
In spiritul gcncros’Iul Mesaj adresat

ne tovarășul NICOLAE €£All$£SttJ mișcării sportive

IDEI NOI, INIȚIATIVE, 
ACȚIUNI INTERESANTE PENTRU 

ATRAGEREA FEMEILOR LA SPORT
de tova-In Mesajul adresat 

rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
secretarul general al 
Conferinței pe tară 
sportive se arată 
munca organizațiilor 
se manifestă încă 
și lipsuri serioase, iuucvseui ■» 
ce privește dezvoltarea educa
ției fizice și a sportului de 
masă, cuprinderea și participa
rea tineretului, a maselor de 
oameni ai muncii la practica
rea sistematică 
fizice...". Plecînd 
litate și anume, 
mare importanță 
lor de femei la progresul mul
tilateral al ” 
faptul că 
sesizate se 
sură și la 
zat pînă acum în acțiunea de 
atragere a elementului feminin 
la practicarea exercitiilor fi
zice și sportului, ne-am pro
pus să realizăm un sondai pe 
această linie.

Am aflat cu satisfacție 
Mesajul a constituit 
deni un 
sportive, generînd idei noi și 
inițiative de organizare a u- 
nor activități care să ducă la

-agerea elementului feminin 
s.șre exercițiul fizic, sport și 
turism. Concludente apar opi
niile celor cu care am dis
cutat :

Preț 
ședința 
dețulul 
dresat 
dat mult de gindit în ceea ce 
privește 
pentru 
feminin 
sport,

Partidului, 
a mișcării 
că : „In 
sportive...

neajunsuri 
îndeosebi in

a exercițiilor 
de la o rea- 
aportul de 
al milioane-

tării, dar și de la 
parte din lipsurile 

referă în mare mă- 
ceea ce s-a reali-

că 
pretutin- 

impuls dat mișcării

Maria Chiriță, pre- 
comislei de femei a ju- 
Dîmbovița : „Mesajul a- 
mișcării sportive ne-a

Dinlre măsurile luate, vom a~ 
minti in principal de încăperile 
rezervate sportului — dotate 
corespunzător — în căminele de 
nefamiliste de la întreprinde
rile „Romlux" — Tirgoviște și 
„Bucegi" — Pucioasa ; amena
jarea unor gropi de sărituri si 
plasarea unor bare de gimnas
tică în preajma unor astfel de 
cămine ; un schimb de ex
periență la care am invitat de
legate din 7 județe și muni
cipiul București, pentru a 
îmbogăți experiența, 
in ceea 
această 
în ceea 
feminin 
deri am 
Mihai, 
sportive 
„Dorobanțul' 
celor care răspundem de spor
tul feminin din întreprinderi, 
ne revin sarcini deosebit de 
importante. Sosesc în întreprin
deri fete tinere, din școli, ca
re au făcut sport, deprinse deci 
cu mișcarea, pe care dacă nu 
„le prindem" în acțiuni inte
resante își pierd interesul pen
tru sport. Evident, Ia noi in 
întreprindere 
multe lucruri 
gimnastica Ia 
introdusă la unele secții 
care a dus efectiv, verificat. Ia 
creștere^ dispoziției muncitoa
relor. a productivității muncii. 
De asemenea, remarcabile pre
zenta femeilor la diferitele 
manifestări ale „Daciadei". Pu
tem

ne 
reciproc, 

ce putem realiza pe 
linie". Idei interesante 
ce privește sportul 
practicat în întreprin- 

aflat de la Victoria 
președinta asociației 

a întreprinderii textile 
1“ Ploiești : „Nouă.

s-au realizat 
bune, cum ar fi 
locul de muncă, 

Și

activitatea depusă 
atragerea elementului 

la exerciții fizice, 
mișcare în aer liber.

realiza mai mult însă.
Modesto FERRARIN1

(Continuare in pag 2-3)

Turneul de volei (m) de la Berlin

START BUN

AL ECHIPEI NOASTRE:

ROMANIA-CUBA 3-2
Tradiționalul turneu interna

tional masculin de volei dotat 
cu „Cupa magistraților" la care 
iau parte reprezentativele Bul
gariei, R.P.D. Coreene, Cubei, 
României și R.D. Germane (cu 
două echipe) a început la Ber
lin. în prima zi, voleibaliștii 
români au întîlnit puternica 
formație a Cubei. Deși, lipsită 
de aportul celui mai bun jucă
tor Marius Căta-Chițiga (ușor 
accidentat). echipa noastră a 
obținut victoria cu 3—2 (—12, 
10, 15. —5, 3), după un joc 
foarte disputat, mai ales în pri
mele trei seturi. în setul deci
siv voleibaliștii români au avut 
o prestație excelentă.

în alte două partide progra
mate în prima zi s-au înregis
trat rezultatele : Bulgaria — 
R.P.D. Coreeană 3—0 (8,2,11) și 
R.D. Germană A — R.D. Ger
mană B 3—0 (12,13,8). Turneul 
continuă.
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PcrJru a treia oarâ consecutiv

AUil“ PENTRU JUDO-UL ROMANESC LA CAMPIONATELE EUROPENE
In continuare slnt necesare eforturi pentru 

valori
a putea prezenta mai multe

Campionatele europene de 
judo, care au avut loc săptămî- 
nâ trecută la Rostock (R.D. 
Germană), ne-au adus satisfac
ția unui succes de răsunet în 
arena internațională : reprezen
tantul tării noastre Mircea Fră- 
țică a urcat pe cea mai inaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere, cucerind medalia de aur 
și titlul de campion continen
tal la categoria semimijlocie. 
Performanta obținută de spor
tivul român trebuie apreciată 
in mod deosebit, mai ales pen
tru faptul că. în meciul decisiv, 
ei l-a învins într-o manieră 
spectaculoasă pe campionul o- 
limpic Șota Habareli (U.R.S.S.). 
A fost un moment de apogeu, 
amplu comentat de cei peste 
100 de ziariști prezenti Ia a- 
ceastă competiție, care au apre
ciat atît cutezanța cît și pregă
tirea tehnico-tactică a lui Mir
cea Frățică.

Acum după 
lăsat pe scena 
putem analiza 
comportarea 
noștri. Desigur, ne vom opri 
mal întîi la Mircea Frățică, li
derul valoric al echipei. De 
fiecare dată cînd Frățică era

ce cortina s-a 
marii competiții, 
în amănunțime 
reprezentanților

Marginalii după turneul bucureștean

al Diviziei „A" de baschet (f)

VALOAREA TREBUIE SA CREASCĂ
LA ANTRENAMENTE,

in fața a patru 
adversare, Estela 
Tomescu izbutește 
să arunce la coș și 
să înscrie. Fază 
din meciul Voința

— Politehnica.

Foto : Ion
MIHĂICA

partide ale Divi-Recentele 
ziei „A" de baschet feminin au 
limpezit, în mare măsură, si
tuația în grupa valorică 1—6 a 
întrecerii. în sensul că actua
la ordine a clasamentului nu 
mai poate fi modificată decîi 
prin surprize de mari proporții 
și repetate, ceea ce este puțin 
probabil. în grupa 7—12, în
schimb, disputa pentru evita
rea locului 11 (care aduce, a- 
lăturl de locul 12. retrograda
rea) este Încă deschisă și ea

va fi clarificată doar după ul
timul tur care se va desfășura, 
între 26 și 30 mai. la 
Mureș (grupa 1—6) și Ia Sf. 
Gheorghe (grupa 7—12).

Turneul de elită găzduit 
sala Floreasca din Capitală a 
prilejuit unele meciuri de un 
real spectacol, care au stîrnit 
interesul publicului și chiar a- 
plauze „la scenă deschisă". Ne 
referim, de pildă, la partidele 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Olimpia București, Politehnica 
București — Voința București, 
în cursul cărora acțiunile în 
viteză au fost frecvente, la fel 
ca și aruncările de la dis
tantă care fac, deseori, „sarea 
șl piperul" jocurilor de bas
chet. Ne-a bucurat și faptul 
că baschetbalistele tinere, care 
sînt încă junioare sau au de
pășit cu puțin această catego
rie de vîrstă, au fost de cele 
mai multe ori jucătoare de ba
ză în formațiile respective și 
au confirmat, prin prestația

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in -pag. 2-3)

Tg.

de

NUMAI
OFERĂ

nivelul podiumului

emofionant in Sala sporturilor din Rostock : pe cea mai

• 81 f 1
Moment
înaltă treaptă a podiumului de premiere la categoria semimijlocie, 
Mircea Frățică — România I 
chemat pe tatami (saltea de 
concurs) pentru un nou meci, 
îi așteptam evoluția cu încre
dere. cu siguranța pe care ne-o 
confereau calmul său. pregăti
rea sa excelentă la toate capi
tolele. Rezultatele partidelor pe 
care le-a susținut Frățică se 
cunosc și nu vom reveni asu
pra lor. Au fost relatate și a- 
mănuntele respective. Să sub
liniem totuși un singur aspect 
și anume acela că la categoria 
sa se mai aflau. între alții în 
afara campionului olimpic a-

Foto : C. COSTIN
mintit. și reputatul judoka en
glez 
mondial 
pion 
1980.
trov, 
ediției 
slovacul Roman Novotny 
daliat cu argint la C.E. 
Performanta lui Mircea Frățică. 
elogiată de Specialiști si zia-

campion 
și cam- 

1979 și 
Pe

al 
de anul trecut, și ceho- 

me- 
1981.

Neil Adams 
en titre 

european în 
bulgarul Gheorghi 
campionul european

Costin CHIRIAC

(Continuare in oao a 4-a) ,

La telefon, Mircea Lucescu

„SEMNIFICAȚIA INIȚIALA A TURNEULUI 
A FOST MODIFICATĂ DE MIZA

EXAGERATA PUSA IN JOC DE GAZDE" 
Lotul reprezentativ de fotbal se înapoiază acasă vineri după-amiază 

Marți, ora 13 la
In Chile la această 
dormea incă. Era 6 
ța. Am mai așteptat 
am chemat la telefon 
Sheraton din Santiago de Chi
le, unde fotbaliștii 
meau intr-adevăr, 
nuantul meci de 
care, in a doua 
meci, au fost nevoiți să facă 
față echipei Peru numai in 9 
jucători, urmat de voiajul de 
aproape 5 000 de km în avion 
de la Lima la Santiago.

Solicităm camera antrenoru
lui Mircea Lucescu. Și avem 
surpriza ca acesta să răspundă 
imediat.

— Te-am sculat din somn ?
— Nu, m-am trezit de o ju

mătate de oră.
— La ce te gindeal ?

— La meciul de la noapte, cu 
Chile. La ce altceva ?

— Ce formație vei alinia ?

București, 
oră se 
diminea- 
o oră și 

hotelul

români dor- 
după exte- 

la Lima, in 
jumătate de

— Prea de dimineață pentru 
un răspuns. La ora 10 vom face 
controlul medical și un antrena
ment după care vom constata și 
vom decide ce jucători vom a- 
vea disponibili pînă la această 
oră. în afara lui Cămătaru, pe 
care nu-1 vom folosi nici in al 
treilea joc din cauza entorsei 
făcute de pe urma căderii ar
gentinianului Passarella pe pi
ciorul craioveanului dar și din 
dorința de a-1 menaja, avem al
te probleme după jocul de la 
Lima. într-o fază aglomerată, în 
meciul cu Peru, Turcu a căzut 
și a fost călcat pe mînă și pre
zintă fisuri la falange. în piu» 
are și alte contuzii. Geolgău este 
lovit puternic la picior 
șold tot din 
alți jucători 
mici.

— Cum

și la 
jocul de duminică, 
au contuzii mai

Poloiștii dinamoviști la al 21-lea titlu

CONFIRMAREA PE PLAN
ADEVĂRATĂ VALOARE

cu nr. 37 al ce- 
echipe de polo

Campionatul 
lor mai bune 
din tară, desfășurat și de a- 
ceastă dată în șase turnee (trei 
la București, două la Cluj-Na- 
poca și ultimul la Oradea), s-a 
încheiat cu succesul (al 21-lea) 
al dinamoviștilor bucureșteni. 
începută în luna septembrie a 
anului trecut într-un ritm de
bordant — campioana „en ti
tre", Rapid București ajunsese, 
la finele turului inaugural toc
mai pe... locul IV — întrecerea 
nu a mai avut, în cea de a

a desfășurării sale,doua parte
acele momente de suspans cu 
care eram obișnuit! din edițiile 
precedente. Instalată în frunte 
dună trei tururi, formația dina- 
movistă și-a consolidat perma
nent poziția. s-a distantat la 
trei și apoi la cinci puncte, ob- 
ținînd un succes de necontestat.

Campionii își datorează noua 
reușită lotului deosebit de va
loros în comparație cu celelal
te pretendente la supremație. 
Antrenorul luliu Capșa a dis
pus în permanentă de un cvar-

INTERNAȚIONAL
PERFORMANȚEI
tet — Dinu Popescu, Adrian 
Nastasiu (și-a anunțat retrage
rea oficială din activitate), 
Viorel Rus și Liviu Răducanu 
— care totalizează peste 950 de 
selecționări în prima reprezen
tativă iar alături de aceștia de 
goal-keeper-ul Doru Spînu, care 
de mai bine de șapte ani poar
tă' cascheta cu nr. 1 a tricolori
lor. La bogata experiență a ce-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag a 4-a)

se explică aceste 
contacte dure și accidentări in 
intilnirlle amicale ? tmi amin
tesc că in 1970 tot intr-un ase
menea turneu al echipei noastre 
naționale dinaintea campionatu
lui mondial de fotbal din Mexic, 
jocurile au fost fair-play, cel 
cu Peru de pildă (1—1), in care 

. ai marcat golul României, fiind 
deosebit de frumos

— E o mai mare diferență de- 
numărul celor 12 ani trecuțicît ___ __ ___

de atunci șl pînă acum. Fotbalul . ..
de .
doptat jocul forte, de multe ori 
dur. Apoi ne aflăm la mai pu
țin de o lună de turneu) final 
al campionatului mondial din 
Spania, în perioada definitivării 
loturilor echipelor participante. 
Jucătorii vor să se titularizeze, 
antrenorii vor să cîștige cu ori
ce preț. Așa se explică și du
ritățile și arbitrajul de la Lima 
care a fost ceva unic, dacă pî
nă și ziariștii locali l-au carac-

sud-american s-a contaminat 
la modelul european, și a a-

(Continuare în pag. a 4-a)



SPORTIVII DE LA STEAUA 
AU DOMINAT „MEMORIALUL 

VASILE NICOARĂ" LA CAIAC-CANOE
Ieri dimineață, pe lacul Sna- 

gov, in aceeași ambianță idea
lă pentru un concurs nautic, 
s-au desfășurat probele zilei a 
doua a competiției internațio
nale de caiac-canoe „Memoria
lul Vasile Nicoară“ organizată 
de clubul Steaua și avînd ca 
invitați caiaciști și canoiști din 
cluburile militare ale unor țări 
socialiste Dacă în ajun. în pro
bele de 500 m. bucureștenii ce
daseră două curse puternicilor 
canotori sovietici, marți dimi
neața gazdele au cîștigat toate 
probele pe distanța de 1 000 m, 
alungind Ia un total de 10 vic
torii din 12 și ciștigînd clar în
trecerea pe echipe pentru con
cursul armatelor prietene. Echi
patele de dublu Ion Bîrlădea- 
nu — Emil Bîrlădeanu (caiac) 
și Toma Simionov — Dobre 
Nenciu (canoe) și-au repetat 
victoriile în fața unor adver
sari valoroși, iar Nicușor Eșea- 
nu l-a întrecut clar la simplu 
pe sovieticul Anatoli Sinkaren- 
ko. învingătorul dc la 500 m.

REZULTATE : K 1 : Nicușor
Eșeanu (Steaua) .3:47,6, A. Sin- 
karenko (TSKA Moscova) 3:49,0,
I. Sidor (Steaua) 3:52,6, A. Co- 
man (Steaua) 3:52,8, V. Dolejs 
(Dukla Praga) 3:53,5, V. Krez 
(TSKA Moscova) 3:59,6 ; CI: 
Nicolae Mihăiescu (Steaua) 
4:06,1, M. Timofte (Steaua) 4:06,8,
J. Vrdlovec (Dukla) 4:07,7. Gh. 
Simioncenco (Steaua) 4:10,0, L. 
Llmlnovlcî (TSKA Moscova)

4:12,0. C. Olaru (Steaua) 4:12,4; 
K 4 F 500 m : Steaua (Agafia 
Buhaev — Adriana Tomiuc — 
Amfisa Avram — Nastasia lo- 
nescu) 1:40,5, combinata Legia 
Varșovia — Steaua (Mrozik — 
Katulska — Voican — Dlnescu) 
1:43,9 ; K 2 : Steaua (Ion Blr- 
lădeanu — Emil Blrlădeanu) 
3:26,5, TSKA Moscova (V. Tim- 
baliuk — S. Kirsanov) 3:26,7, 
Steaua (A. Velea — I. Constan
tin) 3:28,5, Dukla (M. Tok — 
B. Machj 3:28,9, Steaua (A. A- 
xente — G. Constantinov) 3:21,5, 
TSKA Sofia (Borisov — Vîlcev) 
3:34,4 ; C li Steaua (Toma 
Simionov — Dobre Nenciu) 
3:44,1, Dukla Praga (J. Vrdlovec
— R. Blazik) 3:44.0, TSKA Mos
cova (A. Koșarnov — V. Baklea- 
tenko) 3:46,0, Steaua (V. Grigore
— C. Zbanț) 3:47,9, steaua (I.
Corneenco — T. Cobzarenco) 
3:55,3, Steaua (C. Avram — I. 
Isacov) 3:57,5 ; K 4 : Steaua
(Nicolae Fedosei — Florin 
Marinescu . — Ionel Letcaie — 
Gheorghc Nițu) 3:06,5, Dukla 
Praga (T. Suder — B. Mach — 
M. Tok — M. Pokorny) 3:08,0, 
TSKA Moscova (V. Timbaliuk — 
S. Kirsanov — I. Pollsduk — 
B. Danilov) 3:09,3, Steaua (V. 
Ignat — M. Frigloiu — M. Io- 
nescu — FI. Bologa) 3:09,8, Le
gia Varșovia (R. Tyleivskl — B 
Wojciekowski — M. Kulin — K. 
Wojniak) 3:22,5, TSKA Sofia 
(A. Borisov — M. Vilcev — V. 
Diancov — K. Tetebenski) 3:22,7.

Clasament pe echipe : Steaua 
71 p, TSKA Moscova 51 p, Dukla 
Praga 37 p, Legia Varșovia 27 p, 
ȚSKA Sofia 13 p.

Vladimir MORARU

IDEI NOI, INIȚIATIVE, ACȚIUNI PENTRU 
ATRAGEREA FEMEILOR LA SPORT

(Urmare din pag. 1)

De exemplu, să reluăm gimnas
tica în sectoare unde... s-a re
nunțat la ea, ca de pildă la 
centrul de calcul și TESA. să 
Intensificăm activitatea de 
atragere a femeilor din cele 
40 de grupe sindicale la acti
vități sportive săptămînale, să 
punem un accent deosebit pe 
concursurile în veriga de bază, 
pe secții. Vrem astfel să aju
tăm la înlăturarea unei ca
rențe generale, aceea de a tri
mite în întreceri municipale 
sportive care nu participă la 
faze de masă". O altă interlo
cutoare. Daniela Giscă, din 
eensiliul asociației sportive a 
întreprinderii „Ărgeșeana" — 
Pitești făcea altă referire : 
„Noi avem, campionatul aso
ciației la volei și handbal, 
pentru echipe feminine. Care 
se desfășoară cu succes, ca de 
altfel si alte acțiuni organizate. 
Ne-ani gîndit însă, în ultima 
vreme că am putea realiza 
mai mult dacă am interveni cu 
insistență acolo unde se sem
nalează acțiuni spontane : pre
zențe de 25—30 femei care fac 
sport pe terenurile pe lingă 
căminele de nefamiliste. ple
cări în grupuri în excursii și 
drumeții. Este unul din obiec
tivele noastre, care credem că 
va da categoric un impuls miș
cării sportive în rîndul textilis 
teîor".

Despre ceea ce se va între
prinde la F.R.B. din Capitală. 
Întreprindere cu rezultate re
marcabile în acțiunea de a- 
tragere a elementului feminin 
la sport (în sprijinul acestei a- 
flrmații fiind destul să preci
zăm că aici se organizează

curent campionatul asociației, 
pentru echipe de femei, la 6 
discipline) ne-a vorbit Elena 
Toma, secretara asociației : 
„Categoric, am putea realiza 
mai mult decit am făcut pină 
acum, motiv pentru care 
ne-am propus multe, între 
care este de reținut inițierea 
unor „Festivaluri ale tinerelor 
muncitoare filatoare", periodic, 
Ia care partea artistică se va 
îmbina cu jocuri sportive dis- 
tractiv-recreative. La aceste 
festivaluri vom invita și fete 
de Ia întreprinderile din 
preajmă (Postăvăria Română. 
Titan, Mctaloglobus, Filatura de 
lînă pieptănată, întreprinderea 
de pîine Titan), urmînd să ne 
ducem și noi la ceea ce vor 
realiza ele. Este un plan co
mun de care vom (ine seamă. 
Tot ca o noutate vor fi „Serile 
Daciadei", dintre care o parte 
vor fi dedicate sportului, cea
laltă dansului". Despre preocu
pări intersante am aflat de la 
Valentina Popescu, președinta 
comisiei de femei a județului 
Teleorman : „Mesajul tovară
șului Nicolae Ceaușescu va 
avea, sîntem siguri, urmările 
dorite în județul nostru. Ne-am 
propus multe obiective, între 
care : înființarea unui centru 
de întreținere fizică pentru fe
mei in Alexandria ; plasarea 
unor mese de șah și tenis de 
masă — din beton — in curțile 
întreprinderilor, în parcuri sau 
în preajma căminelor de ne
familiste : întrucît avem multi 
posesori de biciclete, unii nave
tiști, vom iniția excursii ciclo
turistice spre zonele de agre
ment ale orașelor, cum ar fi 
Pădurea Vedea, de pildă. Ex
cursii Ia care să participe, 
bineînțeles, și femei".

Suporteri de care nu e nevoie

LA SPORT NU SINT ALTE LEGI!
Vă rugăm să priviți aceasta 

fotografie. Cuprinde cam un 
sfert din tribuna terenului de 
handbal de la stadionul ,4 
Mai" din Constanța. Copil, ti
neri șl tinere, femei șl băr
bați, unii cu Umple albe, au 
venit atrași de o pasiune co
mună — handbalul, de simpa
tia comună — echipa Comer
țul, îndemnați și de soarele 
cald.

Miza medului, în compania 
handballștilor de la Metalul 
Vaslui, colegi de Divizia ,,B“, 
nu e încinsă nici de fasci
nația promovării în eșalonul 
superior, nld de groaza re
trogradării. Terenul de zgură 
fină, în imediata apropiere 
a tribunei, jucătorii înalțl, 
bine tăcuți, vremea primăvă- 
ratlcă — totul ar putea în
truni componentele unei plă
cute dimineți de Florar, tn- 
tr-unul din „lăcașele frumo
sului mușchilor șl minții", 
cum am putea numi terenu
rile sportive.

Privită așa, această parte 
de tribună arată bine, tonic, 
sportiv... Dar, val 1 Dacă am 
fi înregistrat și „sonorul", 
v-ați fi îngrozit de-a blnelea. 
în numai trei-patru minute, 
am auzit cele mai cumplite 
înjurături și amenințări la 
adresa arbitrilor. Ceva de ne- 
descris, scos din străfundul 
gropii Cișmelei de altă dată, 
pe care ceî șase-șapte ,.su
porteri", sau cum vreți să-i 
numiți, le proferau fără jenă. 
Iată-1 pe cel din mijloc, un 
tînăr bine îmbrăcat, în brațe 
cu un copil frumușel. Ei 
bine, ce putea să lasă din 
gura acestui om întrecea 
orice închipuire I Ca și din 
a celui din primul rînd.

Că mai există asemenea oa
meni este, firește, dureros. 
Dar la fel de dureros este că 
nimeni nu le-a zis nimic, ni
meni nu i-a luat de guler 
să-l scoată din arena unde 
trebuie, cum spuneam, să 
pflcleze frumosul fizic și mo
ral. Cum au putut să se com
placă într-o asemenea atmos
feră fetele din tribună ? Dar 
femeile 7 Dar oamenii cu pâr 
alb în cap 7 Dar, mai ales, 
ORGANIZATORII, cei care 
poartă răspunderea a tot ce 
se întîmplă la un meci 7 Că 
erau acolo șl Grigore Florlcă, 
cel care „se ocupă" de hand
bal la Comerțul Constanța și 
directorul Virgil Ieremia, vi
cepreședintele asociației.

Pînă nu e prea tîrzlu, se 
impun măsuri energice de a- 
sigurare a unui climat cores
punzător, cu necesarele va
lențe educative, fiecărei în
treceri sportive, pentru că 
asemenea manifestări intole
rabile se petrec nu numâi la 
handbal și nu numai la me
ciul șl numai In orașul la 
care ne referim...

Ne întrebăm : de ce este 
Îngăduită proliferarea unor 
asemenea atitudini huliganice 
pe terenul de sport ? De ce 
în tribuna unul meci sportiv 
se pot comite în voie acte 
pentru care la numai doi 
pași, In stradă, cel care le 
comite e pasibil de o pe
deapsă legală 7 Poate și pen
tru că arbitrii (in acest caz 
Gh. Mateescu șl P. Ivanciu) 
nu iau poziție, iar în foaia 
de arbitraj îi numesc pe hu
ligani, cităm „certați cu legile 
eticii".

Mircea COSTEA

CAMPIONATUL JUNIORILOR II LA POLO
în întrecerile campionatului 

național de juniori II la polo 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

Zona Sud — București : Steaua 
— C.S.Ș. 2 6—0, C.S.Ș. 1 14—8, 
Lie. „Bolintineanu41 15—7, Pro
gresul 13—3, Dinamo 15—8, C.S.Ș. 
Triumf 10—5, Rapid 13—14 ; 
C.S.Ș. 1 — Triumf 9—3, C.S.Ș. 2 
11—10, Rapid 8—5, Lie. „Bolin- 
tineanu" 18—7, Dinamo 10—5, Pro
gresul 16—1 ; Rapid — Progre
sul 11—2, Lie. „Bolintineanu" 
15—7, Dinamo 13—6, Triumf 10—3, 
C.S.Ș. 2 11—6 ; C.S.Ș. Triumf — 
C.S.Ș. 2 11—6, Progresul 9—7, Di
namo, 12—5, Lie. „Bolintineanu"
10— 9 ; C.S.Ș. 2 — Lie. „Bolinti- 
neanu“ 15—10, Progresul 11—6, 
Dinamo 12—5 ; Lie. „Bolintinea- 
nu“ — Dinamo 13—9, Progresul
11— 9 ; Dinamo — Progresul 11—5. 
Clasament : 1. Steaua 12 p (86— 
45) ; 2. C.S.Ș. 1 12 p (80—45) ; 3. 
Rapid 12 p (79—45) ; 4. C.S.Ș.

Triumf 8 p ; 5. C.S.Ș. 2 6 p ; 6. 
Lie. ,,Bolintineanu“ 4 p ; 7. Di
namo 2 p ; 8. Progresul 0 p.

Zona Nord — Cluj-Napoca : 
Crișul Oradea — Ind. lînei Timi
șoara 14—0, Mureșul Tg. Mureș 
12—6, Politehnica Cluj-Napoca 
9—3, Voința Cluj-Napoca 13—8, 
Rapid Arad 9—11, Viitorul Cluj- 
Napoca 6—2 ; Rapid — Politeh
nica 8—4, Viitorul 11—11, Ind. 
lînei 8—1, Voința 11—6, Mureșul 
12—5 ; Viitorul Cluj-Napoca — 
Mureșul 17—3, Voința 15—5, Po
litehnica 11—2, Ind. lînei 14—3 ; 
Voința Cluj-Napoca — Politehni
ca 7—6, Mureșul 17—11, Ind. lî
nei 11—8 ; Politehnica Cluj-Na
poca — Ind. lînei 9—9, Mureșul 
11—6 ; Mureșul Tg. Mureș — 
Ind. lînei 9—8. Clasament : 1. 
Viitorul 11 p (79—31) ; 2. Rapid 
ia p (61—36) ; 3. Crișul 8 p ; 4. 
Voința 6 p ; 5. Politehnica 3 p ; 
6. Mureșul 2 p ; 7. Ind. lînei 1 p.

MARGINALII DUPĂ TURNEUL BUCUREȘTEAN AL DIVIZIEI „A" DE BASCHET (f)
(Urmare din pag. 1)

lor, că merită să fie selecțio
nate în loturile naționale. Este 
vorba nu doar de baschetbalis
te consacrate (la o vîrstă fra
gedă), cum este cazul Magdale- 
nei Pali („U“ Cluj-Napoca) sau 
de cele aflate pe calea depli
nei afirmări (Mălina Froiter— 
Olimpia București, Valeria Che- 
pețan și Marcela Bodea —Uni
versitatea Timișoara, Melinda 
Tordai — Comerțul Tg. Mu
reș). ci și de sportive despre 
care se poate spune că turneul 
bucureștean le-a propulsat spre 
lotul național de senioare. E- 
xemplul Romelei Cristea (O- 
limpia București) este semni
ficativ în acest sens : în ace
lași timp, el trebuie să dea 
de gîndit altor jucătoare care 
au avut o evoluție ștearsă 
(Verginia Popa, de la „U“ 
Cluj-Napoca, de pildă).

Revenind la spectaculozitatea 
care a caracterizat unele me
ciuri din ultimele două zile 
ale turneului, trebuie să remar
căm. că. de fapt, nivelul teh- 
ric a crescut treptat, pe mă
sură ce se scurgeau etapele 
întrecerii. In primele zile am 
asistat Ia întilniri care dădeau 
impresia că se confruntă for
mații dintr-un campionat local 
și nu cele din grupa de elită 
a Diviziei „A"; meciul „derby" 
dintre „U“ Cluj-Napoca și Po
litehnica București a fost o 
regretabilă mostră in dome
niul respectiv. De la joc la 
joc, însă, echipele (toate) s-eu 
comportat din ce în ce mai bi
ne. de unde reiese concluzia 
că întîlnirile din acest turneu 
au constituit de fapt antrena
mentele serioase pe care tre
buiau să Ie facă, participan
tele, înaintea începerii tur
neului. Nu punem sub sem
nul îndoielii numărul orelor de

antrenament efectuate sau par
ticiparea sportivelor ; în schimb, 
nu există nici un dubiu că 
doar calitatea necorespunză- 
toarc a antrenamentelor a 
determinat debutul slab al ce
lor șase echipe din prima gru
pă valorică a Diviziei „A" 
Numărul mic al aruncărilor la 
coș. imprecizia acestora (me
ciul „U“ — Politehnica s-a 
încheiat cu scorul de 57—56 
după... prelungiri), pasele im
precise (care au abundat), ab
sența aproape totală (minute în 
șir) a unei idei tactice, apă
rările formale, toate aceste de 
fecțiuni, manifestate în pri
mele zile, nu pot fi puse de- 
cît in seama lipsurilor din 
antrenamente dinaintea tur
neului.

Ceea ce, în mod cert, nu 
creează condiții pentru progre
sul cursiv al echipelor noastre 
de baschet fruntașe I

GRUPA 1—6
1. „U“ Cj.-N.
2. Pollt. Buc.
3. Voința Buc.
4. Ollmp. Buc.
5. Univ. Tim.
6. Com. Tg. M.
GRUPA 7—12

7. Progr. Buc.
8. Crișul Or.
9. C.S.U. PI.

10. Voința Bv.
11. Mobila S.M.
12. Cp. Sf. Gh.

46 39 7 3610:2797 85
46 35 11 3384:2805 81
46 31 15 3194 :2838 77
46 24 22 2843:2934 70
46 15 31 2832:3JL33 61
46 9 37 2686:3306 55

46 28 18 3015:2897 74
46 26 20 3331:2947 72
46 23 23 3136:3067 69
46 21 25 2859:3125 67
46 20 26 2831:3003 66
46 5 41 2592:3461 51

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATELOR

NAȚIONALE DE BOX JUNIORI
La Medgidia a început tur

neul final al campionatelor 
naționale de box pentru ju
niori. Iși dispută titlurile puse 
în joc 200 de tineri pugiliști de 
la majoritatea secțiilor din în
treaga țară. Finalele întreceri
lor vor avea loc la sfîrșitul 
săptămînii.

Azi, in Divizia „A"
0 ETAPĂ CU POSIBILE 

ÎN PRIVINȚA RETROGR
Azi, în campionatul Diviziei 

„A" de rugby este programată 
o nouă etapă, deosebit de Im
portantă mal ales pentru echi
pele situate In jumătatea a 
doua a clasamentului, In 4 me
ciuri (cele de la Iași, Petroșani,

Birlad ș 
producă 
vința re 
se Intre’ 
tilor de 
Sibiu, C.I 
In tur, I 
căuta să

-------------------------- PROGRAMUL ETAPEI
București STEAUA — ȘT. C

stad. Steaua, ora 15 ; arb. M. Vătu 
București dinamo — R.c. :

stad. Olimpia, ora 16,30 ; P. Soare
Sibiu C.S.M. — FARU

stad. Obor, ora 10 ; C. Udrea — 
Iași POLITEHNICA — R.C. <

stad. Tineretului, ora 9 ; I. Chirondo; 
Petroșani ȘTIINȚA — C.S M.

stad. Știința, ora 14 ; Al. Pavlovlc!
Blllad RULMENTUL — UNIV.

stad. Rulmentul, ora 15,30 ; Șt. Crăclur 
Arad GLORIA P.T.T. — VULC

teren Motorul, ora 17 ; șt. Mane

CARE E VALOAREA UNUI 
CU JUCĂTORI DE LĂ 14 PÎNĂ I

Tenisul, la răscrucea...
Campionatul național de tenis 

pe echipe se află — ca formulă 
de disputare — în net progres, 
pervăzînd acum, spre deosebire 
de trecut, două tururi distiincte : 
unul primăvara și altul toamna, 
evitând deci desemnarea cam
pioanei la capătul unei singure 
săptămîni de joc. Această nouă 
formulă presupune și o utilă 
trecere în revistă periodică a 
celor mai bune forțe din teni
sul nostru.

La București s-au adunat — 
cu prilejul turului competiția 
peste 250 de jucători și jucFe ' 
re din întreaga țară, membrî ai 
celor mai merituoase secții de 
tenis. Am putut remarca în zi
lele competiției o mulțime de 
sportivi tineri, care meritau a- 
tenția noastră, dacă nu pentru 
altele virtuți tehnice, măcar pen
tru ideea că ei sînt de * '
,.schimbul de mîine", 
noștri reprezentanți în 
întreceri. Ne-a plăcut să 
că o tînără jucătoare de 
cum e Daniela Moise, și-a luat 
inima în dinți și, fără a se in
timida, a înfruntat-o și a în- 
vlns-o pe campioana țării, Lucia 
Romanov ! Am observat cu sa
tisfacție progresele evidente ale 
unui tînăr promițător, Emil Hnat. 
Am trecut la capitolul „de 
urmărit evoluția “ o seamă de' 
speranțe ca Mihnea Năstase, Ma
rius Comănescu, Florin Chiru, 
Ionuț Șesu, Cristian Moroșan, 
Nicolae Manuel, Alice Dănilă, Mo
nica Radu, Florentina Cocan, 
Daiana Samurigi, Aurelia Gheor- 
ghe, Teodora Tache Corina Ta- 
loș.

în același timp însă nu ne-am 
- putut abține de a remarca faptul 

că la cea mai importantă com
petiție națională anuală de te
nis echipele aveau în compo
nență și jucători extrem de fra
gezi, de 14—15 ani (care măcar 
au argumentul de a fi „viito- 
rul“), dar și veterani de aproa
pe 50 de ani (ceea ce este cel 
puțin o exagerare) Cu o paletă 
atît de largă de vîrste e greu 
de crezut că mizăm pe o adevă. 
rată generație de jucători? 
curînd rămîne impresia 
conglomerat de echipieri, pripit 
alcătuit, numai pentru a 
face față cerințelor unul ___
pionat național. Aceeași explica
ție trebuie probabil dată și îm
prejurării că în diverse forma-, 
ții din țară apar destul de frec
vent jucători oare domiciliază, 
studiază sau lucrează în Capita
lă ! înțelegem foarte bine ges
tul unui tenisman care mutîndu- 
se într-un oraș de provincie, se 
decide să ajute la dezvoltarea 
„sportului alb“ în orașul pen
tru care a optat, dar nu găsim 
nici o scuză pentru cei care aleg 
un club provincial sau altul 
(fiind bucureștenl sadea) exclu
siv din dorința obținerii unor 
avantaje.

în sfîrșit credem că prezența 
într-un singur loc, cu prilejul a- 
cestui campionat, a tuturor ju-

fapt 
viitorii 
marile 
aflăm 

18 ani,
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„RALIUL CIBINIUM"
Județul Sibiu a găzduit o nouă 

competiție, automobilistică : a
doua ediție a „Raliului Cibinium", 
de fapt, cea de a treia etapă a 
campionatului republican de ra
liuri. Plecarea concurenților (ca 
și sosirea, dealtfel) s-a făcut 
din fața Casei de cultură a sin
dicatelor din Sibiu ; apoi, au- 
tomobiliștii au străbătut șose
lele județului, multe din ele, 
special alese (nemodernizate) 
care au dat un plus de 
cultate cursei.

Raliul a măsurat 326 km, 
parcursul acestuia fiind 10 
troale orare și 13 probe de

dlfi-

pe 
con- 

_____ ______ __ _ , cla
sament (speciale), în cadrul că
ruia automobiliștii au trecut în
tre altele prin localitățile: Valea 
Strîmbanului — Curmătura — 
Păltiniș — Șan ta — Cristian — 
G. Riului — Cheile Cibinului — 
Rășinari — Cisnădic — Cisnă- 
dioara. Dificultatea traseului a 
pus multe probleme autoturisme
lor aflate în concurs, dovadă că 
din cele 77 echipaje plecate de 
La start (16 de Începători) au 
terminat doar 45. între abando
nați fiind și piloțl cu experiență 
ca E. lonescu și FI. Mateescu. 
Precizînd o premieră, de altă 
natură — datele concursului au 
fost prelucrate pe calculator de 
către o echipă de la IPA Sibiu 
(colectiv condus de ing. E. 
Popa) — iată rezultatele : înce
pători — 1. S. Popa — Daniela 
Godeanu (CSU Sibiu), 2. I. Bo- 
tezatu — S. Bogdan (CSU Sibiu), 
3. C. Mihai — P. Crevanos (Da
cia Pitești) ; grupa „A“ — 1. H. 
Gheorghiu — R. Dănilă (ITA 
Cluj-Napoca), 2. S. Ferenczi — 
I. Poosz (Autotransport 
Mare), 3. Al. Moldovan — 
Jecu (IPA Sibiu) ; gr. „C“ 
M. Mureșan — M. Avram (ITA 
Cluj-Napoca), 2. R. Fancsali
5. Bajka (ITA Cluj-Napoca), 
E. Paulîuc — P. Crețu (Cetate 
Deva) ; gr. „N" — 1. C. Stoices- 
cu - D. Atanasescu (Politehni
ca Tim’^oara), 2. T. Molnar — D. 
Boboescu (Politehnica Timișoara), 
3. I. Matei — Gh. Gliga (Cetate 
Deva). Clasament general : 1. M. 
Mureșan — M. Avram, 2. R. 
Fancsali — S. Bajka, 3. C. Stoi- 
cescu — D. Atanasescu ; echipe— 
1. ITA Cluj-Napoca, 2. Auto- 
transport S. Mare, 3. Auto- 
transport Tg. Mureș, 4. Politeh
nica Timișoara, 5. IPA Sibiu,
6. Universitatea Craiova. (Ule 
lonescu, coresp.).

S. 
F.
1.

3.

In meciul de verificare de ieri

l LOTUL DE TINERET
i SELECȚIONATA DE JUNIORI 3-1 (2-0) Preocupări actuale la Petroșani:
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IBIESC Șl C.F.R. CONSTANȚA - |
LA POPICE (juniori) I

Foarte puțini spectatori ieri In 
tribunele Stadionului Republicii 
din Capitală (doar cîteva sute) 
pentru a urmări partida-test din
tre lotul reprezentativ de tineret 
și selecționata de juniori. De 
fapt, juniorii au folosit două for
mații, pentru că In prima re
priză antrenorul Marcel Pigulea 
a trimis în teren un „11“ din 
componența căruia au făcut par
te juniorii mari, denumiți 
„UEFA 82“, iar după pauză a

nutele 29 și 45, T. Radu a irosit 
două situații favorabile finali
zării.

Mult mal bună avea să fie re
plica de după pauză a „juniori
lor mici", care au abordat me
ciul cu mai multă convingere, 
astfel că jocul a fost mult mai 
echilibrat decît în prima lui par
te. Mijlocașul Hagl se remarcă 
prin cîteva șuturi puternice care 
sint respinse cu dificultate de 
Gîrjoabă (înlocuitorul lui Alexa).

JIUL ÎȘI RECONSIDERĂ ACTIVITATEA 
CU COPIII Șl JUNIORil

• Cântări prin curfilc școlilor $i liceelor ® Traseul 
sciccfici: Petroșani - Lonca - Pctrila - Barul Marc

■r ■ -
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O nouă acțiune ofensivă a „tineretului" la poarta juniorilor 
Foto : D. NEAGU

o altă echipă, „UEFA 
juniorii pentru viitoa- 
de anul viitor, a Cam- 
european.
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431, Olga Psihas 422 (ambele de 
la Voința Oradea), Marilcna Bur- 
cea, (Voința București) 418, res
pectiv C. Frigea (C.F.R Constan
ța) 891. Ion Vuță (Aurul Baia 
Mare) 889, Alexandru Szekely 
(Progresul Oradea) 879 și Con
stantin Turcitu (Rulmentul Bra
șov) 870.

★
Rezultate din campionatul Di

viziei ,,A“ — FEMININ : Voința 
Oradea — Voința Timișoara 2263— 
2246 p d, Voința Tg. Mureș — 
U.T. Arad 2486—2299. Hidromc-^ 
canica Brașov — Constructorul 
Gherla 2388 — 2161, Dacia

2JS9, Olimpia București 
trolul Băicoi 2381 — 2452, Gloria 
București — Petrolul Băicoi 2393— 
2191 ; MASCULIN : Chimpcx Con
stanța — Carpați Sinaia 
4923. Metalul Hunedoara 
rul Baia Mare 5245—5233, Metalul 
Hunedoara —• Voința Tg. Mureș 
5050—4894.

Plo-
Laromet București 2199—

Po

5230— 
Au-

ADMINISTRATA UE STAI
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

a MARI ClȘTIGURI PERMA
NENTE LA LOZ IN PLIC. Par- 
ticipanților la cel mai simplu șl 
popular sistem de joc — LOZ IN 
PLIC, li se oferă zilnic multi
ple posibilități de a obține au
toturisme ,,Dacia 1300“ șl „Tra
bant 601**, precum și cîștiguri 
in bani de 50.000, 20.000, 10.000,

LOZ PLIC
5.000, 2.000 lei etc. Agențiile
Loto—Pronosport, vînzătorii vo- 
lanți, unitățile din comerț și coo
perația de consum și oficiile 
poștale din întreaga țară vă 
stau la dispoziție pentru a în
cerca și dv. să vă numărați 
printre marii cîștigători la LOZ 
ÎN PLIC.

© TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 19 
mai 1982, se desfășoară înce- 
pînd de la ora 16,30 în sala clu
bului sportiv Progresul din 
Huzurești, str. dr Staicovicl nf. 
42 ; numerele cîștigătoare vor fi 
anunțate la televiziune (intre 
orele 17 și 18) și la radio (în 
cursul serii).

© CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 16 MAI 
1982. Cat. 1 (13 rezultate) : 5
variante 100% a 4.256 lei și 208 
variante 25% a 1.064 lei ; cat. 2 
(12 rezultate) : 158 variante 100% 
a 254 lei și 3,958 variante 25% a 
63 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 
1.312 variante 100% a 49 lei și 
30.241 variante 25% a 12 Iei.
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prezentat 
83“, adică 
rea ediție, 
plonatulul

Diferența de virstă ți de gaba
rit șl-a spus cuvlntul, astfel că 
lotul de tineret șl-a Impus supe
rioritatea de la început, dștigînd 
tnttlnirea cu scorul ere 3—1 (2—0). 
Chiar In primul minut de joc, 
după un schimb cu Sertov, fun
dașul POPICU a șutat puternic 
din Interiorul careului, deschlzind 
scorul. In minutul 8, tabela s-a 
modificat In favoarea „tineretu
lui**, cînd la o lovitură liberă 
executată de Matei, de pe par
tea stingă, FIȘIC s-a înălțat șl 
a trimis balonul cu capul In 
plasa porții lui Barba. In conti
nuare, componențll lotului de ti
neret păstrează inițiativa, își cre
ează cîteva 
dar Minea 
(min. 31) șl 
reușesc să-1
La poarta cealaltă, juniorii 
văd destul de rar, totuși în ml-

situații favorabile, 
(min. 20), Lasconi 
Sertov (min. 33) nu 
învingă pe Barba.

se

© S-AU PUS IN VÎNZARE 
BILETE PENTRU MECIUL RA
PID — PETROLUL, care se va 
disputa duminică, de la ora 11, 
pe stadionul Steaua. în ziua 
meciului nu se vor pune bilete 
în vînzare la casele stadionului.

Pe fondul unui joc avîntat, ju
niorii reușesc să redusă din han
dicap în min. 76, prin TRIMBI- 
ȚAȘ, care a transformat un pe
nalty, acordat In urma unul 
fault comis de Matei asupra iul 
Varga. (Lovitura a fost ratată 
anterior de Hagi, dar conducă
torul întîlilirli a dictat repetarea 
penaltyului, pentru că portarul 
Gîrjoabă s-a mișcat). Peste pa
tru minute Insă, lotul de tineret 
își mărește din nou avantajul 
marcind prin C. ILIE, tot din lo
vitură de la 11 m. Cu două mi
nute înainte de final, Varga a 
întors spectaculos o minge, dar 
șutul lui din voleu a fost parat 
de Gîrjoabă.

Arbitrul C. Maghiar (București) 
a condus bine următoarele for
mații: Lotul de tineret: Alexa 
(min. 46 GÎRJC’ABA) — Eduard 
(min. 46, Adolf), POPICU, Cîr- 
ciumaru (min. 46 Vușcan), Ma
tei — MINEA, Fîșlc (min. 46 
MANAlLA), C. ILIE — Soare, 
Sertov (min. 46 V. Radu), Las
coni; Lotul de juniori „UEFA 
82“: Barba — Bălan, Minea, BE- 

. LODEDICI, Pascu — Neamțu 
(min. 16 Mirea), Dumitreasa, 
Burchel — T. Radu, Grigore, O. 
POPESCU. Lotul de juniori 
„UEFA 83“: Stîngaciu — Rus, 
Jinga, Rogojanu, MEZAROS — 
TRÎMBIȚAȘ, BICA, HAGI — Var
ga, Diacon eseu, Mărgărit.

Lasconi, Varga, M. Popa, I. 
Grigore, iată cîteva nume din 
lotul divizionarei „A- Jiul Pe
troșani intrate în marea familie 
a fotbaliștilor primului eșalon ; 
toți aceștia poartă girul produc
ției autohtone, chiar dacă Varga, 
să zicem, a fost descoperit (la 
timpul său) la Deva, la un trial, 
de antrenorul Anton Coșereanu. 
Deci, în Valea Jiului există ma
terial uman cu calități pentru 
fotbal, astfel îneît (în timp) 
problema aceasta, mereu strin
gentă pentru .,alb-negrl“. a 
„schimbului de mîine", să nu 
rămîn doar la obișnuita formu
lă a importului" do jucători 
din afara județului. Dealtfel, 
aici, la echipa de la Poalele Pa
rângului, a început să se miște 
ceva (mai substanțial decît pînă ■ 
acum) în direcția depistării și 
formării propriilor cadre. Ne-o 
spune și ne-o demonstrează an
trenorul responsabil cu acest 
compartiment, fostul jucător al 
Jiului, Anton Coșereanu : „Jiul 
trebuia să facă și el, odată și 
odată, pasul mai hotărit spre 
sporirea producției locale, ca să 
mă exprim așa, și mai ales spre 
îmbunătățirea calității acesteia. 
Efortul spre reorganizarea și revi- 
talizarea activității cu copiii și 
juniorii dă roade. Iată, in grupa 
de juniori republicani, de care 
răspunde Ioan Ernest Ilea, în
cep să se contureze cîteva cle
mente cu certe calități — cum 
ar fi portarul Sorin Ghițan, ata
cantul Adrian Dodu, fiul fostu
lui jucător al Jiului, cu același 
nume «— și alții care așteaptă 
„momentul adevărului", adică al 
promovării în echipa speranțelor, 
în plus, Ia noi mai activează trei 
grupe de copii între 10—14 ani 
șl una, între 14—15 ani (cu un 
total de aproape 8C de jucători) 
din care urmează să se filtreze 
viitoarea formație a echipei do 
speranțe a Jiului".

Esențialul activității cu copiii 
șl juniorii (unde mai lucrează și

antrenorul Ionel Grecu), îl re
prezintă însă MUNCA IN PERS
PECTIVA, dorința de a face, la 
Petroșani, un adevărat centru de 
creștere a tinerelor elemente. 
Semnificativă în acest sens este 
declanșarea unei largi investiga
ții declanșată sub forma selec
țiilor la nivelul claselor a 8-a 
din cadrul școlilor generale din 
orașele Petroșani, Lonea. Petrila, 
șl Comuna Barul Mare. Pînă a- 
cum, peste 200 de elevi au tre
cut prin „sită", urmînd ca nu
mărul acestora, orin acțiunile a- 
flate în curs de desfășurare, să 
atingă cifra 400. Odată încheiată 
această primă etapă, selecția va 
cuprinde și pe elevii liceeni, a- 
proximativ 60—80. Merită apre
ciată această nouă optică a an
trenorilor de la Jiul, de a privi 
cu mai multă atenție prin curțile 
școlilor și liceelor, de a căuta 
elementele cele mai dotate, de a 
Ie modela pentru ca „mîine-pc 
mîine", prlntr-o temeinică in
struire, acestea să poată intra pe 
poarta performanței. Este un în
ceput bun căruia trebuie să i se 
acorde toată atenția și mai ales 
TOT SPRIJINUL. Referitor la 
acest din urmă aspect, antreno
rul Anton Coșereanu amintea de 
problema terenului (care se va 
rezolva odată cu noul complex 
sportiv al orașului), a echipa
mentului șl mingilor — în pre
zent, In cantități (și calități) ne
corespunzătoare, deoarece fondu
rile pentru acest capitol al ju
niorilor și copiilor nu sînt diri
jate special, astfel că .,cei mici" 
se înfruptă și ei cu ce pot de 
la „masa mare" a seniorilor.

Sperăm că factorii de decizie 
de La divizionara .,A“ Jiul (poate 
chiar șl F.R.F. va da o mînă 
de ajutor) vor recepționa bine 
acest semnal. Este în interesul 
echipei petroșenene al fotbalu
lui în general. Nu mai este ca
zul s-o demonstrăm.

Sielian TRANDAFIRESCU

Gheorghe NERTEA

TURNEUL ECHIPEI SPORTUL
După meciul de debut în tur

neul din Grecia, încheiat cu o 
victorie la scor împotriva echi
pei Olympiakos Lutraky (7—2, 
au înscris Terheș 3, M. Sandu 3, 
Cazan). Sportul studențesc a

STUDENIESC ÎN GRECIA
mai disputat încă două partide, 
de asemenea in compania unor 
echipe divizionare B, încheiate 
cu următoarele rezultate : 0—0
cu Argos și 1—1 cu Livaclia 
(pentru studenții bucureșteni 
înscriind O lonescu):

Ci NE Of ERA „CALCULUL PROBABILITĂȚII" IN DIVIZIA SECUA'DA ?
„Antractul" Diviziei „A" a a- 

dus pentru scurt timp eșalonul 
secund în prxm-planul atenției 
iubitorilor de fotbal. Cum Poli
tehnica Iași și F.C. Bihor sînt 
deja echipe de primă scenă a 
rămas întrebarea „Petrolul sau 
Rapid" ? anticipată încă din 
iarnă. Victoria de la Slatina a 
mărit șansele ploieștenilor, dar 
fotbalul este fotbal, și ultimele 
șase etape sînt chemate să" deci
dă a treia promovată. Care este 
prezentul și care sînt perspecti
vele celor două candidate din 
seria a II-a, care se vor întîl- 
ni duminică în Capitală, într-un 
veritabil derby ?

PETROLUL, 45 puncte (din 28 
de patride), 4-17 în clasamentul 
adevărului, golaveraj 37, va juca 
cu Rapid (deplasare), I.C.I.M. 
(a), Gaz metan (d). Autobuzul 
(a), Șoimii I.P.A. Sibiu (a) șl 
Mecanică fină (d).

RAPID, 42 p (din 29 de par
tide) 4-14 în clasamentul adevă
rului, golaveraj 44 : Petrolul (a), 
Șoimii I.P.A. Sibiu (d), Metalul 
București (a), Carpați Mîrșa (a), 
I.C.I.M. (d), Luceafărul.

Rapidiștii sînt avantajați nu
mai de golaveraj. Jocul lor cu 
Luceafărul, din ultima etapă, 
care nu contează în clasament, 
înseamnă un avantaj pentru plo- 
leșteni. Care ar fi totuși șansa 
de promovare a Rapidului ? Să 
cîștige toate cele cinci dispute, 
iar Petrolul să nu mai aducă de
cât un punct din cele trei depla
sări, situație în care egalitatea 
din clasamentul adevărului ar 
depinde de golaveraj, mai bun 
acum, în cazul bucureștenilor. 
Oricum, de rezultatul derbyului 
de duminică . ’ ‘ 
mult decizia de învingător 
seria a n-a, 
deține, acum, prima șansă, 
Rapid speră 
rezistlbil.

@ SERIA I. Exceptînd Relo- 
nul Săvinești (12 p) și Victoria 
Tecuci (17 p), virtual retrogra
date, pentru celelalte două tl- 
chete de Divizia „C“ candidează 
nu mai puțin de 8 echipe. Le 
vom prezenta, cu zestrea lor de 
puncte, cu realizarea din „cla
samentul adevărului" (în paran
teză) și cu programul ultimeloi 
șase etape. Deci :

CONSTRUCTORUL IAȘI 24
(-4) : F.C.M. Siderurgistul (dj, 
Gloria Buzău (a), C.S.U. Galați 
(a), Relon ui 
ghenl (d) șl
(a) ;

p-

(d), Viitorul Gheor- 
Ceahlăul P Neamț

GHEORGHENI 24 p.
Progresul Brăila

VIITORUL 
(-2) r F.C.M.
(a), Ceahlăul (a) C.S.M. Sucea
va (d), Victoria Tecuci (a), Con
structorul Iași (a) și Gloria Bis
trița (d) ;

DELTA TULCEA 25 p (-1) : 
Victoria Tecuci (a), I.M.U. Med
gidia (a), F.C M. Progresul 
Brăila (d), Gloria Bistrița ' * 
C.S.M. Sf. Gheorghe 
Botoșani (a) ;

C.S.U. GALAȚI 26 
C.S.M. Sf. Gheorghe 
Progresul (a), Constructorul (d). 
I.M.U.M. (a), C.S.M. Suceava (d) 
și Poli Iași (d) :

CEAHLĂUL 26 p. (-2) : C.S.M. 
Suceava (a), Viitorul Gheorgheni 
(d), C.S.M. Sf. Gheorghe (a), 
F.C.M. Siderurgistul (d), I.M.U.M. 
(a) șl Constructorul (d) ;

F.C.M.

(d) șl
(a), 

C.S.

P . .
(d), F.C.M.

depinde foarte

în care Petrolul 
. . . tar
să aibă un finiș 1-

★
probabilității" ope- 
zonă mult mai în- 

evitarea 
privim >

VIITORUL MECANICA VASLUI
27 p (-1) : C.S Botoșani (a), 
C S.M. Suceava (d), Poli Iași (a), 
C.S.M. Sf. Gheorghe (d), Unirea 
Dinamo Focșani (a) și I.M.U.M. 
(d) ;

C.S.M. Sf. GHEORGHE 27 
(-1) : C.S.U. (a).
(d). Ceahlăul (d), 
canica (a), Delta 
Siderurgistul (d) ;

F.C.M. PROGRESUL BRAILA
28 p. (-2) : Viitorul Gheorgheni 
(d) C.S.U. (d). Delta (a) Poli 
Iași (d) Gloria Bistrița (a) și 
Unirea Dinamo (d)

Programul ultimelor șase etape

P
Gloria Bistrița 
Viitorul Me- 

(a) și F.C.M.

„Calculul 
rează pe o 
tinsă în lupta pentru 
retrogradării Să privim > pe 
scurt, situația din f’ecare sere 
și programul candidatelor la 
..supraviețuire".

ne spune că șansa Constructoru
lui Lași (care speră să obțină și 
ea, în deplasare, puncte de... 
Relon) e foarte mică. Avantaja
te apăr echipele cu -1 în clasa
mentul adevărului. Să reținem 
că Delta și Viitorul Gheorgheni 
mal cu patru întîlniri acasă și 
două în deplasare, o reciprocă la 
programul brăilenilor, echipa 
lui Mateianu urmînd să dispute 
numai două partide acasă. Pro
babil că golaverajul va decide 
în cazul celei de a 
retrogradate, semn 
gol va avea mare 
mele 6 runde.

• SERIA A II-A.

patra echipe 
că fiecare 
preț în ultl-

• SERIA A II-A. Privind „cla
samentul adevărului", I.C.I.M., 
Tractorul și Metalul Plopeni cu 

că
-10,, -7 șl, respectiv, -6 
„condamnate". Sub rezerva v- 
în fotbal există și minuni, cre
dem că pentru al patruleadem că pentru al patrulea loc 
luptă în această serie cel puțin 
5 echipe. Acestea ar fi :

PANDURII TG. JIU 24 p. (-4 
. în clasamentul adevărului) : 
Tractorul (a), Mecanică fină (a), 
Carpați Mîrșa (d), Energia S 
tina (a), Metalul București (d) 
și liber în ultima etapă ;

ENERGIA SLATINA 25 p (-3) ; 
Metalul Plopeni (d), Gaz metan 
(a) Șoimii I.P.A. Sibiu ' ---------
durid (d). Chimica (a) 
matica (d) ;

MECANICA FINA 26
Șoimii (a), Pandurii 
Dunărea Călărași (a). 
Petrolul (a) ;

FLACARA MORENI
Dunărea (a), Automatica 
I.C.I.M. (d), liber, Gaz 
(a). Unirea Alexandria (d) ;

CARPAȚI MIRȘA 26 p. (-2) : 
Metalul Buc. (a) Dunărea (d), 
Pandurii (a), Rapid (d), Rul
mentul (a) și Tractorul (d).

(a), 
și

Pan- 
Auto-

(-2) : 
liber,

P- 
(d), 
Luceafărul,

26 p. (-2): 
(a), 

metan

Firește, în această serie, în 
lupta pentru evitarea retrogra
dării pot fi angajate (teoretic) 
și echipele Dunărea Călărași, Au
tobuzul și Metalul București, a- 
junse și ele la -2 în clasamentul 
adevărului. Se pare totuși că 
lupta pentru calculul de salvare

se va da între Pandurii și Ener
gia, urmînd ca punctele scoase 
afară să decidă.

G SERIA A III-a. Aici, Mine
rul Ilba Seini și, mare surpriză, 
C.F.R. Cluj-Napoca, cu -8 și -5 
în „clasamentul adevărului" nu 
prea mai au ce face, tn schimb, 
pentru celelalte două locuri, 
mare luptă.

U.M. TIMIȘOARA 25 p (—3 în 
clasamentul adevărului) : F.C.M. 
Reșița (d), Minerul Cavnic (a), 
înfrățirea (d), Minerul Lupeni 
(a), C.F.R. Cluj-Napoca (d) și 
Dacia Orăștie (a) ;

DACIA ORAȘTIE 26 p. (-2) : 
Strungul (a), C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin (d), Rapid Arad (d), 
d.I.L. Sighet (a), Minerul Ilba 
Seini (a) și U.M.T. (d) ;

MINERUL LUPENI 26 p (-2) î 
F.C. Bihor (d), înfrățirea (a), 
F.C.M. Reșița (a), U.M.T. (d), 
F.C. Baia Mare (d) și Rapid 
Arad (a) ;

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 26 p. 
(-2) : Olimpia Satu Mare (d), 
Minerul Lupeni (d), U.M.T. (a), 
F.C. Baia Mare (a), Rapid Arad 
(d) și C F.R. Cluj-Napoca (a) ;

F.C.M. REȘIȚA 26 p. (-2) : 
U.M.T. (a), Rapid Arad (a), Mi
nerul Lupeni (d), Someșul Satu 
Mare (d), Aurul Brad (a) și 
C.I.L. Sighet (d).

Există în această serie și un 
grup de patru echipe (C.I L. Si
ghet, C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin, C.F.R. Timișoara și Minerul 
Cavnic) cu -1 în „clasamentul 
adevărului", însă practic ele au 
cel puțin o șansă în plus față 
de formațiile cu -2 și -3. S-ar 
putea să apară mari surprize în 
această serie, cum a fost acest 
ultim 0—0 al Daciei Orăștie la 
Baia Mare, rezultate — „bombă" 
care ar produce salvări sau că
deri spectaculoase. Cum tot atît 
de interesante sînt, în toate cele 
trei serii, rezultatele indirecte.

Dincolo de toate aceste calcu
le (șl atîtea altele posibile !) 
așteptăm un final de campionat 
sportiv, in care numai valoarea 
din teren să decidă destinele 
unor echipe.

Mircea M lONESCU
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riști. aplaudată de spectatori, 
este — desigur — nu numai 
rodul talentului său remarcabil, 
ci — îndeosebi — al sirguintei 
sale la antrenamente al recep
tivității la sfaturile pr:mite de 
Ia antrenorul său Ghcorghe 
Guibă. de la Nitramonia Făgă
raș precum si de la tehnicienii 
lotului Iacob Codrea si Dorin 
Gavra. împlinirea sa ne planul 
performanței i-a fost asigurată 
tocmai de suma calităților cele 
morale si de voință ocupînd un 
lor important.

Ceilalți ■' sportivi români. în
deosebi Arpad Szabo. Constan
tin Niculae si Mihalache Toma, 
de la care așteptam rezultate 
pe măsura posibilităților lor, 
fiind medaliat! la alte ediții, 
au avut comportări nemulțumi- 
toare.

în ceea ce privește compor
tarea sportivilor români la a- 
ceastă a 31-a ediție a campio
natelor europene, ni se oare 
semnificativă declarația secre
tarului responsabil al federației 
de specialitate Anton Muraru, 
conducătorul delegației noastre 
la .europenele'1 de la Rostock : 
„A fost cea mai valoroasă edi

„CURSA PĂCII"
VARȘOVIA, 18 (Agerpres). — 

„Cursa Păcii* a continuat marți 
cu etapa a 8-a, Kutno — Poznan 
încheiată cu victoria rutierului 
Olaf Ludwig din RD. Germană, 
cronometrat pe distanța de 178 
km in 4h 19:52, timp realizat șl 
de primul pluton unde se aflau 
și cicliștii români Mircea Romaș- 
canu (locul 4 în etapă), Ionel 
Gancea, Cornel Nicolae, Constan
tin Paraschiv, Traian Sîrbu <=’ 
Constantin Căruțașu.

La individual, conduce Sahit 
Zagretdinov (U.R.S.S.), urmat de 
Sun (U.R.S.S.) — la 19 s, Barth 
(R.D.G? — la 29 s, C. Paraschiv 
este al 12-lea la 1:01, iar Mircea 
Romașcanu ocupă locul 16 la 
2:38. Pe echipe conduce R.D. 
Germană, urmată de Cehoslova
cia, U.R.S.S., Bulgaria, Polonia, 
România etc.

POLOISTII DINAMOVISTI, , ■

(Urmare din pag 7)

lor 5 internaționali s-a adăugat, 
mai puternică decît in campio
natul precedent, forța de șoc a 
„noului val". în „7“-le dinamo- 
vist au fost promovați cei mai 
buni juniori ai polo-ului româ
nesc din ultimii ani : Vlad Ha
giu, Cătălin Moiceanu, Fiorin 
Ardcleanu, Doru Ciobăniuc, 
Dan Cristian, Liviu Chiriță. Și 
mai mult decit atît : au fost 
turnee întregi în care dinamo- 
viștii și-au permis „luxul" de 
a lăsa pe banca de rezerve (sau 
in tribună) componenți ai lotu
lui reprezentativ cum sînt 
Șerban Popescu, Mihai Tudor, 
Eugen Ionescu sau Ghcorghe 
Popescu ! Cu un asemenea lot 
era greu de presupus că echipa 
din șos. Ștefan cel Mare' va 
rata în final victoria...

Fără îndoială performanța 
clubului dinamovist este intru 
totul lăudabilă : 21 DE TI
TLURI NAȚIONALE ÎN 26 DE 
ANI 1 Dar, așa cum am 
subliniat și cu alte prilejuri 
asemănătoare, pentru ca per
formanta respectivă să capete 
adevărata strălucire, ea trebuie 
confirmată și pe plan interna
țional. Dinamo București are 
posibilitatea să redevină unul 
din puternicele teamuri de pe 
continent, să se afle în luptă 
directă pentru cucerirea C.C.E. 
Poloiștii dinamoviști au dato
ria de a-nu-și limita pregătirea 
sportivă la un singur obiectiv, 
cel legat de cucerirea titlului 
de campion. Cu talentul lor ne
îndoielnic, cu posibilitățile de 
pregătire de care dispun, bucu- 
restenii au datoria de a-și de- 
săvîrși permanent măiestria 
sportivă pentru a întări echipa 
reprezentativă a tării, a o face 
cu adevărat competitivă în ma
rile turnee cu caracter euro
pean și mondial. Cu cit polo-ul 
românesc va reintra mai repede 
în circuitul marilor valori — a- 
colo unde dealtfel a și fost a- 
proape două decenii — cu atît 
valoarea echipei campioane va 
fi mai apreciată.

Singura echipă capabilă să 
prindă —• un timp — plasa li
derului si să-i producă unica 
înfrîngere (în 30 de partide) a 
fost Crișul Oradea, pregătită și 
condusă de Nicolae Rujinschi și 
Ion Alcxandrescu. încurajată 
puternic de succesul din ..Cupa 
cupelor" (locul II) formația bi- 

ție a campionatelor europene. 
Din punct de vedere tehn c, 
noua orientare în arbitrai a 
contribuit substanțial la valori
ficarea multor procedee tehnice 
de clasă ridicată. Foarte multi 
tineri au atacat pozițiile consa- 
craților, elocvent în acest sens 
fiind faptul că nici unul din 
cei șapte campioni de anul tre
cut, toti aflati în concurs, nu 
și-a păstrat titlul 1 Școala ro
mânească de judo și-a confir
mat valoarea si cu acest nrilet. 
medalia de aur cucerită de Fră- 
țică fiind a treia consecutivă a 
judo-ului românesc, cunoscut 
fiind că pe cea mai înaltă 
treaptă a C.E. au urcat repre
zentanți ai noștri și în 1979 și 
1980. ' Sînt insă nemulțumit de 
modul superficial în care 
s-au prezentat Niculae. Szabo. 
Toma și Drăgoi. care și-au su- 
praapreciat nejustificat valoa
rea si șansele, considerînd că 
simpla prezentă în competiție 
le asigură medaliile... Ei n-au 
ținut seamă de faptul că adver
sarii i-au studiat și și-au pre
gătit cu grijă replica și. deci, 
că obligația lor era aceea de a 
munci și mai temeinic, de a 
găsi noi procedee, de a-și sur
prinde partenerii prin acțiuni-

HINAULT, LIDER
(DUPĂ 4 ETAPE)

ÎN TURUL ITALIEI
ROMA, 18 (Agerpres). — Du

pă patru etape, in Turul ciclist 
al Italiei continuă să conducă 
rutierul francez Bernard Hi
nault. urmat de suedezul 
Tommi Prim — Ia 26,0 s și ita
lianul Francesco Moser — la 
39,0 s.

Etapa a 4-a a revenit elveția
nului Urs Freuler, care l-a în
trecut la sprint pe vest-germa- 
nul Peter Kehl — ambii fiind 
cronometrați pe distanta de 169 
km cu timpul de 4.18:45,0.

LA AL 21-lea TITLU
horeană și-a dorit mult și pri
mul titlu de campioană, pentru 
care a făcut eforturi deosebite. 
Prezența Iul Claudiu Rusu, ală
turi de internaționalii Dorin 
Costrăș, Ivan Fcjer, Cornel 
Gordan și Liviu Garoîeanu a 
făcut din Crișul o formație so
lidă și percutantă. în schimb, 
..dezertarea" lui Vasile Ungu- 
reanu exact la mijlocul între
cerii (corect din partea acestu
ia ar fi fost să aștepte înche
ierea campionatului și apoi 
să-și ceară transferul) a debu- 
solat echipa orădeană, slăbin- 
du-1 îndeosebi sistemul defen
siv. Așa cum i-am văzut însă 
pe orădeni evoluînd în ultimul 
turneu (10 puncte din tot atîtea 
posibile), nu ne îndoim că ei 
vor încerca revanșa în „Cupa 
României". Mai ales că juniorii 
lor (îndeosebi Fantea și Ileș) 
progresează continuu...

Fosta campioană. Rapid 
București, a ajuns în final pe 
locul III. Exceptînd primul tur. 
feroviarii au făcut mai multe 
partide reușite datorită efortu
rilor lui Adrian Schervan. Flo
ria Slavei, George Gaiță, 
Ghcorghe Ilic, Iuliu Olac si. 
parțial, ale lui Mihaî Simion, 
Gabriel Arsene și Horia Niță. 
Adesea însă echipa giuleșteană 
a căzut în finaluri ; fie din 
cauza unei insuficiente pregă
tiri fizice. fie din cauza 
lotului restrîns. tinerii jucă
tori de rezervă nereușind 
saltul calitativ mult așteptat. 
Aceasta este, după părerea 
noastră principala direcție spre 
care trebuie să se îndrepte a- 
tentia antrenorului Cornel Rusu.

Voința Cluj-Napoca nu a a- 
iuns nici în acest an pe po
dium. rămînînd pe locul IV. 
Plecarea golgeterului (CI. Rusu) 
a diminuat evident potențialul 
formației pregătită de Arcadie 
Sarkadi. iar în orașul de pe 
Someș nu sînt — cel puțin la 
această oră — atîtia jucători 
de valoare pentru a rezolva 
problemele celor trei echipe : 
Voința, Politehnica si Viitorul. 
Concluzia este lesne de tras...

în disputa pentru evitarea 
retrogradării experiența și ma
turitatea celor de la Progresul 
București s-a impus — pe linia 
de sosire — în fața elanului 
prea luvenil al tinerilor de la 
C.S.Ș. Triumf. Oricum aceasta 
din urmă rămîne o echipă de 
perspectivă pentru polo-ul ro
mânesc. 

surpriză. Si, mai ales, n-au 
înțeles un lucru binecunoscut 
in sport : este mai greu să păs
trezi un titlu decît să-i cuce
rești ! A fost o lecție aspră, 
care, cred le va fi fo!os:toare 
in viitor. Tînărul Mihai Cioc a 
depus eforturi considerabile 
pentru a intra in elita judo- 
ului. Păcat că arbitrii și sortii 
i-au fost potrivnici. Subl niez 
faptul că atit succesul lui Fră- 
tică. cit și — în mod deosebit 
— comportarea nemultumitoare 
a majorității celorlalți compo
nent! ai echipei ne obligă la e- 
forturi sporite, la antrenamente 
superioare, calitativ și cantita
tiv. pentru ca în 1983 să obți
nem, Ia campionatele europene 
și Ia cele mondiale, un număr 
mai mare de medal i impuni-d 
și mai puternic judo-ul româ
nesc în arena internațională".

Desigur, aceste „europene" 
vor fi analizate de tehnicieni 
în zilele următoare. învățămin
tele desprinse urmind să stea 
la baza unor planuri de pregă
tire mai ample. pentru ca 
sportivii noștri să cucerească 
noi lauri.

PREGĂTIRI 
PENTRU „EL MUNDIAL*

I 1 h Ă ■ IM
• Selecționerul triplei cam

pioane mondiale. antrenorul 
echipei Braziliei, Tele Santana 
a interzis jucătorilor săi orice 
publicitate făcută tutunului șl 
alcoolului în timpul stagiului dr> 
pregătire șl al prezenței la „El 
Mundlalul* spaniol. Pe de altă 
parte, Santana a declarat că în 
locul Iul C’erezzo, suspendat 
pentru primul meci din turneul 
final (in compania formației 
U.R.S.S.) îl va folosi, după 
toate probabilitățile, pe Falcao, 
care activează, în prezent, la e- 
chlpa Italiană A.S. Roma.
înainte de a pleca In Spania, 

Brazilia va mai susține un joc 
amical cu Elveția.
• Echipa Noii Zeelande a sus

ținut pe teren propriu, la Dune
din, un nou joc de verificare 
cu o selecționată din Irlanda. 
Fotbaliștii Irlandezi au obținut 
victoria cu 2—1. golul gazdelor 
fiind marcat de Billy McClure 
(mln. 75, din u m).

CAMPIONATE
U.R.S.S. (et. 11). Ararat Ere

van — Neftci Baku 3—0, Di
namo Minsk — Kuban Krasno
dar 0—0, Cernomoreț Odesa —

s,opcadru ANGEL HERRERA,
MAREA STEA A BOXULUI CUBANEZ

Cu un corp parcă sculptat în 
marmură neagră, cu mușchii 
bombați și profilați ca in căr
țile de anatomie, Angel Herrera 
nu a lăsat, în finala categoriei 
semiușoară, nici o speranță ad
versarului său. americanul Per- 
nell Whittaker, de asemenea 
boxer de culoare. Tinărul cu
banez de 25 de ani încheia ast
fel din nou victorios o lungă 
cursă spre lauri, pe parcursul 
căreia probabil doar românul 
Viorel Ioana i-a pricinuit griji, 
în semifinale.

La cea de a 3-a ediție a cam
pionatelor mondiale de box, de 
la Miinchen. după senzaționala 
eliminare a vedetei sale nr. 1, 
Teofilo Stevenson, delegația cu
baneză a găsit probabil o re
confortantă consolare în victo
ria celui ce se instalează acum, 
indiscutabil. In fruntea lotului 
admirabililor pugiliști din „in
sula trestiei de zahăr". Angel 
Herrera. Palmaresele ne stau 
la îndemînă pentru a putea ju
deca cu precizie poziția noului 
lider.

La 19 ani, tinărul Angel (năs
cut la 2 august 1957, in orașul 
Guantanamo din sud-estul Cu
bei. pe țărmurile Mării Carai

(Urmare din pag 1) 
terizat pe arbitrul Lieblingher 
drept al 12-lea jucător al gaz
delor. Semnificația inițială a 
turneului de pregătire și verifi
care pentru cele patru echipe 
reprezentative a fost modifica
tă de miza exagerată pusă în 
joc de gazde.

Și la Santiago de Chile ne 
așteptăm la o replică foarte 
puternică, victoria gazdelor fi
ind văzută si aici ca o ne
cesitate. Zilele trecute Chi
le a jucat cu puternica echipă 
spaniolă F.C. Barcelona pe care 
a învins-o cu 1—0.

— Cum se comportă jucă
torii noștri ?

— Foarte bine au jucat pînă 
acum Boloni, Klein și Țicleanu, 
îndeosebi în partida de la Li
ma, in care, deși cu echipa in 
inferioritate numerică, ne-au 
impresionat pe toți prin dăru
irea lor. Și Bălăci cit timp a 
jucat a corespuns. în nota lor 
bună, constanți. Rednic și Bog
dan.

— Moraru de ce n-a jucat 
la Lima ?

— După cum cunoașteți, aplic 
principiul rotării jucătorilor

Dnepr Dnepropetrovsk 1—1, Di
namo Kiev — Metallist Harkov 
2—I, Dinamo Tbilisi — Torpedd 
Kutaisi 2—1, Zenit Leningrad — 
Șahtlor Donețk 3—0, Dinamo 
Moscova — Kairat Alma Ata 2—0. 
In clasament conduce Ararat 
Erevan cu 14 p, urmată de Di
namo Minsk șl Pahtakor Taș- 
kent cu cite 13 p.

R.D. GERMANA (et. 24) Jena
— Dynamo Berlin 1—2, Magde
burg — Halle 3—0, Dynamo 
Dresda — Lokomotive Leipzig 
2—1, Cottbus — F.C. Karl Marx 
Stadt 0—2, Aue — Rostock 1—1, 
Zwickau — Vorwărts Frankfurt 
pe Oder 2—2, Schkopau — Erfurt 
1—4. In clasament. Dynamo Ber
lin cu 39 p, este virtual cam
pioană. Ea este urmată 
de Dynamo Dresda — 31 p șl 
Vorwărts — 31 p.

SCOTIA : Titlul de campioană 
a revenit echipei Celtic Glasgow 
care obține acest succes pentru 
a 10-a oară I Ea a totalizat 55 
p (din 36 de meciuri) fiind ur
mată de Aberdeen cu 53 p șl 
Glasgow Rangers cu 43 p. In 
ultima etapă : Aberdeen — Glas
gow Rangers 4—0! Celtic Glas
gow — St. Nirren 3—0, Dundee
— Airdrie 1—0, Morton — Hiber
nian 0—0, Partick — Dundee 
United 1—2.

bilor) împlinea toate speranțele 
mentorului său Alcides Sagarra 
(directorul tehnic al lotului cu
banez). devenind campion olim
pic în sala Forum din Mont
real. De atunci, din 1976, Her
rera nu mai coboară ringul 
marilor competiții fără medalia 
de aur. Tot la categoria pană 
devine campion mondial in 
1978, la Belgrad. Odată cu 
vîrsta, crește in greutate, trece 
la categoria semiușoară (60 kg), 
ceea ce nu-1 împiedică, datori
tă unor excepționale calități 
naturale, vitezei de execuție, 
forței și unui deosebit simț 
tactic în ring, să cucerească 
noi trese în palmaresul său și 
așa bogat. Ciștigă titlul de 
campion olimpic la Moscova 
(1980) și. iată. acum, din nou 
pe cel mondial, la Miinchen 
(1982). Deci, de 6 ani neînvins 
în Întrecerile de elită ale pu- 
gilismului amator mondial. Du
pă Stevenson, Angel Herrera 
rămîne și el fără îndoială un 
veritabil as al valorosului box 
cubanez.

In foto : aspect din finala dc 
Ia Miinchen, Herrera în dreap
ta (Telefoto : A.P. — Agerpres) 

într-un turneu pe care il soco
tesc de pregătire in condiții di
ficile, in același timp important 
pentru experiența unor jucători 
tineri, pentru relații și interese 
materiale importante pentru 
federație, pentru fotbal. Din 
păcate, accidentările ne-au stri
cat din planuri. încă de la ple
care, cazul lui Ștefănescu. ră
mas acasă.

— Ce program aveți după 
acest ultim meci cu 
Chile ?

— Miercuri la prînz (seara 
după ora Europei) vom pleca 
din Chile pe calea ' aerului la 
Paris, unde vom face o esca'ă 
joi noaptea, iar vineri, la ora 
17,05, vom fi pe aeroportul 
Otopeni.

ir
Am urat echipei și antreno

rului ei un rezultat mai îm
bucurător in această ultimă in- 
tilnire a turneului sud-ameri- 
can, rezultat care, la ora cînd 
citiți ziarul, radioul il va fi fă
cut cunoscut, deși meciul s-a 
încheiat abia la ora cînd soa
rele a răsărit azi dimineață în 
România. Avantajul undelor și 
al radiodifuziunii...! (a.n.)

ȘTIRI, REZULTATE
• Azi la Hamburg, în noc

turnă, va avea loc a doua manșă 
a finalei Cupei U.E.F.A. For
mația locală Hamburger S. V. 
întîlnește pe I.F.K. GSteborg. In 
primul joc suedezii dștigaseră 
cu 1—0, prin golul marcat de 
Holmgreen (min. 88). Dacă for
mația gazdă va învinge la a- 
celași scor, meciul va fl urmat 
de prelungiri șl dacă rezultatul 
va rămîne neschimbat departa
jarea se va face prin executarea 
loviturilor de la 11 * Ca șl
in alte faze ale compe-zțlei este 
luat în considerare feViul mar
cat In deplasare.
• Intr-un med pentru „Cupa 

Europei Centrale* echipa ceho
slovacă T.E. Vitkovlce a învins, 
pe teren propriu, cu 2—1 (0—1), 
formația iugoslavă Osijek.

TELEX
ATLETISM • Carl Lewis în 

serie... La Los Angeles, cu 8,61 
m la lungime a realizat „recor
dul stagional". Alte rezultate : 
înălțime : Stones 2,22 m. 400 mg : 
PhiUips 48,78, suliță : Roggy 92,04 
m — record al S.U.A., femei : 
100 tn : Jeanette Bolden 11,28. 
10O mg : Stephanie Hightower 
12,98, suliță : Karen Smith 60,72, 
înălțime : Sue McNeal 1,85 • La 
Bolzano, In Italia, sovietica Na
talia LisovskaLa a aruncat suli
ța la 63,44 m, lar Monica Schfi- 
ter (R.F.G.) a învins la 1500 m 
in 4:31,24 • Maratonul de la 
Ottawa a fost cîștigat de ameri
canul Greg Leroy In 2.21:04,0.

AUTOMOBILISM • A 7-a pro
bă a C.E. (formula II), desfășu
rată în Italia, la Vallelunga, a 
fost clștigată de italianul Co
rrado Fabbl („March BMW") cu 
o medie orară de 164,735 km. 
Fabbl este liderul competiției cu 
28 p urmat de belgianul Thierry 
Boutson cu 23 p.

BASCHET o Selecționata . u 
Ionici a cîștigat turneul mascu
lin de la Pecs (84—77 tn ultimul 
med, cu Greda) • La Plovdiv, 
dublă intllnlre de verificare in
tre Bulgaria șl o selecționată 
iugoslavă : 84—87 și 86—78.

BOX • Campionul mondial 
profesionist Ray „Sugar* Leo- 
nard operat la ochiul sting pen
tru desprinderea retinei, a pără
sit spitalul din Baltimore. Ope
rația a reușit dar nu se știe 
dacă Leonard va mal boxa, e- 
xlstînd pericolul grav al unei 
recidive 1

ÎNOT • Concurs internațional 
la Vlena. Andrea Hllle (R.D.G.) 
a cîștigat 3 probe : 100 m flutu
re — 1:03,21, 200 m fluture — 
2:15,30 șl 400 m liber — 4:17,41
lar compatrioata d Marion Lin
der a cîștigat probele de spate: 
100 m In 1:05,61 șl 200 m In 

2:17,32. Alte rezultate : femei : 100 
m liber — Ina Bayermann (R.D.G.) 
58,96, 100 m bras — Ulrlke Bauer 
(Austria) 1:14,49 ; bărbați : 100 m 
liber — Pllhatsch (Austria) 52,82, 
400 m liber — Davey (Anglia) 
4:01,00, 200 m mixt — Vladar 
(Ungaria) 2:08,41.

ȘAH • Turneul de la Bu- 
gojno. tn runda a 8-a Kasparov 
l-a învins pe Larsen, lar parti
dele Najdorf — Hubner, Ivkov — 
Spasski și Polugaevskl — Petro
sian s-au Încheiat remiză. Con
duce Kasparov 6,5 p, urmat de 
Spassld 4,5 p, Polugaevskl 4 p, 
Liubojevid 4 p etc.

TENIS • După 26 de turnee 
situația in Marele Premiu FILT : 
1 Jimmy Connors 1590 p, 2. 
Guillermo Vilas 1175 p 3. Ivan 
Lendl 775 p, 4. Gene Mayer 555 
p, 5-6 John McEnroe șl Petșț 
McNamara 525 p * La Roma ati 
început întrecerile de la Foro 
Italico : Dibbs — Rlnaldlni 6—4. 
6—4 Alexander — Ycaza 2—6, 
6—3, 6—4, Mottram — Barazzuil 
6—3. 6—7, 6—4, Rebolledo — Go
ttfried 6—1, 6—1, Teltscher — 
NystrSm 6—3. 6—1, Flbak — Cash 
6—3, 6—0 • La Miinchen : Kru- 
lewitz — Pinter 6—4, 6—3, Bir- 
ner — Haroon 6—2, 6—1. Gar
cia — Meiller 6—4. 6—4.
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