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In spiritul vibrantului Mesaj

Campionatele 
mondiale 
de box

Viorel Ioana — astăzi și Constantin Tifoiu — mi ine in semifinale
MtîNCHEN, 12 (prin telefon). 

Marți noaptea tirziu, la „Olym- 
piahalle" din localitate, s-au 
încheiat sferturile de finală ale 
campionatelor mondiale dc 
box. Odată cu absolvirea aces
tui greu examen, 48 de pugi- 
liști din 19 țări au promovat 
în rîndul semifinaliștilor, avînd 
asigurate, de pe acum, meda
liile de bronz ale întrecerilor. 
Desigur, în următoarele trei 
reuniuni (2 semifinale și una 
finală), fiecare competitor poa
te aspira la urcarea pe o 
treaptă și mai înalta a podiu
mului de premiere.

îmbucurător este faptul că 
printre cel care au avut acces la 
această fază superioară a cam
pionatelor mondiale se află și 
(fesi boxeri români : Constan- 
•n Tifoiu (muscă) și Viorel 

Ioana (semiușoară). Dar și alți 
doi. Ion Stan (pană) și Geor- 
gică Donici (semigrea) — du
pă modul cum au luptat în 
sferturi —, ar fi trebuit să se 
afle în aceeași situație, dacă 
nu ar fi intervenit incorecti
tudinea unor arbltri-judecătorl 
care l-au eliminat pe nedrept 
din competiție.

Pentru calilicarca Daschctbaliștilor la C.E.

UNITATEA ȘI DISCIPLINA, 
CONDIȚII DECISIVE!

La Balcaniada de baschet se
niori, desfășurată la Istanbul, 
echipa țării noastre s-a clasat 
pe locul 4, fiind învinsă de 
selecționatele Iugoslaviei, Tur
ciei și Bulgariei și obținind 
un singur succes, asupra re
prezentativei Greciei. Față de 
anul trecut (in luna decem
brie, la Sofia), baschetbaliștii 
români s-au clasat tot pe lo
cul 4, dar supărător, în presta
ția lor la Istanbul, a fost ma
niera în care au cedat și la 
diferențele mari consemnate (20 
de puncte cu Turcia, 19 cu Iu
goslavia, 14 cu Bulgaria), ceea 
ce ridică semne de Întrebare 
asupra posibilităților formației 
țării noastre de a promova din 
grupa „B" a campionatului

S-a reluat campionatul de rugby, cu etapa a 20-a

FRUNTAȘELE S-AU IMPUS, 
DAR. . SURPRIZELE 

NU AU LIPSIT!
Campionatul primei divizii de 

rugby a fost reluat, ieri, cu me
ciurile celei de a 20-a etape, el 
avînd programate, pînă la 6 iu
nie, secvențe competiționalc de 
real interes, Inclusiv jocuri de
cisive (duminică, Farul întîl- 
nește pe Dinamo, iar Steaua pe 
R.C. Grivita Itoșie). Dar iată a- 
mănunte de la partidele dispu
tate ieri :

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE 
12—1 (6—1). La interval de trei 
zile, cele două fruntașe au re
editat meciul hotărîtor din 
Cupa federației. Și, întocmai ca 
duminică, bucureștenii și-au a- 
propriat victoria, la o diferență 
cu un punct mai substanțială. 
De această dată, echipele au a- 
părut cu efective complete, par
tida avînd o doză de Interes în 
plus. Ea a debutat sub semnul 
echilibrului, pentru ea în mi
nutul 20 băimăreanul V. ION

DOI PUGILISTI ROMÂNI LUPTĂ PENTRU 
CALIFICAREA ÎN FINALELE COMPETIȚIEI!

PROGRAMUL SEMIFINALELOR
SEMIMUSCA : I. Mustafov (Bulgaria) — fang Hug (Coreea de Sud), 

D, Gejlich (R.D.G.) — lung Hwan Go (R.P.D. Coreeana).
MUSCA î I. Aleksandrov (U.R.S.S.) — J. Pool (Venezuela), CON

STANTIN ȚIȚOIU (România) - M. Collins (S.U.A.).
COCOȘ : Fr. Favors (S.U.A.) - S. Buzoli (Iugoslavia), V. Mirosni- 

cenko (U.R.S.S.) - K. D. Kirchstein (R.D.G ).
PANA : F. Gray (S.U.A.) - R. Odgonbayar (R.P. Mongola), R. No

wakowski (R.D.G.) — A. Horta (Cuba).
SEMIUȘOARA : M. Labudovid (Iugoslavia) - P. Whitaker (S.U.A.), 

A. Herrera (Cuba) — VIOREL IOANA (România).
UȘOARA : S. Odhiambo (Suedia) — Kim Song Kil (Coreea de Sud), 

C. Garcia (Cuba) — M. Puxovicî (Iugoslavia).
SEMIMIJLOCIE : S. Konakbaev (U.R.S.S.) - R. Omouruy (Nigeria), 

M. Zielonka (R.F.G.) - M. Breland (S.U.A).
MIJLOCIE MICA-î Al. Koskin (U.R.S.S.) - T. Coor (Irlanda), A. Mar- 

tines (Cuba) — M. Takov (Bulgaria).
MIJLOCIE î G. Raamsdonk (Olanda) — T. Uuslvîrta (Finlanda), 1. 

Barklay (S.U.A.) — B. Comas (Cuba).
SEMIGREA î P. Romero (Cuba) - VI. Skin (U.R.S.S.), P. Skrxecz 

(Polonia) — P. Tadici (Iugoslavia).
GREA : Al. tagubkin (U.R.S.S.) - 6. Sknecz (Polonia), H. Baez 

(Cuba) — I. Fanghânel (R.D.G.).
SUPERGREA : F. Stoimenov (Bulgaria) — Fr. Damîanl (Italia), P. 

Hussing (R.F.G.) - T. Biggs (S.U.A.)
Azi se disputa meciurile de la categoriile semimuscâ, cocoș, semi- 

ușoarâ, semimijlocie, mijlocie și grea.

Vorbind despre șansele spor
tivilor români în semifinale, 
trebuie să spunem că ele sînt 

european (22—30 mai, în Por
tugalia) in prima grupă valo
rică a acestei prestigioase com
petiții.

In cursul ședinței operative 
de analiză, organizată a doua 
zi după înapoierea de la Is
tanbul, au reieșit unele cauze 
obiective (îmbolnăvirea lui Pe
tre Brănișteanu, forma spor
tivă insuficient de ridicată a 
lui Costel Cernat și Lucian 
Ivascencu. reveniți la lot după 
accidentări), dar au fost ri
dicate și motivații fără temei. 
Ca, de pildă, faptul că spor
tivii au fost surprinși de at-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag t-3)

Marian Aldea in 
drum spre eseu 
și... spre virful 
„topului eficacită
ții* (fază din me
ciul Dinamo — 
Universitatea Ti
mișoara 19—6).

Foto : 
Dragoș NEAGU 
să încheie prin eseu o curajoa
să acțiune personală. Două lo
vituri de pedeapsă, din minute
le 23 și 30, aveau să-i aducă pe 
grivlțeni în avantaj. Autorul 
reușitelor — FĂLCUȘANU, a- 
celași care avea să rezolve mai 
apoi, eu inspirate lovituri de 
picior Împotriva vîntului, si
tuații dificile pentru formația 
sa. într-un final de repriză do
minat de oaspeți (în margini, 
Urdea, Demtan sau Beraru au 

evidente, în ceea ce privește pe 
Constantin Tițoîu care, prin 
tehnica sa superioară și buna 
pregătire fizică, poate dejuca 
tactica americanului Michael 
Collins — creditat cu un ver
dict discutabil (3—2) în fața 
principalului favorit al catego
riei muscă, cubanezul Omar 
Santiesteban, dar la semiușoară 
Viorel Ioana are o sarcină ex
trem de dificilă in fața dublu
lui campion olimpic și mondial 
Angel Herrera (Cuba), consi-

Mihoi FRANCA

(Continuare in dîo a 1-a)

Ieri, In „Cupa Balcanică** 
la fotbal: 

GALATASARAY - STEAUA 
1-1 (1-0)

Ieri, la Istanbul. Steaua a 
susținut primul său meci din 
actuala ediție a „Cupei Balca
nice" intercluburi, intilnind for
mația Galatasaray. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 
(1—0). Partida retur va avea 
loc la București, la o dată care 
se va anunța ulterior.

„vămuit" majoritatea baloane- 
lor).

După pauză, jocul a trenat o 
bună perioadă. în trei rînduri 
(minute 49, 55 și 56) V. Ion 
sau Trnyancsev au ratat tran
sformarea unor lovituri de pe
deapsă, FALCUȘANU fiind, in 
schimb, mai sigur în execuții : 
l.p. în min. 53 și 65. In ultima 
parte a întîlnirii. rugbyștii bu- 
cureșteni s-au arătat mai proas
peți. preferind însă mai degra

adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinfei pe fără a mișcării sportive

DIN PRIMII ANI DI ȘCOALĂ. 
ELEVII TREBUIE SĂ FIE 0BISNU1H 

CU PRACTICAREA EXERCIȚIIIOR FIZICE 
Despre orele de educație fizică și alte căi de atragere a elevilor 

spre sport, In București și In Județul Teleorman

Exercițiul fizic — o permanență in viața de elevi. Așa se pre
zintă lucrurile și in cazul acelora de la Școala generală nr. S 
„Miron Constantincscu* din Capitală, de unde vă prezentăm o 
imagine din timpul unei ore de educație fizică. Foto: V. BAGEAC

între numeroasele idei cuprinse în generosul Mesaj adresat da 
secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
Conferinței pe țară a mișcării sportive se află șl necesitatea ca 
Școala să-și aducă un mai substanțial aport la creșterea armoni
oasă și întărirea sănătății noilor generații. Cum înțeleg profeso
rii de educație fizică, educatorii în general, să împlinească 
această nobilă misiune ?

Un prim răspuns la această întrebare, in numărul de azi, ta 
urma sondajului efectuat în perimetrul școlilor generale din mu
nicipiul București și județul Teleorman.

UN PROFESOR BUN... LA TOATE
„Nu e totul să dai într-o 

minge. Mișcarea, educația fizi
că au un conținut mult mai 
profund". Cu îndelungata sa 
experiență în invățămînt, de a- 
proape 30 de ani. profesoara 
Silvia Ionescu, inspector de 
specialitate în cadrul Inspecto
ratului școlar al Municipiului 
București, vorbește, iată, cu 
dragoste și responsabilitate 
despre profesia sa. Iar cuvinte
le de mai sus sintetizează im
portanta rolului dascălului de 
educație fizică in dezvoltarea 
fizică corectă și armonioasă. în 
formarea deprinderilor mo
trice la cei 113 000 de școlari 
cuprinși, la nivelul Capitalei, 
în clasele 1—4. și la cei 135 000 
din clasele 5—8. Se poate vorbi, 
la modul general, despre o bună 
activitate de educație fizică în 
școlile bucureștene. Si dacă 
cele două ore de curs săptămî- 
nale nu sînt, se înțelege. în
destulătoare pentru formarea 
Ia copii a nevoii de mișcare, 
s-au căutat și găsit alte căi. 
Printre ele. obligativitatea e- 
fectuării gimnasticii zilnice în 

bă jocul cu piciorul, chiar în 
situații în care ar fi putut con
strui acțiuni clasice, pină la a- 
ripă. Probabil, ei s-au menajat 
pentru derbyul de duminică, cu 
XV-le campion... Arbitrajul lui 
Paul Soare — în general bun. 
(G. R.).

DINAMO — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 19—6 (3—0). 
Liderul campionatului a luat

(Continuare in pag. 2-3) 

școli și a celei de înviorare in 
internate. sub supravegherea 
cadrelor de specialitate, directa 
conducere a elevilor-instructori 
și răspunderea directorului. E-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-J)

SUCEAVA 
SE PREGĂTEȘTE 

SĂ DEVINĂ 
UN MARE CENTRU 

AL SPORTULUI 
ROMÂNESC

După Conferința pe 
țară a mișcării sportiva, 
factorii cu atribuții din 
județul și municipiul 
Suceava au Întocmit un 
plan operativ pentru da
rea eșalonată In funcțiu
ne a obiectivelor vizînd 
modernizarea și dezvolta
rea bazei materiale. 
In biroul președintelui 
C.J.E.F.S.. Constantin 
Scutaru, am văzut expu
se machetele cîtorva baze 
sportive, concentrate la 
„Complexul ștrand", in 
partea dinspre Ițcani a 
Sucevei. Am urmărit 
împreună cîteva detalii, 
și ele ni s-au Înfățișat 
atît de interesante incit 
deplasarea la fața locu
lui nu putea să întîrzie. 
Președintele C.J.E.F.S. ne 
spunea : „Rezoluția Con
ferinței pe tară a mișcă
rii sportive stabilește 
sarcinile ce ne revin 
pentru modernizarea și 

" dezvoltarea bazei mate
riale necesare sportului 
de masă și de perfor
mantă. Trecînd Ia trans
punerea lor in viată, in 
municipiul Suceava au 
fost mobilizați numeroși 
tineri, oameni ai muncii 
care in timpul lor liber 
au lucrat Ia obiectivele 
pe care Ie vedem aici".

Ne atrase atenția (da
torită stadiului avansat 
în care se află lucrările)

Ion GAVRILESCU

(Continuat» in pag J-3)



la aeroclubul ploieștean „Gh. Bânciulescu CALCULATORUL BUCUREȘTI Șl „U“ CLUJ-NAPOCA 
NOILE DIVIZIONARE A“- LA VOLEI FEMININ

în Divizia

EXEMPLE DE SPIRIT CIVIC Șl GOSPODĂRESC
Vizitatorii frecventi ai aero

clubului ploieștean „Gh. Băn- 
ciulescu" sînt de fiecare dată 
impresionați de ordinea exis
tentă la această bază sportivă. 
Deși nu prea noi, dotările, bine 
întreținute, asigură un climat 
plăcut celor care își desfășoară 
aici activitatea. Meritul apar
ține. bineînțeles, tuturor mem
brilor aeroclubului, dar calită
țile de bun gospodar ale co
mandantului Nicolae Petrașcu 
au fost hotărîtoare.

Firesc, spațiul existent între 
clădiri și-a găsit 
la rîndul lui o 
Întrebuințare. îm
părțit în parcele, 
terenul a fost pre
luat de personalul 
aeroclubului. la 
ora actuală 22 de loturi 
cultivate cu ceapă, usturoi, 
dichi, cartofi, porumb, 
covi. mărar, pătrunjel, urmînd 
ca după prima recoltă acestora 
să le ia locul roșiile și varza.

Inițiativa nu este nouă. In 
1981, de exemplu, pilotul Va
cile Niculescu (cu ani în urmă 
campion în proba de aterizare) 
a reușit să-și adjudece „lntîie- 
tatea" la cartofi. în „ediția" 
actuală s-ar părea că straturile 
cultivate de comandant n-au 
rival. Alături de cei doi 
„luptă" cu șanse egale Fiorica 
Petrovici. Elena Bulai, Elena 
Nicolae, Viorica Gheorghe. Cia- 
risa Demian. Constantin Chi- 
țoiu, Marin Mincn. Tudor Nis- 
tor, Nicolae Angheiache, Gri-

gore Dumitru, Ion Mihai. Ion 
Bucurescu, Alexandru Marin, 
Gheorghe Lixăndroiu, Ion Ivaș- 
cu, Ion Potorac, Ștefan Peța, 
Toma Postăvărescu, Ilie Be- 
dreagă, Ion Viaicu, Stan Pa- 
raschiv. Indiferent de „clasa
ment". toti vor beneficia de 
roadele muncii lor. utilitatea 
acesteia fiind pe deplin dovedi
tă de recolta anterioară.

Două noi 
ale acestui 
bloul activității acestor 
dări. 43

fiind 
ri- 

mor-

acțiuni, premiere 
an, întregesc ta- 

gospo- 
de meri pitici, grupați 

în spatele hanga
rului într-o mini- 
livadă, inițiativa 
fiind a șefului ser
viciului tehnic, Va- 
sile Barac, își vor 
aduce peste cîțiva 

ani aportul lor In vita
mine. Cealaltă noutate constă 
în cultivarea unei suprafețe de 
lingă hangar, pină acum nefo
losită, cu lucernă și ovăz. Este 
contribuția aeroclubului la sus
ținerea 
C.A.P. 
tate.

Fără 
lozitate. 
terenului 
care participă în egală măsură 
personalul navigant și nenavi
gant. se înscrie pe linia folosi
rii depline a potențialului exis
tent și rezultatele vor fi. desi- 

și

fermei 
Strejnicu,

zootehnice a 
din vecină-

pretenții 
punerea 

i agricol.

de spectacu- 
în valoare a 

acțiune la

gur. pe măsura hărniciei 
spiritului lor gospodăresc.

Dinu COSTESCU

In sala Olimpia din Capitală 
s-a Încheiat Ieri turneul de ba
raj pentru promovare in Divizia 
„A“ feminină de volei. Dreptul 
de a evolua pe prima scenă vo- 
leibalistică ' ... .
după cum 
penultima 
București 
Humă și Gheorghe Simulescu) și 
.U“ Cluj-Napoca (antrenor loan 
Blnda), prima echipă — care va 
activa pentru prima oară In eșa
lonul fruntaș — termlnlnd com
petiția neînvinsă și arătind sufi
ciente calități în perspectivă, cea 
de a doua după unele emoții.

In ultima zi de concurs, cu 
toate că miza a lipsit, echipele 
au depus eforturi evidente pentru 
a realiza rezultatele de palmares, 
iar sala a fost din nou plină, 
suporterii câștigătoarei competiții 
dovedind o remarcabilă fidelitate 
față de echipa I.I.R.U.C.-ulul. A- 
ceasta Je-a răsplătit . '
printr-o victorie concludentă 
un joc ’ 
latorul 
Napoca 
au dat 
doar în 
tat din ____ , ____ ___
mult decît indică scorul întîini- 
rli. Mobilitatea redusă șl gafele 
!n execuții (tare constante ale a- 
cestei echipe) n-au împiedicat-o 
De U" să mențină jocul echilibrat, 
învingătoarele au folosit urmă
toarele jucătoare : Nicoleta Stan- 
ciu, Viorica Niculeseu, Mirela 
Popa, Eugenia Milencu, Cristina 
Simion, Scverîna Tudoraclie, 
Paula Păvăloale, Monica Susman 
șl Elena Negulescu. De la „U“ 
s-au remarcat, parțial. Dana Ni- 
colaescu și Laura Ruja. Au ar
bitrat foarte bine S. Popescu și 
M. Nicolau.

în cel de al doilea joc, de ni
vel mai scăzut, cu multe greșeli 
de execuții (îndeosebi la prelua
rea serviciului), Olimpia “

a tării l-au obținut, 
se cunoștea încă din 

etapă. Calculatorul 
(antrenori : Nicolae

statornicia
»i 

de bună calitate : Calcu- 
București — „U“ Cluj- 

3—0 (12, 10, 8). Studentele 
o replică mai consistentă 
primul set, scăzînd trep- 
randament, chiar mai

Oradca

Clasament final
5 6
6 3
6 2
6 1

1. Calculatorul Buc.
2. „U“ Cluj-Napoca
3. Olimpia Oradea
4. Confecța Buc.

O
3
4
5

11:10 
7:13 
4:15

ELEVII TREBUIE SA FIE OBIȘNUIȚl CU PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE9
(Urmare din pag. 1)

levii de la școlile generale 36, 
181, 180. 30. 53 21. 75. 17, 121, 
117. 190, 80, 148, 169, 156, 150, 
87, din atîtea altele, au simțit 
și simt neîntrerupt utilitatea 
acestor exerciții simple, datori
tă seriozității cu care ele sînt 
privite de directori precum 
Maria Radu. Constantin Anas- 
tasiu. Emil Vasilescu, de profe
sori de educație fizică cum ar 
fi Liviu Constantinescu, Ileana 
Atanasiu. Elena Ne-agu. 
Dîrjan. Zamfirița Danciu, 
brieia Marcu, Ion Teșu. 
Benea. Maria Rapan. Ion 
rn, Viorica Grigoroiu. Cristina 
lonftă, Emilia Zisu, Nestor 
vaciu, Zoe Ionescu etc. 
școala 36 ar fi trebuit să 
cem întreaga catedră !).

La nivelul claselor „mari" 
(5—8), acolo unde funcționează 
nemijlocit profesorii de educa
ție fizică — acești oameni „buni 
la toate", cum remarca inspec
torul Eugen Scarlat, referindu- 
se la multitudinea solicitărilor 
— situația se prezintă, așadar, 
bine. Marea problemă e alta, 
anume legată de formarea de
prinderilor de mișcare din pri
mii ani de școală (chiar Ia ni
velul grădiniței). Nu de puține 
ori, învățătorii, care răspund la 
clasele 1—4 de aceasta, preferă 
să facă... matematică sau altce
va în orele afectate educației 
fizice ! Iar la originea acestei 
stări de fapt se găsește, cre
dem. si numărul prea mic de

Lucia
Ga- 

Paula 
Rota-

Co
da 

tre-
•i “

ore de pregătire fizică și me
todică la nivelul Liceului peda
gogic. Pentru o redresare din 
mers a situației, se organizează 
■necontenit instruirea învățători
lor de către cadrele cu expe
riență, prin lecții deschise. în
drumări metodice și material 
de specialitate. Asemenea lec- . 
ții model s-au ținut recent la 
școlile 111 (prof. Doina Cior- 
tea), 174 (prof. Lidia Stăncu- 
iescu și Gabriela Marinescu) 
sau 197 (prof. Lucian Orovicea- 
nu și Menexe Angelescu). în 
același context se înscrie și a- 
propiata reeditare a „îndruma
rului metodic pentru clasele 
1—4", autori Maria Login, ins
pector general în M.E.I.. și 
prof. Aurelia Stoicescu.

...A scăzut simțitor numărul 
scutitilor medical, colaborarea 
cu dispensarul policlinic pentru 
sportivi al Municipiului (di
rector : dr. Wilhelm Wagner) 
spunîndu-și pînă la urmă cu- 
vîntul. Bazele sportive școla
re — și sînt multe asemenea 
baze, unele de toată frumuse
țea — sînt oricînd la dispozi
ția elevilor. în cele 19 cluburi 
sportive școlare copiii sînt a- 
trași permanent. Organizarea 
duminicilor sportive, a campio
natelor școlare (sînt în toi ace
lea de volei și baschet, de e- 
xemplu) — iată alte aspecte 
ilustrînd preocuparea pentru 
creșterea unor generații armo
nios dezvoltate.

Baza răminînd, desigur, ora 
de educație fizică...

fi- 
a- 

di- 
nu 
de

părinți. Iar în mediul rural, a- 
portul unor primari sau preșe
dinți de C.A.P.-uri, inițiatori ai 
unor acțiuni de continuă spo
rire a patrimoniului sportiv al 
școlilor.

Și ar mai fi de semnalat un 
alt aspect ne undeva definito
riu în îndeplinirea sarcinilor 
învătămîntului de educație 
zică. Și anume faptul că în 
cest județ funcționează ca 
rectori de școli generale 
mai puțin de 12 profesori
sport (Marian Popescu — gene
rală 1 Alexandria, Marcel 
Gherghiceanu — Țigănești, Ion 
Barbu — Vîrtoape; Ion Glonț 
— Drăcșănei, Stan Baban — 
Nanov etc.) Un argument In 
plus în favoarea eficientei lec
țiilor de educație fizică și a 
..deschiderii'* către o activitate 
sportivă de masă tot mai sus
ținută, sub însemnele „Dacia- 
dei". pornind de la campionate
le republicane școlare — pri
mele sale etape și, treptat, pînă 
la selectionarea unor elevi In 
diferite secții apartinind clubu
rilor sportive școlare, preocupa
re de asemenea prezentă pe a- 
genda factorilor cu responsabi
lități sau 
sportului 
studios.

atribuții în domeniul 
rezervat, tineretului

Tîberiu STAMA

UN VALOROS INDICATOR AL CALITĂȚII LECȚIILOR 
DE EDUCAȚIE FIZICA : NORMELE S.U.V.A.

O modalitate directă de a 
constata gradul de eficientă a 
lecțiilor de educație fizică o 
reprezintă normele S.U.V.A. în 
cazul școlilor generale din ju
dețul Teleorman surprinde plă
cut faptul că aceste norme sînt 
cunoscute Îndeaproape nu nu
mai de colectivele catedrelor 
de specialitate, ci și de elevi — 
cu precădere de cei din clase
le V—VIII, in unele unități de 
învățămînt (1, 6 și 7 din Ale
xandria, cele din comunele 
Piatra, Țigănești, Nanov, Cer- 
venht. Poiana — Tr. 
existînd chiar și o 
sui-generis pentru 
celor mai mari note, 
plinirii normelor cu calificative 
maxime.

Este și explicația pentru 
care procentul de note peste 8 
se apropie de 85 la sută, cum 
rezultă din statisticile Inspec
toratului școlar județean și ale 
C.J.E.F.S. Teleorman, cele două 
Instituții urmărind atent felul 
cum este valorificat acest in
dicator in măsurarea activității 
elevilor la lecțiile de educație 
fizică și implicit a profesorilor. 
De aici, o altă rezultantă fi
rească : majoritatea elevilor

Măgureie) 
întrecere 
obținerea 
a înde-

din ciclul primar (peste 80 000) 
prezintă un potențial biomotric 
dezvoltat, o remarcabilă rezis
tentă, o bună indeminare. Iar 
scutirile de la „lecțiile de să
nătate" apar mai mult simbo
lic, procentul pe județ fiind 
sub 1 Ia sută.

„Apetitul" pentru mișcare, 
pentru exercițiu fizic fiind ast
fel deschis prin trecerea nor
melor S.U.V.A., apare logică 
participarea elevilor din școlile 
generale la o activitate 
vă de masă tot mai 
care cuprinde întreceri 
ce (la faza pe județ a 
tlonului au fost prezente 32 de 
echipe calificate din cele aproa
pe 200 cite au luat parte la e- 
tapa de masă !), competiții de 
fotbal, volei și handbal, con
cursuri de șah și orientare tu
ristică.

In sprijinul eficientei educa
ției fizice se înscrie și baza 
materială asigurată acestor u- 
nităti de învățămînt, faptul 
că majoritatea școlilor generale 
dispun de un minim de ame
najări pentru lecțiile de educa
ție fizică. Apare aici. în prim- 
plan. conlucrarea dintre condu
cerile școlilor și comitetele de

sporti- 
bogată, 
atleti- 
tetra-

a Întrecut pe Confecția Bucu
rești : 3—0 (13, «, 14), Învingă
toarele beneficiind de un sextet 
de bază mai experimentat 
(Georgeta Gherman. Camelia 
Crișovan, Ileana Ștefan, Rodica 
Florea, Carmen Săvianu, Mariana 
Barbu), in timp ce de la bucu- 
reștence mai multă constanță In 
joc au arătat Liliana Hermenea- 
nu, In general, Carmen Dacău șl 
Anca Alexandrescu, In apărare. 
Arbitraj corect (dar prea sever) : 
V. Arhire — S. Popescu.

A. BREBEANU

AZI, TRADIȚIONALUL
Campionatul național de bas

chet feminin, grupa valorică 1—6, 
a fost reluat ieri. In sala Flo- 
reasca, prin jocurile etapei inau
gurale a celui de al șaselea tur. 
Partidele s-au Încheiat cu vic
toriile favoritelor, singura sur
priză fiind... diferența mare de 
scor cu care a cîștigat echipa 
Voința In fața Olimpiei. Astăzi 
are loc etapa a doua, care pro-

grameazf 
ționalul 
Universit 
Politehnl 
ocupante 
pectiv, 2 
,,A“. în 
de mare 
tat prezi: 
pentru v 
clasamen 
durilor <

S-A RELUAT CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1) Pavlovici. (N. TOKACEK, 

resp.).
co-

prea „în ușor" jocul cu stu
denții bănățeni și s-a trezit 
greu ; în minutul 50 scorul era 
doar 7—6 ! Abia după aceea au 
venit trei eseuri frumoase, la 
capătul unor faze lungi, cu a- 
port colectiv : Fl. IONESCU 
(min. 51), din nou FI. IONES
CU (min. 70) și DĂRĂBAN 
(min. 74), după ce între timp 
(min. 62) Caragea a scăpat din 
mină literalmente în fața bu
turilor, un balon de... șase 
puncte ! Acestea au fost mo
mentele bune ale bucureșteni- 
lor, cînd ei au dat măsura 
adevărată a valorii lor. Pînă 
în minutul 50, însă, timișorenii 
au surprins plăcut prin jocul 
lor avîntat. curajos, bine diri
jat la „uvertură" de iscusința 
lui Peter, de rutina lui Comă- 
nici și Matei. Am putea sem
nala că în această perioadă ti
mișorenii au avut un eseu va
labil prin Matei (neacordat !?), 
reușind apoi o altă încercare 
de PENALIZARE (Podărescu 
obstrucționîndu-1 pe DODAN 
care se ducea glonț după o 

„minge de eseu"), a transfor
mat PETER (min. 49). Pentru 
gazde a mai punctat PODA- 
RESCU — drop (min. 30) și 
ALDEA — încercare controver
sată (se pare că înainte de a 
culca balonul a călcat tușa). In 
aceste condiții, ce să mai spu
nem despre arbitrajul ieșeanu
lui Gh. Căidăraru ? (D. C.).

POLITEHNICA IAȘI — 
C.S.M. SUCEAVA 4—12 (4—3) ! 
In mod surprinzător, gazdele 
(care au avut serioase indispo
nibilități) n-au putut face fată 
atacurilor viguroase ale adver
sarilor, care au marcat prin 
GHIOȘOVANU — eseu, LIVA- 
DARU — l.p., drop și transf. 
Pentru ieșeni a. înscris VASI- 
LIU — eseu. A arbitrat con- 
stănteanul C. Stanca. (D. DIA- 
CONESCU, coresp.)

RULMENTUL BTRLAD — 
GLORIA P.T.T. ARAD 10—16 
(10—0) ! A doua surpriză a e- 
tapei, arădenii revenind specta
culos după pauză. Realizatori : 
MIHALCEA — 2 drop. HAR- 
NAGEA — eseu pentru gazde, 
respectiv LECA — 3 drop, 
ZALLCZAK — eseu, -DOMO- 
KOS — l.p. Arbitru : M. Vătui. 
(E. IOVU, coresp.)

FARUL CONSTANTA -r- R.C. 
SPORTUL STUDENȚESC 
(7—6). Joc frumos, cu o prii > 
repriză egală, apoi cu o netă 
dominare constănteană. Au în
scris : PLLOTSCHI 2 OPRIȘ, 
LUNGU, COMAN, HOLBAN — 
eseuri, M. TOADER — drop, N. 
DINU și HOLBAN — cite o 
transformare, respectiv PARAS- 
CHIVESCU — 2 l.p. (G. TA- 
MAȘ, coresp.)

STEAUA — VULCAN 83—0 
(31—0). în vervă deosebită, 
campionii au realizat „scorul 
campionatului". Au marcat : 
ROȘU 3, ALEXANDRU. ȚAȚA, 
DAVID — cite 2, MUNTEANU, 
CODOI. POJAR, GALAN, L. 
CONSTANTIN — eseuri. 12 
transformate de ALEXANDRU, 
care a mai marcat și din l.p.! 
Am consemnat un debut în pri
ma divizie al arbitrului Al.

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 3—0 (3—0). Gaz
dele au dominat net, ratînd 
însă foarte mult. Doar o dată 
SÎRBU a transformat o l.p. A 
condus buzoianul Gh. Voinea. 
(I. BOȚOCAN, coresp.).

FINALELE CAMPIONATELOR
DE

(juniori și
LUPTE LIBERE

CLASAMENTUL
1. DINAMO 20 19 0 1 449- 88 58
2. Farul 20 17 0 3 450-117 53*
3. Steaua 20 16 1 3 546-133 53
4. Grivița R. 20 14 1 5 274-117 49
5. Șt. B. Mare 20 10 0 10 212-1*43 40
6. Șt. Petroș. 20 9 1 10 149-192 39
7. Gloria Arad 20 9 0 11 151-351 38
8. C.S.M. Sibiu 20 8 1 1'1 117-195 37
9. Rulm. Bîrlad 20 6 2 12 98-311 34

10. C.S.M. Sv. 20 6 1 13 118-310 33
11. Poli, lași 20 6 1 13 142-262 33
12. Sp. stud. 20 5 3 12 185-273 33
13. „U- Tim. 20 4 3 13 1'51-258 31
14. Vulcan 20 4 0 16 91-383 28

♦) Penalizată cu scăderea unui
punct în clasament.

și 16 mai, în Sala 
_______ din Tg. Mureș, se
vor desfășura finalele campio
natelor republicane individuale 
de lupte libere rezervate ju
niorilor și speranțelor olim
pice, Competiția va reuni un 
număr mare de tineri luptă
tori din toate centrele țării.

între 14 
polivalentă

SUCEAVA SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ 
UN MARE CENTRU AL SPORTULUI ROMÂNESC

(Urmare din pag. 1)

sala de atletism. Cu siguran
ță, va fi una dintre cele mai 
modeme existente in țara 
noastră : 108 m lungime,
lată de 18 m, cu 8 culoare. 
Din dorința de a-i da cit mai 
multe întrebuințări și, în a- 
celași timp, de a se face e- 
conomie de suprafață de 
teren, sala de atletism arc 
și un nivel subteran 1 Aici 
au fost amplasate vestiare
le, un bazin de înot, saună 
și — obiectiv așteptat și so
licitat de multă vreme •— o 
modernă sală de gimnastică 
de întreținere pentru femei. 
Soluțiile de arhitectură și 
construcție au fost elaborate 
de tineri și mai experimen
tați specialiști suceveni, do
rința lor fiind ca sala de 
atletism să îmbine frumosul 
cu utilul. Alături — urmînd 
a fi dată in folosință 
foarte scurt timp — se 
era la pista de patinaj 
teză, „inelul" avînd 460 
în interiorul acesteia a 
fost terminată altă pi

cea de patinaj pe rotile. A- 
cest din urmă obiectiv a 
fost realizat aproape în to
talitate prin munca patrioti
că a tinerilor suceveni.

Prin colaborarea mai mul
tor asociații sportive au fost 
Începute lucrările de ame
najare — în același perime
tru, care cuprinde, două 
puricării, terenuri de tenis, 
de volei, portic de gimnasti
că, sector de aruncări, un 
bazin descoperit (cu apă în
călzită), un turn de parașu
tism etc.

La sfirșitul acestui 
cînd baza materială a 
nicipiului Suceava se 
îmbogăți cu obiectivele
mintite, vor exista condiții 
mai mult decit optime pen
tru practicarea sportului de 
masă și de performantă. Se 
preconizează ca o bună par
te a aparaturii si Instalații
lor — mai ales cele pentru

an, 
mu- 

va 
a-

In performantă — să fie reali
lu- zate pe plan local.
▼i- Suceava se pregătește,
m. așadar, să devină un mare
și centru al sportului româ

sta, nesc.
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ASTAZI, O NOUĂ >
IN DIVIZIA „A“ DE
Echipele — feminine și masculine — din c 

de handbal, Divizia ,,A“, se prezintă astăzi la 
Programul lntîlnirllor este următorul :

Feminin
București : CONFECȚIA — ȘTIINȚA BACAU 

Floreasca, dc la ora 18,15.
Bacău : TEXTILA BUHUȘI — UNIVERSITATEA 
Tg. Mureș : MUREȘUL — PROGRESUL BUCUR 
Constanța : HIDROTEHNICA — RULMENTUL BR 
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA — TEROM IA!

Sibiu : C.S.M. — CONSTRUCTORUL BAIA M 
Masculin 

București : STEAUA — CONSTRUCTORUL C 
tur : 20—18), sala Floreasca, de la ora 19,30.

Arad : CONSTRUCTORUL — DINAMO BUCUR) 
Baia Mare : H.C. MINAUR — RELON SAVINEȘ 
Craiova: UNIVERSITATEA — UNIVERSITATEA C

Brașov : DINAMO — ȘTIINTA BACAU (21—25) 
Timișoara : POLITEHNICA’ — PETROLUL TEL

ADMINISTRAȚIA DL STAT LOTO PRONOSP
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE ! Pentru partici- 
panții la Loto care nu și-au pro
curat Încă bilete, precum și pen
tru cei ce doresc să-și sporeas
că posibilitățile de maxi succese 
la tragerea de miine, 14 mal 1982, 
se reamintește că numai astăzi 
mal pot juca numerele preferate. 
Nu pierdeți prilejul de a vă nu
măra mîine printre marii bene
ficiari ai acestui avantajos 
tem de joc !
• NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
12 MAI 1982. Extragerea I : 
32 30 5 12; extragerea a II-a: 8 33 
36 17 26 24. Fond total de ctș- 
tigttrl : 1.162.397 lei, din ' care 
203.527 lei report la cat. 1.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO DIN 2 
MAI 1982. Faza I : Cat. 1 : 1 va
riantă 25% — autoturism „Dacia 
1300" ; cat. 2 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1309“ sau 1 ex
cursie de 2 locuri, la alegere, 
In R. S. Cehoslovacă sau R. D. 
Germană șl diferența £n numerar

sis-

LA
DIN 

35 38

și 6 variant 
cat. 3 : 3 vi 
lei sau, la a
1 loc in R 
R.D. Germai 
numerar și 
4.593 lei ; cal 
2.233 lei ; cai 
cat. 6 : 220,5 
415,50 a 200 
a 100 lei. Fa
2 variante 
„Dada 1300“ 
a 17.500 lei ; 
100% a 10.807 
de 1 loc, la 
hoslovacâ r 
diferența în’ 
riante 25% i 
19,75 variant 
D : 82,75 a 
1.078,75 a 10’ 
„Dacia 1300" 
pantilor : H 
TA din F 
NEL din
din Buc
Dărășil



;chet (f) CONCURSUL REPUBLICAN
PE AMBĂRCAȚII MICI

„Trofeul Timișoara"
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UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — COMERȚUL TG. MUREȘ 
78—61 (38—20). Prezentă la acest 
turneu cu numai șase jucătoare, 
echipa din Tg. Mureș a opus o 
rezistență formală campioanelor 
țării. Au marcat : Pali 17, Popa 
11, Prăzaru-Mathe 10, Bolovan 10, 
Kirr 6, Mangu 6, Jurcă 6, Bagiu 
4, Lukas 2, Schuster 2. Anca 4 
pentru învingătoare, respectiv 
Tordai 17, Borbely 14, Kloss 
Opriclu 8, Precup 8, Sandor 
Arbitri : C. Negulcscu și A. 
culescu.

10.
4. 

Ni-

Programul de astăzi : de la 
13.30 : Comerțul — Olimpia 
jocurile precedente : 1—6), 
versitatea 
(1—6), „U- Cluj-Napoca 
tehnica (4—3).

Dumitru STANCULESCU

, ora 
(în 

Uni- 
Timișoara — Voința ----- ---------- poli-

IN GRUPA VALORICA 7—32

feminin, 
In primul 

Progresul 
Sf. Gheor- 
interesantă, 
Sf. Gheor- 
majoritatea 
bucureșten-

TI —
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encele 
nițind 
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:U 14, 
Tocală 
: pen- 
Hoszu 

• H. 
,ion 2, 
nstan-

BRAȘOV, 12 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate a 
început turul 6 al campionatului 
național de baschet " ’ '
grupa valorică 7—12. 
meci s-au întîlnlt 
București și Carpați 
ghe. A fost o partidă 
în care sportivele din 
ghe au condus în 
timpului. Spre final ___
cele au reușit să echilibreze în
trecerea și să egaleze : 52—52 în 
min. 35. Finalul a aparținut e- 
chipei Progresul învingătoare cu 
75—60 (22—29). Principalele reali
zatoare : Constanța Ivănescu
(Pr.) 20 și Cornelia Pctric
(Carp.) 15.

La capătul unul Joc foarte e- 
chilibrat : Crlșul Oradea — Mo
bila Satu Mare 66—64 (40—33). In 
ultimul meci : Voința Brașov — 
C.S.U. Ploiești 68—61 (38—25). (Ca
rol GRUIA — coresp.).

- - - - - - - - - - - - - - - - - x- - - - - - - -
A dascUeibaliștilob in c.e
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RA“, că 
HJle în- 
itori și 
ar între 
t rezul-
prea a

existat, intr-ajutorarea în apă
rare a fost sporadică, la time- 
out-uri se pierdea mai mult 
timp cu... discuții contradictorii 
decît cu sfaturi precise și utile 
etc.

în aceste condiții, posibilita
tea echipei țării noastre de a-și 
îndeplini obiectivul principal 
din acest an (calificarea în 
grupa de elită a campionatu
lui european) apare îndoielni
că. Totuși, capacitatea indivi
duală a jucătorilor este mult 
mai ridicată decît cea mani
festată la Balcaniadă și ea a 
fost dovedită nu mai departe 
decît anul trecut, cu prilejul 
Universiadei. Dar pentru a e- 
volua la valoarea lor reală, 
baschetbaliștii noștri, îndrumați 
cu mai mult tact pedagogic de 
antrenori, trebuie, printr-o con
duită exemplară la antrena
mente, prin unitate deplină, 
prin disciplină și dăruire, să 
se prezinte Ia ehalienge-round- 
ul campionatului european in
tr-o formă sportivă bună, să 
constituie O ECHIPA sudată 
sufletește, capabilă să lupte 
pină la epuizare pentru vic
torie !

PE MICUL

‘AL
’.aționale 
a XV-a.

26), sala
(12—22)

VINERI 14 MAI, ora 17 
(programul II), In cuprinsul 
emisiunii „stadion** : fotbal 
internațional, selecțiuni din 
finala „Cupei U.E.F.A.** (G<5- 
teborg — Hamburg) șl finala 
„Cupei cupelor** (Barcelona — 
Standard Lifege); comentator 
— Cristian Țopescu.

SIMBATA ÎS MAI, In cu
prinsul emisiunii „La sfirșit 
de s&ptămînă" : box din Ba
hamas (meciul mijlociilor 
Hearns șl Singletary) ; călărie

)EA (to

A (14—21)

19)

IMM1A

16 MA11982
tragere excepționaliPRONOEXPRES
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ZiSNAGOV, 12 (prin telefon). _ 
frumoasă, miercuri, pe lacul Sna- 
gov, cu întreceri animate de ca
notaj în cadrul concursului re
publican pe ambarcațiuni mici. 
Trei sînt probele în care evolu
ează cei mai buni vîslâși din ța
ră : simplu (fete și băieți) și 
2 f.c. băieți.

în primul start al curselor pre
liminare. la schit (f) 1000 m, Ma- 
rioara Ciobanu de la Dierna Or
șova, o autentică speranță a 
„vîslelor** noastre, a încheiat în
trecerea în 4:08,8, cîștigînd fără 
emoții seria respectivă. Pe par
tea cealaltă a „tabloului**, mult 
mai experimentata Valeria Răcilă 
și-a adjudecat victoria cu 4:02,6, 
sosind cu un avans apreciabil 
înaintea plutonului.

Fără îndoială, lupta pentru în- 
tîietate intre cele două valoroase 
vîslașe, pe care o vom urmări in 
cadrul finalelor programate vi
neri, se anunță extrem de inte
resantă. în celelalte serii s-au 
impus : Mariana Trașcă (Metalul 
București) cu 4:01,8, Sofia Colban 
(Steaua) cu 3:55,2 — cel mai bun 
timp înregistrat în preliminarii 
— Mihaela Armășescu (C.N. ASE) 
cu 4:07 4, Rodica Arba — 
ASE) cu “_____
(Steaua) cu 4:01,0 și Jeana 
lă (Viitorul) cu 4:03,0.

La simplu băieți (2000 m) 
favorit se anunță tenacele 
Dimitrie Popescu, care 
decât prima serie cu 
mai trecut primii linia 
Vasile Stamate (Marina 
cu 7:35,8, Alexandru 
(Steaua) cu 7:48,0 și „
Stoian (Steaua) cu 7:42,1.

în sfîrșit, la 2 f.c., dinamovistii 
Vaier Tonia și Constantin Posto- 
iu, specialiști ai acestei probe, au 
învins net în seria a ‘
o cursă pe 
permanent.

întrecerile 
neri.

I
I
I
I
I
I(C. N.

3:56,6, Elena Horvat 
Miei- Imare 
stelist 
adju- Iși-a

7:59,5. Au 
de sosire: 
Mangalia) 

Ghinea 
Gheorghe I

I
IV-a, după 
controlat-ocare au Ijoi și vl-continuă

IVaslle TOFAN

NADIA BECHERESCU A ClȘTIGAT I
I„CUPA STEAUA" LA TENIS

turneului divizionar 
tenis, pe terenurile 
sportiv din Ghencea 
„Cupa Steaua**, 

de jucătoare ”
O surpriză

. Au 
din ln- 
plăcută 
Monica 
și Ilea-

In cadrul 
feminin de 
complexului 
s-a disputat 
participat 40 
treaga țară. _ .
ne-au oferit Junioarele 
Radu (Dinamo București) . 
na Trocan (T.C.B.), prezente în 
semifinale, unde au fost între
cute greu de experimentatele 
Nadia Becherescu și Rodica 
Gheorghe, favoritele concursului. 
La proba de dublu fete junioare
le Vasllica Ivan și Valentina Co- 
can (Steaua) au învins In finală 
fără dificultate cuplul Cristina 
Ștefănescu — Daniela Orban (am
bele de la T.C.B.) cu scorul de
6— 4, 6—1. Rezultate, sferturi de 
finală : I. Trocan — C. Ștefă
nescu 6—2 (abandon) ; R. Gheor
ghe (U.T.A.) — Aurelia Gheor
ghe (Progresul București) 6—4,
7— 5 ; M. Radu — V. Ivan 6—0, 
6—2 ; N. Becherescu (Electrica 
Timișoara) — Gabriela SzSkB (Ci
mentul Deva) 6—1, 6—1 ; semifi
nale : R. Gheorghe — I. Trocan 
6—3, 7—6 ; N. Becherescu — M. 
Radu 1—6, 7—5, 6—3 ; finala : N. 
Becherescu — R. Gheorghe 6—3 
6—3. (Sandi IONESCU — cofesp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ECRAN I
de la GSteborg („Cupa mon
dială-* la sărituri peste obsta
cole) ; prima parte a portre
tului filmat al jucătorului de 
tenis John McEnroe și repor
tajul „Cum se făcea gimnas
tică acum 100 de ani“.

DUMINICA 16 MAI, in cu
prinsul Albumului duminical : 
Emisiunea „Telesport**, pre
zentată de Sorin Satmari ; 
ora 19,30 (programul II) : „Te- 
lerama**, emisiune de Dumi
tru Tănăsescu.

I
I
I
I
I

Jucați din timp 
numerele prefera
te :

In cadrul a opt 
extrageri, cu un to
tal de 44 numere - 
POSIBILITĂȚI MUL
TIPLE DE A CIȘTI- 
GA : © autoturis
me „Dacia 1300“ 
• Mari sume 
bani, variabile 
fixe © excursii 
U.R.S.S. sau R.
Germană. Șl DV. 
VA PUTEȚI NUMĂ
RA PRINTRE MARII 
CIȘTIGĂTORI I Ul
tima zi de partici
pare - simbâtă 15 
mai 1982.

I
I
I
I
Ide

în 
D. I

I
I
I
I

i
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I 9 GOLURI ÎN PRIMUL CUPLAJ

Ieri, Real Valladolid — F. C. Bihor 2-2 ți „Poli** Timișoara — 
Vojvodina Novisad 3-2I

I TIMIȘOARA, 12 (prin tele
fon). Pe o vreme admirabilă, 
in fața a 20 000 de spectatori, 
s-a disputat, pe stadionul „1 
Mai“ din localitate, primul cu
plaj al turneului internațional 
dotat cu „Trofeul Timișoara" și 
încheiat, spre satisfacția celor 
prezenți, cu 9 goluri, în urma 
unor frumoase faze de fotbal.

In deschidere, au evoluat vi
itoarea divizionară „A” E. C. 
Bihor și echipa spaniolă de 
prima ligă Real Valladolid. In 
3 minute consecutive ale pri
mei reprize (15, 16, 17) s-au 
înscris 3 goluri! A înscris Lima, 
apoi Pușcaș a restabilit ega
litatea (Șut de la 18 m. in 
dreapta lui Muntes), pentru ca 
Bisok să șuteze la fel de pre
cis, în minutul următor, in 
stingă portarului advers, adu- 
cînd echipa bihoreana la con
ducere : 2—1. Imediat după 
pauză (min 47), căpitanul oas
peților, More înscrie spectacu
los, la capătul unei curse de 
aproape 40 m, în care și-a în
șirat pe drum toți adversarii : 
2—2, rezultat rămas pină în fi
nal, după o partidă disputată 
și echilibrată. în care divizio
narii .,B“ orădeni au dat o 
frumoasă replică unei formații 
cu carte de vizită. S. Nccșules- 
cu a arbitrat satisfăcător for
mațiile : REAL : Muntes — 
Pastor, Javi, Gail, Vales — 
Pepin, Minguela, More—Ruskl, 
Lima, Jorge. F. C. BIHOR : 
Albu — Kiss, Naom, Roja, Mu- 
reșan — Bisok, Grosu (Nițu),

COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR - 
PE UN DRUM NOU

S-a constituit, de curînd, un 
nou colegiu central al antrenori
lor. La prima vedere pare un 
act de rutină al forului de spe
cialitate, ceva care se repetă la 
anumite intervale de timp șl ca
re, așa cum s-a mai intimplat 
de cițiva ani încoace, ar fi putut 
trece și de astă-dată neobservat, 
pentru simplul motiv că prezen
ța în viața fotbalistică din țara 
noastră a sfatului tehnicienilor 
nu s-a mai făcut simțită de 
multă vreme. Cam de prin 1975 
— 76. Șl nu este deloc o legătură 
întlmplătoare între nereușitele 
noastre pe plan internațional din 
ultimii ani și lipsa de participa
re a colegiului central la rezol
varea problemelor curente si de 
perspectivă ale fotbalului româ
nesc, monopolizate pină acum 
doar de clțîva activiști al F.R.F. 
(în speță, antrenorii loturilor re
prezentative).

Iată însă că. din primăvara a- 
cestul an, ca urmare a măsurilor 
întreprinse de noua conducere a 
C.N.E.F.S. și de aplicarea unor 
hotărîrl ale Conferinței federației 
de specialitate, colegiul tehnicie
nilor nou ales a părăsit drumul 
bătătorit al formalismului, a re
nunțat la „varianta inerției", tre- 
cînd la o activitate susținută și 
într-un climat de muncă, care a- 
trage indiscutabil atenția șl sur
prinde în mod plăcut. Șl primele 
semne indică o schimbare de 
conținut a unei stări de fapt exis
tente, o nouă optică în ceea ce

ASTÂZI, LA VÎRȘET. IUGOSLAVIA D - ROMÂNIA B
După cum se știe, duminica 

trecută, la Alba Iulia, s-au intn- 
nit, In primul lor meci, selec
ționatele secunde ale României 
și Iugoslaviei. Avînd o bună 
prestație, jucătorii noștri au reu
șit să obțină victoria cu scorul 
de 2—0 (1—0). Revanșa acestei
partide va avea loc astăzi, la 
Vîrșeț, cînd cele două formații 
se vor afla din nou tață-n față. 
Meciul va începe la ora 17 și va

ȘTIRI... ȘTIRI...
• IN SERIA A V-a, „BUCU- 

REȘTEANA**, a campionatului Di
viziei „C**, azi se dispută etapa 
intermediară, a 28-a, care pro
gramează meciurile : Flacăra ro
șie — Dinamo Victoria, Viitorul 
Chirnogi — Aversa, Amonit Slo
bozia — FEROM Urziceni, Danu
biana — ș. N. Oltenița, Tehnome- 
tal — T.M. București, Abatorul 
— Electronica, Constructorul Că
lărași — F.C.M. Giurgiu și Lu
ceafărul — I.C.S.I.M, Tn fruntea 
seriei se află Dinamo Victoria cu 
41 p, urmată de I.C.S.I.M. și 
T.M.B. cu 27 și, respectiv, 26 p. 
Jocurile încep la ora 18.

© ROMANIA, LA EXPOZIȚIA 
FILATELICA „MUNDIAL ’82**. Cu 
prilejul Campionatului mondial 
din Spania, în orașele care vor 
găzdui grupele preliminare, la 
Barcelona și Madrid, se vor or
ganiza 14 expoziții filatelice, cu 
cele mai reprezentative exponate

Pușcaș (Ivașcu) — Lupău (Dia- 
nu). Doja, C. Georgescu.

Echipa gazdă a reușit, in 
cele din urmă, să încheie victo
rioasă meciul vedetă, intrecînd 
la limită, dar de justețe, for
mația Vojvodina Novisad, după 
o pasionantă cursă de urmărite 
începută in min. 11. la scorul 
de 0—2 (înscriseseră pentru 
oaspeți Zovko — min. 2 și 
Giurevici min. 11). „Poli" a re
dus handicapul in min. 24 prin 
Dumitru, care a transformat 
penalty-ul acordat în urma 
unui fault în careu asupra lui 
Lehmann. După pauză, echipa 
iugoslavă a încercat să domo
lească iureșul studenților, dar 
golurile au survenit în urma 
unor faze fixe, măiestrit lu
crate de Dumitru (min. 73. gol 
direct din corner!) și de Pălti- 
nișan (min. 85, lovitură liberă de 
la 25 m, mingea oprindu-se la 
vinclu). A arbitrat bine I. Igna 
următoarele formații 1 VOJVO
DINA : Cirici — Vușkov, Me- 
zaroș, Bekvalaț. Griiber — Zov
ko. Ilici (Giuchici), Giurevici— 
Miciovici (Măriei), Gamergia 
(Racz), Medici. „POLI" : Moise 
— Murar (Plăvițu), Păltinișan, 
Cîrciumaru, Șunda (Videscu) — 
Dumitru, Manea, Șerbinoîu (T. 
Nicolae) — Palea, Nedclcu, 
Lehmann.

In cel de al doilea cuplaj, 
joi, se întilnesc F.C. Bihor — 
Vojvodina și „Poli** Timișoara— 
Real Valladolid.

Paul SLĂVESCU

privește abordarea problematicii 
atît de diversă și de complexă a 
performanței fotbalistice. Sigur, 
nu este deloc bine să ne grăbim 
cu aprecierile pozitive, acum la 
început de drum, cînd progrese
le abia încep să se profileze, fa
ță de perioada competițională an
terioară.

Pină atunci să reținem, totuși, 
cîteva dintre semnele evidente ale 
unul Început de drum promiță
tor. Și am vrea să precizăm că 
în cele trei ședințe de lucru, des
fășurate în plen. în ultimele săp- 
tămlni (cam tot atîtea reuniuni 
cîte se țineau pină acum în vreo 
doi ani) a fost definitivat noul 
statut al antrenorului de fotbal, 
care urmează a fi aprobat de 
conducerea F.R.F. și a C.N.E.F.S.; 
a fost avizată componența lotu
rilor reprezentative, programul do 
pregătire și compctițional al e- 
chipelor reprezentative, pe anul 
în curs. A început, de asemenea, 
o Importantă acțiune de înregis
trare a tuturor antrenorilor ac
tivi, întocmirea unor fise indivi
duale cuprinzînd, pe lingă o se
rie de date personale, și referiri 
concrete la activitatea sportivă 
desfășurată în diferite colective, 
rezultatele obținute pe plan pro
fesional. Cam atît deocamdată.

în ceea ce privește persepetiva 
Imediată șl mal Îndepărtată, ar 
fi de menționat o serie de alte 
acțiuni aflate în prezent pe agen
da de lucru a colegiului central 
al antrenorilor șl anume: pregă- 

fi condus, la centru, de arbitrul 
român Mircea Neșu, ajutat la li
nie de doi arbitri din Iugoslavia. 
Antrenorii C. Drăgușin șl C. Ar- 
deleanu au deplasat la Vîrșeț a- 
celași lot de jucători pe care l-a 
folosit și la Alba Iulia, dintre 
care amintim pe Caval, Nicșa, 
C. Solomon, Nicolae, Ungureanu, 
M. Zamfir, Văetuș, Clrțu, Cim- 
peanu II.

ȘTIRI... ȘTIRI...
din lume dedicate marelui eve
niment fotbalistic. România va fi 
reprezentată de exponatul „Cam
pionatele mondiale de fotbal**, o- 
re aparține vechiului nostru co
laborator Dan Vintilă, din Bra
șov, exponat medaliat cu aur la 
mai multe expoziții naționale și 
internaționale. De menționat că 
autorul valoroasei colecții se a- 
flă printre invitații Mundialului 
spaniol.

e F.C, ARGEȘ — RAPID, LA 
RM. VÎLCEA. be comun acord, 
cele două echipe au stabilit ca 
întîlnirea lor din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei Româ
niei1* să se dispute la Rm. Vîl- 
cea. Reamintim că această etapă 
a Cupei va avea loc la 26 mai, 
ora 17, și mai cuprinde partidele: 
Corvtnul — Dinamo, la Brașov ; 
Chimia Rm. Vilcca — F. C. Baia 
Mare la Hunedoara; Gloria Bis
trița — Minerul Certej, la Me
diaș.

LA TELEFON, 
ȘTEFĂNESCU!

Scurt dialog telefonic, ieri 
dimineață, cu Costică Ștefă
nescu, care, așa cum se știe, 
accidentindu-se, sîmbătă, la 
verificarea cu Petrolul, a ratat 
plecarea în turneul sud-ameri- 
can. „De cinci ani n-am avut 
nici măcar o întindere și, a- 
cum, iată necazul", ni se con
fesa, cu amărăciune în glas, 
libero-ul Universității Craiova 
și al echipei naționale.

— Cum s-a produs acciden
tul ?

— Mai erau vreo cinci mi
nute pină la pauză. Urcasem 
in atac, pe partea stingă, și, 
ajuns in zona extremei, am 
vrut să centrez. Mi-a alunecat 
piciorul de sprijin și, pe loc, 
am simțit o înțepătură puter
nică pe coapsa dreaptă...

— Diagnosticul ?
— Din păcate, ruptură mus

culară.
— Ce tratament urmezi ?
— Raze Rdntgen, pe care 

le-am început la spitalul Fi
lantropia și le voi continua la 
Craiova, unde, sub supraveghe
rea doctorului Vasile Frincu- 
lescu, voi urma, pe toată peri
oada de refacere, un program 
de fizioterapie.

— Cit timp vei fi indisponi
bil ? Ce spun medicii ?

— Circa trei săptămâni, ceea 
ce înseamnă că, in mod cert, 
nu voi putea juca, la reluare 
(n.n. duminică 23 mai), în me
ciul cu F.C.M. Brașov.

— îți dorim însănătoșire 
grabnică.

— Vă mulțumesc I (G. N.).

DEBUT PROMIȚĂTOR
firea consfătuirii metodice și de 
analiză de la sfirșitul actualei 
ediții de campionat, organizarea 
activității de indrumarc a centre; 
lor de copii și juniori, preocupa^ 
rea pentru perfecționarea pregă
tirii antrenorilor, in special a a- 
celora care activează la eșaloa
nele de performanță ale fotbalu
lui nostru, pregătirea sub raport 
tehnico-metodic a noului an com
petițional în cadrul căruia se în
scriu $1 citeva confruntări alo 
echipelor reprezentative, cele mai 
importante dintre acestea fiind 
partida cu Suedia, pe teren pro
priu, șl cu Italia, in deplasare, 
ambele în toamna acestui an. In 
același context al bogatului in
ventar de probleme care lși aș
teaptă o cit mal completă rezol
vare se mai Înscrie urmărirea 
activității competiționale la nive
lul Diviziilor „B“ și „C“, precum 
Si o mai atentă preocupare față 
de activitatea colegiilor județene, 
de foarte multă vreme neglijate 
sub aspectul muncii de instruire.

In legătură cu noua componen
tă a Colegiului central al antre
norilor. trebuie spus că s-a reu
șit, într-o bună măsură. îmbina
rea experienței șl maturității pro
fesionale cu elanul și dorința de 
afirmare a tehnicienilor din „ge
nerația de schimb". Nume ca a- 
celea ale Iui A. Niculcscu, I. Oi
nă, N. Petrescu C. Drăgușin, FI. 
Halagian, I. Motroc, D. Nicolae- 
Nicușor, pe de o parte, sau 
M Dridea, V. Kraus, I. Nun- 
weillcr, I. Oblemenco, pe de 
altă parte, reprezintă o garanție 
a realizării unui colectiv de mun
că bine închegat, apt să asigure 
luarea unor decizii tehnice de ca
litate, oportune, în interesul unei 
cit mai depline și grabnice eman
cipări a fotbalului nostru.

Mihai IONESCU

ETAPĂ INTERMEDIARĂ
IN SERIA A N-a

Ă DIVIZIEI „B"
în seria a II-a a Diviziei „B‘ 

va avea loc astăzi o etapă inter
mediară. Iată programul șl ar
bitrii meciurilor :
• Petrolul Ploiești — .Tractorul 

Brașov 1 M. Salomir (Cluj-Napo
ca) ;
• Metalul București — Mciaii 

Plopenl : V. Ciocan (Bistrița) — 
stadionul Metalul ;
• Autobuzul București — Car

pați Mlrșa : A. stoker (Petro
șani) — stadionul Autobuzul :
• Dunărea Călărași — Automa

tica București : S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin) ;
• Pandurii Tg. Jiu — Unirea 

Alexandria : I. Mcdvcs (Oradea);
• dumica Tîrnăvcni —. Meca

nică fină București : I. Velea 
(Craiova)
• Flacăra Moreni — Luceafă

rul București : P. Cadar (Bra
șov)
• Energia Slatina — Rapid 

București : Cr. Teodorescu (Bu
zău)
• I.C.I.M. Brașov — Gaz metan 

Mediaș : A. Mițaru (Rm. Vîlcea).
Toate partidele vor începe ir 

ora 13.



Azi încep campionatele europene de judo

LA START - CAMPIONI OLIMPICI, MONDIALI Șl EUROPENI
6 kimonouri românești pe tatami

ROSTOCK. 12 (prin telefon). 
Joi in Sala de spert și de con
grese din localitate. în ale că
rei tribune pot lua loc 5 200 de 
spectatori. încep întrecerile ce
lei de a 31-a ediții a campio
natelor europene de judo. La 
această competiție de anvergu
ră (cea mai importantă in 
1982) vor evolua și 6 sportivi 
români : Arpad Szabo (cat. su- 
perușoară). Constantin Nicu- 
lae (semiușoară). Mircea Frăți- 
că (semimijlocie). Mihalachc 
Toma (mijlocie). Pavel Drăgoi 
(semigrea) și Mihai Cioc (grea). 
Cum se vede, la 
ușoară si open, 
cob Cod rea și 
n-au selecționat

două categorii, 
antrenorii la-
Dorin Gavra 

concurenti de-

.M

(medaliat
Si- 
cu

oarece titularul „ușorilor1 
mion Toplicean 
bronz la ediția de anul trecut) 
a devenit indisponibil în urma 
unei intervenții chirurgicale, 
iar la open nici unul dintre 
„candidați» n-a atins cotele 
exigențelor unor asemenea 
confruntări.

Plecați marți dimineață de la 
aeroportul Otopeni pînă la Ber
lin. iar de acolo, în continuare, 
la Rostock, unde au sosit în 
cursul aceleiași zile, sportivii 
noștri au fost nerăbdători să 
îmbrace kimonourile pentru o- 
bișnuitele antrenamente de a- 
comodare. antrenamente care, 
de fapt, nu s-au deosebit prea 
mult de cele de acasă.

Stop-cadru VlA[)|SlAV ȚR[Ț|AK
DIN IIOCHIIIIl MONDIAL

maratonul feminin de la atena
VA AVEA LOC PE

Cu cîtva timp în urmă, în ca
pitala Finlandei, selecționata Uni
uni. Sovietice a încheiat victo
rioasă cea de a 47-a ediție a 
Campionatului mondial de ho
chei A fost pentru a 18-a oară 
cînd cununa de lauri a învingă
torilor a revenit acestei puternice 
echipe, din rindurile căreia, la 
fel ca in ultimii ani, s-a eviden
țiat excelentul portar Vladislav 
Tretiak. Din anul 1970, cînd Tre
tiak debuta la 18 ani, la C.M. de 
la Stockholm, în reprezentativa 
sovietică, acest jucător, despre 
care cunoscutul antrenor Anatoli 
Tarasov spunea : „Are nu numai 
talent, ci și o ambiție ieșită din 
comun I» s-a Impus an de an, 
alungind ca acum, dnd are 30 
de ani (s-a născut la 27 aprilie 
1952), să fie socotit cel mal bun 
portar de hochd din lume 1

Această recunoaștere vine nu 
numai după repetatele Iul succe
se șl comportări deosebite la 
campionatele mondiale, ci șl du
pă evoluția — de-a dreptul ex
traordinară — din 
trecut, cînd la a doua ediție a 
.Cupei Canada». Z_
Uniunea Sovietică, el a fost ales 
cel mai bun portar al turneului. 
Tretiak s-a bucurat mult de a- 
ceastă apreciere, deși a fost de 
trei ori (1974, 1979 șl 1981) desem
nat cel mai bun portar al cam
pionatului mondial. Alături de a- 
ceste evidențieri, să mal preci
zăm. pentru ca cititorii să albă 
o Imagine deplină asupra acestui 
sportiv de excepție, că Tretiak 
(1.84 m și 90 kg — tallg Ideală 
pentru un portar...) este de 9 ori 
campion al lumii, de 8 ori al 
Europei. El este maestru emerit 
al sportului din U.R.S.S. Un pal-

La centrul de presă aflat la 
hotelul Warnow — cum se în- 
timplă în prea jma marilor com
petiții — azi dimineață era 
multă animație. Numeroși zia
riști acreditați solicitau, îndeo
sebi, listele participanților. A- 
cestea insă n-au putut fi oferi
te de organizatori întrucît va
lidarea lor oficială urma să fie 
făcută după tragerile la sorți, 
programate abia miercuri sea
ra. Am aflat, totuși, că 
concura multi medaliațl 
Jocurilor Olimpice, ai 
pionatelor mondiale și 
ne ca Thierry Rey 
campion olimpic și
Robert van der Walle . .. ..
Angelo Parisi (Franța), Jurg 
Roethlisberger
Șota Habareli (U.R.S.S.). cam
pioni olimpici, ~ "_7 
(R. D. Germană) și Șota Hubu- 
luri (U.R.S.S.), campioni 
diali. Marian Dzemianuk 
Ionia). Karl-Heinz Lehmann 
(R. D. Germană), Pavel Petrov 
(Bulgaria). Maurice Vachon 
(Franța), campioni europeni la 
ultima ediție ș.a.

Joi se vor desfășura întrece
rile la categoriile semigrea și 
grea, vineri la semimijlocie și 
mijlocie, sîmbătă la semiușoară 
și ușoară, iar duminică la su- 
perușoară și open. La ora cind 
relatăm, nu se încheiaseră tra
gerile la sorți.

Costin CHIRIAC

La campionatele europene 
de atletism din toamna acestui 
an, in capitala Greciei, va a- 
vea loc, pentru prima oară, și 
o întrecere feminină de mara
ton. Cursa se va desfășura pe 
traseul tradițional, cu plecarea 
din satul Marathon și sosirea 
pe vechiul stadion olimpic —

TRASEUL TRADITIONAL
Panathinaikos, gazda J.O. din 
1896. Pe același traseu se vo» 
Întrece șl bărbații. El a fosl 
parcurs prima oară la Olim
piada inaugurală și, de ase
menea. în 1969 la trecuta edi* 
tie a campionatelor europene 
de atletism găzduită de Atena.

CONCURS INTERNATIONAL DE SĂRITURI

toamna anului

cîștlgată de

mares puțin obișnuit, dar care 
răsplătește în întregime munca 
acestui sportiv. Tretiak, căpitan 
în armata sovietică, este căsătorit 
șl tată a doi copii.

Intr-un recent interviu, Tretiak 
spunea că cea mal 
amintire sportivă o are 
tlma ediție a „Cupei 
cînd celebrul hochelst _ 
Bobby Hull l-a felicitat, spunin- 
du-1 că este un mare jucător de 
hochei. Iar cea mai puțin... plă
cută este înfrîngerea cu 1—11 In 
fața Cehoslovaciei, de acum 4 
ani, la un turneu dotat cu „Cu
pa Izvestia*. Jumătate din reall- 

■zărlle sale sportive, spunea Tre
tiak, le datorează antrenorului 
Tarasov. El are deplină incredere 
în tinerii portari Mișkin și Do- 
roșcenko, care încă de pe acum 
îi pot lua locul, cu succes. Cînd 
va abandona hocheiul el se va 
ocupa de centrul de antrenament 
pentru copil organizat la Mosco
va, de clubul Ț.S.K.A.

Călin ANTONESCU

frumoasă 
de la ul- 
Canada", 
canadian

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
(Urmare din pag I)

derat a fi unul dintre cei mai 
buni boxeri ai lumii în ul
timii ani. Cu toate acestea, 
musceleanul este hotărît să-și 
apere șansa cu toată ardoarea, 
el dispunînd de calități pentru 

o comportare cit mai bună.
Și. fiindcă a venit vorba 

despre gala de marți noaptea, să 
spunem că una dintre cele mai 
mari surprize s-a produs 
în cadrul categoriei supergrea, 
cind multiplul campion olim
pic și mondial, laureat al 
multor întreceri de amploare, 
cubanezul 
a trebuit să recunoască supe
rioritatea italianului Francesco 
Damiani, care l-a întrecut clar 
la puncte (cu o decizie de 
5—0), astfel că după o pe
rioadă îndelungată valorosul

boxer din Marea Caraibilor se 
întoarce In tară fără lauri I

Iată repartizarea pe țări a 
pugiliștilor care vor urca pe 
podiumul de premiere al celei 
de a III-a ediții a campiona
telor mondiale : Cuba și S.U.A. 
cite 7. U.R.S.S. 6. R. D. Ger
mană și Iugoslavia cite 4. Bul
garia 3. România. Coreea de 
Sud. R. F. Germania și Polo
nia cite 2, Finlanda. R.P.D. 
Coreeană. R. P. Mongolă. Ni
geria, Italia. Irlanda, Olanda, 
Suedia șl Venezuela cite 1.

Teofilo Stevenson,

„CURSA PĂCII"
PRAGA, 12 (Agerpres). — E- 

tapa a 3-a a „Cursei Păcii», 
disputată pe traseul Olomouc — 
Dubnica a prilejuit a doua vic
torie consecutivă a tînărului ru
tier sovietic Itiho Sun, crono
metrat pe distanța de 185 km cu 
timpul de 4h 36 minute. Printre 
fruntașii întrecerii de ieri s-a 
numărat șl Mircea Romașcanu, 
veteranul formației noastre, care 
a luptat admirabil tn această e- 
tapă de munte punindu-șl în 
valoare calitățile sale de cățără
tor, pentru a se situa la finiș 
pe locul 7. la 6 sec. față de în
vingător. Cu primul pluton au 

1 români, 
Traian

sosit alți doi . cicliști 
Constantin Paraschiv și 
Slrbu.

tn clasamentul general 
vidual pe primul loc a 
Riho Sun. urmat de Șakhlt Za- 
gretdlnov (U.R.S.S.) la 4 sec. 
Thomas Barth (R.D.G.) la 5 sec.. 
Constantin Paraschiv ocupă lo
cul 12, la 27 sec., Mircea Ro
mașcanu locul 13, la 2:12, șl Tra
ian Sîrbu locul 31. la 6:57. Pe 
echipe conduce U.R.S.S., urmată 
de R. D. Germană. Cehoslovacia, 
Bulgaria Polonia, România. 
Franța etc.

indi- 
trecut

vor 
ai 

cam- 
europe- 

(Franța), 
mondial. 
(Belgia),

(Elveția) și

Detlef Ultsch
mon- 

(Po-

O NOUA ÎICTIF1A A
SEUL, 12 (Agerpres). Boxerul 

profesionist filLpinez de categoric 
muscă Andy Balaba a Încetat 
din viață, la Seul. în urma unei 
hemoragii cerebrale, datorată lovi
turilor puternice primite tn timpul 
meciului susținut săptămîna tre
cută cu sud-coreeanul Shin HI

In bazinul din localitatea 
Fort Lauderdale din Florida a 
avut loc recent un important 
concurs internațional de sări
turi în apă, la startul căruia 
au fost prezenți cîțiva dintre 
cei mai reputați „icari» mo
derni. întrecerea masculină de 
sărituri de Ia platformă (10 m) 
a prilejuit o frumoasă victorie 
sportivului Li Hongping din 
R. P. Chineză, care a demon
strat o înaltă clasă. Săriturile

sale au fost mult apreciate de 
specialiști și de spectatori, 
bitrii acordîndu-i 
locul secund s-a 
săritor din R. P. 
Heng, punctat cu 
al treilea a fost 
merican Mike Wantuck care a 
totalizat 541,17 p.

Concursul feminin de la tram
bulină (3 m) a fost cîștigat de 
săritoarea americană Megan 
Meyer cu 490.90 p.

649,05 p. 
clasat tot 
Chineză. 
614,64 p, 
sportivul

ar-
Pe 
un 

Lin 
iar
a-

TENISMANI ROMANI PESTE HOTARE
• In cadrul turneului in

ternațional de juniori din Is
rael. tinerii noștri tenismani, 
conduși de antrenorul emerit 
Aurel Segărceanu, au jucat la 
Ierusalim și Tel Aviv. Rezul
tate ceva mai bune au obținut 
fetele (Alice Dănilă și Teodo
ra Tache), ajunse pînă în sfer
turi de finală. Dintre băieți, 
doar Ionuț Șesu a cîștigat un

DO XLIII PROFESIONIST !
Sop. Făcut k» în repriza a 
Balaba a fost Internat In 
gravă la spital, unde a fost 
ținut In viață, timp de cind zile, 
cu ajutorul respirației artificiale.

In vîrstă de 28 de ani. tată a 
trei copil, Balaba este o nouă 
victimă a boxului profesionist 1

12-a, 
stare 
men-

turneu de consolare, Mihai 
Vanță evoluînd ceva mai șters.

• In cursul lunii mai vor 
participa la turnee internațio
nale de juniori în Italia, la 
Milano și Alessandria, tinerii 
jucători Cristian Moroșan, Mih- 
nca Năstase. Daniela Moise si 
Alice Dănilă, sub conducerea 
antrenoarei Eleonora Dumi
trescu.
• La ' campionatele interna

ționale de tineret ale U.R.S.S., 
disputate la Tașkent. au par
ticipat și foarte tinerii tenis- 
mani români Mihaela Răduca, 
Claudia Niculescu, Silv>u Gor
gan și Manuel Savu, b con
ducerea antrenorului' ’celaa 
Mirea. Vîrsta prea- fragedă a 
juniorilor noștri (14—15 ani) ex
plică rezultatele modeste obți
nute.

JOCUL OFENSIV AL ECHIPELOR SUD-AMERICANE
Intr-un articol publicat în zia

rul „Sport* Ziirich, antrenorul 
vest-german Hanes Weissweiler 
face clteva interesante aprecieri 
cu privire la tactica ofensivă a 
echipelor de fotbal sud-ameri- 
cane.

„Nu în toate cazurile — spune 
H. Weissweller — este valabilă 
teoria că o echipă cu trei ata- 
canți este mal ofensivă decit una 
care joacă doar cu două vîrfuri. 
In jocul practicat astăzi de celC 
mai valoroase echipe sud-ameri- 
cane atacanțil caută în primul 
rînd să facă breșe în apărarea 
adversă pentru ca, venițl din ur
mă, coechipierii lor să ajungă in 
cele mal favorabile poziții de șut. 
In ultimele două partide susți
nute de selecționata R. F. Ger
mania în America de Sud (8—1 
cu Brazilia șl 1—1 cu Argentina),

formația vest-germană a primit 
ambele goluri din asemenea si
tuații. Este incontestabil că echi
pa Braziliei practică cel mal o- 
fenslv fotbal din lume, întrucît, 
cu excepția lui Oscar, acesta a- 
vlnd sarcini exclusiv defensive, 
toți ceilalți jucători sînt un pe
ricol real pentru poarta adversă. 
In multe cazuri echipa Iul Tele 
Santana lansează atacul cu fun
dașii Junior șl Lulzlnho și une
ori chiar și cu Cerezo, jucătorul 
cheie al . apărării. O altă carac
teristică a jocului lor ofensiv U 
constituie atacurile în „scară", pe 
partea stingă, de exemplu, ele 
fiind executate cu mult succes de 
„trioul* Junior — Zlco — Eder.

Brazilienii se dovedesc în con
tinuare adevărațî maeștri în 
turtle de la distanță (’4—30 
deosebit de puternice și de

FOTBALIȘTII POLONEZI IN TURNEU
După ce lotul polonez s-a aflat 

In Spania, unde a susținut mai 
multe meciuri pentru a face cu
noștință cu terenurile iberice, an
trenorul lotului. Anton 
zek, se va deplasa cu 
săi la Stuttgart după 
pleca tn Franța, unde 
vor juca la Mulhouse, 
Strasbourg.

Piecnlc- 
jucătoril 
care va 
polonezii 
Reims șl

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Concurs interna

țional la Tokio. Alergăloarea Ctil- 
zuko Akimoto (Japonia) a re
alizat un record național pe 400 
mg — 59,25. Alte rezultate : fe
mei : 100 m — Given Loud
(S.U.A.) 11,97 ; lungime — Loud 
6,21 m ; bărbați : 10 000 m — Ort- 
mann (R.F.G.) 28:56,80 ; greutate 
— Gordien (S.U.A.) 19,15 m ; 100 
m — Nagy (Ungaria) 
can — Murofushi 
75,20 m.

10,83 ; cio- 
(Japonta)

Campiona-AUTOMOBILISM • 
tul european (formula H) a pro- 
gramt o etapă pe circuitul de la 
Mugeilo (Italia), cîștlgată de Italia
nul Corrado Fabl “* '
cu o medie orară 
Al doilea a fost 
Johnny Ceccotto; 
mondial la... motoclclism.

BASCHET • In al doilea meci, 
la Vilnius, baschetbaliștii sovie
tici l-au Întrecut pe cei din Co
lumbia CU 104—63 (48—36).

HOCHEI pe gheața • tn 
primul joc al turneului final al 
campionatului U.R.S.S., 
Moscova a dispus 
Gorki cu 6—1. La 
participă Ț.S.K.A. șl 
bele din Moscova.

MOTOCICLISM « 
miu» al Iugoslaviei 
probă 
clasa 
Trzici. 
gianul 
După 
clasamentul- generai continuă să

(March BMW) 
de 177,304 km. 

venezuelanul 
fost campion

Dinamo 
de Torpedo 
turneu mai 

Spartak, am-

..Marele Pre
ia motocros. 

contînd pentru C.M. la 
125 cmc, desfășurată la 

a fost cîștlgată de bcl- 
Harry Everts („Suzuki"), 

disputarea a 5 probe în

conducă Mark Velkeneers (Bel
gia) cu 104 p.

SCHI • Sportiva sovietică Ga
lina Kulakova, deținătoare a 9 
medalii de aur la J.O. șl la cam
pionatele lumii și a S9 de titluri 
unionale, s-a retras din activita
tea competițională.

ȘAH • Turneul din Iugoslavia, 
de la Bugojno : după 4 runde 
conduce Gări Kasparov 3,5 p, ur
mat de Lev Polugaevschi 3 p șl 
Tigran Petrosian 2,3 p. In aceas
tă rundă Kasparov l-a învins pe 
Ivkov, iar în partidele Najdorf — 
Liubojevici, Ivanovicl — Poluga
evschi, Gllgorici — Petrosian, An
dersson — Spasski și Hubner — 
Larsen a fost consemnată remi
ză • La Tbilisi, marii maeștri 
Mihail Tal șl David Bronstein au 
susținut un meci din 8 partide 
simultane. Primul a cîștigat cu
5— 3.

TENIS S Turneu feminin la 
Lugano : Claudia Pasquale — An
drea Leand 1—6, 6—3. 6—2, Syl
via Hanlka — Petra Delhes 6—3,
6— 1, Sue Barker — Catherine
Tan vier 1—6, 6—4. 7—5 • La
Hamburg: Jimmy Connors — Ri
cardo Cano 7—5, 6—0, Mats Wi- 
lander — Corrado Barazzutti 6—2, 
6—3. Slozil — Gimenez 6—1 6—1, 
Dlbbs — Krishnan 7—5, 6—3, 
Peccl — Hocevar 7—5, 6—2, Fibak 
— Gunarsson 7—6, 7—5, McNama
ra — Elter 5—7. 6—3, 6—4 • Flo
rența : Ostoia — S. 
6—3, 4—6, 6—2, Ad.
Vines 2—6 6—2, 6—0, Goven —
Martinez 7—6, fi—4.

Glammalva 
Panatta —

șu- 
rn), 

pre-

aflăFrlntre cel selecționați se 
cunoscuțll Internaționali Mllnarc- 
zyk (portar) ; Dziuba, Pawlak, 
Zrauda, Skrobouskl (fundași) ; 
Bonlek, Buda, Maewskl; Lato 
(mijlocași) ; Iwan, Kusto șl Tu- 
rowsfcl (atacanțl).

cise. Din Informațiile mele știu 
că, în general, fotbaliștii sud- 
americanl acordă în cursul antre
namentelor mult timp loviturilor 
libere.

tn ceea ce-1 privește pe argen
tinieni. deținătorii titlului mon
dial, principala lor preocupare, 
cel puțin in meciul cu reprezen
tativa R. F. Germania, a fort 
aceea de a nu primi gol. Dar ar
gentinienii au numeroși jucători 
de certă valoare internațională*.

★
Cunoscutul comentator spaniol 

Pedro Escartln afirmă lntr-un 
articol publicat în cotidianul ma
drilen „El Pueblo" că reprezenta
tiva Perului va constitui una din
tre «urprlzele apropiatului turneu 
final. „Peruanii, subliniază ziarla- 
tul spaniol, alcătuiesc o formație 
tehnică, agilă, cu un stil propriu 
diferit de cel brazilian, dar la 
Tel dc eficient. Urlbe fiind un 
jucător de clasă mondială*.

Contlnuîndu-șl pregătirile, se
lecționata Perului a susținut . la 
Lima un joc de verificare tn 
compania puternicei formații bra
ziliene Gremio-Porto Alegre. Par
tida s-a încheiat la egalitate 1 
0-8.

ALTE REZULTATE 4'

Finali „Cupei Franței* se va 
disputa slmbătă, 13 mal. pe sta
dionul „Fare Des Princes' din 
Paris între echipele St. Etienne 
șl St. Germain Paris. In semi
finale, st. Etienne a învins cu 
2—0 pe Bastla, iar St. Germain 
Paris a întrecut cu 2—1 (după 
executarea loviturilor de la 11 m) 
formația Rennes.
• Disputat la Topolcany (Ceho

slovacia), meciul amical dintre 
selecționatele de tineret ale Ceho
slovaciei și U.R.S.S. s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 (1—0) 
voarea gazdelor.
• Intr-un meci amical, 

tat la Cracovia, echipa

In fa-

dispu- 
locală

ACORD DEFINITIV
LA J.O

TOKIO, (Agerpres). — A- 
flat într-o vizită la Tokio, pen
tru a constata stadiul pregăti
rilor în vederea găzduirii 
Campionatului mondial din 
1983. președintele Federației 
internaționale de tenis de masă, 
Roy Evans a declarat că. In 
cursul recentelor campionate 
europene de la Budapesta, a a-

Wlsla a întrecut eu 2—1 (O—8ț
formația cehoslovacă Spartak 
Trnava.
• Rezultate înregistrate în cam

pionatul U.R.S.S. : Șahtlor Do- 
nețk — Cernomoreț Odesa 0—0 ; 
Nefțcl Baku — Spartak Moscova 
4—3 ; Kairat Alma Ata — Pahta- 
kor Tașkent 1—1 ; Metalist Har
kov — Dinamo Tbilisi 3—0 ; 
Dnepr Dnepropetrovsk — Ararat 
Erevan 1—1 ; Torpedo Kutaisi — 
Dinamo Moscova 2—1 ; Ț.S.K.A. 
Moscova — Dinamo Minsk 2—J. 
In clasament conduc echipele 
Ararat Erevan șl Pahtakor Taș
kent, cu câte 12 p din 9 meciuri 
disputate.

TENISUL DE MASA
DIN 1988

vut o convorbire cu Juan An
tonio Samaranch, președintele 
Comitetului Internațional O- 
llmpic, care i-a comunicat a- 
cordul definitiv în legătură cu 
includerea tenisului de masă la 
J.O. din 1988. Roy Evans a a- 
dăugat că la turneul olimpio 
vor fi prezenți 100 de sportivi 
și sportive (se vor desfășura 
numai probe individuale).
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