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Simbâlă și duminică, campionatele internaționale ale României

AȘTEPTĂM UN „START LANSAT" 
AL ATLEȚILOR NOȘTRI ÎN NOUL SEZON!

In Divizia „A" de handbal

FRUNTAȘELE CLASAMENTELOR 
AU OBȚINUT NOI VICTORII

După cîteva concursuri in
terne „de încălzire", campio
natele internaționale ale Ro
mâniei și concursul republican 
de primăvară al seniorilor, 
programate sîmbătă și dumi
nică după-amiază pe stadionul 
„23 August" din București, 
lansează, practic, sezonul atle
tic in aer liber. Un sezon In 
care fruntașii atletismului ro
mânesc vor avea de trecut 
două examene importante : 
unul chiar acasă, în august, 
Jocurile Balcanice, al doilea, 
în prima decadă a lui septem
brie, la Atena — campiona-

VLAD HAGIU, LA 19 ANI,
UN RECORDMAN AL... GOLGETERILOR

%
„Fără ajutorul echipei nu aș putea marca atit de des I 
Visul meu : să fiu primul și la viitoarea Olimpiadă...**

Avem in față „cartea de vi
zită" a unuia dintre cei mai 
talentați jucători pe care — 
nu exagerăm — i-a dat polo-ul 
românesc în ultimele trei de
cenii. Vlad Hagiu 1.80 m, 78 

kg, născut la 29 martie 1963. A 
debutat ca înotător, dar a re
nunțat repede (în 1976) în fa
voarea polo-ulul. Și alegerea, 
după cum se vede, nu a fost 
rea... 8 titluri de campion — 
două la seniori și șase la ju
niori — cu echipele clubului 
Dinamo București, cîte o me
dalie de aur și argint la edi
țiile 1980 și 1981 ale „Cupei 
Prietenia" cu reprezentativa 
țării noastre și o medalie de 
bronz la Universiada din 1981. 
Alături de tricouri șl medalii, 
Vlad are încă —- rețineți bine 
— 7 cupe frumoase care i-au 
răsplătit eforturile de golgeter 
la r- „Cupa Prietenia" In 1980 
și 1981, la „Trofeul Diana" in 
1981 și 1982 în întrecerile ju
niorilor și la Universiada din 
1981, la turneele de la Varșo
via șl Tbilisi din 1982. Dacă 
vom adăuga și faptul că din 
aprilie 1981 (avea 18 ani), cînd 
a debutat în prima reprezen
tativă a țării, și pînă la aceas-

Sâptămlna viitoare, In Grecia

CAMPIONATELE 
BALCANICE DE VOLEI

La începutul săptămînii vii
toare reprezentativele masculi
nă și feminină de volei ale 
țării noastre se vor deplasa în 
Grecia pentru a lua carte la 
Campionatele balcanice. care 
încep miercuri la Atena (băie
ții) și Alexandropolis (fetele), 
în debutul competiției, echipe
le românești vor intîlni pe cele 
ale Iugoslaviei. 

tele europene. Iar dacă anul 
atletic 1982 a început mai mult 
decît promițător, sezonul hl- 
vemal adueîndu-ne cîteva 
mari satisfacții (campionatul 
mondial de cros, campionatele 
europene de sală), nădăjduim 
ca și startul în sezonul mare 
al vedetelor noastre să fie de 
bun augur. Cu puține excepții 
(Mariclca Puică și Vali Io- 
nescu stnt accidentate) îl vom 
putea urmări, alături de oas
peții de peste hotare — în
tre care trei semifondiste so
vietice de clasă mondială — 
pe cei mai buni seniori a!

tă oră a înscris 64 de goluri 
pentru naționala României (!) 
vom avea o imagine și mai 
clară asupra calităților acestui 
„teribil șuter" al polo-ului ro
mânesc.

— Cum ai ajuns atît de re
pede golgeter, Vlad Hagiu 7
----Cred că am avut de mul
te ori și șansă. In primul rind, 
am învățat de Ia început, de 
la profesorul Iullu Capșa, an-

Adrian VASIUU

(Continuare In pag. 2-3)

In sala Dinamo din Capitală

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE JUDO
• AZI VOR FI DESEMNAȚI ÎNVINGĂTORII LA PATRU 
CATEGORII • EVOLUȚIA LUI MIRCEA FRAȚICA AȘ

TEPTATA CU MARE INTERES

La numai două săp- 
tămîni după „europe
nele" de judo are loc un 
alt important eveniment 
competițional — finale
le campionatelor repu
blicane individuale ale 
seniorilor. La startul a- 
cestora vor fi prezenți
— cu excepția cunoscu- 
țllor judoka Constantin 
Niculae (cat. semiușoa- 
ră) și Mihalache Toma 
(mijlocie), accidentați la 
întrecerile continentale-
— cei mai buni sportivi 
din țară. în cele două 
zile de concurs — azi și 
duminică — In sala Di
namo din Capitală Iși 
vor încerca șansele pen
tru mult rivnitele tri
couri de campioni ai 
țării peste 190 de spor
tivi calificau la etapele

î n spiritul vibrantului Me- 
saj adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Conferinței pe țară a miș
cării sportive, cultura fi
zică de masă trebuie să
fie tot mal strîns legată de
activitatea de producție, de
procesul de invățămînt, de
viața și odihna cetățenilor de 
toate vîrstele și ocupațiile, in
diferent că locuiesc în mediul 
urban sau în cel rural. Evi
dent. pentru traducerea în 
viață a acestor indicații, orga
nele sindicale, de tineret și, 
bineînțeles, cele sportive au 
datoria să găsească idei noi, 
să ia măsuri concrete care să 
ducă la Îmbunătățirea conținu
tului activității. Și. pe această 
linie, a extinderii practicării 
exercițiilor fizice și sportului, 
a turismului de masă, a orga
nizării petrecerii timpului li
ber în mod util și plăcut, în 
așa fel incit să ducă la destin- 

țării, precum și pe fruntașii 
generației tinere, invitați și ei 
la marele concurs. Așteptăm, 
deci, cu emoție, ca In fiecare 
primăvară, reîntilnirea cu Doi
na Melinte, campioana de sală 
a continentului la 800 m. cu Fiț» 
Lovin, vlcecampioană mondia
lă la cros, cu Era ZdrgS-Ra- 
duly, revenită după o absență 
îndelungată, cu Florența Cri 
ciunescu, cu Anișoara Cușmir, 
cu Gin» Ghioroaie, cu Miha- 
ela Loghin, Iboi» Korodi, 
Iosif Nagy și Ion Zamfirache, 
cu Ion Oltean, Pal Palffy. 
Gheorghe Lina, Constantin Mi- 
litaru, Horia Toboc și toți cei
lalți, neamintiți aici, dar care 
ne-ar putea obliga să o facem 
în cronica „internaționalelor".

CAIACIȘTI Șl CANOISTI 
ROMÂNI LA „REGATA

BRANDENBURG"
Sîmbătă și duminică. la 

Brandenburg (R. D. Germană) 
se va desfășura tradiționala 
regată internațională de caiac- 
canoe, unul din cele mai pu
ternice concursuri ale sezonu
lui. Din țara noastră participă 
un numeros grup dc sportivi, 
printre care canoiștii Ivan 
Patzaichin, Toma Simionov, 
Dumitru Bețiu, Feodor Gurei, 
caiaciștii Ion Bîrlădeanu. Ion
Geantă, Nicușor Eșeanu etc. 1 

anterioare. La fiecare 
categorie — putem anti
cipa fără reținere — 
lupta pentru întîie- 
tate se anunță deosebit 
de pasionantă. Nici chiar 
proaspătul campion eu
ropean al semimijloci- 
ilor, Mircca Frățică (Ni- 
tramonia Făgăraș), nu 
va fi scutit de emoții. 
Dimpotrivă, unii tehni
cieni opinau ieri că 
Frățică va primi replici 
curajoase din partea u- 
nor tineri dornici de a- 
firmare, între care Imre 
Farkaș (A.S.A. Tg. Mu
reș) și Vasile Uușcașu 
(C.S.O. Mușcelul Cîm- 
pulung), Firește, după 
părerea noastră M. Fră
țică rămîne favorit.
(Continuare tn pag. 2—3)

Noul campion european Mircea Frățică 
(dreapta) surprins în timpul unui atac pu
ternic Foto : C. COSTIN

dere după orele de muncă, se 
remarcă în ultima vreme preo
cuparea pentru angrenarea în 
astfel de activități a miilor de 
tineri ce locuiesc in căminele 
de ncfamiliști din întreaga țară.

CĂMINELE DE NEFAMILIȘTI - 
TEREN FERTIL PENTRU CULTIVAREA 

EXERCIȚIULUI FIZIC Șl SPORTULUI 
9 In fiecare cămin, o „zonă a sportului" ® Primii 
pași, demni de laudă, la „Romlux" (Tîrgoviște) și „Bu

cegi" (Pucioasa)
Acțiunea se află abia la 

început, puține fiind județele 
in care s-a inițiat ceva mai 
deosebit în această direcție. La 
mijlocul acestei luni, am asis
tat — laolaltă cu reprezentanți 
din 7 județe ale țării și muni- 

înverșunate în pasionanta lor 
dispută pentru podium, care — 
la băieți — Înseamnă și califi
carea în cupele europene, echi
pele fruntașe din campionatele 
de handbal. Divizia ^A“, au 
clștigat pe linie în cea de a 
XVIII-a etapă, disputată ieri, 
indiferent dacă au evoluat pe 
teren propriu sau în deplasare. 
Singurele beneficiare au fost 
H.C. Mlnaur, la băieți, care s-a 
distanțat de ocupanta locului 
IV. Dinamo Brașov, și Progre
sul, la fete, acum egala Uni
versității Timișoara la puncte, 
dar — cu un golaveraj mai bun 
— avansată pe locul III. în 
clasamente, pe primele locuri se 
află : STEAUA 54 p, Dinamo 
București 48 p, Minaur 44 p, 
Dinamo Brașov 39 p, (m). Ști
ința Bacău 46 p, TEROM Iași 
42 p. Progresul București 40 
p, U. Timișoara 40 p.

Cluburile sportive școlare-primul pas spre performanta

UNII „PRODUC" ELEMENTE DE VALOARE, 
ALȚII „MACINĂ" TIMPUL DEGEABA

Micile gimnaste se pregătesc cu

La fiecare din ultimele 5 e- 
diții ale J.O. în loturile repre
zentative s-au aflat în medie 

cipiul București — la o acțiu
ne inițiată de către secția de 
resort din C.N.E.F.S., C.J.E.F.S. 
Dîmbovița și Consiliul jude
țean al sindicatelor, la un 
schimb de experiență prin care 

s-a urmărit popularizarea a 
ceea ce s-a inițiat în două în
treprinderi din județ — „Rom- 
lux" (Tîrgoviște) și „Bucegi* 
(Pucioasa).

S-a arătat, între altele, că în 
ambele unități economice, con-

Relatări de la meciurile eta
pei a XVIII-a.

MASCULIN

STEAUA — CONSTRUCTO
RUL ARAD 30—20 (16—8). In- 
vingătoarea fiind acceptată din 
start, meciul a fost deschii, 
frumos, cu multe minute în 
care fazele au entuziasmat tri
bunele. în repriza a Il-a. cînd 
campionii au introdus în teren 
formația de... tineret, jocul s-a 
mai echilibrat. Arădanii au con
tribuit și el la acest spectacol 
reușit. Să remarcăm la Steaua 
introducerea în echipă a incă 
unuitînăr: Ionel Gheonea, pro
venit de la Brăila. Au înscris : 
Stingă 8, Dumitru 4, Drăgăniță 4, 
Niculae 4. Marian 4. Mirică 2, 
Berbece 2. Ghimcș 1 și Gheo-

Hristnche NAUM

(Continuare in pag 2-3)

asiduitate pentru concursuri 
Foto : R. FLOCA

6 sportivi care și-au început 
cariera la C.S.Ș. Triumf Bucu
rești. Să mai adăugăm că de 
aici au plecat anul trecut 56 
de sportivi în loturile naționale.

Iată ceea ce il face p.e pro
fesorul Teodor Bolea, președin
tele clubului, să afirme că 
„Triumf București este o uni
tate eficientă din punct de ve
dere al pregătirii și lansării 
sportivilor in arena marii per
formanțe, cu certe posibilități 
de a-și îndeplini și in viilor 
obiectivele preconizate dc Con
ferința pe (ară a mișcării 
sportive".
INDICATORUL „VOLUM LU

NAR" LA ÎNALTE COTE
Gimnastica a cucerit prin 

performanțele obținute un loc 
de frunte în ierarhia secțiilor 
clubului. Se lucrează mult și, 
zicem noi, cu rezultate bune, 
mai ales în ceea ce privește 
găsirea unor forme capabile să 
asigure drumul spre marea 
performanță. Centrul de gim
nastică este structurat pe mai 
multe niveluri — inițiere, se
lecție primară, selecție iniți
ală, ciclu de pre-performanță. 
ciclu de performanță —, la rîn- 
dul lor cu „straturi" interne, 
care, reunite, dau un ansam-

Emanue! FANTĂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

«
ducerile respective (ing. Al. 
Pascale și P. Cojocarii di
rectori. Elena Ciobanu și Sofia 
Magdalena — secretare ale co
mitetelor de partid) au hotărît 
să sprijine amenajarea în că
mine a unor „cluburi". „săli 
recreative" sau „săli sportive” 
— în fond. încăperi în care se 
poate juca șah, tenis de masă, 
se pot ■ face audiții muzicale. 
Participanții la acest schimb de 
experiență au apreciat această 
inițiativă, utilă mai ales în a- 
notimpul rece, socotind că exis
tă o multitudine de forme și 
mijloace de introducere și ex
tindere a practicării exercițiu
lui fizic, a sportului și turis
mului in rindul tinerilor din 
călinele de nefamiliști. Pen
tru acești tineri. asociațiile

Modesto FERRARIN1

(Continuare tn pag. 2-3)



FRUNTAȘELE CLASAMENTELOR AU OBȚINUT NOI VICTORII
(Urmare din pag. 1)

nea 1 — pentru Steaua. Comi
că 5, Geck 4. Ionescu 3. Gaftea 
2, Voitilă 2, Kollcth 2, Hotoiu 
1 și Rusu 1 — pentru Con
structorul. Au arbitrat bine : 
N. Danieleanu și I. Rădulescu 
(Ploiești)

pe semicerc. Au înscris : F61- 
ker 7, Matei 6, Feher 4, Ian- 
covici 2, Popa 1, Diliță 1, Voi
cu 1, Knuff 1, Cioroianu 1, 
respectiv. Nicolcseu 10. Mintiei 
6, Bota 2, Donca 1, Roșea 1, 
Chicomban 1. (C. CREȚU —
coresp.)

Pall 1, Moldovan 1, Țetcu 1, 
respectiv. Zaharia 8, Samson 6, 
Zamfir 3, Petre 1, Marin 1, Ză
bavă 1, Trifan 1, Spiridon 1. 
(N- DEMIAN — coresp.).

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

ȘTIINTA BACAU — DINA
MO BUCUREȘTI 19—21 (9—S). 
Evoluție sub imperiul nervilor, 
ambele echipe jucînd pentru... 
rezultat. Dacă în prima repri
ză băcăuanii au evoluat mai 
bine, ei au cedat în cartea a 
doua, cînd au ratat si două a- 
runcări de la 7 m. Au înscris : 
Berbecaru 5, Vasilache 4. Ar- 
sene 4. Hornca 3, Eftene 2, 
Vasilica 1. respectiv. Dogăres- 
cu 6. Durău 6, Oprea 2, Tasc 2. 
Grabovschi 2. Matei 2, Jianu 1- 
(L. MAndlfr _ coresp.)

CLUJ- 
SAVI-

Deși 
mai

UNIVERSITATEA 
NAPOCA — RELON 
NEȘTI 26—22 (15—10). 
studenții au condus cea
mare parte a timpului, chiar 
și cu 6 goluri, ei au meritul 
de a nu fi încetinit nici o cli
pă motoarele. antrenindu-și 
adversarul într-o partidă a că
rei trăsătură principală a fost 
marele angajament fizic. Au 
marcat : Fetru 9, Căldare 5, 
Jurcă 4, Avram 3, Tătaru 2,

PETROLUL TELEAJEN — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
22—28 (12—13). Victorie meri
tată a oaspeților, care în re
priza a Ii-a au jucat mai bine, 
în timp ce gazdele au dat vă
dite semne de oboseală. Cra- 
iovenii au avut în Gheorghe 
Dumitru un realizator de ex
cepție. 
Voicu 
Grosu 
pectiv.
Agapie 4, ____ , _____
Stuparu 1, Cornea 1. (I. TA- 
NĂSESCU — coresp.).

Au înscris : Stroc 9, 
5, Nicolae 3, Roșu 2, 
1, Florea 1, Radu 1, res-

Dumitru 14, Iacobi 4, 
Prică 2, Lucian 2,

La baza hipică din Lugoj au 
continuat întrecerile din cadrul 
Campionatului republican de 
călărie, în competiție intrind 
și specialiștii din dresaj. Iată 
rezultatele înregistrate :

DRESAJ (cat. ușoară) ; 1.
A. Donescu (Steaua) cu Mediu 
544 p, 2. A. Lăpăduș (C.S.M. 
Sibiu) cu Hazard 533 p, 3. M 
Simion (Dinamo) cu Bel Ami 
532 p, 4. S. Soveja (Steaua) cu 
Pascal 531 p, 5. A. Pirlea 
(C.S.M. Sibiu) cu Cerbu 524 p, 
6. Arina Savu (Steaua) cu Flo
rid 514 p.

OBSTACOLE (cat. semimij
locie ; 60 de conrnretiți, 9 în 
baraj) : 1. P. Mazilu (Dinamo) 
cu Mentor 0 p 
Bozan (C.S.M. 
pasta 0 p (30,4 
(Dinamo) cu 
(31,6 s), 4. P.
Cluj-Napoca) cu 
(35,9 s), 5. FI. Stoica (Steaua) 
eu Baltag 3 p, I. Vescan 
(C.S.M. Sibiu) cu Fărcășanu 
4 P

întrecerile continuă. (G. IG- 
NEA — coresp.)

(30,3 s), 2. Al. 
Sibiu) cu Nă- 
s), 3. G. Deac

Volpone 0 p 
Jolt (A.S.A.

Cocor 0 p

VLAD HAGIU, LA 19 ANI, UN RECORDMAN AL... GOLGETERÎLOR
FEMININ

(Urmare din pag. 1)

CONSTRUCTORUL C. S. U. 
ORADEA — H. C. MINAUR 
BAIA MARE 18—22 (9—12). Pe 
fondul unei dispute acerbe, 
oaspeții s-au arătat mai subtili, 
greșind mai puțin în apărare 
și — mai ales — în atac. Fi
nalmente. ei au obținut o vic
torie mai lejeră decît se anti
cipa. în min. 40. cînd condu
ceau doar cu două goluri : 
13—11. Au înscris : Zamfirescu 
6, Croitorii 5. Tudor 4. Halma- 
gy 2. Vranău 1, respectiv. M. 
Voinea 5. Mironiuc 4, Porumb 
4, Oros 4. Flangca 3. N- Voi
nea 1, Covaeiit 1. (1. GHIȘA — 
coresn )

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DINAMO BRAȘOV 24—21 
(12—8). Meci care a întrunit 
calitățile unui adevărat derby, 
cu goluri multe înscrise de

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
TEXTILA BUHUȘI 30—23 (13—10). 
Meci frumos, deschis, in care 
Confecția s-a aflat In majorita
tea timpului la. cirmă, dar texti- 
listele — prin replica frumoasă 
și promptă pe care au oferit-o 
— s-au evidențiat în aceeași mă
sură eu gazdele. Au marcat : 
Grigoraș 12, Mălureanu 5, Ama- 
randei 3, Simion 3, V. Constanti- 
nescu 2, Covaci 1, Ciocănău 
G. Constantinescu 1, Mincu 
Nuțu 1, respectiv, Ciubotaru 
Fodor 3, Popovlci 3, Bortaș 
Racliș 1, Varga 1, Călin 1. Au ar
bitrat D. Purică și V. Erlian 
(Ploiești).

TEROM IAȘI — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 23—15 (10—G).
Din min. 7 și pînă la fluierul fi
nal teșencele au fost mereu stă- 
pîne pe joc. Deși au ratat oca
zii de a înscrie, gazdele au cîș- 
tigat datorită jocului combinativ 
în atac. Timișorenoele au contat 
in această partidă doar pe Luțaș 
și Ștefanovlci, Au marcat : Avă- 
danei 6, Savin 5, Covaliuc 3, 
Discă 3, Sumănaru 3, Turbatu 2, 
Marineac 1, respectiv, Luțaș 7, 
Ștefanovici 3, Simion 2, Ștefan 
1, Ionescu 1, Popăilă 1. (D. DIA- 
CONESCU — coresp.).

doar 20 de minute. După ce au 
reușit s-o anihileze pe Damlan, 
siblencele au pus 
joc, detașîndu-se 
scris : Macarie 7,
Oncu 4, Horfner 
Finei 2, Oțelea 
Morariu 3, — •
Perșa 2, 
— coresp.).

stăpînire pe 
clar. Au în- 

Coșulțclii 4, 
4, Klein 2, 
1, respectiv, 

I, Petrescu 3, Damian 2, 
Cserei 1. (I. 1ONESCU să 

am
1,
1,

iz,
2,

RULMENTUL BRAȘOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI *’ " 
(8—9). Confirmînd bunele 
Iuții din ultimele etape, 
reștencele au reușit să o-bțină 
două prețioase puncte în confrun
tarea cu formația brașoveană. 
Acest rezultat de egalitate este șl 
urmarea ineficacității atacului 
Rulmentului, care a ratat cîteva 
bune ocazii, printre care și două 
aruncări 
greșul a 
extensivă, 
etnd cu 
12—9 în

14—14 
evo- 

bucu-

de la 7 m (Oacă). Pro- 
reușit, cînd s-a aflat în 
să se distanțeze, con du
ll—8 în min. 37 și cu 
min. 30. '

brașoven celor 
pe tabela de scor.
Oacă 6, Marian 5, Drăgușel 1, Pă- 
truț 1, Oancca 1, respectiv, Popa 
5, Iordache 3, Bădcscu 2, Mano- 
lescu 2, Caramalău 1, Crișu 1. 
(C. GRUIA — coresp).

O revenire a 
aduce egalitatea 

Au înscris :

MASCULIN. Seria I: Universi
tatea București — Celuloza Bră
ila 2S-—19, A.S.A. Pitești — Meta
lul Vaslui 18—18, Unirea Focșani
— Calculatorul I.I.R.U.C. Bucu
rești 19—26, Comerțul Constanța
— Arctic Găești 21—16, Tractorul
Brașov — C.S.M. Borzești 28—21, 
C.S.U. Galați — Universitatea 
Iași 29—15. în clasament: 1. C.S.M. 
Borzești 49 p, 2. Tractorul Bra
șov 46 p, 3. " ' '
rești 42 p... 
32 p, " "
Scria 
Nouă 
28—16, 
Știința 
naur II Baia Mare 
șița 25—18, Minerul Cavnic — Me
talul Hunedoara 37—29, Șuiorul 
Baia Sprle — Strungii! Arad 
20—10, Independența Carpeți Mir- 
șa — Nitramonia Făgăraș 33—25. 
In clasament: 1. Independența
Carpați Mîrșa 52 p, 2. Minerul 
Cavnic 48 p, 3. H.C. Minaur II 
Baia Mare 42 p..., 11. C.S.M. Sf. 
Gheorghe 29 p, 12. C.S.M. Reșița 
29 p. FEMININ. Seria I: Univer
sitatea București — Voința Ga
lați 29—25, Textila Dorobanțul 
Ploiești — Relon Săvineștl 19—18, 
C.F.R. Craiova — Spartac Bucu
rești 20—24 (!!), Argeșeana Pi
tești — Rapid București 20—25,
I.A.M.T. Vaslui — Filatura Foc
șani 26—16, C.S.M. Sf. Gheorghe
— Vulturul Ploiești 25—18. In 
clasament: 1. C-S.M. Sf. Gheor
ghe 51 p, 2. Rapid București 47 
p, 3. Vulturul Ploiești 46 p..„ 11. 
Voința Galați 27 p, 12. Spartac 
București p. Seria a H-a: 
A.E.M. Timișoara — Voința Odor- 
hei 21—10, Nitramonia Făgăraș — 
Gloria Bistrița 24—13, Chimia 
Arad — Constructorul Timișoara 
19—26, Constructorul Hunedoara
— Chimistul Rm. Vil cea 19—19, 
Textila Zalău — Voința Sighișoa
ra 32—17, Industria / ușoară Oot- 
dea — Triootextil Sighet 16—11. 
în clasament: 1, Chimistul Rm. 
Vlleea 52 p, 2. A.E.M. Timișoa
ra 48 p, 3. Constructorul Timi
șoara 44 p..., 11. Gloria Bistrița 
28 p, 12. Voința Sighișoara 21 p.

ȘTIINTA BACAU — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 30—17 (13—7). Evolu
ție de mare spectacol oferită de 
băcăuance, golurile 
care mai frumoase 
plătite cu aplauze 
2 000 de spectatori. 
Tiirok 13, Danilov

', 2.
Universitatea Bucu- 

. . 11. A.S.A. Ploiești
12. Unirea Focșani 26 p. 
a Il-a: Minerul Moldova
— C.S.M. Sf. Gheorghe 
Unio Satu Mare — Utilaj 
Petroșani 17—13, H.C. Mi- 

- - ■ -- C.S.M. Re-

— care de
— fiind răs-
de cel peste
Au marcat : 
4, Leonte 4,

Lupșor 4, Cătineanu 2, Florea 2,
Voinea 1 — pentru Știința; Frîncu
7, Ju can 4, Stroia 2, Kiss 2, Fc- 
jer 1, Dorgo 1 — pentru Mure
șul. (E. TEIRAU — coresp.).

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 24—11 (10—8). 

dujencele au opus rezistență

repriză 
căreia 

ambele

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
— HIDROTEHNICA CONSTANTA 
25—20 (10—10). O primă 
echilibrată, de-a lumgu! 
au condus, alternativ,
echipe cu cite un gol. Din min. 
42, cînd au luat conducerea cu 
16—13, băimăreneele s-au distan
țat la 5—6 goluri (24—16 în min. 
58), pentru ca In cele din urmă 
să ciștige clar. Au înscris : Va- 
slle 7, Feher 5, Iluț 4, Cazacu 3, 
Wainert 3, E. Pop 2, Doțe 1, res
pectiv, Dimofte 6, Carapetru 4, 
Bocăneală 3, Frtncu 3, Negru 2, 
Blcă 1, Grosu 1. (A. CRIȘAN — 
coresp.).

trenorul meu atît Ia echipa de 
club, cît și la cea națională, că 
pentru a deveni un bun po
loist trebuie să înot foarte re
pede, să mînuiesc cu ușurință 
mingea și să privesc bine 
poarta inainte de a șuta.

— A fost suficient ?
— Nu, desigur, Vreau 

mai precizez că în echipă
cîțiva coechipieri, adevărați 
prieteni ; pc Cătălin Moicea- 
nu, Florin Ardclcanu sau 
Doru Ciobăniuc. CONTRA
ATACURILE LE FACEM ÎM
PREUNA și ei știu exact mo
mentul cînd trebuîe să paseze. 
Și nu numai ei, chiar și 
mai mari, cum ar fi Liviu 
ducanu, Adrian Schervan 
Ia Rapid sau Ivan Fejer 
Dorin Costrăș de la Crișul 
crează adesea faze de gol, 
care mă străduiesc să le 
nalizez. Adevărul este că echi
pa noastră reprezentativă, 
mai omogenă, mă ajută 
vin mereu golgeter...

— Altceva ?
— Am ajuns să înot 

„sută" și încerc tot mai 
șutez direct fără fentă, 
șorînd posibilitatea pentru a- 
părător, sau portar să reac
ționeze prompt. Este ceea ce 
exersez cel mai mult la antre
nament.

— Recent, la 
șit să marchezi 
tul lui Șaronov, portarul cam
pionilor olimpici. Nimeni încă 
n-a izbutit, ceva asemănător, 
într-un singur meci...

— Recordul meu este de 16 
goluri, într-un meci cn Polo-

cei 
Râ

de
Ș> lu
pe 
fi-

nia, Ia „C;lpa Prietenia" din 
1981. în jocul la care vă re
feriți am transformat 3 penal- 
ty-uri. L-am simțit de Ia în
ceput pe portar că nu prea e 
în apele lui și nu i-am 
nici un răgaz, de 
avut prilejul.

— Specialiștii 
turneul organizat 
gruzini te-au 
spaniolul Estiarte, cel mai bun 
poloist din lume la această 
oră...

— „Manolito" este modelul 
meu. Pe Jankovici, Szivos, De 
Magistris sau Farago nu i-am 
văzut niciodată. Voi face 
posibilul să 
de bază 
noastră pe 
mai repede 
echipe din

lăsat
cite ori am

prezenți la 
de ziariștii 

comparat cu

Miercui 
dele cele 
Turneului 
vizia „A" 
țațele îm
— Polite 
CIuj-Napi 
condus c 
sură ce 
sfîrșit ei 
echipe ei 
te); Răpii 
Buc. 14— 
doua viei 
Buc. — 1 
(dobrogen 
lor, al d 
plasare !) 
patra), la 
Midia — 
bruarie <
— IJapid 
latorul, o> 
Rapid Bi 
ora 9).
• Tot l 

Turneul i 
lui Divizii 
rilor. Prin 
Locomotiv; 
Liceul Mt 
(9—4) ; C. 
C.S.Ș. 2 I 
C.S.Ș. S 
Triumf Bt 
echipa Tr 
cu cîțiva 
C.S.Ș. Lc

«site

să
tot 
de-

56,0 pe 
des să 

mic-

mult Ia antre-

Thilisi, ai reu- 
de 7 ori în bu-

CĂMINELE DE NEFAMILIȘTI
(Urmare din pag. 1)

de tine- 
sindiVat 

o bogată 
sportivă, 
de pînă

sportive, organizațiile 
ret și comitetele de 
trebuie să organizeze 
și continuă activitate 
Pe baza experienței 
acum a celor care au inițiat 
ceva — cei din Dîmbovița ne- 
fiind singuri, tot atît de bine 
putîndu-se vorbi 
obținute la Iași, 
sau Craiova — 
serie de propuneri. Le-am no
tat pe capitole : I. Principalele 
forme care pot fi realizate în 
cămine pe linia activității de 
educație fizică și sport de ma
să : practicarea gimnasticii de 
înviorare, înainte sau după ter
minarea schimburilor (în grupe 
sau individual) ; participarea 
cu regularitate la întrecerile 
sportive de masă ale „Dacia- 
dei“ ; pe terenurile și sălile 
din zona căminelor să se joa
ce fotbal-redus, volei, handbal, 
tenis de masă și de cimp, șah, 
popice, să se facă alergări, să-

de realizări 
Cluj-Napoca 

s-au ficut o

rituri, aruncări ; frecventarea 
„centrelor de sănătate", unde 
se fac exerciții corective, de 
destindere a organismului ; or
ganizarea de activități turistice 
în zonele preorășenești, plim
bări și drumeții, cicloturism ; 
inițierea de concursuri ad-hoc 
de genul : „cel mai puternic 
din cămin", „cel mai iute", 
„cel mai rezistent” ; crosuri în 
preajma căminelor ; concursuri 
inter-cămine ș.a. II. Amenaja
rea de baze sportive, dezvolta
rea celor existente, dotarea că
minelor cu material și echipa
ment sportiv ; în încăperi spe
ciale să existe șahuri. exten- 
soare, gantere, mingi medici
nale, benzi elastice, bănci de 
gimnastică, rachete de tenis și 
de badminton, mingi de fotbal, 
volei, handbal, palete și mingi 
pentru tenis de masă ; pregă
tirea unor terenuri mici de 
handbal, volei, gropi pentru 
sărituri, spații de aruncări ș.a. 
III. Un loc important trebuie 
să-1 ocupe organizarea și popu
larizarea acțiunilor sportive ;

în fiecare săptămînă să existe 
un program de activitate ; pe 
cămine să fie repartizați pro
fesori de educație fizică, pen
tru o îndrumare ' competentă ; 
pregătirea unor instructori 
sportivi chiar dintre căminiști ; 
organizarea unor colțuri ale 
„Daciadei", întilniri cu sportivi 
fruntași și demonstrații spor
tive.

Bineînțeles, cele de mai sus 
nu sînt decît cîteva dintre pro
puneri. Ele pot ti completate 
cu multe altele, care să ducă 
la îndeplinirea sarcinilor noi, 
de mare importanță, privind 
practicarea exercițiilor fizice, 
sportului și turismului de masă 
în rîndurile tineretului mun
citor.

FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE JUDO

(Urmare din pag. I)

Ministerul transporturilor și telecomunicațiilor 
recrutează candidați pentru Institutul de marină 

din constanța, secția„Mircea cel Bătrin", 
transport maritim.

Institutul de marină 
instituție militară de 
nic de specialitate șl __ T„ _____ ,_____
marina civilă, I.E.F.M. NAVROM Constanța, în 
specialitățile;
• Navigație (ofițeri maritimi punte)
© Electromecanica (ofițeri maritimi mecanici 

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

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

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

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

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

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

monară, radioscople gastro-duodenală) și adeve
rință eliberată de c&ca sanitară de domiciliu 
privind bolile cronice, acute șl In stare trans
misibilă ;

— patru fotografii tip buletin.

,,Mircea cel Bătrîn* este 
învăță mint superior teh- 
pregătește cadre pentru

<NUNȚ
Odată 

și două 
numele

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

La concursul de admitere se primesc numai 
bărbați ce nu depășesc vîrsta de 25 de ani îm
pliniți în anul examinării.

înscrierea la concursul de admitere se face 
cu începere de la data de 3 mai și se va în
cheia la data de 22 iunie 1982, * ”
centre de înscriere:
• București — Departamentul 

Navale (Bd. Dinicu Golescu)
• Constanța — întreprinderea 

a Flotei Maritime NAVROM
• Galați și Brăila — întreprinderea de Exploa

tare Fluvială Galați
• Giurgiu — Grupul de Exploatare Flotă șl 

Porturi NAVROM
• Drobeta Tr. Severin — Secția de Navigație Flu

vială NAVRCM
• Regionalele C.F.R. din: Brașov, Craiova, 

Cluj-Napoca, Iași și Timișoara
• Direcțiile județene de poștă și telecomuni

cații din: Arad, Alba Iulia, Alexandria, 
Baia Mare, Bacău, Bistrița, Buzău, Botoșani, 
Deva, Focșani, Miercurea Ciuc, Oradea, Pia
tra Neamț, Pitești, Ploiești, Rm. Vîlcea, Re
șița, Sibiu, Suceava, Satu Mare, Sfîntu 
Gheorghe, Slobozia, SI itina, Tulcea, Tîrgu 
Jiu, Tîrgoviște, Tîrgu Mureș, Zalău.

cu aceste acte, candidațil vor depune 
dosare tip mapă, pe care îșl vor înscrie 
și facultatea pentru care candidează.

în următoarele

Transporturilor

de Exploatare

de

La celelalte categorii — mai 
puțin la 
de prima 
hai Cioc 
— orice

ar 
mai mulți judoka se 

super- 
Olar 

Szabo 
Silviu 

Nă- 
Albert 
Cluj- 

(C.S.Ș.

grea și
șansă o
(Dinamo 

anticipare
fi riscantă.

open, un- 
are Mi- 

Brașov) 
de pro- 

de-nostic 
oarece 
prezintă cu veleități : la 
ușoară — Benone 
(C.S.M. Borzești), Arpad 
(Dinamo București), 
Lazăr (Casa pionierilor 
săud) ; semiușoară — 
Daniel (Universitatea 
Napoca), Ilie Șerban 
Șoimii Sibiu), Gheorghe Dani 
(Dinamo București) ; ușoară — 
Bela Onodi (Constructorul M. 
Ciuc), Ștefan Nagy (C.S.Ș._ O- 
radea), Liviu Marian 
structorul Alba Iulia) ; 
cie — Eugen Lăcătușu 
Tg. Mureș), Ștefan

(Con- 
mijlo- 

(A.S.A.
Toma 

(Constructorul Alba Iulia), Io
sif Pall (Constructorul M. 
Ciuc) ; semigrea — Bela Ud- 
vary (Universitatea 
poca), Costel Năftică 
Iași), Daniel Radu și 
tin Oiței (Dinamo Brașov).

Azi, de la orele 9,30 și 16 
vor fi desemnați campionii la 
categoriile semimijlocie, mij
locie, semigrea și grea.

Cluj-Na- 
(Unirea 
Valen-

tot 
devin un jucător 
în reprezentativa 
care o doresc cît 
alături de marile 

lume.
— Alte intenții ?
— Pentru acest an — o me

dalie la „europenele" juniori
lor și prezența, cu Dinamo, în 
tutneul final al C.C.E. Și 
este visul oricărui sportiv 
să fiu golgeter Ia viitoarea 
limpiadă !

— Succes !

O-

CLUBURILE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

blu armonios, cu largă cuprin
dere și posibilitate de creștere 
a unor elemente de valoare.

Pentru antrenori — și nu 
numai pentru ei — indicato
rul „volum lunar" reprezintă 
un punct de sprijin în activi
tatea cotidiană. El este cel care 
arată riguros cit trebuie lucrat 
de la o lună la alta, adică de 
la o perioadă la alta de pre
gătire, 
realiza 
trebuie 
Cum și 
legat indisolubil de 
tehnicienilor, ale căror rezul
tate sînt exprimate și de ulti
mele exemple — Emilian Ni- 
cula, deja un nume în gimnas
tica masculină. Violeta Burtes- 
cu> Mîrela Iordoc, Angela San
du — aflate în „vizorul” antre
norilor lotului național, ele 
venind să susțină prin talent 
și bună pregătire platforma 
gimnasticii feminine românești.

Și pentru a se putea 
scopul propus, acesta 
să se afle cit mai sus. 
ce trebuie efectuat este 

măiestria

TRECEREA DE LA JUNIORAT 
LA SENIORAT, O „VIRSTÂ" 

CRITICA ?

Se muncește cu sîrg și pasi
une și la secțiile de canotaj 
și caiac-canoe, antrenorii R. 
Nicolae, M. Boia, Adriana Cor- 
lan. M. Husarcncu și C. Dincă 
oferind periodic marii perfor
manțe generații de sportivi. A- 
nalizînd activitatea care se 
desfășoară la aceste secții, un 
fapt ne-a atras cu deosebire 
atenția : preocuparea de a se 
reduce pierderile odată cu tre
cerea Ia seniorat.

Să-i dăm mai întîi cuvîntul 
directorului clubului. T. Bolea : 
„Am observat că primul an de 
trecere de la juniorat la senio-

PE MICUL ECRAN
VINERI 28 MAI, ora 17 (pro

gramul 2), în cuprinsul emisiunii 
„Stadion": selecțiuni din finala 
C.C.E. la fotbal, Bayern Mun- 
chen — Aston Villa (comentator: 
Cristian Țopescu).

SIMBATA 2» MAI, ora 17: Fot
bal, Dinamo București — - Univer
sitatea Craiova (transmisiune di
rectă; comentator: Comei Pum- 
nea).

DUMINICA 30 MAI, ora 18,1!: 
Campionatele Internaționale da 
atletism, transmisiune directă de 
Io stadionul „23 August"; ora 
19,30 (programul 2): „Telerama" 
(emisiune de Dumitru Tănăsescu).

MIERCURI 2 IUNIE, ora 14: 
Fotbol, Steaua — Sportul studen
țesc (transmisiune directă; comen
tator: Sorin Sat mori).

MÎINE ,
Mîine, î 

vea loc 
curs autorr. 
cea de a 
relui prem 
— de fapt 
campionat ti 

«teză pe 
sin tem infi 
derația Ros 
lism și Ka

ȘCOLARE
rat constiti 
pentru tin 
cest timp 
mai marc 
O explicați 
ceea că no 
pă mai mu 
urmată fire 
care provo 
siunii perf< 
semnal l-a: 
dintr-o inti 
canotori, ca 
namo, a r 
tate doar 
dat scama 
ceva pentru 
mult ea tre 
la senioral 
tapă critică

Răspunsul 
rită iniția ti 
Nicolae și 1 
juns la con 
prim an d« 
fie cei care 
pregătire 
strînsă cola 
nii clubului 
țiile oferite 
unitate, res] 
cesteia. ei 
șese, se pai 
drumul de 1 
rat. Se redt 
de tineri ca 
ce ani înull 
eforturi și 
pentru a 
țe de înaltă
ATLETISMUI 

Șl

Nu mai e 
o pledoarie 
monstra că i 
mărul 1“, e 
baza al tor 
este conside 
Triumf. Tot 
tia care i s 
încercările f 
zintă „oaia 
tregime. Să

ADHINISTP/

Maestrul ei 
Gheorghe Coi 
echipei Polițe 
ză următoare 
tru concursul 
minlcă 30 m;

I. Șoimii S 
X; H. F.C. I 
pia 1; m. 
„Poli" Iași 2; 
nirea D. Foc: 
Tecuci — F.C 
Caves e Piși 
lermo — Reg 
— Spăl 1; IX 
1, X; X. Sam 
1; 5tl. Samp 
xn. Varese - 
Verona — fCi

Tragerea Dl 
tăzl, 28 mai



RUGBYSTIC
,i- C.S.Ș. Steaua 41—3 (14—0).
a Astăzi, pe stadionul Tineretu-

li- lui, au loc partidele etapei a
d- doua. învinșii se întîlneșc in
ie. tre ei dimineața (pentru tur-
•ie neul 5—8) de la ora 9,30 ;
au C.S.Ș. Locomotiva CIuj-Napoca
ă- — C.S.Ș Steaua și C.S.Ș. 2
de Buc. — C.S.Ș. Suceava. După-
îei amiază, pe același stadion, de
a- la ora 17, vor juca învingă-
ria torii, și anume Liceul Mecanic

a Mîrșa cu C.S.Ș. Locomotiva
jia Buc. și C.S.Ș. Unirea Iași cu
-17 C.S.Ș. Triumf Buc.
ida • Duminică sînt programate 
ie- partidele penultimei etape a

(a campionatului Diviziei națio-
nd. nale „A“ (ultima etapă, du-
fe-- minică 6 iunie). Cîteva întil-
iria niri sînt foarte importante, ele
au- privesc direct zona fierbinte a

— retrogradării, problema cana
lia. pi canei fiind, practic, rezolva

tă, titlul cu numărul 65 urmînd
și a intra în vitrina clubului

tu- bucureștean Dinamo. Iată și
)Ia- partidele cu... cîntec : Srfirtul
5.Ș. studențesc — C.S.M. Sibiu ;

— Gloria P.T.T. Arad — Univer-
—20 sitatea Timișoara ; C.S.M. Su-

— ceava — Steaua și Politehnica
jP ’ Iași — Rulmentul Biriad ;
icat Sportul studențesc, „U“ Tirni-
iin<3 șoara, C.S.M. Suceava, și Poli-
n) ; tehnica Iași fiind prinse în hora

— retrogradării.

:EMIU" AL BUCUREȘTIULUI

Temă de stricta actualitate

a- 
:on- 
iție: 
,Ma- 
„•ui” 
i a 

do 
cîte 
Fe- 

îobi- 
i în

trecere s-au înscris numeroși 
automibiliști fruntași din în
treaga tară.

Competiția este programată 
a se desfășura, ca și în alți 
ani, pe șoselele platformei Pi
pera (Tei-Toboc) începînd de 
la a 12. La concurs vor par
ticipa atît alergători avansați 
cît și începători.

PAS
grea 

n a- 
5 cel 
acări. 
in a- 
ocu- 

elevi, 
grare, 
isccn- 
prim 
cind. 

i de 
a Di 
4ivi- 

ne-am 
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SPRE PERFORMANTĂ
ță munca antrenorului I. Chi- 
ran, care dispune de cîteva e- 
lemente de perspectivă — Cris
tina Bolț (disc), V. Drehuță, 
V. Dorneanu, V. Pulia (disc, 
ciocan) —, ca urmare a unei 
selecții de calitate, dar și a 
unei pregătiri ulterioare la pa
rametrii ceruți.

Dar aici mai funcționează și 
antrenorii Dumitru Petrescu, 
Ioan Rățoi și Rodica Girleanu. 
„Au grupe, au efective, au se
lecție corespunzătoare — ne 
spune T. Bolea —, dar... Fac 
pregătire fizică generală, apoi 
testări pentru selecția defini
tivă, însă nu ajung Ia nici un 
rezultat. Motivează mereu că 
lucrează in perspectivă. Copiii 
se pierd însă pe parcurs, evi
dentă fiind și lipsa de conti
nuitate și prea multa fluctuație”. 
S-au dat și sancțiuni, fără ca 
ceva să se schimbe. S-au în
cercat și alte metode, dar an- 
tȘsnorii — cu deosebire D. Pe
trescu — se complac în a nu 
realiza nimic. Activitatea lor 
este asemănătoare cu a unei 
mori care macină în goL Con
sumă, dar nu produce... Pînă 
cînd 7

★
C.S.Ș. Triumf București este, 

în ansamblu, o „unitate efi
cientă”, ea constituind pentru 
mulți sportivi primul pas spre 
Înalta performanță. în această 
arie trebuie cuprinse și alte 
secții — scrimă, polo, rugby, 
hochei, patinaj, gimnastică rit
mică ș.a. r-, olimpice sau nu, 
care au oferit marilor cluburi 
sportivi cu „lecția” trine învă
țată, a căror perfecționare a 
dus în cazul multora la cuce
rirea gloriei sportive. Confe
rința pe țară a mișcării spor
tive a pus în fața cluburilor 
școlare sarcini de o deosebită 
importanță, iar printre ele 
C.S.Ș. Triumf dispune de con
dițiile necesare pentru îndepli
nirea lor exemplară.

STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 21 MAI 1982

Categoria 1: 1 variantă 100% — 
autoturism Dacia 1800 și 1 va
riantă 25% a 17.500 lei; categoria 
2: 3 variante 100% a 25.856 lei șl 
15 variante 25% a 6.464 lei; ca
tegoria 3: 30,25 a 3.243 lei; cate
goria 4: 41,75 a 2.354 lei; catego
ria 5: 170 a 578 lei; categoria 6: 
340,25 a 289 lei; categoria X: 
3.945,75 a 100 lei.

Report la categoria 1: 500.000 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe un Bi
let Jucat 100%, a revenit partici
pantului VASILE N. CHIRIAC 
din com. Miroslava, județul Iași.

I FINALA S-A JUCAT... MIERCURI
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® Adnotări (necesare) la
„Finala s-a jucat azi” (n.r. 

miercuri). Am auzit această a- 
firmație de la nenumărați 
spectatori prezenți miercuri pe 
stadionul Tineretului din Bra
șov. Și există mult adevăr in 
cele spuse. Corvinul și Dinamo 
au făcut o partidă demnă de 
o finală a Cupei, un meci care 
nu se uită ușor, de talia ace
lor palpitante întilniri de a- 
cum 10—15 ani Dinamo — 
Steaua.

Cum începuse jocul, acesta 
nu promitea suspansul care 
avea să țină pină în min. 90 
dar a venit golul lui Custov. 
din min. 6, gol-trăsnet. și e- 
chipele au mizat totul pe arma 
atacului. Liniile de mijlocași 
au acționat ca adevărate pis
toane, la turație maximă și cu 
eficiență maximă, patru mij
locași aflîndu-se printre auto
rii de goluri : Custov, Augus
tin, Nicșa și Andone. Atacanții 
au ținut pasul cu ei (Gabor și 
Orac, în primul rînd). Apără
torii și portarii au fost însă 
depășiți de această vijelie, ce
ea ce a făcut să crească efica
citatea șuturilor. Dinamo : 13 
șuturi, 6 pe poartă, 4 goluri ; 
Corvinul : 5 șuturi (capitol mai 
slab), 3 pe poartă, 3 goluri (o 
notă slabă pentru Moraru).

La ambele echipe, pregătirea 
moral-volitivă a fost excelentă. 
Cînd credeai că una dintre for
mații se va prăbuși, ea, pur și 
simplu, renăștea. A demons
trat-o evoluția scorului, evolu
ție rar întîlnită. Dinamo a 
condus cu 1—0. 2—1. 3—2, Iar 
Corvinul a găsit resursele ne
cesare și a egalat de fiecare 
dată. La rindul său, Dinamo, 
de trei ori egalată, a găsit pu
terea să ia pentru a patra oară 
conducerea. Frumos e meciul 
cu goluri ! Și ce goluri (mai 
ales cele înscrise de Iordache, 
Nicșa și Augustin) și păcat că 
n-au fost filmate.

Corvinul — Dinamo. Un meci 
care nu mai trebuia prezentat 
Se aștepta ca această partidă 
să fie de un mare angajament, 
dîrz disputată. Și așa a fost... 
Dar arbitrul Radu Petrescu e tî- 
năr, de perspectivă, promite,

1 F.C. BAIA MARE iȘI
Fără îndoială la Hunedoara 

’ s-a înregistrat una dintre sur- 
I prizele „Cupei României”, prin 

eliminarea unei divizionare 
„A”, Chimia Rm. Vîlcca, de 

I către o participantă în campio
natul eșalonului. secund. F.C. 
Baia Mare. Argumentul cel 
mai convingător în susținerea 

I acestei idei îl constituie faptul 
că vîlcenii au atins în ultima 
perioadă o formă de vîrf, evo- 

Ilutiile lor în campionat culmi- 
nînd duminica trecută cu o 
performanță deosebită, aceea 

Ide a întrece pe Corvinul Hu
nedoara.

Dar, miercuri, la Hunedoara, 
I toate calculele dinaintea parti

dei au fost răsturnate. F.C. Ba
ia Mare a vrut să demonstreze, 
și, dealtfel, a reușit s-o facă 

Icu prisosință, că este încă o 
formație capabilă să se întrea
că de la egal la egal cu o di- 

I vizionară „A”. După primele 
acțiuni ale băimărenilor. toți 
spectatorii au aplaudat fru- 

I moașele țesături de pase de la 
mijlocul terenului, desele și 
înșelătoarele mișcări ale lui

TURNEUL FINAL
’ AL CAMPIONATULUI 

| REPUBLICAN DE JUNIORI

Ileri a început la Focșani 
turneul final al campionatului 
republican de juniori. Iată re- 

Izultatele primei runde : C.S.S.
Craiova — Chimica Tîrnăveni 
0—0, F- C. Constanța — F. C.

IBaia Mare 7—0 (2—0) — seria 
I ; Rapid București — C.S.S. 
Bacău 2—0 (1—0), Corvinul
Hunedoara — F. C. M. Reșița

14—3 (0—1) — seria a Il-a. (V. 
Manoliu — coresp.).

• SCHIMBARE DE ANTRENOR 
LA C.S.U. GALAȚI, tncepînd din 
această săptăminâ, divizionara 
,,B“ C.S.U. Galați ere la condu
cerea tehnică un nou antrenor, 
pe Paul Valcan, care-1 înlocuieș
te pe Ion Zaharia. (T. Siriopol — 
coresp.).

meciul Corvinul— Dinamo
dar e timid și a fost lipsit de 
autoritate, mai ales în momen
tele fierbinți. Ar fi trebuit să 
arate cartonașul galben lui 
Andone după faulturile comise 
asupra lui Augustin și Custov, 
iar lui Augustin pentru faul
tul asupra lui Andone, dar n-a 
făcut-o. Tușierul L. Măereanu 
mai are multe de învățat. Deo
camdată nu corespunde pentru 
Divizia „A” sau pentru un a- 
semenea meci de Cupă. A ri
dicat steagul de cîteva ori a- 
napoda și datorită ezitărilor și 
erorilor sale nu i s-a mai dat 
apoi credit (de către unii) cînd 
a ridicat steagul pe motiv că 
balonul a ieșit afară din teren 
înainte ca Andone sări intro
ducă în poartă, la scorul de 
4—3 pentru Dinamo, și de aici 
s-a creat impresia că echipa 
Corvinul a fost frustrată de 
un gol valabil. Tușierul era 
însă singurul capabil să vadă 
exact dacă mingea a depășit 
linia de corner. Nici în aceas
tă situație să nu-1 crezi ? De 
aici au pornit vehementele 
proteste ale hunedorenilor, 
printre care se afla și antre- 
norul-jucător M. Lucescu care, 
în virtutea faptului că e și an
trenorul echipei naționale, l-a 
asigurat pe arbitrul R. Petres
cu (ne-a declarat-o acesta, 
după meci, in cabină! că r.u 
va mai arbitra (!?). îl înțele
gem într-un fel și pe 
Lucescu. Era vorba de echipa 
lui de, club, pe caie o antre
nează și la care Încă mai joa
că. dar în postura cealaltă, de 
selecționer și antrenor al e- 
chipei reprezentative, el trebu
ie să fie imparțial, mai ales 
că se afla vizavi de elevii săi 
de la lot, de Moraru, de Au
gustin. de Văeluș și Stănescu. 
Or, el spunea că a fost gol 
valabil, iar aceștia îl contra
ziceau. Deci unii erau de acord 
cu semnalizarea tușierului, iar 
alții îl bruscau și-i cereau să 
revină, asupra deciziei. Dacă 
acele scene se soldau cu eli
minări de pe teren, ar fi fost 
un lucru normal și regulamen
tar.

Constantin ALEXE

REClSTIGĂ SIMPATIILE
Roznai, debordantele curse ale 
lui Dragomirescu, infiltrările 
cu mult succes în fazele ofen
sive ale mijlocașului Bălan și 
ale fundașilor Koller, Tătăran 
și Sepi (cele două goluri poar
tă semnătura lui Bălan și a lui 
Tătăran). Totodată, F.C. Baia 
Mare a știut să treacă cu bine 
peste perioadele critice, iar 
„momentul apărării” este la 
fel de bine cunoscut ca acela 
al „atacului”. în acest sens, re
amintim că după ce Chimia a 
restabilit egalitatea, în min. 71, 
n-au trecut decît trei minute 
și F.C. Baia Mare a marcat 
din nou. de astă-dată golul 
victoriei și al calificării în 
semifinalele „Cupei României”.

Merită să mai subliniem un 
fapt pozitiv, acela că ambele 
formații au fost preocupate de 
realizarea unui spectacol fru
mos. („intrările" mai tari ale 
lui Boțonea fiind dezaprobate 
de spectatori) și de aceea ar
bitrul M. Ludoșan a avut o 
misiune mai ușpară.

P. VINTILA

CAMPIONATUL ECHIPELOR DE SPERANȚE
în cadrul etapei a 29-a a 

campionatului echipelor de 
speranțe, fruntașele clasamen
tului, S. C- Bacău șl Universi
tatea Craiova — evoluînd pe 
teren propriu — au obținut 
victorii scontate, astfel că ti
nerii jucători băcăuani își men-

CLASAMENTUL RETURULUI
1. Univ. Craiova 12 6 3 3 24- 9 15 1. S.C. Bacău 29 21 6 2 78-19 48
2. Corvinul 12 6 3 3 22-11 15 2. Univ. Craiova 29 20 5 4 95-21 45
3. Steaua 12 6 3 3 19-10 15 3. Corvinul 29 19 3 7 77-35 41
4. Dinamo 12 6 3 3 17-10 15 4. Dinamo 29 17 5 7 66-31 39
5. Sportul stud. 12 4 6 2 12-11 14 5. F.C. Const. 29 15 3 11 66-36 33
8. F.C. Olt 12 6 1 5 18-19 13 6. C.S. T-viște 29 14 4 11 48-44 32
7. „Poli" Tim. 12 4 5 3 12-13 13 7. f.CM. Bv. 29 14 3 12 48-40 31
8. A.S.A. Tg. M. 12 5 3 4 15-19 13 8. „Poli" Tim. 29 13 4 12 50-52 30
9. F.C. Argeș 12 4 4 4 17-10 12 9. F.C. Argeș 29 14 2 13 41-44 30

10. Jiul 12 4 4 4 15-15 12 10. Steaua 29 11 7 11 42-53 29
11. Chimia 12 4 4 4 7-10 12 11. „U" Cj-Nap. 29 13 2 14 51-45 28
12. C.S. Tîrgoviște 12 5 2 5 9-15 12 12. A.S.A. Tg. M. 29 11 3 15 39-49 25
13. „U« Cluj-N. 12 4 3 5 12-17 11 13. Chimia 29 9 4 16 38-69 22
14. F.C. Constanța 12 4 3 5 11-19 11 14. Sportul stud. 29 8 5 16 36-67 21
15. S.C. Bacău 12 2 6 4 13-16 10 15. Prog.-Vulcan 29 7 5 17 42-84 19
16. U.T.A. 12 3 3 6 10-11 9 16. F.C. Olt 29 7 4 18 37-70 18
17. F.C.M. Brasov 12 3 2 7 8-16 8 17. Jiul 29 7 2 20 24-71 16
18. Prog.-Vulcan 12 2 2 8 8-18 6 18. U.T.A» 29 7 1 21 28-76 15

MIZA (mare)
în toate finalurile de 

campionat, miza unor me
ciuri ajunge să fie mare, 
uneori chiar foarte mare. 
Ne referim la partidele 
„care aduc fericirea” — u- 
nora (titlul, salvarea de re
trogradare) și „nenorocirea” 
— altora (ratarea titlului, 
a unui loc într-o Cupă eu
ropeană, căderea în Divizia 
,,B“). în jurul acestor par
tide s-a creat chiar o PSI
HOLOGIE APARTE, pre- 
zentînd nu de puține^ ori o 
cazuistică inacceptabilă pen
tru fotbalul nostru în rîn- 
dul jucătorilor, antrenorilor, 
conducătorilor de club și — 
atenție ! — arbitrilor.

Destui jucători se „mon
tează” teribil în asemene- 
meciuri decisive : 
„murim pe teren, 
dar cîștigăm1“ sau 
„murim, dar nu 
pierdem !“. Hotă-
rîre de apreciat pînă la 
un punct, dar iată că 
uneori cei care „mor pen
tru victorie” îi „omoară” și 
pe adversarii direcți (in
trări foarte periculoase, 
faulturi grosolane etc.). In
teresante sînt de obicei 
reacțiile-judecată ale impli- 
caților colaterali : 1) antre
nori sau conducători de e- 
chipă: „înțelegeți-l și dum- 
nevoastră pe jucătorul x 
sau y, fără victoria asta am 
fi retrogradat” ; 2) arbitri : 
„cum să-1 elimini pe cu
tare, lăsam echipa in 10 
oameni și toți ar fi aruncat 
vina înfrîngerii si ieșirea 
din curșa pentru iltto -pe 
scama mea !“ Etc., etc.

Variante caie explică, 
„pretind înțelegere” și 
chiar justifică (17!) tot 
felul de jumătăți sau chiar 
sferturi de măsură, „închi
derea ochilor”, pînă și com
promisul care eludează to
tal regulamentul. Asemenea 
variante întîlnim, din pă-

Pe teme de arbitraj

OFSAIDUL, 0 ETERNĂ CAPCANĂ
Aproape că nu există etapă 

care să nu iște discuții pe tema 
ofsaidului. Problema pare sim
plă, o cunoaște, se spune, toată 
lumea, dar, vai, acest atît de 
clar ofsaid ere destule capcane, 
in care au căzut, nu o dată, ar
bitri, Jucători, antrenori, obser
vatori șl spectatori. Sigur, nu 
vom încerca acum să reluăm 
problema ofsaidului de la origini 
pînă la ultimele definiții. Vom 
căuta numai să readucem în dis
cuție unele aspecte, cu speranța 
că ele vor contribui la reduce
rea (dacă nu eliminarea) eterne
lor discuții.

In primul rînd, să precizăm că 
din terminologia jocului de fot
bal a dispărut expresia „ofsaid 
pasiv”, întîlnită încă în vocabu
larul multor antrenori, jucători 
șl spectatori. Da ora actuală se 
folosește formularea „POZIȚIE 
DE OFSAID”, care nu poate fl 
semnalizată dacă jucătorul se 
află numai In această poziție, 
fără să Încerce să obțină avan
taj din respectiva poziție sau să 
influențeze jocul sau adversarul. 
Se sancționează, deci, numai OF
SAIDUL, numai dacă arbitrul a- 
preclază că tn momentul cînd 
mingea atinge unul dintre coechi
pierii săi sau este jucată de a- 
cesta: influențează jocul sau ad
versarul; Încearcă să obțină a- 
vantaj din poziție de ofsaid. A 
rămas valabilă regula care spu
ne că jucătorul nu poate fl de
clarat tn poziție de ofsaid dacă

tin avantajul de trei puncte. 
Dintre celelalte rezultate ale 
etapei retine atenția în mod 
deosebit victoria (2—1) reali
zată de Jiul, la București. în 
meciul cu Sportul studențesc, 
în urma căreia jucătorii din 
Petroșani au predat „lanterna44 
arădenilor, care acasă nu au 
obținut decît un egal (1—1) în 
fata echipei C. S. Tîrgoviște.

NU SCUZA!
cate, aproape etapă de 
etapă...

Nu e normal. Și e cu to
tul inacceptabil ! Orice 
meci cu orice fel dc miză 
este și răminc tot un meci 
de fotbal ! Supus exact a- 
celorași articole de regula
ment. Nu se pot accepta 
nici un fel de circumstan
țe așa-zis ..omenești” 
care subminează fotbalul în 
substanța lui 1

...Și o Ilustrație la temă 
intru totul grăitoare — și 
pilduitoare — după opinia 
noastră : miercuri seara, la 
Rotterdam. Bayern Miinchen 
a dominat-o marea majori
tate a timpului pe Aston 
Villa, și-a creat — și a ra
tat — mari situații de a 

înscrie, a primit 
un gol (cel al vic
toriei englezilor) 
pe unul din ra
rele contraatacuri

britanice, a egalat în 
ultimele minute ale par
tidei (a fost ofsaid, nu a 
fost ofsaid ?), golul i-a fost 
refuzat, dar nici o clipă 
fotbaliștii miinchenezi nu 
au avut vreo reacție ne
sportivă. Au luptat în 
schimb cu o dăruire totală 
pînă în ultima secundă a 
jocului. Și totuși au părăsit 
terenul învinși, deși au fost 
mai buni decît învingătorii 
lor, deși alcătuiesc o echi
pă evident mai valoroasă 
decît actuala cîștigătoare a 
C.C.E. Dar acesta este une
ori fotbalul. Tu ai 5 ocazii 
și ratezi, adversarul are una 
singură, dar marchează s1 
te bate.

Miza, oricît ar fi ea de 
mare, nu poate fi accepta
tă ca o scuză pentru dete
riorarea și vicierea jocului 
Ca un imbold de angajare, 
da, dar în limitele morale 
și întru totul regulamentare 
ale fotbalului !

Marius POPESCU

primește mingea direct dintr-o 
lovitură de )a poartă, de la colț, 
aruncare dc la margine sau min
ge de arbitru, cînd se află in 
propria jumătate de teren sau 
are cel puțin doi adversari mai 
apro-piați decît el de propria lor 
linie de poartă.

Să reținem că acum atenția se 
cere îndreptată spre elementele 
„influențarea jocului și adversa
rului, încercarea de a obține a- 
vantaj“. Pentru aceasta trebuie 
acordată toată atenția distanței 
la care se găsește jucătorul aflat 
în poziție de ofsaid de faza de 
joc sau' dc adversarul său, ca și 
intenției lui de a participa la a- 
ccastă fază, de a lua parte la 
joc.

în ceea ce privește influența
rea adversarului, am întîlnit în 
toate cele trei eșaloane, proteste 
și nemulțumiri cînd arbitrii de 
centru sau de linie au semnalat 
și sancționat ca atare jucători 
care se aflau în cîmpul vizual al 
portarului. Pentru că dacă un 
atacant se află singur în careul 
advers, in raza portarului, și un 
coechipier șutează, din propria 
jumătate dc teren, la poartă și 
înscrie golul nu poate fi validat, 
întrucît atenția portarului fusese 
influențată de simpla prezență a 
atacantului în cîmpul său vizual. 
Sau dacă în zidul aflat în ca
reu, în fața portarului, ca un„. 
penultim apărător, se află și a- 
tacanți adverși, în linie cu jucă
torii în defensivă, este ofsaid, 
deoarece atacanții se află și ei 
în cîmpul vizual al .portarului și 
un eventual gol din lovitură li
beră nu poate fi validat. Cate
goric, se acceptă greu asemenea 
decizii, pentru că regula aceasta 
SIMPLA a ofsaidului nu-i totuși 
cunoscută cum trebuie în primul 
rînd de mulți dintre jucători și 
antrenori ! Cît despre clasica di
ferențiere între momentul trimi
terii mingi, în care trebuie sanc
ționat jucătorul, și al primirii 
balonului, lucrurile par clare. Și 
totuși mai există și aici discuții, 
ignorîndu-se că o asemenea deo
sebire o poate face cel mai bine, 
în fazele rapide, numai cel aflat 
pe linia penultimului apărător, 
arbitrul de linie, și nicidecum... 
antrenorii aflați la mijlocul tere
nului, jos, sau în tribună. Pro
blema este însă ca arbitrii de li
nie să se afle cu adevărat pe li
nia penultimului apărător.

Atunci cînd toți arbitrii vor 
sancționa prompt, cînd vor face 
distincție clară între poziția de 
ofsaid și ofsaid, atunci, cu sigu
ranță, și publicul spectator nu va 
mai reacționa atît de diferit la 
faze dare. Pentru aceasta e ne
cesar însă ca și antrenorii și ju
cătorii să aprofundeze aceste 
„capcane" ale ofsaidului și să 
contribuie cu fair-play la dispu
tarea partidelor în spiritul regu
lamentar.

Mircea M. IONESCU



ÎNTRUN DERBY SPLENDID: 
„U“ - POLITEHNICA 96-85

Clujerxele, virtuale
TÎRGU MUREȘ, 27 (prin tele

fon). După meciurile desfășura
te joi, situația în clasamentul 
grupei valorice 1—6 a campiona
tului național de baschet feminin 
a fost pe deplin clarificată. Pe 
locul 1 și virtuală campioană a 
României este echipa Universi
tatea Cluj-Napoca, urmată de : 
2. Politehnica București, 3. Voin
ța București, 4. Olimpia Bucu
rești, 5. Universitatea Timișoara, 
6. Comerțul Tg. Mureș.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 96—83 (42—43). Tradițio
nalul derby a fost pe deplin 
onorat. Acuratețea jocului, rit
mul rapid al acțiunilor, precizia 
aruncărilor la coș, varietatea tac
ticilor adoptate de antrenorii Ni- 
colae Martin și Grigore Costescu, 
toate completate cu o interesantă 
evoluție a scorului, au determi
nat un meci aplaudat deseori la

Turneul 7-12
SFÎNTU GHEOBGHE, 27 (prin 

telefon). In acest turneu (7—12) 
lupta pentru evitarea retrogra
dării a devenit extrem de acută.

CRIȘUL ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 75—68 (39—35). 
Scutite de emoții, cele două for
mații au oferit un spectacol a- 
greabil. Cele mai eficace : Gri- 
goraș 25. Cigan 15, de la învin
gătoare, Simioană 25, Năescu 23. 
Ău condus Fr. Took și M. Iosi- 
fache.

VOINȚA BRAȘOV — MOBILA 
SATU MARE 63—57 (30—35). Meci 
la înaltă tensiune. Ambele echi
pe aveau mare nevoie de victo
rie. în prima parte Mobila a 
fost mai bună, dar în repriza 
secundă brașovencele cu Camelia 
Solovăstru în vervă au reușit să 
tranșeze în favoarea lor această 
importantă partidă. Cele mai bu
ne: Solovăstru 22, Adler 18, Par- 
kanschi 10, de la învingătoare, 
Aștelean 24, Capră 12. Foarte bun 
arbitrajul prestat de N. Constan- 
tinescu și I. David.

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 
CAR PĂȚI SF. GHEORGIIE 65—60 
(37-31).

Cheorghe BRIOTA-coresp.
★

A^pciația sportivă Dinamo Ora
dea organizează începînd de as
tăzi un turneu internațional de 
baschet masculin la care vor 
participa echipele Dinamo Bucu
rești, Universitatea Cluj-Napoca, 
C.S.U. Sibiu, V.S.T. Kosice (R.S. 
Cehoslovaca) Mafc Budapesta 
și echipa Dinamo din localitate.

P.S. IA TURUL CICLIST
Al SPANIEI

MADRID, (Agcrpres). — 
Ravagiile dopajului continuă 
in ciclismul profesionist, un 
nou caz fiind descoperit la re
cent încheiatul Tur al Spaniei. 
După descalificarea cîștigăto- 
rului. spaniolul Angel Arroyo, 
un alt rutier spaniol a fost de
clasat fiind găsit pozitiv la 
controlul antidoping. Este vor
ba de ocupantul locului 3. în 
urma acestor sancțiuni „podiu
mul" final al Turului Spaniei 
arată astfel : 1. Marino Lejar- 
reta (Spania) ; 2. Michel
Poilentier (Belgia) : 3. Sven-
Akke Nilsson (Suedia).

campioane naționale
scenă deschisă. In prima repriză 
avantajul a alternat, dar la un 
moment dat bucureștencele au 
obținut uri avans de 5 -puncte, 
pentru putină vreme, însă. Și 
primele 6 minute ale reprizei a 
doua au fost echilibrate, dar apoi 
„U“ (cu formația Floarea Anca. 
Magdalena Pall, Verginia Popa, 
Doina Prăzaru-Mathe și Anemarie 
Kirr) s-a desprins la 6—8 și 10 
puncte pentru a nu mai putea 
fi ajunsă din urmă. Mal proaspe
te, mai atente, baschetbalistele 
clujence au obținut victoria ta- 
tr-o partidă în care merite pen
tru frumosul spectacol au avut 
ambele formații. Au marcat : 
Pali 27. Popa 20, Prăzaru-Mathe 
17, Anca 10, Jurcă 7. Bolovan 7, 
Kirr 6, Mangu 2 pentru învin
gătoare, respectiv Pârșu 18, Zi
darii 16, Roșianu 15. Bădlnicl 13, 
Cbvatal 12, locală 9, Netolitzchl 
2. Excelent arbitrajul prestat de 
A. Mihai și E. Szilveszter.

COMERȚUL TG. MUREȘ — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 58-58 (20-35). 
O veritabilă surpriză la capătul 
unei partide cu o senzațională 
răsturnare de situație : 39—20 (la 
pauză) pentru Olimpia, apot 
43—3C pentru aceeași echipă. In 
continuare un joc echilibrat cîș- 
tlgat pe merit de gazde. Au mar
cat: Kloss 17, Opriciu 14, Bor- 
bely 14, Tordai 7, Precup 6 pen
tru câștigătoare, respectiv Clu- 
băncan 13, Pană 12, Bâră 12, Bra- 
du 9. Frolter 8, Trică 2. Foarte 
bun arbitrajul cuplului A. Pra- 
hoveanu și N. Georgescu.

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 85—52 
(41-32).

Dumitru STANCULESCU

1UCIA ROMANOV A ÎNVINS-O PE BUHE JEAN KING
PARIS, 27 (Agcrpres). — Ju- 

cătoarca româncă Lucia Roma
nov s-a numărat printre per
formerele turului trei al con
cursului feminin din cadrul Cam
pionatelor internaționale de te
nis ale Franței, ce se desfă
șoară pe terenurile arenei pa
riziene „Roland Garros". Lucia 
Romanov a întrecut-o în două 
seturi, cu 6—3, 6—4 pe cunos
cuta jucătoare americană Billie 
Jean King, una dintre favori
tele competiției, după o parti
dă pe care a dominat-o. după 
cum remarcă agenția Reuter, 
prin jocul variat, excelind în

passing-shot-urilc în cros, de 
rever, și loviturile de dreapta 
liftate.

Alte rezultate : feminin : Hana 
Mandlikova — Betty Stove 6—3. 
6—4 ; Bonnie Gadusek — Marcella 
Skuherska 6—4, 6—3 ; Kathy 
Horvath — Corinne Vanier 6—3, 
6—3 ; Andrea Temesvari — Duk 
Hee Lee 6—0, 6—1 ; masculin : 
Yannick Noah — Terry Moor 
6—0, 6—3, 6—3 : Guillermo Vilas
— Jairo Velasco 6—1. IF—2, 6—1 ; 
Pablo Arraya — Georges Govern 
3—6, 7—6, 7—5. 5—3 ; Ivan Lendl
— Thierry Tulasne 7—5, 7—5. 7—5; 
Vitas Gerulaltis — Bernard Soi
leau 6—1. 6—2, 6—0 : Andres Go
mez — Carlos Castellan 6—7. 6—4.
6—1, 7—5.

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADA
DE LA EDMONTON

BRUXELLES, 2? (Agerpres). 
— Cu prilejul unei conferințe 
de presă ce a avut loc la 
Bruxelles, organizatorii Jocu
rilor mondiale universitare ce 
vor avea loc în Canada — e- 
diția 1983, au prezentat o in
formare asupra pregătirilor In 
vederea acestei tradiționale 
competiții. Majoritatea Întrece
rilor se vor desfășura la cen
trul sportiv din Edmonton, 
care dispune de un stadion 
central cu o capacitate de pes
te 60 000 de locuri și de un

Palat al sporturilor, eu 10 000 
de locuri.

Conform listelor de partici
pare primite pinft ia prezent 
organizatorii canadieni apre
ciezi că la deschiderea fesf- 
vă a Universiadei, programată 
in ziua de 1 iulie, vor fi pre
zent! circa 3 000 de sportivi și 
sportive de pe S continente.

ATLETISM • tn cadrul unul 
concurs internațional desfășurat 
la Praga. campioana oehoslovacă 
Jarmila Kratochvilova a cîștlgat 
două probe: 100 m — 11,35 s șl 
200 m — 22,37 s. La greutate, He
lena Fiblngerova a obținut 20,13 
m • La Magdeburg. Sabine MO- 
bius (R.D. Germană) a realizat 
un rezultat excelent la hoptat lcm 
cu 6 532 p. în cadrul întrecerii 
ea a sărit 6,90 m la lungime șl 
a alergat 100 mg în 13,15 s.

BASCHET • In turneul femi
nin de la Kumanovo (Iugoslavia) 
reprezentativa Palonlel a învins 
cu 94—76 (39—33) selecționata
R.p. Chineze, iar formația secun
dă a Iugoslaviei a dispus de 
Finlanda cu 88—74 (38—33).

CĂLĂRIE • In concursul hi
pic internațional de la Lucerna 
proba finală de obstacole a fost 
clștlgatâ, după baraj, de elve
țianul Bruno Kandrian cu 0 p 
penalizare șl 41,90 s. Al doilea a 
fost francezul Bertran de Ba- 
landa, tot cu 0 p, cronometrat 
însă în 45,86 s.

CICLISM • Etapa a patra a 
Turului Angliei (Porthcawl — 
Aberystwyth. 195 km) a revenit, 
la sprint, rutierului sovietic Iurl 
Kașlrln cronometrat tn 4.59:06,9. 
In clasamentul general se menți
ne lider sovieticul Kașlrln urmat 
la 1,0 a de norvegianul Morten 
Saether șl la 8.9 s de elvețianul 
Richard Trlnkler • După desfă
șurarea a 6 etape în Turul Olan
dei primul loc al clasamentului 
general este ocupat de ciclistul 
sovietic Krasnov urmat la 5.0 ■ 
de olandezul Sollcveld. Etapa a 
6-a a avut toc la Harderwljk 
(contra-cronometru individual. 
19,10» km) șl a revenit olande
zului Hassink tn 25:00,0.

Irlandezul W. J. McBride

„DISPUNEȚI DE JUCĂTOR!
REALMENTE DOTAȚI, CARE
AU NEVOIE DE MAI MULTE CONTACTE7'

DE 6 ANI ECHIPELE ENGLEZE DOHINA COUPEL' A 
EUROPEANA 1NTERCLUBURI ’ • Acum: ASTON TULA

în lumea rugbyului mondial. 
Willie John McBride este, cum 
scria un confrate britanic, o „le
gendă vle“. Celebrul jucător de 
linia a doua a făcut parte, ne
întrerupt, 14 ani din reprezenta
tiva „trifoiului", acumuUnd nu 
mai puțin de 63 de tricouri verzi, 
de internațional irlandez (perfor
manță întrecută pînă acum doar 
de aceea a iul C.M.H. Gibson — 
69 selecții), el fiind considerat, 
totodată, unul dintre cei mal fai
moși „Lei britanici". Acum, 
McBride deține funcția de direc
tor de bancă șl antrenează echi
pa din orașul său, Ballymena. El 
a vizitat recent țara noastră în 
calitate de antrenor al selecțio
natei provinciale Ulster.

— Ce impresie v-a făcut rug- 
byul românesc ?

— Mi-am întărit buna părere 
pe care mi-o formasem în toam
na lui ’S0, cînd naționala dum
neavoastră a efectuat turneul, cu 
ecouri atît de favorabile, în Ir
landa, susțlnînd un pasionant 
meci și la Belfast, în compania 
selecționatei Ulster. Cele trei par
tide jucate, la inceput de mai, 
de această reprezentativă provin
cială — la timona căreia am 
fost chemat — s-au constituit în- 
tr-o experiență foarte utilă. Se

înțelege, întreaga noastră delega
ție are bucuria de a se întoarce 
acasă cu un palmares excelent: 
trei victorii din tot atltea pasi
bile, cea mai prețioasă fiind so
cotită aceea tn fața puternicei 
formații Dlnamo București, cu 
mul ți internaționali, cu o capaci
tate de exprimare superioară.

— Cum ați caracteriza, foarte 
pe scurt, actuala situație a spor
tului cu balonul oval din tara 
noastră ?

— Dispuneți de jucători real
mente dotați, cu un deosebit en
tuziasm pentru acest joc. E ne
voie însă de mai multe contacte 
internaționale, la nivel reprezen
tativ dar și de echipe de club.

— Despre locurile vizitate, des
pre oamenii cu care ați intrat în 
contact, ce ați putea să ne spu
neți 7

— Ne-am simțit bine pretutin
deni. Și la București, unde am 
fost înconjurați cu multă atenție 
de clubul gazdă, Dlnamo, de alțt 
oameni de rugby, și la Iași — ce 
oraș minunat, ce de prieteni 
ne-am făcut acolo l —, șl la Pia
tra Neamț, la mînăstiri sau pe 
Valea Prahovei. Vom avea ce 
povesti acasă...

Geo RAEJCHI

3-a încheiat și ultima compe
tiție europeană lnterduburi din 
acest an, întrecerea considerată 
oa oea mal Însemnată: Cupa
campionilor europeni. Aston Vil
la a cucerit prețiosul trofeu pe 
care președintele U.E.F.A., Arte- 
mio Franchi. l-a înmînat, miercuri 
seara la Rotterdam, lui Brem- 
ner, căpitanul echipei victorioase.

Așadar, echipele engleze domi
nă de 6 ani această competiție. 
Mai exact din 1977, de cînd fru
moasa cupă ia drumul Angliei. 
In finalele de la Roma și Lon
dra — F.C. Liverpool (1977 șl 
1978). apoi la MUnchen șl Ma
drid — Nottingham Forest (1979, 
1980), la Paris, din nou F.C. Li
verpool (1981) și acum, la Rot
terdam, Aston Villa slnt laurea
tele popularei întreceri. Succese
le repurtate dovedesc firește va
loarea cluburilor engleze, chiar 
dacă la ultimele cinei finale vic
toriile au consemnat același 
scor... 1—0 I

Astm Villa, deși ocupă locul 
11 în prima ligă engleză, avîndu-1 
doar pe Wlthe șl Morley în lotul 
Iul Ron Greenwood pentru „El 
Mundial", s-a dovedit, totuși, • 
li o echipă tenace, incisivă, ști
ind să se apere în momentele di
ficile, cînd Bayern, la cîrma jocu
lui, a forțat, fără succes, deschide
rea scorului prin Dremmler și Ru- 
mmenlngge. După pauză Bayern 
are aceeași superioritate și to
tuși cei oare deschid scorul sînt 
englezii, în min. 67, în urma u- 
nei acțiuni dintre Shaw — Mor
ley — Withe, ultimul înscriind 
un gol de toată frumusețea, pe
cetluind victoria. Bayern — după 
cum am mai consemnat și cum 
subliniază unele agenții de presă

— a avut momente bune de joc, 
dar ca și în ultima vreme a do
vedit, în general, o scădere da 
formă avind o apărare destul de 
fragilă, iar atacanțll săi au ra
tat multe ocazii, îndeosebi prin 
Rummenigge, Breitner, HSness, 
Fotbaliștii vest-germani n-au mal 
fost in zilele lor „mari", ceea ce 
poate să-1 îngrijoreze pe selec
ționerul Jupp Derwall, înaintea 
„El Mundialului".

Ion OCHSENFELD

Iată formațiile care s-au alinia* 
arbitrului francez Konrath. AS
TON VILLA: Rimmer (Spink) — 
Swain, Williams, Evans, McNau- 
ght, Mortimer, Bremner, Shaw, 
Withe, Cowans, Morley. BAYERN: 
Muller — Dremmler, Ilorsmann, 
Weiner, Augcnthaler, Kraus (Nie- 
dermayer), Dilrnberger, Breitner, 
HSness, Mathy (Guttler), Rumme
nigge.

PREGĂTIRI PENTRU

I f
CALEIDOSCOP-N au dansat decît o vară!

Marea performanță în sport este conse
cința directă și firească a talentului, a 
unui summum de calități fizice și psihi
ce și a trudei în pregătirea de fiecare zi,' 
de săptămîni și luni, de mulți ani. Astăzi 
este, dacă nu imposibil, în orice caz foar
te, foarte greu ca un sportiv să 
mari performanțe. Șl totuși mai 
iată, unele cazuri — 
nim să le spunem ! — de sportivi care 
dintr-o dată ating o mare valoare, strălu
cesc puternic, dar dispar apoi aproape ne- 
știuți. Despre unele dintre aceste apariții 
meteorice în conul de lumină al marii per
formanțe se va ocupa caleidoscopul nostru 
de astăzi...
• La 3 iunie 1971 agențiile internaționale

de presă au făcut cunoscut că recordul 
mondial al lui Valeri Brumei ’ ’
în , 
la Berkeley, în 
S.U.A. T “ 2 “ ____
Matzdorf realizase 2,29 m, 
tru mai
Matzdorf (n. 16.12.1949 la Sheboygan, Wis
consin) avuse pînă atunci doar 2,16 m (în 
aer liber, în 1970) rezultat care nu-I reco
manda deveni recordman mondial. Și 
totuși... După încă un sezon, cu numai 2.18 
m (în sală), Matzdorf a dispărut, pur și 
simplu din aria perform nței...
• înaintea J.O. de la Moscova în palma

resul înotătoarei Rica Reinisch (născută la 
6.4.1965), elevă din Dresda nu figura decît 
un loc 3 la campionatele R.D. Germane 
în proba de 100 m spete și două perfor
mante (1:04,8 la 100 m și 2:23,13 la 200 m 
spate) care n-o înscriau pe autoarea lor 
printre fruntașele mondiale ale probelor

obțină 
există, 

excepționale, indrăz- 
— de sportivi

____ ___   _____ _________ la săritura 
înălțime, fusese doborît 1 In acea zi, 

‘_______ “ cadrul triunghiularului
— „World AH Stars”, Pat 

cu un centime- 
mult decît recordul lui Brumei.

U.R.S.S

respective. Dar iată că la marele examen 
olimpic *' ' ’ .. ...........................
pășește, 
teptările 
în cele 
(60,86 și . . 
duri mondiale. Un an mai
Reinisch a ieșit neașteptat de pe orbita 
marii performanțe !
• La 1 iulie 1977 pe stadionul olimpic 

din Helsinki recordul mondial pe 10 000 m 
(27:30,8 al englezului Dave Bedford) este 
întrecut de un oarecare Samson Kimomb- 
wa, alergător din Kenya, care cu un an 
mai înainte nici nu figura în bilanțul in
ternațional. La a 
rieră, Kimombwa 
kg) a devenit cu 
mii. Apariție de-a 
la atît s-a redus 
tul atlet care ulterior n-a mai realizat ni
mic deosebit și a dispărut precum a apă
rut în marele atletism.
• Pe poligonul de la ,,Campo militar”

din capitala Mexicului s-au desfășurat în 
1968 întrecerile de tir ale Olimpiadei a 19-a. 
Intre învingătorii celor 7 probe olimpice 
unul anume a produs o foarte mare sur
priză, rezultatele sale anterioare nereco- 
mandîndu-1 pentru primul loc al podiumu
lui. Este vorba de englezul John Robert 
Braithwaite (n. 28.9.1925, tată a 3 copii)
care a obținut medalia de aur în proba de 
talere cu 198 t (record olimpic egalat) și 
despre care, mai apoi, nu s-a mai 
nimic.
• In 1956 a cîștigat Turul Franței 

dintre cicliștii fără o ..carte de vizită * 
sebită. Este vorba de francezul Roger

din bazinul Oliimpiiski Rica de- 
adică, de fapt, spulberă toate aș- 
și cîștigă titlurile de campioană 

două pr^be de spate cu rezultate 
2:11177) care reprezintă noi recor- 

tîrziu Rica

patra sa cursă din ca- 
(21 de ani, 167 cm șl 55 
27:30,47 recordman al lu- 
dreptul strălucitoare, dar 
întreaga carieră a aces-

auzit

unul 
deo- 
Wal-

„Sportul de Înaltă performantă 
este o păcăleală, dacă vedetele ca- 
re-1 ilustrează Încetează să mai fie 
reprezentative pentru ansamblu, de
venind In mod artificial fructele 
rare ale unei culturi de seră“.
Jean Franțois BRISSON (n. 1918) 

publicist francez

„El MUNDIAL"
• Selecționata Argentinei -<• 

susținut la Buenos Aires un -jue 
de verificare în compania echi
pei portugheze Benfica Lisabona, 
pe care a învins-o cu 1—0 (0—0) 
prin golul înscris, în min. 48, de 
Kempes, selecționata Argentinei: 
Fillol — Olguin, Galvan, Passa- 
rclla, Tarantini, Ardiles, Gallego, 
Maradona (Hernandez), Bertoal 
(Valdano), Diaz, Kempes.

• La Budapesta, selecționata 
Ungariei a învins cu 4—2 (1—0) 
formația spaniolă Hercules Ali
cante. Golurile echipei gazdă au 
fost marcate de Poloskel (min. 
4), Csongrădl (min. 49), Szente» 
(min. 75) șl Balint (min. 76).

kowiak, cum se spune, „om de mina a 
doua”, dar care profitind de niște neînțe
legeri între favorițl a devenit al 43-lea 
cîștigător al „marii bucle”, realizînd însă 
pe 4528 km 36,512 km/h cea mai ridicată 
medie orară de pînă atunci. Un an mal 
tîrziu, Walkowiak a ajuns la Paris abia al 
78-lea !...
• Colosul negru, pugilistul american 

Jack Johnson, o adevărată forță a natu
rii, campion mondial, din 1908 la categoria 
grea, șl-a pus titlul în joc, în aprilie 1915, 
la Havana. în fața lui Jess Willard. Aces
ta din urmă era un pugilist mai puțin do
tat, care lăsa însă impresia unui sportiv 
redutabil, înalt și mușchiulos. Poziția * * 
de challenger la titlul mondial a fost 
de grabă efectul activității de culise a 
siștilo-r, decît consecința meritelor sale 
gilistice. Și iată că în acest meci al

lui 
mai 
ra- 
pu- 

o______ _________ ___  _ ____ se
colului, „marea speranță albă” Willard a 
obținut, în mod surprinzător victoria prin 
k.o. în repriza a 26-a, în împrejurări însă 
cu totul suspecte, după cum aprecia unul 
dintre cronicarii vremii. După alte cîteva 
evoluții lipsite de strălucire. în iulie 1919, 
Willard șl-a pierdut titlul mondial fiind în
vins de Jack Dempsey după numai 1 mi
nut și 58 secunde de luptă 1

Romeo VILARA

1

ȘTIRI, REZULTATE
• Finala campionatului eu-' 

ropean pentru echipe de tine
ret, dintre selecționatele Angliei 
și R. F. Germania, a fost amî- 
nată pentru la toamnă. Primă 
manșă a finalei se va disputa 
în septembrie, in Anglia, iar 
meciul retur va avea loc în 
luna următoare, în R. F. Ger
mania.
• La Rutheford (S.U.A.), 

Cosmos New York — Napoli 
2—2 (0—0).
• In turneul echipelor de 

tineret de la Toulon, pentru 
locurile 5—6 : U.R.S.S. — Por
tugalia 2—0 (1—0).
• Clubul brazilian Corinthians 

Sao Paulo va dispune de cel 
mai mare stadion din lume, cu 
o capacitate de 200 000 de 
locuri în condițiile în care ce
lebra arenă „Maracana" din Rio 
de Janeiro nu dispune decît de 
140 000 de locuri, în urma lu
crărilor de reamenajare recent 
încheiate.
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