11 m). După 
90 de minute și prelungiri, sco
rul fusese 0—0.
• în „Cupa Europei Centra

le" : T. F, Vitkovicc — Szom- 
bathely 6—1 (2—0).
• Meciuri amicale de ju

niori : La Trencin (jucători 
pînă la 16 ani) : Cehoslovacia 
— U.R.S.S. 2—3 (2—1) ; Polo
nia — R. D. Germană (echipa 
de juniori mari) 1—1 (1—0).

CAMPIONATE
sub rezerva
în cazul accidentărilor, 

prezența a numai 
revenirea lui Jua- 
mai multă vreme 
națională, precum

Urriticoe- 
Camacho. 
Gordillo, 

Jimenez : 
Gallego.

R. D. GERMANA (et. a 23-a) î
Dynamo Berlin (virtuală campi
oană) — F.C. Magdeburg 4—o ; 
F.C. Karl Marx Stadt — Aue 
0—o ; Erfurt — Jena 1—0 ; Vor- 
warts — Schkopau 6—0 ; Rostock 
— Zwickau 4—2 ; Lokomotive 
Leipzig — Cottbus 4—0 ; Halle — 
Dynamo Dresda 0—0. Clasament : 
1. Dynamo Berlin — 37 p ; 2.
Lokomotive Leipzig — 30 p ; 3. 
Jena — 30 p.

S. U.A. ; CANADA. Campiona
tul Ligii Nord-Amerlcane a de
butat cu numai 14 formații (10 
din S.U.A. șl 4 canadiene), față 
de 24 în 1980 și 21 în sezonul 
trecut. Această reducere a nu
mărului echipelor este urmarea 
dificultăților financiare prin care 
trec unele cluburi (7 dintre a- 
cestea, printre care cele din Los 
Angeles, Dallas șl Washington, 
au fost desființate). Au fost a- 
duse o serie de modificări regu
lamentului de desfășurare, prin
tre care limitarea numărului ju
cătorilor străini și revenirea la 
regulile oficiale de joc.
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