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După prima zi, in meciul cu Chile, pentru „Cupa Davis"

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI CONDUCE CU 2-0
TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). Intr-O 

atmosferă specifică unui autentic eveniment 
sportiv, prima zi a intilniril de tenis România 
— Chile, din cadrul „Cupei Davis" — 1983,
care se desfășoară în sala „Olimpia" din loca
litate, in fața a peste 3000 de spectatori (re
cord absolut), s-a încheiat, după aproape 7 oro
FL. SEGĂRCEANU - H. GILDEMEISTER 6-4, 3-6,

de joc, cu o dublă victorie pentru echipa 
României. In ordine, Florin Segărceanu 
Învins pe Hans Gildemeister, prima 
chiliană, și, apoi, Ilie Năstase pe 
Acuna. Drept urmare, România conduce 
2—0, lăsind să 
ficare in turul

l-a 
rachetă 
Ricardo 

eu 
se intrevadă mult dorita cali- 
urmălor al competiției.

0-6, 6-3, 9-7

JOCURI ECHIUBRATE ȘI FOARTE ATRACTIVE
Cea de a doua etapă a Cam

pionatului Mondial de hochel- 
junlori, grupa C. a oferit două 
meciuri atractive, cu o toarta 
interesantă desfășurare. In 
care cele patru formații au fă
cut o mare risipă de energie

Astăzl este zi de pauză. în
trecerile continuă miine cu 
partidele ultimei etape a tur*  
rului, după următorul pro
gram :

ora 15,30 ; AUSTRALIA — 
BULGARIA

ara 18,00 : ROMANIA — UN
GARIA

pentru a obține un 
cit mai bun. Au învins 
țiile României (4—1 cu 
ria) si Ungariei (7—5 en Aus
tralia), care conduc In clasa
ment neînvinse șl se vor tn- 
tîlnl miine.

In jocul vedeta al cuplaju
lui, mai tehnica si mai omo
gena valoric echipa României 
a Intilnit in echipa Bulgariei 
un’ adversar extrem de dîrz.

rezultat 
forma- 
Bulga-

în foarte multe momente ob
structionist, care și-a apărat 
șansa prin orice mijloace. In 
cele din urmă, jucătorii noștri 
au ciștigat cu 4—1 (0—0, 1—0, 
3—1), timp de două reprize a- 
saltînd pur și simplu poarta 
excelentului Mihailov. Insă rată
rile s-au ținut lanț : un șut 
de penalitate (prin Udrea min. 
34), trei bare numai in repri
za secundă și alte multe și 
clare ocazii dc gol. Selecțio
nata ' României _ a găsit totuși 
de patru ori „calea" spre plasa 
porții adverse, învingînd 
mult mai greu decit era de aș
teptat. Au marcat : Udrea,
Dima, Keresteș și Jumătate.

A condus, 
cit 

jocul, 
vxvâna/, ajutat

J. Jalarvo (Finlanda) și 
Frederikson (Danemarca).

Meciul din deschidere, care a

respectiv Iankov. 
prea .larg" față de 
„fierbinte" a fost 
Zagorski (Polonia)

de 
A.
de 
E.

Tînârul nostru echipier în
cepe furtunos partida, cîștigînd 
primul ghem la zero, pe servi
ciul său. conducînd apoi 
30—0. contra serviciului, 
doilea. Chilianul revine, 
egalează, apoi — după 
break în al 5-lea ghem —

CU 
In al 
Insă, 

un 
preia

conducerea : 3—2. Segărceanu 
părea în dificultate, dar reface 
repede handicapul, cu mingi 
bine plasate și atacuri surprin
zătoare la fileu. EI este acela 
care pune stăpinire pe joc, in 
finalul setului întil. pe care și-l 
adjudecă

FLORIN SEGĂRCEANU
Foto : C. DUMA — Timișoara

cu brio, după două 
break-uri conse
cutive : 6—4 !

Imaginea meciu
lui se schimbă in 
al doilea set si ce! 
următor, mal a- 
les. Gildemeister 
la conducera chiar 
de la început, 
contra serviciului, 
apoi cu un al doi
lea break, în al 
9-lea ghem, ega
lează scorul la se
turi. Ca pe urmă, 
In setul trei. să 
fie total stăpîn pe 
inițiativă, ciștigin- 
du-1 la zero I

Pauza și mai 
ales căpitanul ne
jucător 
Bardan 
sfetnici buni 
tru Florin, 
condus la un 
ment dat cu 
In al patrulea set, 
jucătonil ( 
își strunește 
rezervele de 
șl măiestrie, 
lează scorul 
murilor șt 
trei breakuri 
in aplauzele 
bunelor arhipline 
— aduce egalarea 
pe tabela medului: 
3—2 la seturi—

Pasionantă, dusă pînă la limi
tele posibilităților tehnice și tac
tice, a fost lupta in setul al cinci
lea. cel decisiv. Din nou 
Gildemeister ia conducerea de 
la început și are 3—1 ta sco
rul la ghemuri. Ca Segărceanu 
să revină formidabil, egalind la 
4—4 și apoi conducînd cu 5—4. 
Ghemul 10 a fost dramatic. 
Chilianul este condus pe servi
ciul său (0—30). reușește să e- 
galeze (30—30), dar jucătorul 
nostru dștigâ schimbul următor 
de mingi șl are mecibal ! Pri
mul... Ratat, din păcate, ceea ce 
face ca jocul să intre tn pre-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 8-a)

au
Alexe 

fost 
pen- 
Deși 
mo- 
3-1,

român 
toate 
forță 

, ega- 
ghe- 
după

trl-

Sportul dimBovifcan „învață" ritmul industriei
A A

IN 1982, UN MARE PAS ÎNAINTE, 
DAR PUTEAU Fl MAI MULTI!

județ cum este 
cărui patină pa- 
mai persistă pe 

pas spre e-

Pentru un 
Dîmbovița, a 
triarhală încă 
ici-colo, fiecare 
mancipare atrage mai repede 
atenția, capătă dimensiuni mai 
impresionante. Și, la drept 
vorbind, în unele domenii pașii 
făcuți șînt realmente de uriaș. 
De pildă, in cel al industriei. 
„Județul nostru deține șase 
locuri 1—3 in ramuri industria
le de mare importanță, corn 
ar fi cea petrolieră, de produ
cere a oțelurilor, lămpilor elec
trice, frigiderelor etc., iar la vo
lumul producției industriale ne 
aflăm acum intre primele 18 
județe”, arăta primul secretar 
al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R., tovarășul 
Fiorea Ristacbe, la recenta 
plenară a C.J.E.F.S., voind să

SCRiMERELE OE

CAEIElCim-SE IN
EA

(Continuare tn pag. a S-a)
Călin ANTONESCU

O nouă ratare a echipei noastre. Lămpi și Benedek au fost 
in fafa golului, dar s-a opus Mihailov. Foto : Ion MIHAlCĂ

Astăzi începe returul Diviziei „A" de fotbal

MECIUL DE LA TÎRGOVIȘTE ÎN CENTRUL ATENȚIEI
CLASAMENTUL• La București, Steaua este favorită, dar nu uită „deplasările" 

ieșenilor O Jiul se teme de— forma demonstrată duminică, in 
Cupă, de Chimia a La Pitești, Dobrin este avizat de setea de 
puncte a timișorenilor 3 La Tg. Mureș, echipa lui Boloni vrea să 
facă schimb de locuri cu formația lui Kun II O Liderul va în
cerca, la Tîrgoviște, cel puțin rezultatul din campionatul trecut : 
egalul O Băcăuanii iți amintesc că in tur au condus pe F. G 
Olt cu 2-0, însă au pierdut partida 0 Tinerii hunedoreni față in 
față, lingă furnale, cu mereu tinărul Mateianu * Campionii vor 

la... rezultatul de
față, lingă furnale, cu mereu tinârtd Mateianu 
juca, acasă, 
la Tirgoviște.

cu ochii la brașoveni și cu gindul
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STEAUA
(L Velea ;

i
c.

1. Sportul stud. 17 11 4 2 28-10 28
2. Dinamo 17 8 9 0 34-12 25
3. Univ. Cv. 17 9 3 5 31-13 21
4. Corvin ul 17 7 7 3 25-12 21
8. F.C. Argeș 17 9 3 5 26-18 21
6. Steaua 17 7 5 5 27-23 19
7. S.C. Bacău U 8 3 6 24-23 11
8. Jiul 17 6 8 5 17-23 18
9. F.C. Olt 17 7 2 8 22-18 16

10. F.C. Bihor 17 7 2 8 33-36 16
ÎL Politeh. Iași 17 4 8 5 17-20 16
12. A.S.A. Tg. M. 17 5 5 7 14 21 11
13. Petrolul 17 7 1 9 21-32 15
14. C.S. T.-vlște 17 4 8 7 19-22 14
15. F.C.M. Bv. 17 6 1 10 20-30 13
18. Chimia 17 5 3 9 14-24 13
17. „Poli*  Timiș. 17 4 2 U 19-32 14
18. F.C. C-ța 17 2 4 11 16-33 8

PROGRAMUL Șl ARBITRII
- POLITEHNICA IAȘI

BiHan — ambii din Craiova. I. Crăciuneecu — 
Km. VKoea) — stadionul Steaua

JIUL PETROȘANI - CHIMIA RM. V1LCEA
(O. ștreng ; I. Medveg — ambii din Oradea. M. Axenta — Arad) 

F. G ARGEȘ - „POU*  TIMIȘOARA
(N. Ralnea — Bîr'ax! ; A. Portnnboiu — Vaslui. P. Balaș — Buc.) 
A.SJL TG. MUREȘ - F. G BIHOR

(L Igna ; D. Buciuman șl I. Ferenczl — toți dm Timișoara) 
C. S. TÎRGOVIȘTE - SPORTUL STUDENȚESC
(A. Gheorghe — P. Neamț ; V. Antohl — Iași. C. Gheorghe —

Suceava)
S. C. BACĂU - F. G OLT
(FL Popescu — Ploiești ; I. Târcan — Reghin. FT. Keresteș —

Tg. Mureș)
CORVINUL HUNEDOARA - PETROLUL PLOIEȘTI
(Ș. Necșulescu — Tîrgoviște ; M. Niculescu și R. Matei — ambii 

din București)
DINAMO - F. C. M. BRAȘOV
(C. Teodor eseu ; N. Gogoașe — ambii din Buzăuu S. Pan-tetimo- 

nescu — Ploiești) — stadionu! Dinamo
• Toate partidele vor începe la ora 15.
• Meciul F.C. Constanța — Univ. Craiova a !ost aminat.

2

Rciniilnirc cu campionatul

de riidhij

STEAUA, 
FARUL

ȘI DINAMO
REIAU DISPUTA

ali ritmul înalt 
economice trebuie

sublinieze 
dezvoltării 
să stimuleze mai mult șl dez
voltarea activității de 
cație fizică și sport pe 
meleaguri.

Intr-adevăr, sportul 
vițean a făcut in ultimii ani 
progrese 
du-se 
tive in 
și prin 
le la 
cel mai viguros înainte este 
Insă, fără Îndoială, cel făcut 
de sportul dimbovițean in anul 
trecut, concretizat Intr-un salt 
de șase locuri in ierarhia ju-

Ăureîian BREBEANU

că 2

edu- 
aceste

dlmbo-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

deosebite, afirmln- 
prin frumoase lniția- 

activitatea de masă, dar 
performanțe remarcabl- 
citeva discipline. Pasul

ECHIPA DE HANDBAL ȘTIINTA BACĂU, 
PERFORMERĂ A ..CUPEI ROMÂNIEI

PENTRU TITLU
Astăzi, reintilnire cu balo

nul oval, începe returul celui 
de al 66-lea campionat national 
de rugby l Sigur, campionatul 
are nevoie de citeva etape pen
tru a se „încinge", dar — deși 
sintem in fața une' etape fără

EA C.S. SATU MARE
(Continuare tn pag. a 2-a)

(amănunte în pag. a 8-a)

IRUMOASĂ PERFORMANTĂ 
FINALA „CUPEI EUROPEI

Joi >earâ, In Sala sporturilor din Craiova, formația feminină ȘTIINȚA BA
CĂU a ciștîgat cea de a Vl-a ediție a „CUPEI ROMÂNIEI" la handbal 
Echipa băcăuană — surprinsă In imagine de fotoreporterul craiovean Vasile 
Popovici — es’e o veritabilă performeră a competiției. Ea a ciștigat trei din 
cele șase ediții, obținînd două succese consecutive, în 1981/1962 și 1982/1983. 
Felicitări echipei ți antrenorului el, prof. Eugen Bartha.

tru trei jucători suspendați.

1. STEAUA 13 12 0 1 302-118 37
2. Farul •) 13 u 0 2 296- 78 34
3. Dinamo 13 10 0 3 310-118 33
4. Șt. Petroșani 13 7 3 3 159-132 38
5. Grivița R. 13 7 0 6 125-109 27
6. Poli Iași 13 8 1 6 120-156 2®
7, C.S.M. Sb. 13 6 1 6 164-205 20
8 Șt. Baia M. 13 6 1 6 125-179 26
9. Sp stud. 13 4 2 7 130-159 23

10. Rul. Bîrlad 13 4 1 8 93-172 22
11. ,,Poli“ Cj-N. 13 4 1 8 75-197 22
12. Rapid 13 3 3 7 98-178 22
13. Univ. Tim 13 9 2 9 1.06-189 19
14. GI. Arad 13 1 1 11 117-229 18

• ) Penalizată cu un punct pen-

vreun „derby“ — putem fi con
vinși, cu anticipație, că duelul 
Capitală (a se citi Steaua — 
Dinamo) — Provincie (cu deo-

(Continuare in pag a 1-a)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
FLACĂRA NESTINSA A
Nu demult, la Ambasada ro

mână din Paris a avut loc o 
manifestare prilejuită de Îm
plinirea a 100 de ani de la 
nașterea lui Aurel Vlaicu. u- 
Bul din pionierii aviației ro
mânești si mondiale, gl 80 de 
ani de la inaugurarea liniei 
aeriene Paris — București. Cu 
această ocazie a fost vernisată 
o expoziție omagială, care a 
•trimit un mare interes în rîn- 
durile publicului larg. Punctul 
de atracție al acestei treceri 
In revistă a vieții și activi
tății „maestorașului Aurel*,  
cum l-a denumit Victor Ion 
Popa, ca și a actiyității Com- 

pantei franco-române l-a con
stituit avionul „Vlaicu II*.  con
struit la scara 1:4. o excepțio
nală realizare tehnică, repro- 
ducind originalul pînă In cele 
mal mici amănunte. Realizato
rul acestei piese de mare va
loare este un cunoscut prac
ticant al sporturilor tehnico- 
aplicative. inventator, construc
tor si mentor neobosit al ti
neretului in ale tehnicii. Ion 
Bobocel, maestru emerit al 
•portului la modelism.

Am cercetat îndelung minu
nata piesă de muzeu. Impre- 
Blonează prin perfecțiunea și 
finețea execuției. Dealtfel. Ion 
Bobocel este as nu numai 
in realizări originale de ex
cepție. cum ar fi prima mă
lină românească de formulă, 
primele karturi si motociclete 
conduse prin radio si alte ma-

DELTAPLANISMUL
De curînd, sub auspiciile 

Federației Aeronautice Ro
mâne, în colaborare cu De
partamentul Aviației Civile, a 
avut loc la București o con
sfătuire de lucru privind per
fecționarea activității de zbor 
cu planoare ultra ușoare (del
taplane).

Au participat membrii comi
siei de specialitate, în frunte 
cu președintele acesteia, prof, 
ixniv. Anton Policec, de la 
Institutul*politehnic  din Timi
șoara, instructori de zbor a- 
testațl, între oare menționăm 
pe lng. Dan Ion eseu șl prof. 
Mihai Predescu, precum și 
delegați ai asociațiilor sportive 
pe profil din întreaga țarâ, 
plloțl delta pianiști, din rln- 
dul cărora amintim pe tinerii 
lng. Darie Mtrza și Marla 
Toader — ambii cu multe 
zboruri la activ, alți entuziaști 
susținători ai acestei frumoa
se ramuri sportive aviatice în 
pltaâ ascensiune.

Consfătuirea a avut ca prin
cipal obiectiv reciclarea pe
riodică a instructorilor, uni
ficarea — la nivel național — 
a metodologiei de organizare

ANUNȚ
Universitatea cultural- 

științifică București, în 
colaborare cu Centrul de ' 
Cercetări al C.N.E.F.S. 
și Consiliul municipal 
pentru educație fizică și 
sport, anunță organiza
rea unei mese rotunde 
cu tema :

„Perspectivele canota
jului bueureștean la 
J.O. din 1984“.

Masa rotundă, condu
să de prof. Cornel Ră- 
duț, va avea loc luni 7 
martie 1983. orele 12,30, 
ta sala ..Dalles".

gini, dar șl un reconstituitor 
al unor aparate de zburat de 
epocă. El a construit, pentru 
filmul ..Aurel Vlaicu*.  care • 
rulat pe ecrane în anii trecut!.
\\\\\\\\\\^^^^^

Sublinieri

aparatele „Vaicu II“, Farman. 
Bleriot si altele, la scara 1:1. 
Un om care si-a legat viata de 
sporturile tehnice si atragerea 
tineretului spre acestea. „Spor
turile tehnico-aplicative sini 

pentru tineret o adevărată fe
reastră deschisă spre împliniri 
multilaterale, spre realizări de 
excepție In muncă și viată — 
ne spunea Ion Bobocel. Merită 
să-țl folosești timpul liber prac- 
tlcindu-le, invățindu-i pe alții 
să le practice. Simt o mare 
bucurie cînd văd foști elevi 
ai mei ajunși ingineri, con
structori. profesori la Politeh
nică*.  Si, cînd te gîndești că 
acești oameni au făcut primii 
pași spre specializare ca în- 
tr-o joacă, delectindu-se prin 
sport ! Ion Bobocel ne vizitea
ză des la redacție și de fie
care dată scoate din geantă ba 
o piesă proiectată și lucrată 
la strung de el. ba planul u- 
nei noi mașini aflată în „șantie
rul*  de lucru de acasă, ori In 
atelierele Clubului sporturilor 
tehnico-aplicative de la Bă-

ÎN ASCENSIUNE
șl desfășurare. In deplină se
curitate, a zborului cu aceas
tă categorie de aparate, rea
lizarea unul valoros schimb 
de experiență intre partlci- 
panți.

La prezentarea și dezbate
rea temelor specifice de aero
dinamică, meteorologie, medi
cină aeronautică, cunoașterea 
și respectarea strictă a regu
lilor de zbor, prevenirea ac
cidentelor șl acordarea pri
mului ajutor In cazul unor e- 
ventuale răniri etc. (unele În
soțite de filme adecvate) și-au 
adus contribuția cadre cu înal
tă oompetență profesională : 
fizicianul Nlcolae Costescu, 
lng. Mugur Ardelea, doctorul 
în psihologie Vaîerlu Ceaușu, 
doctorul chirurg Andrei Fl- 
rlcă, alțl reputațl specialiști.

Merită a fl apreciate, de a- 
•emenea, eforturile lng. 
Ghcorghe Coman, directorul 
Liceului de aeronautică din 
Capitală șl membru In comi
sia de zbor cu planoare ultra- 
ușoare, care a oontrlbult la 
asigurarea oondițlllor materia
le necesare bunel desfășurări 
• consfătuirii.

HIP IS M -
Continuăm astăzi prezentarea 

(începută în numărul apărut «îm
băta trecută) a formațiilor an
gajate in acest an în disputa de 
pe hipodrom.

Formația, antrenor T. Marines
cu, conducător G. Sudltu. Caii 
In antrenament : Palicar, Coltic, 
Sondaj, Copăcel, Sicomor, Tuștea. 
In, Jura, Julia. Fldello, Jep, Res
pect, Slux, Ozoc șl 2 anii Ja- 
ponica (Seceriș-Japonia), Rovln 
(Siri-Rumlana), Rau (Rondo-RIn- 
dunlca), Racșa (Rondo-Ruja), Flo
rian (Chamfort-Floria). Turnesol 
(Ornament-Turtea). Oazan (Mă- 
deș-Oaza), Korida (Slrl-Kartagi- 
na). Valorile grajdului stat : 
Sondaj. FideUo, Slux șl 2 anii 
Rau șl Florian.

Formația antrenor R.I. Nicolaie, 
conducător V. Molse. Caii ta an
trenament : Juvenil, Onix, Ro
bust, Hemona, Prana. Suglur, 
Ruleta. Haos, Sudltu, Osvald, 
Laura, Habitus, Halmeu, Vete
ran, Salvamont și 2 anii Arsena 
(Siri-Harpa), Huzur (Rondo-Hi- 
rondița), Cornlșor (Vlraj-Corr.e- 
lia), Dedițlca CSlri-Dlnțura), Da- 
riada (Siri-Datina). Turbina (Slri- 
Tamisa), Tufoa. Punctul forte 
al formației H constituie genera
ția de 3 ani', In frunte cu Su-

PASIUNII...
neasa-lac. bază modelistlcă De 
care el a inițiat-o și a orga- 
nlzat-o cu ani ta urmă. „Din 
păcate, nu avem luficient «pa- 
țiu acolo pentru a da eeea ce 
se cere din partea unul elub 
încadrat eu personal oum este 
C.S.T.A. Menirea lui e să pro
ducă o emulație în activitatea 
sportivă tehnico-aplicativă din 
Capitală, să sprijine mal mult 
dezvoltarea modelismulul. Din 
păcate, face prea puțin in a- 
cest sens. Trebuie folosite cu 
randament mai bun condițiile 
existente — pistă, ateliere, u- 
tilaje*.  Sint opiniile unui om 
cu mare competență în mate
rie si se cuvine a fi luate în 
seamă. C.S.T.A. ar trebui să 
atragă mai multi entuziaști ca 
Ion Bobocel pentru a-si îmbo
găți. cu ajutorul lor, activi
tatea.

Viorel TONCEANU

IN 1982, UN MARE PAS ÎNAINTE, DAR PUTEAU Fl MAI MULȚI!
(Urmare din pap I) 

dețelor (de la locul 26 la 20) 
și in plasarea sa pe o poziție 
fruntașă (locul 6—7) In privin
ța contribuției la loturile na
ționale de juniori. Cifric, acest 
pas înseamnă i8 titluri de 
campioni ai țării in 1982, 45 de 
sportivi selecționați ta diverse 
loturi reprezentative, 5 spor
tivi cu norma de candidat o- 
limpic îndeplinită, o secție de 
nivel olimpic (lupte libere), 3 
secții de nivel internațional 
(atletism, judo, fotbal). în
seamnă, de fapt, și o remar
cabilă prezență în activitatea 
de masă în fazele superioare 
ale „Daciadei" (să ne amin
tim, de pildă, de evoluțiile să- 
nierilor și schiorilor școlari 
din comuna Runcu, pregătiți 
de prof. Maria Cojocaru, care, 
fără a beneficia de materiale 
corespunzătoare pentru con
cursuri, onorează de cițiva ani 
culorile județului).

Marea satisfacție a activiști
lor, tehnicienilor și sportivilor 
dimbovițeni — exprimată în 
cadrul dezbate, ilor plenarei : 
o temeinică și exigentă -anali
ză a muncii în 1932 — a fost 
dată Îndeosebi de roadele boga
te obținute la nivelul juniori
lor ta cîteva secții de perfor
manță. Astfel, alături de pepi
niera fotbalistică a harnicului 
și priceputului tehnician Eugen 
Popescu de la C.S. Tîrgoviște 
(pepinieră întregită de cea de 
la Nucet, de unde provine ta
lentatul O. Popescu, sau cea de 
la C.S.Ș. „Dîmbovița" Tîrgo
viște), s-au afirmat puternic 
nucleele atletice (din Tîrgoviș
te. Moreni, Găești), de lupte 
libere de la C.S. și C.S.S. 
„Dîmbovița" din Tîrgoviște (cu 
centre satelit ta mai multe lo
calități), de judo (Oțelul Tîrgo
viște), baschet, tenis, handbal, 
volei ș.a.

Dintre numeroasele elemen
te valoroase șl de perspectivă, 
o cotă ridicată au tinerele 
atlete Alexandra Popcscu și 
Ciistina Vlăsceauu (antPfenor : 
Eug. Răducânescu), care au 
fost, cu acest prilej, distinse 
cu insigna. și diploma „Merite 
ta activitatea sportivă".

Desigur, Intr-un județ aflat 
mai de curînd pe marile cir-

AVANPREMIERĂ A
dltiu, Iar ca derbist Robust si 
dintre mlnji Huzur.

Formația antrenor L Oană, 
conducător V. Popa. Call ta an
trenament : Vlgu, Vigan, Strun
ga, Realista, Frenetica, Manuc, 
Papin, Vin ga, Titu, Strehala, Flo- 
nla, Pendula, Relativa, Son el, 
Mantei șl 2 anii Flandna (Gând- 
Frizuna), Roșcovan (Seceriș-Rari- 
ța), Harman (Rondo-Huluiba), Re
lativ (Fănișor-Rivala), Strana 
(Chamf ort-Struna), Vizeta (Orna
ment- Vlgona) șl Ttacuța. Col de 
certă valoare, dintre care se re
marcă Strunga, una din favo
ritele derbiului 1983, Vigan, re
centul câștigător al Criteriului de 
fond, Titu, un excelent 3 ani, 
Str-ehaia, sora Strungăl, șl Roș
covan, un mtaz cu origine foar
te selectă.

Formația antrenor F. Pașcă, 
conducător R. Costică, posedă ur
mătorii cal ta antrenament : Sili
ciu, Hot, Harnic, Excelent, Do
robanț. Siderala, Tufiș, Semeț, 
Hadeș, Orghidan, Halogen, Ode
on, Salinica, Anunț, HemMlta și 
2 anii Ca-pca (Gind-Cumpăna), 
Rutișor (Gabarit-Răscoala), Ini- 
șor (Kilovat-Ibia) Albin ita (Ron- 
do-Huria), Secărlca (Fănișor- 
Somnoroasa), Hematie (Măcleș-

Sub genericul „Daciadei"

TRADIȚIONALE ÎNTRECERI PENTRU 
MEȘTEȘUGARII COOPERATORII DIN CAPITALA
Bazele clubului sportiv „Vo

ința*  din Capitală cunosc. In 
aceste zile, o mare afluență de 
iubitori al sportului, antrenați 
In etapa de iarnă a „Dacia
dei*.  Stat lucrători al coope
rației meșteșugărești. A intrat 
ta obișnuință clubului organi
zarea, pentru el. a unor com
petiții tradiționale, cum ar fi 
acum concursurile de masă do
tate cu „Cupa 8 Martie" si 
„Cupa primăverii", organizate 
sub genericul „Daciadei*.  1a 
șah, tenis de masă, popice, 
desfășurate la stadionul „Vo
ința" și în sălile de care dis
pune clubul.

La startul întrecerilor sînt 
prezenți iubitori ai sportului 
din unități cum sînt „încălță
mintea manuală" (in frunte cu 
entuziastul animator al sportu

cuite ale performanței este ex
plicabilă ponderea superioară a 
activității juniorilor. Șl pasul 
înainte făcut de sportul dîm- 
bovițean se datorează în prin
cipal acestui sector. Corespun
de el tasă posibilităților reale? 
Argumentele aduse in plenară 
sînt ta favoarea Ideii că pu
teau fi mal mul ți pași dacă : 
1) toate cadrele din județ (și 
s-a afirmat că stat suficiente 
și bine pregătite) ar fi avut 
un aport cantitativ și calitativ 
la nivelul cerințelor ; 2) intre 
activitățile de masă (mai ales 
competițiile școlare locale care 
se mindresc cu calendare bo
gate la multe discipline) și ce
le de performanță ar fi existat 
o corelare firească, primele 
fiind mai deplin folosite în 
scopul selecției pentru perfor
manță ; 3) între anumite uni
tăți și secții de juniori și cele 
de seniori ar fi existat o cola
borare strinsă și permanentă ; 
4) metodica de pregătire ar fi 
fost la zi pretutindeni, iar me
dicină sportivă ar fi sprijinit 
pregătirea ; 5) activul obștesc 
(numeros) ar ii beneficiat de 
instruiri corespunzătoare ; 6) 
propaganda penii u sport s-ar 
fl ridicat la nivelul exigențe
lor actuale etc.

Iată de ce entuziasmul față 
de cel mai fructuos an al spor
tului dimbovițean, față de fru
moasa ascensiune a atletismu
lui (sport prioritar ta toate ju
dețele și definit in cadrul ple
narei dimbovițene. pe bună

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. O 
reflecție, la rei: ia reo campionatu
lui Diviziei A de fotbal :

începeți lupta grea,
Nu pierdeți conjunctura
Șl-n fotbal vom avea
Un „cer" cât mal... „azzurra" I
VLAD GROSU, GIURGIU. Gene 

Tunney l-a Învins DE DOUA ORI 
pe Jack Dempsey, de flecare dată, 
tasă, la puncte, ceea oe, se pare, 
nu l-a convins pe americani, care 
ta meciurile „greilor" așteaptă 
K.O.-ul. Așa se face că numele 
lui Tunney nu a figurat nlctodată

SEZONULUI 1983(11)
Hematia), Inarița (Slrl-Indlra). Din 
acest lot se remarcă Excelent si 
Harnic, care facă nu au arătat 
tot oe pot, Tufiș, pentru derbiul 
1983, Halogen sl Orghidan, iar 
dintre call de 2 ani, Rutișor. 
Deci, • formație bună.

A. MOSCU

I LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT

PENTRU TRIMESTRUL II
Pentru cel 

să-șl petreacă 
de odihnă sau 
cura balneară 
martie, aprilie 

BUC.
8

5
5

Interesați 
concediul 

să-șl tacă 
ta lunile 
gl mal. 

I.T.H.B. BUC. anunță că 
s-au pus spre valorificare 
locurile pentru odihnă și 
tratament pentru toate 
stațiunile din țară. 

lui Vasile Timariu, președin
te), „Igiena". „Cartonajul"; 
„Arta lemnului", „Tehnica sti-: 
del" si altele. La bazele „Vo
tata" pot fi întîlniți zilnic sl 
harnicii activiști ai clubului 
P. Vîlcov, Anca ’Mureșan, Dan 
Rosescu și alții- Vicepreședin
tele clubului, prof. Anghel 
Furcela, ne spunea : „Oamenii 
din cooperația meșteșugărească 
găsesc în exercițiul fizic un 
mod de destindere, dar si de 
refacere a forței de muncă, ei 
oferindu-lc un prilej de reale 
satisfacții — ale reușitei în în
treceri, ale aulodepășirii".

Urmărindu-i pe cooperatori 
In întreceri, înțelegem si mai 
bine adevărul că „Daciada" le 
oferă un larg cîmp de afirmare 
în arenele sportului.

Vasile TIMUC, coresp.

dreptate, ca stînd la baza dez
voltării tuturor celorlalte dis
cipline), a judoului sau lupte
lor a fost pe alocuri estompat, 
afirmîndu-se că „locul județu
lui ta ierarhie trebuia să fie 
mult mai bun, pe măsura po
tențialului real, a condițiilor 
existente, a prospețimii $i vo
cației sportive a clementului 
uman existent".

Pornind de la aceste conside
rente, tovarășul ganeral-locote- 
nent Marin Dragnea, președin
tele C.N.E.F.S., a subliniat, în 
cuvîntul său, posibilitățile mari 
pe care le are sportul dîmbovi- 
țean de a-și - multiplica succe
sele repurtate în 1932, de a se 
înscrie in primele rinduri prin 
contribuția sa la dezvoltarea 
mișcării sportive românești. 
Pentru aceasta — a spus vor
bitorul — este nevoie de o te
meinică activitate de masă, în 
cadrul căreia să se facă inves
tigații susținute pentru depis
tarea marilor talente. în mal 
multe ramuri de sport, de un 
stil de muncă mai viu și mai 
eficient al tuturor cadrelor și 
organelor sportive cu atribuții, 
de îmbunătățire cantitativă și 
calitativă a instruirii, de o mai 
rodnică muncă educativă și 
propagandistică, de mai multă 
ordine și disciplină.

în încheierea acestei lucrati
ve plenare, ale cărei efecte le 
așteptăm curînd, a luat cuvîn
tul tovarășul Florea Ristache, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean Dîmbovița al P.C.R.

ta discuțiile despre cei mai pu
ternici campioni de box profesio
niști la toate categoriile, sufra
giile tatrunlndu-ie, ta special; 
Jack Dempsey, Joe Louis. Rocky 
Marciano și Cassius Clay.

VJ>„ PIATRA NEAMȚ. Apre- 
dem... aprecierile dv. Nu, tasă, 
șl catrenul, căruia îl lipsește— 
sarea. N-aveați prin casă ?
. H. GABRIEL, BUCUREȘTI. Bas
chetbalistul Coste! Cernat pro
vine din bogata pepinieră de ju
niori ai Constanței. El a jucat 
NUMAI la Steaua, fără să ti fă
cut un popas dt de scurt șl la 
altă echipă, ta anii lui de perfor
manță. Deci, nld un moment n-a 
evaluat sub culorile lui Dinamo, 
așa cum ați susținut, dealtfel, și 
<2v.

MARIN DIACONU, VALENH 
DE MUNTE. Cum aș putea să 
știu unde H puteți găsi pe unul 
din marii tenlsmanl, participanțl 
la atltea turnee Internaționale, ta 
diferite țări ? Lui Mats Wilander 
îi puteți scrie pe adresa Federa
ției suedeze de tenis din Stock
holm. Dar nu garantez că ea știe 
mai multe declt mine în această 
privință I

înscrieri șl Informații la 
toate agențiile de turism 
ale I.T.H.R.B., din : Bd 
Republicii nr. 68, Calea 
Moșilor bloc 55 bis, Str. 
Mendeleev nr. 14, Calea 
Grlvițel nr. 133, str. Lute
rană nr. 4. Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35. Bd. 1848 nr 
4. str Tonitza nr 13.
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în dezbaterea plenarelor consiliilor sportive județene
A INITIATIVE

- V»

V u MASURI
PREȚIOASE, 

CONCRETE

I
I
I

□I șa cum era și firesc, in rapoartele pre- 
Z4 zentate la recentele plenare ale consi- 

* liilor județene pentru educație fizică ți 
sport, ca ți in discuții, un loc de frunte l-a 
ocupat analiza modului cum este tradus în 
fapt obiectivul fundamental pus de partid in 
fața mișcării sportive în perioada actuală - 
antrenarea întregului tineret, a celor mal 
largi categorii de oameni al muncii la prac
ticarea organizată și sistematică a exerciți- 
ilor fizice, sportului și turismului. In cadrul 
marii competiții sportive naționale „Daciada",

creată din inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidu
lui, președintele României.

In pagina de față prezentăm cititorilor 
ziarului nostru citeva din problemele reieșita 
din lucrările plenarelor, In dorința de a re
flecta ce s-a făcut pînă acum, dar și de a 
oferi citeva subiecte de reflecție tuturor celor 
care răspund de activitatea sportivă de masă 
din cadrul organelor și organizațiilor sportive 
șl al celor cu atribuții in acest domeniu.

I
I

-I
CÎND TOȚI ÎNȚELEG

SA PUNA UMĂRUL,
ROADELE MUNCII CRESC

în dinamica dezvoltării spor
tului teleormănean, a celui de 
masă îndeosebi, „Daciada" sa 
înscrie ca o dominantă. Prac
tic, așa cum se recunoștea la 
recentele lucrări ale plenarei 
C.J.E.F.S. de la Alexandria, 
apropierea tineretului din a- 
cest județ de fenomenul spor
tiv, pornind de Ia gimnastica 
practicată zilnic, in școli iau 
în întreprinderi, și pină la 
prezența intr-o suită de con
cursuri $1 competiții cu carac
ter de permanență, totul poar
tă amprenta „Daciadei".

Citeva exemple le oferă aso
ciațiile sportive Chimia Turnu 
Măgurele, Tineretul Cringu, 
cele din cadrul Liceului de 
matematică-fizică din Alexan
dria, ca și din școlile generale 
din Buzescu și Virtoapele etc. 
Sînt unități în care „Daciada*  
a însemnat prezența la startul 
campionatelor pe asociație a 
zeci și sule de tineri și tinere 
(pe baza unui calendar compe- 
tițional riguros întocmit și res
pectat) ; mai mult, propulsarea 
la fazele finale pe județ si 
pe țară a unor sportivi cu ap
titudini (Lucreția Marin — lo
cul I pe țară la „Crosul pio
nierilor", Nicolae Rădneanțu, 
fruntaș la judo. Emil Pene, un 
luptător în plină formare, e- 
chipa feminină de șah a Școlii 
generale nr. 1 din Turnu Mă
gurele, Agafia Cosac, o posi
bilă descoperire — peste hota
rele județului — în pentatlon 
etc.). Faptul că activitatea 
sportivă de masă cunoaște, prin 
„Daciada", o arie tot mid lar
gă de răspîndire lși are expll-

cafti temeinice atft 
în stilul de muncă 
al consiliilor aso
ciațiilor sportive, 
în îndrumarea de 
care se bucură din 
parte» organizații
lor de partid. In 
sprijinul dat de or
ganizațiile de ti
neret șl de cele 
sindicale. De re
ținut este și faptul 
că, în Teleorman, 
la reușita unor 
acțiuni sportive de 
masă, contribuie 
tot mai mulți Pro
fesori de educație 
fizică și instructori sportivi.
Și în cazul satului teleormă- 

nean. „Daciada*  a însemnat un 
mare pas înainte, alături de 
tradiționalele festivaluri cu 
participarea personalului mun
citor din întreprinderi sau a e- 
lementului feminin existînd 
unul specific celor ce mun
cesc pe ogoare, de asemenea 
intrat în tradiție — cel organi
zat în vară, la Băbăița, înscri- 
indu-se ca o reușită de seamă. 
Toată lumea a înțeles să pună 
umărul : învățători și profesori 
(indiferent de specialitate), 
primari, președinți de C.A.P. 
șl chiar studenți aflată în va
canță ; reveniți în mijlocul fa
miliilor, mulți dintre ei au de
venit ad-hoc oficiali al unor 
întreceri sau instructori spor
tivi obștești ai unor echipe...

Cu toate neimplinirile care 
mai există. Teleormanul se în

Finala de la Semenic. pe viscol și ger, a 
dovedit buna pregătire a tinerilor, ații la 
alergarea pe schiuri cit și in poligon. 

Foto : Vasile BABEAG

scrie printre județele ia care 
a transformat radl- 
oamenilor, care a- 
făcut din sport o 
mult îndrăgită. -

„Daciada" 
cal optica 
cum și-au 
preocupare

Tiberiu ST AMA

Întreceri sporadice
Șl PARTICIPĂRI SIMBOLICE

Oricât ar părea de ciudat 
pentru un județ cum este Ar
geșul, cu foarte mulți tineri 
dornici să practice (sau chiar 
să se dedice) sportului, „Da
ciada" nu a fost folosită tacă, 
ta măsura dorită, pentru cu
prinderea maselor largi de 
copii și tineri din șooll și În
treprinderi, de la sate, ta con
cursuri și competiții continue. 
„Puține sînt acțiunile In ca
drul Daciadei" relevau parti- 
cipanții la recentele lucrări 
ale plenarei anuale a 
C.J.E.F.S. Era, de fapt,. o în
tărire a concluziilor la care 
ajunsese anterior șl un colec
tiv al C.N.E.F.S. care a con
trolat modul cum se acțio
nează pentru îndeplinirea sar
cinilor rezultate din Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat Conferinței pe țară ■ 
mișcării noastre sportive.

Se face puțin, de pildă, pen
tru atletism, ramură priorita
ră șl ta Argeș. Slnt organi
zate sporadic ooncursuri z ta 
cadrul „Daciadei". la nivelul 
unităților de tavățămînt. Șl la 
fel stau lucrurile șl la gim
nastică. La Pitești, la faza 
locală au luat parte doar 
două echipe, ta pofida faptu
lui că municipiul de reședință 
al aoestul județ dispune de 
multe săli de gimnastică (5 
ta școli generale. 8 ta Uoee 1), 
ca și de cadre didactice spe
cializate.

Nesatisfăcător este și numă
rul tinerilor din Întreprinderi 
șl instituții care participă la 
„Daciada" — un coeficient de 
ptaâ la 35 la sută, în timp ce 
40 LA SUTA NU DESFĂȘOA
RĂ NICI UN FEL DE ACTI
VITATE SPORTIVA DE 
MASA. Nu este firesc ca la

Combinatul petrochimic din 
Pitești, de pildă, doar 10 la 
sută dintre cel ce muncesc 
să facă alt de cit spart, la 
Argeșana 20 la sută, Iar la 
întreprinderea de autoturisme 
circa 40 la sută. Nici chiar 
gimnastica la locul de muncă, 
activitate ușor de organizat, 
cu efecte recunoscute in revi
gorarea organismului. In pre
venirea unor deficiențe fizice 
șl sporirea capacității de e- 
fort, fiu este tratată cum se 
cuvine, cel 15 000 de oameni 
ai muncii care practică zilnic 
exerciții de gimnastică repre- 
zenttnd o cifră modică. Ră
nita în tara aoestei activități 
ooleetive mari — întreprinde
rea de autoturisme, Combina
ția petrochimic. Energia 
Curtea de Argeș etc.

Nu încape nlat o îndoială 
eă afluența tineretului către 
sport prin „Daciadă*  ar fi 
alta — mal convingătoare, mai 
spectaculoasă (șl Implicit mal 
eficientă !) — dacă consiliile 
asociațiilor sportive șl factorii 
cane au datoria să le sprijine 
ar găsi soluții pentru sporirea 
bazelor sportive. (Cazul cel 
mal... de necrezut fl constituie 
întreprinderea de autoturisme, 
fără 'nici o bază sportivă pro
prie, cea mal apropiată aflîn- 
du-se la ...30 km distanță 1).

Slnt citeva aspecte cane au 
reținut atenția celor oe răs
pund de activitatea sportivă 
de masă din județul Argeș, 
în perspectiva găsirii unor so
luții pentru a face din „Da
ciadă", așa cum este șl meni
rea marii competiții sportive 
naționale, O ÎNTRECERE A 
TUTUROR.

T. BRADEȚEANU

In activitatea sportivă de 
masă din cadrul „Daciadei", 
județul Constanta a înre
gistrat în ultimul an cite
va realizări notabile. Rapor
tul prezentat recentei ple
nare anuale a retinut aces
te realizări, fără să insiste 
prea mult asupra lor și re
cunoscând că mai sînt mul
te de făcut pentru atinge
rea obiectivului fundamen
tal încredințat de partid 
mișcării sportive. Și rapor
tul la plenară, si discuțiile, 
numeroase au acordat aten
ția cuvenită extinderii ini
țiativelor, măsurilor organi
zatorice si materiale meni
te să asigure sporirea sub
stanțială a numărului celor 
antrenați ta mișcarea spor
tivă de masă sub genericul 
marii competiții sportive 
naționale „Daciada*.

Realizarea obiectivului fun
damental al mișcării spor
tive — s-a arătat ta ra
portul la plenară — pre
supune importante sl sus
ținute eforturi. Președinta 
Consiliului județean al Or
ganizației Pionierilor, Nicu- 
lina Citeia, a arătat că 
„Festivalul sportiv pionie
resc dobrogean*,  
cu succes an de 
ramuri de sport, 
blat cantitativ ta 
acesta urmărind
rea numărului participanti- 
lor. iubitori și practicant! ai 
altor 6 discipline sportive, 
alese tocmai prin studierea 
preferințelor copiilor. în a- 
oelași scop, au fost invitați 
toți profesorii de educație 
fizică din municipiul Con
stanta să vină cu elevii lor, 
ta vacantele de iarnă si de 
primăvară, la bazinul aco
perit din Parcul Pionieri
lor si. împreună cu cadrele 

acolo, 
acest 
este

Du țu.

organizat
an. la 8 

va fl du- 
anul 1983, 
si dubla-

de specialitate de 
să-și inițieze copiii în 
sport complet care 
înotul. Prof. Olga 
inspector general județean, 
arăta că bazele sportive e- 
xlstente nu pot găzdui toa
te manifestările de masă.

tot mai diverse și mai nu
meroase, de unde necesita
tea de a se amenaja cit mai 
multe ' _ ........
nivelul localităților — orașe 
si sate 
oamenii muncii. Permanen
tizarea unor competiții cum 
sînt cupele prilejuite de'di
ferite aniversări, ca si al
tele, organizate de regulă 
o dată pe an, ar trebui re
petate, sub alte denumiri, 
avînd în vedere experiența 
organizatorică și succesul de 
participare — a fost de pă
rere Victor Delta, șeful co
misiei sport — P.T.A.P. a 
Comitetului județean al 
U.T.C. După cum vicepre
ședintele asociației Chim- 
pex. Valentin Săbăreanu, a 
cerut ca. prin cursuri adec
vate. să fie sporit numă
rul 
obștești 
tica la locul de muncă în
deosebi — pentru a se pu
tea antrena tot mai multi 
participant!, în tot mai mul
te ateliere si secții din ca
drul întreprinderilor.

O altă propunere intere
santă a făcut secretarul a- 
sociației Hidrotehnica. Mi
re» Golea : trimestrial să 
se organizeze o întîlnine cu 
secretarii si responsabilii cu 
sportul de masă din aso
ciații. pentru schimb de ex
periență si instructaje pri
vind realizarea obiectiviflul 
fundamental al mișcării spor
tive în diferite perioade ale 
anului.

Angrenarea elementului 
feminin, deficitară Încă in 
județul Constanta, comple
tarea activității de masă la 
sate si cu alte sporturi de- 
cît fotbalul, cum e acum, 
cînd mai multi se uită de- 
cit joacă, extinderea baze
lor de agrement, populariza
rea turismului de masă — 
iată alte probleme puse de 
participant! în fata facto
rilor de răspundere ai spor
tului constănțean.

terenuri simple, la
—, pentru școlari și

instructorilor sportivi 
pentru gimnas-

Mircea RAHOVEANU

CONTINUITATEA, 0 NECESITATE LA NIVELUL
UNITĂȚILOR DE DAZA

Incontestabil, măsurile luate 
de diriguitorii sportului bra
șovean în domeniul dezvoltării 
sportului de masă, educației 
fizice și turismului au dat roa
de frumoase. Așa, de pildă, 
pe lingă întrecerile inscrise ta 
calendarul central al „Dacia
dei", C.J.E.F.S. Brașov s-a 
preocupat, prin comisiile afe
rente, de îmbogățirea calen
darului întrecerilor pe plan lo
cal, organiănd (sau contribu
ind la organizare) competiții 
ocazionate de aniversări, rum 
au fost „Cupa 30 Decembrie*,  
„Cupa 16 Februarie", „Cupa 8 
Martie", la schi, șah, popice și 
volei. Alte întreceri s-au des
fășurat grație inițiativei de
partamentelor, organizațiilor 
cu atribuții în domeniul spor
tului, cluburilor și asociațiilor 
sportive, cum au fost „Cupa 
Carpaților Meridionali", la schi, 
„Cupa Vulturii Birsei" la schi 
și biatlon, „Cupa U.G.S.R." la 
schi, șah, tenis de masă etc.

Plenara C.J.E.F.S. Brașov a 
reliefat, insă, nu numai suc
cesele obținute în sportul de 
masă (care nu au fost puține), 
ci sl unele carențe, a căror 
remediere ar contribui la Îm
bunătățirea substanțială a acti
vității. Să luăm, de exemplu, 
problema angrenării tinerelor 
ta fazele de masă ale „Dacia-

dei“. Raportul prezentat la 
plenară a menționat că au luat 
parte numai 14 900 de 
din totalul de 250 000 
ticipanți, la fazele de 
„Daciadei" 
ca mulțumitor 
mal 14 900 de 
angrenate la 
dei“ T Evident.

Dealtfel, trebuie menționat 
că, în general, sportul de 
masă brașovean are rămîneri 
în urmă în privința respectă
rii riguroase a etapelor de 
masă a competițiilor progra
mate în cadrul „Daciadei“, la 
nivelul unităților de bază, cum 
sînt clasele, grupele de studiu, 
unitățile școlare, secțiile pe 
ramuri de sport din cadrul a- 
sociațiilor sportive. Deficiența 
cea mal însemnată la acest 
capitol o constituie insuficien
ta continuitate, aspect întllnit 
și în ceea ce privește folosirea 
bazinului de înot și a centru
lui de inițiere. activitatea 
sportivă la căminele de nefa- 
miliști, gimnastica la locul de 
muncă (aceasta din urmă nici 
nu este practicată peste tot 
unde slnt posibilități). Și ac
țiunea de selecție a tinerilor 
cu aptitudini reale pentru a 
depăși stadiul sportului de 
masă este Întreprinsă cu potic
neli, fapt care se reflectă ta

Poate fi 
faptul 
tinere 

startul 
nu I

tinere, 
de par- 
masă ale 
apreciat 
că nu- 
au fost 
„Dacia-

Printre sporturile mult îndră
gite de tineretul brașovean te 
numără și săniușul. In acest se
zon, pirtiile au fost și sini 
luate cu... asalt

componența grupelor de înce
pători ale secțiilor de copii și 
juniori ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive de pe cuprin
sul județului.

Unii dintre participant!! la 
plenara C.J.E.F.S. Brașov au 
subliniat neajunsurile mențio
nate In rîndurile de mal sus 
șl și-au luat angajamente 
pentru eliminarea lor. Să spe
răm, deci, că între vorbe șl 

fi... continuitatea pe 
dorim în activitatea 

de masă brașoveană.

fapte va 
care o 
sportivă

D. ASMARANDEI

I

FORME Șl 
INSUFICIENT

MIJLOACE
VALORIFICATE

Pe linia activității sportive 
de masă, In județul Iași au 
fost obținute unele realizări 
remarcabile. Din dezbaterile 
recentei plenare a C.J.E.F.S. 
a reieșit Insă că posibilitățile 
de cuprindere a unei mase șl 
mal largi de iubitori al spor
tului intr-o activitate susținu
tă, temeinic organizată șl real
mente atractivă, stat mult 
superioare. In acest sens, am 
reținut observația pe oare o 
făcea tovarășul Constantin 
Leonard, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al

P.CJt. : „Avem astăzi baze 
sportive bune șl numeroase, 
care satisfac cerințele perfor
manței. in cadrul acestora, se 
poate găsi loc și pentru acti
vități de masă In care să fie 
cuprinși toți copiii preșcolari 
și școlari, alte categorii de 
oameni al muncii, Îndrumați 
In aceste activități de recreare 
șl de întreținere a sănătății 
de către cadrele specializate. 
Totodată, întreprinderile ar 
trebui să ta In custodie spa
țiile existente In diverse car
tiere ale așezărilor urbane,

amenajind baze simple tn fo
losul propriilor lor lucrători, 
care tji au locuințele In aces
te cartiere, al copiilor care 
se mal joacă încă pe străzi... 
Factorii cu responsabilități și 
atribuții slnt datori, de ase
menea, să-și conjuge efortu
rile, astfel Incit cel puțin o 
dată pe săptămină in zonele 
preorășenești, precum și tn 
zonele de agrement — la Cl- 
rle, Bucium, Cetățuie șl In 
alte zone frumoase, pline de 
farmec și dătătoare de sănă
tate — să se organizeze dru
meții și alte acțiuni de masă*.

Slnt Îndemnuri care trebuie 
degrabă transpuse In fapt 
pentru a se da activității spor
tive de masă ieșene consisten
ța necesară

Teoharie BOZIANU



CAMPIONATUL? 0 BUCURIE PE CARE, DIN PĂCATE, 
NU 0 MAI AM CA JUCĂTOR II

De vorbă cu MIRCEA LUCESCU
Mircea Lucescu e un om di

ficil cind e vorba de un inter
viu. Nu pentru că i-ar displace 
conversația — dimpotrivă ! —, 
ci pentru că nu stă o clipă lo
cului. N-apuci să stai de vorbă 
trei minute că, iată, a sosit 
telegrama din Iugoslavia și ea 
trebuie rezolvată... după alte 
două mjnute se ivește o altă 
problemă, legată de mingile 
care n-au ajuns și e nevoie... 
și interviul se rupe... apoi sur
vin altele și altele... „plec di- 
«eară la Craiova"... mai pui o 
altă întrebare... „îmi trebuie 
un bilet pină la Tirgoviște... 
nu știu cum aș faze să fac 
acolo rost de o mașină, ca să 
mă arunc pină la Brașov, la 
Steaua — Corvinul”. E o agi
tație permanentă, care ii stă 
bine tinereții... această tinerețe 
care simte nevoia să fie pre
tutindeni... și in Cipru, la me
dul cu Italia, chiar dacă te 
poartă un avion de marfă... și 
la Kaiserslautern.... unde joacă 
oltenii „naționalei"... și la Brăi
la... „trebuie văzut Movilă, pe 
care l-am simțit doar intr-un 
meci cu Lotul, pe Dinamo".... 
șl Interviul se rupe iar, a cinci
sprezecea oară... „fug o jumă
tate de oră... am o problemă 
cu băieții" ...și jumătatea de 
oră trece... și toate astea sea
mănă cu interviurile pe care 1 
le-am luat lui Ike Năstase, pe 
drumul de vreo 20 de metri 
Intre vestiar și arenă... sau 
chiar sub duș... Ilie n-a avut 
niciodată timp... n-a fost nici
odată un tip organizat și cine 
știe dacă această goană veșni
că nu a reușit să scoată din el 
mai mult dedt și-ar fi închi
puit cineva că se poate scoa
te...

— Reîncepe campionatul, Mir
cea...

— Da, și e foarte frumos... E 
o bucurie pe care, din păcate, 
nu o mai am ca jucător„. Și ce 
mare fericire e să-ti mai lus
truiești o dată ghetele, în a- 
jun... Campionatul in martie te 
face să trăiești cea mai fru
moasă noaple de ajun... Și ce 
poate fi mai frumos decit să 
te uiți pe geam, să vezi cum 
ninge și să cauți in punga cu 
erampoane pe cele mai potrivi
te, cuin iși caută schiorii ceara 
tnante de cursă, privind soa-

rele, zăpada șl termometrul...
— Ce așteaptă antrenorul 

naționalei de la acest retur ?
— Vreau să cred că după 

mulțl. mulți ani, nu mai tre
buie să facem apeluri la ...mă
rinimia campionatului și să-1 
convingem că El, campionatul, 
e baza. De o bucată de vreme 
campionatul pare stimulat la 
r’ndu-i de rezultatele mai pu
ține așteptate ale echipei na
ționale și de această frumoasă 
călătorie a Craiovei spre „pri
mii patru ai Europei". îmi do
resc ca și in acest retur, do
minat de mari obligații inter
naționale, campionatul să con
tinue să producă energia care 
să ajute efectiv echipa 
nală și toate celelalte 
zentative.

— In campionatul

națio- 
lepre-

primei 
noastre divizii se accentuează 
tot mai mult o împărțire la 
trei. In prima treime se află 
echipele care luptă pentru titlu, 
in a doua sint echipele — să 
zicem — fără griji, dar si fără 
iluzii... In sfirșit, in a treia 
sint formațiile lanternei, ca să 
spunem așa...

— Fe mine mă bucură faptul 
că eixstă o treime de vlrf cu 
șase echipe, după ce ani în șir 
se aflau la virf doar trei echi
pe sau chiar numai două.

— Ești mulțumit de trena pe 
care o duc echipele primei 
treimi ? -

— Nu prea. Se poate mai 
mult Se fac prea multe calcu
le. E ca Intr-o cursă In care 
alergătorii se pindesc, privind 
mereu înapoi. Mă refer in pri
mul rfad la jocurile In depla
sare, unde e nevoie de mai 
multă generozitate, de mai 
mult risc... e un campionat 
lung... și riscul poate fi deseori 
răsplătit... Toate cele șase e- 
ehipe din frunte, incepind cu 
Sportul și încheind cu Steaua, 
pot da mai mult Resurse exis
tă... Am avut recent o probă, 
la Tîrgoviște, unde Chimia a 
făcut un meci extraordinar 
pentru ceea ce știam noi că 
reprezintă echipa din Vilvea.

— A fost un meci de cupă.
— Perfect A fost un meci 

de 120 de minute, în care a 
spărut întregul potențial. E 
ceea ce lipsește campionatului

de

cu

nostru, dominat de calcule 
de „ capra vecinului.

— Cum ne siiuăm față 
alte campionate ?

— Termeni de comparație 
vem prea puțini. Am văzut
„tricolorii" un meci de cam
pionat in Belgia, Anderlecht— 
Waterschei. - 
plusul de 
ment, de 
dintr-una. 
nu • sint 
capriciilor 
nuăm să

— Cui îi revine misiunea 
a modifica această optică ?

— Exclusiv antrenorilor, 
jucător îl ai așa cum ii crești. 
Așa e in familie. Așa

■ fotbal. Adevărurile sint
— Ce părere ai de 

slautern ?
— Craiova are cițiva 

de valoare și o frumoasă expe
riență internațională acumula
tă pe parcursul anilor, ca ur
mare a ascensiunii orașului pe 
harta fotbalului... Craiova e ro
dul unui entuziasm pentru 
fotbal, cu o masă din care 
s-a ales foarte bine. Cu aceas
tă experiență internațională, 
craiovenii au învins mari ob
stacole.

— Apropo de obstacole. Ce 
părere ai despre 
Aston Villa ?

— E un rezultat 
de gîndit Ștacheta 
Sper s-o trecem 
La fotbal, 
atletism, ai o singură încercare.

Ioan CHIRILA

. Toți au remarcat 
viteză, de angaja- 

simplitate. Ei joacă 
Noi complicăm. Ei 

tributari ritmului și 
vedetei. Noi conti- 

fim.
de
Pe

e ți la 
simple. 
Kaiser-

jucători

Juventus

care îmi dă 
urcă mereu. 
,din prima", 

spre deosebire de

stăzi începe returul Di
viziei' „A". fatr-un ar
ticol anterior, 
că ..începe un 
competițional

Angajamentele din toamnă
scriam 

sezon 
de la 

care se așteaptă un plus de 
calitate pe toate planurile". 
Este un obiectiv pentru realiza
rea căruia trebuie să acționeze 
toți factorii din fotbalul nos
tru șl, ta primul rind, toate 
cele ÎS divizionare ..A“ și nu 
numai echipele fruntașe, care, 
de regulă, dau și jucători lotu
lui reprezentativ. „O NOUA 
CALITATE. UN FOTBAL MAI 
BUN*  se cere de la formațiile 
noastre nu de ieri sau de azi, 
ci de cițiva ani buni, dar pro
gresul înregistrat nu este deelt 
parțial, iar ritmul na este pe 
măsura cerințelor și obiective
lor pe care le are fotbalul nos
tru pe plan internațional.

fa ultima vreme CJțJLFjS. și 
F.R.F. au făcut eforturi pentru 
Îmbunătățirea activității fotba
listice ia toate eșaloanele șl ia 
toate verigile sistemului compe
tițional, de la cop-.: și juniori 
pină la primul nostru campio
nat și echipele reprezentative. 
Au avut loc repetate consfătuiri 
(ultima chiar la Începutul ares
tul an, apreciată de antrenorii 
și conducătorii de cluburi ca 
foarte utilă, interesantă, de un 
nivel superior celor preceden
te). Ne amintim și de măsurile 
luate fa vara -anului 1982, la 
începutul actualului campionat, 
pentru îmbunătățirea procesu
lui de instruire, pentru asigura
rea unui cadru corespunzător 
de desfășurare a meciurilor. 
S-a insistat pe LATURA EDU
CATIVA, ca parte integrantă a 
procesului de instruire, pentru 
ca Întrecerile să fie dominate 
de spiritul de fair-play. Se 
Știe, că, FARA O DISCIPLINA 
CORESPUNZĂTOARE, ACUMU
LĂRILE PE PLAN TEHNIC, 
TACTIC ȘI FIZIC NU POT FI 
VALORIFICATE PE DEPLIN. 
Oonsfăitulrea cu cadrele de bază 
din fotbal din vara lui 1982 (a- 
dlcă la începutul campionatului) 
aduoea ta prim-plan CLUBUL 
și ANTRENORUL, ca verigi ma
jore In procesul educațional, iar 
conducerile C.N.E.F.S. șl FJt.F. 
cereau ca munca educativă să 
se desfășoare in mod permanent 
și să capete o oalitate nouă, fa

REUNIREA LOTURILOR R

Fozd din meciul Sportul studențesc 
2^0) din cadrul primei etape a actualu 
tarul Voinea solicitat de atacul bucureștea

țiune a 
cătorii 
mescu.

miercur 
pică a 
un m 
matia

co

PROGRAMUL RETURU

— Armătura Zalău
— Olimpia S.M.
— Metalurg. Cugir

martie) 
(0-1) 
(0-2) 
0—1) 
(0—1) 
(V-3) 
(0—0) 
a—5) 
(0—2) 
(1—2)

— F.C. Baia Mare
— Strungul Arad
— Aurul Brad
— Gloria Reșița'
— fad. sirmei C. T.

• LOTUL OLIMPIC se va 
reuni miine. ora 10. la sediul 
F.R.F. După cum se știe.

MOMENTUL PRIELNIC DIN FOTBAL 
POATE Șl TREBUIE SĂ FIE
Eveniment important — as

tăzi pe agenda fotbalului nos
tru intern. După o întrerupe
re de peste 3 luni, mai precis 
de la 24 noiembrie 1982, se 
reia pasionanta întrecere a 
divizionarelor „A" ; competiția 
nr. 1 a soccerulul nostru, care, 
după unele acumulări succesi
ve, a scos la suprafață, in 
toamna trecută, citeva echipe 
competitive și în arena inter
națională : Universitatea Cra
iova, firește, In primul rind ea, 
Dinamo București și Corvinul 
Hunedoara, aceasta din urmă 
avind, cum se știe, o mai mică 
experiență de concurs. Printre 
învinsele „ambasadoarelor" 
noastre ? Formații cu nume în 
fotbalul Europei, precum Fio
rentina, Girondins de Bor
deaux, Dukla Fraga și A. K. 
Graz, reprezentante ale unor 
•occere de frumoasă tradiție, 
aflate in corpore. anul trecut, 
la startul Mundialuiui spa
niol.

Ca o confirmare a valorii 
lor, component ai echipelor 
noastre enumerate mai sus au 
obținut, în perioada la care 
ne referim, rezultate remarca
bile pe un plan compet șional 
superior, sub culori’e primei 
reprezentative a tării : o vic
torie — Inedită în palmaresul 
echipei noastre naționale — a- 
supra Suediei și un joc egal 
(0—0) în compania Italiei, pe 
terenul acesteia, de asemenea 
un rezultat-premieră.

Sin tem. așadar, bine plasați 
cu fotbalul nostru, atit in 
Cupa U.E.F.A. (unde se poate 
aprecia că Universitatea Cra
iova a luat, miercuri, la Kei- 
sers’.autern, un aconto pentru 
semifinale), cit și in campiona
tul european, unde echipa na
țională deține fruntea In grupa 
a V-a preliminară.

Spre deosebire insă de un 
trecut nu prea îndepărtat 
(cind tricolorii au ratat, acasă 
la ei, calificarea la ultimul 
C.M., cedind unul din locuri u- 
nei partenere de întrecere, se
lecționata Angliei, căreia ti 
luase trei puncte din patru),

fotbalul nostru VA TREBUI 
SA RĂMINA PE ACESTE 
POZIȚII ȘI SĂ LE CONSOLI
DEZE ; prin toate mijloacele 
aflate la indemîna forului de 
conducere, federația de specia
litate, și a cluburilor divizio
nare, menite să confere între
cerii primului eșalon o calita
te superioară celei înregistrate 
pînă în prezent. în așa fel In
cit numărul echipelor bine 
pregătite, LA NIVELUL COM
PETIȚIEI NR. 1 A ȚĂRII — 
după exemplul Sportului stu
dențesc — să crească conside
rabil.

In ceea ce o privește. F.R.F. 
— dornică să fundamenteze și 
să confere continuitate mo
mentului prielnic prin care 
trece fotbalul nostru — a de
pus, in perioada de întrerupe
re, o activitate intensă, asigu- 
rind cadrelor tehnice, antreno
rilor Diviziei „A" și cavale
rilor fluierului, mijloace mo
derne de informare și perfec
ționare.

Apare deci de datoria tutu
ror specialiștilor să transmită 
jucătorilor lor cunoștințele că
pătate in planul unei instruiri 
ireproșabile la toți factorii 
jocului. Numai astfel «esfășu-

rîndu-ș 
rele 
tate, p 
va put 

, cători 
înlocuit 
vîrfuri, 
George 
deanu 
ceva, u 
care t
dese in 

Unui
Diviziei 
unei „
o ierar 
gure u 
desfășu 
le de
aspectu 
CHITA 
petitoar 
chipelo
stimule 
cit ace 
duce si 
pă Ia 
CINSTI 
îndeobș 
Fotbal, 
vegheze 
buna d 
tului n 
tele.

In udcrcâ apropiatelor 
confruntări internaționale

Săptâmina viitoare, loturile 
noastre reprezentative o-
limpic și de tineret) au prevă
zute — in programul de pre
gătire a importantului sezon o- 
fîcial de primăvară — jocuri- 
test.

frumoase. Realitățile
349 de cartonașe galbene și

PENTRU NOUL SEZON
0 RADICALA SCHIMBARE

13 eliminări!!!

SE IMPUNE 
DE ATITUDINE

• LOTUL „A" va susține 
miercuri. Ia Tg. Mures, un 
meci amical in compania e- 
chipei naționale a Turciei, re
vanșa partidei disputate la în
ceputul acestui an la Istanbul, 
în vederea acestei întilniri. 
antrenorii Mircea Lucescu si 
Mircea Rădulescu au convocat 
pentru miine. la București, ur
mătorii jucători : Moraru, Lung. 
Ducadam — portari ; Rednic, 
Iorgulescu, Ștefănescu, Ando- 
ne, Ungureanu, Munteanu II — 
fundași ; Balint, Augustin, Bo- 
loni. KIein, Bălăci, Țicleanu — 
mijlocași : Gabor, Geolgău, Că- 
mătaru, Turcu, Coras — îna
intași.

ziarul „Sportul" din 7 august 
1382 (era chiar ziua începerii 
campionatului) s-a publicat o 
anchetă pe tema „Creșterea ea- 
11 ta ții competiției, obiectivul 
major ai Diviziei „A", anchetă 
la care au luat parte reprezen
tanții oeJor 18 ficrmațtl (antre
nori, președinți de secții, vlce- 
președmți sau președinți de 
(Suburi). Una din ceie două În
trebări suna astfel : „CUM AȚI 
PREGĂTIT NOUL SEZON SUB 
ASPECTUL, FOARTE IMPOR
TANT. AL MUNCII DE EDU
CAȚIE 7“. Răspunsurile au fost 
optimiste, susțtafad că munca 
de educație eu sportivii se 
află ta preocupările antrenori
lor. secțiilor și cluburilor, că 
vom avea un campionat care 
va fi scutit de scene reproba
bile, de joc dur. de proteste 
la rfari rille arbitrilor. A. Slăbii, 
(Reședințele lui Jiul, declara : 
„Am urmărit șl vom urmări 
toate verigile educației jucători
lor..." Fl. Dumitrescu, președin
tele lui F.C. Olt : „Dorința 
noastră este să avem dt mal 
puține cazuri de Indisciplină. 
Vom folosi toate posibilitățile 
ta munca de educație..." ; N. 
Vătafu, antrenor la S.C. Bacău: 
„Avem un plan de muncă pri
vind latura educativă, Îmbună
tățirea profilului moral al ju
cătorilor" ; C. Turcu, vicepre
ședinte la „Poli" Timișoara" : 
„Ne-a preocupat foarte mult ta 
această vară latura educativă a 
procesului de Instruire..." Și 
toate celelalte declarații aveau 
aceeași nuanță, arătlndu-se că 
se întreprind măsuri deosebite, 
eficiente, pe planul muncii de 
educație.

Numai că intențiile lor, ale 
conducătorilor șl antrenorilor, 
n-au avut eoou chiar ta - rtadu- 
rile propriilor jucători. Ce s-a

fatimplat pe teren 7 Cum s-a 
tăcut trecerea de la vorbe la 
fapte, cu ce eficiență 7

A Început campionatul și 
chiar in prima etapă " 
dat 21 de cartonașe 
2 roții, să fi fost de 
țllle startului T Nici 
etapa următoare s-a _______
exact aceieșl bilanț nedorit, fa 
etapa a 14-a s-a stabilit un ne
dorit record : 31 de cartonașe 
galbene șl unul roșu, fa sezo
nul de toamnă s-au acordat 349 
de cartonașe galbene — cu o 
sută mal multe dedt ta turul 
campionatului precedent ! —, 13 
jucători au fost eliminați de pe 
teren, abateri care s-au soldat 
cu suspendarea a 34 de jucători 
pe 1—3 etape, 12 jucători' pe
4— t etape, iar Păltlnlșan a fost 
suspendat pe două luni, sanc
țiune pe care n-am mal lntE- 
nlt-o de multă vreme.

Nu mal revenim asupra ___
ror cazurilor, pentru că au fost 
discutate la timpul respectiv.
5- a arătat atunci că la 10 carto
nașe galbene echipele vor fi 
amendate, dar unii jucători nici 
nu s-au sinchisit de această 
măsură pentru că ei erau scu
tiți de suspendări. Așa s-a a- 
Juns ca doi fotbaliști să adune 
cite șase cartonașe galbene,- alți 
opt — cite 5, iar 11 — cite 4 
cartonașe galbene, fa ciuda nu
meroaselor apeluri, dorința u- 
nora de a cîștiga meciurile CU 
ORICE PREȚ a dus la brutali
tăți, gesturi nesportive, proteste 
la adresa arbitrilor, abateri care 
au Influențat nefavorabil calita
tea partidelor, spiritul de spor
tivitate, iar F.C. Olt șl Jiul au 
ajuns să cumuleze cite 15 de 
cartonașe galbene. Universitatea 
Craiova — 24 (iată, ta Cupa
U.E.F.A., craiovenil au mereu 
jucători suspendați din această

s-au aeor- 
galbene și 
vină emo- 
vorbă. fa 
Înregistrat

tatu—

cauză : intră Ungurean u, dar nu 
joacă Ba ta ci, joacă Bălăci, dar 
vor ti suspendați Irimescu și 
Donose...), Corvinul și S.C. Ba
cău — 23, F.C. Constanța 22...

Una s-a declarat la începu
tul sezonului și alta s-a tatim- 
plat ta turul campionatului, o 
situație care nu trebuie să se 
mai repete ta această primăva
ră. Conducătorii cluburilor, an
trenorii au datoria (pentru a 
cita oară o spunem 7) să ma
nifeste exigență permanentă 
față de starea disciplinară a 
echipelor lor. o victorie sau un 
meci egal fa deplasare nu tre
buie să constituie motive de 
trecere cu vederea a abaterilor 
din teren. Este de dorit ca fe
derația, biroul federal și co
misia de disciplină să demon
streze aceeași fermitate față de 
abaterile care se vor mal ma
nifesta — indiferent de numele 
echipei sau al fotbalistului in 
cauză —, e de așteptat ca jocu
rile care urmează să decidă 
campioana, echipele fruntașe și 
pe cele retrogradate să se des
fășoare ta cele mal bune oon- 
dlțlunl. Recordul celor 349 de 
cartonașe galbene din toamnă 
și cele 13 eliminări de pe teren 
trebuie să rămină de domeniul 
trecutului. Primii chemați (și 
datori, mal ales) să militeze cu 
perseverență pentru ca întrece
rea sportivă să fie pe măsura 
exigențelor sânt conducătorii de 
cluburi, antrenorii și, desigur, 
jucătorii.

fa toamnă s-a promis mult și 
s-a făcut mult prea puțin 
privința muncii de educație, 
demonstrat-o faptele de pe 
ren. Așteptăm ca ta sezonul 
primăvară angajamentele 
albă — fa sfirșit — acoperire !

Constantin ALEXE
A. TAVXTATATATA V\AZVs*.
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ETAPA A XVm-a (duminică 13
U.T. Arad 
înfrățirea Ord.
Rapid Arad
C.I.L. Sighet
C.S.M. Reșița
„U“ Cluj-Napoca— C.F.R. Tim.
U.M. Timișoara
Minerul Cavnic 
Someșul S. M.

ETAPA A XlX-a (duminicii 20 martie) 
Ind. sirmei C. T.
Gloria Reșița
Armătura Zalău 
Aurul Brad 
Metalurg. Cugir 
Strungul Arad 
Olimpia S. M. 
C.F.R. Tim.
F.C. Baia Mare

ETAPA
„U“ Cj-Nap.
C.I.L. Sighet
Strungul Arad
C.F.R. Tim.
Rapdd Arad 
Olimpia 6. M.

- Minerul Cavnic
C.S.M. Reșița 
înfrățirea Or.

ETAPA A
Aurul Brad
Metalurg. Cugir
Gloria Reșița
U.T. Arad
F.C. Baia Mare
U.M. Tim.
C.I.L. Sighet
Someșul S. M.
Armătura Zalău

ETAPA A XXII-a (duminică 10 aprilie)
Minerul Cavnic — Armătura Zalău
Ind. sirmei C. T. — Gloria Reșița

— U.M. Tim. 
— U.T Arad
— Someșul S.M. 
— Minerul Cavnic 
— C.LL. Sighet 
— C.S.M. Reșița
— înfrățirea Oradea
— Rapid Arad
— ..U- Cj.-Nap.

A XX-a (duminică 27
— Someșul S. M. 
— Aurul Brad 
— U.T. Arad
— Ind. sirmei C. T.
— Gloria Reșița 
— Armătura Zalău 
— F.C. Baia Mare 
— U.M. Tim.
— Metalurg. Cugir

XXI-a (duminică 3
— Strungul Arad 
— Olimpia S. M.
— C.F.R. Tim.
— înfrățirea Or. 
— Ind. sirmei C.
— „U“ Cj-Nap. 
— Rapid Arad
— Minerul Cavnic
— C.S.M. Reșița

(1—2)
(0-5) 
a—4) 
(O-2) 
(2—3) 
(1-1) 
fl—2) 
<1—3) 
(0-3) 

martie)
(0—1) 
(0—4) 
(1—3) 
(0-0) 
(0—2) 
(1—2)
(2-3) 
(0—0) 
(0—2) 

aprilie)
fi—1) 
(0—1) 
(O—2) 
a—o) 
(0-2) 
(O—2) 
(0-0) 
(0-6) 
(0—8)

T.

(0-1) 
a—2)



BRIEGEL: „CĂMĂTARU ĂSTA
„Intimități" din meciul de la Kaiserslautern

Ml A SCOS SUFLETUL

Eftimie IONESCU

seamă. 
Dedic
au lost 
sens și 
echipe:

Lung respinge balonul in fața lui Eilenfeldt. Una dintre ex
celentele intervenții ale portarului craiovean din prima repriză.

Ca să aveți o imagine mal 
completă despre jocul de la 
Kaiserslautern să pătrundem pu
țin în intimitatea lui. Intlmplări, 
mărturisiri, fapte de*  dinainte și 
de după întîlmrea de pe stadio
nul Betzenberg In cele ce ur
mează.
• Povestea noastră, în scurte 

episoade, începe în partida Uni
versitatea Craiova — C.S. Tirgo
viște. Exact din momentul acci
dentării Iul Irimescu. Din acel 
moment și pînă la Intrarea lui 
pe terenul din Kaiserslautern s-a 
dus o luptă contra-cronometru 
(da, ăsta-i cuvîntul !) pentru re
cuperarea masivului fotbalist cra
iovean. A intervenit, salvator sl 
priceput, medicul bucureștean FL 
Brătilă care, de joi, de dnd Iri
mescu a intrat în tratamentul 
său, și pînă miercuri, la ora 
meciului, l-a vindecat pe Irimes
cu. Una dintre arme : acupunc
tura • Irimescu nu era, din pă
cate, singurul jucător incert din 
lotul craiovean. Slcfănescu acuza 
si el dureri la piciorul drept du
pă meciul de cupă, dureri care 
se amplificaseră la terminarea 
antrenamentului de duminică de 
la Craiova. Tilihoi nu se afla 
nici el in plenitudinea forțelor, 
fiind abia pe cale de restabilire, 
iar Ticleanu nu jucase, după o- 
perație, decît un meci la „spe
ranțe*  • Cu două ore înaintea 
plecării de la hotelul „Dorint*.  
unde a locuit formația noastră, 
medicii V. Frînculescu și FL Bră
tilă au prezentat „verdictul**  : 
Irimescu sl Ștefănescu, utiliza
bili, Ticleanu — Ia nevoie. Tili
hoi — nerecomandabilă folosirea 
lui o „Statul major4* — comnus 
din antrenorii craioveni C. Oțet 
si N. Ivan, care a beneficiat șl 
de sfaturile și asistența cuplului 
de tehnicieni ai naționalei, M. 
Lucescu si M. Rădulescu — de
cide trecerea Iui Irimescu pe 
postul de fundaș central la mar
caj. o hotărîre curajoasă, dar 
riscantă • Ajungem la stadion... 
Energica galerie locală se antre
nează de zor. Tunete de aplauze 
la intrarea favoriților. „Combus
tibil*  are din belșug : s-a apro
vizionat de la tonetele în care 
principalul articol de vlnzare es
te berea... • Intră pe teren trei 
sportivi in treninguri albastre, 
galeria îi primește cu fluierături 
șl exclamații dezaprobatoare. 
Crede că sînt jucătorii Universi
tății. Erau însă arbitrii parti
dei, care au făcut o repriză de

„Încălzire" pe stadion. Ce ne
dreaptă .tribuna- lui Betzenberg 
Stadion ! Schoelers a figurat, in 
prima repnză 
printre... .diavolii 
fie lui, in această 
aproape Intr-un 
numai pentru una 
• Eriegel — la 

pnmul meci In care 
lui F.C.K. și al naționalei vest- 
germane marchează vlrful de 
atac advers ! Căraatara 11 .plim
bă- și se luptă cit poate cu 
plinea*  din fața lut In minu
tul 30, Bnegel tace primul semn 
de Înlocuire, după ce mai ieșise 
o dată din teren pentru a primi 
îngrijiri. O ruptură musculară 
insuficient vindecată a recidivat. 
In minutul 41, Brlegel părăsește 
terenul șchiopă tind. Va juca la 
Craiova ? Dacă au și el un doc
tor Brătilă... • In pauză, In ca
bina băieților noștri. Oțet are 
grijă să fie laconic. ,Nu vă pier
deți calmul ! Calificarea nu e 
pierdută. O lingură recomanda
re : linia noastră de mijloc să 
joace mai avansat, să-l solicite 
cu mai multe mingi pe Crișan 
șl Cămătaru care sint în exce
lentă dispoziție. (Și, Intr-adevăr, 
mijlocașii craioveni, în frunte cu 
Dumitru, au iucat 
Atît............................
De 
altă 
cea 
stă _ _______ _____ _
mereu la ai lui. Rostește la un 
moment dat: „Ai noștri se sting, 
românii vin tare. Cămătaru ăsta 
e foarte puternic. Mi-a scos su
fletul..." • Vine finalul jucat de 
o singură echipă, tribunele își 
apostrofează acum Idolii, T. Allofs 
e scos și la insistențele galeriei. 
Un 3—2 pentru gazde care le 
strecoară în suflete îndoieli și 
griji pentru meciul retur • Au
tocarul Universității este aplau
dat călduros de sutele de supor
teri locali • Joi dimineața, la 
hotel, președintele clubului, Udo 
Sepp, vine spre a ura drum bun 
echipei noastre : „Aveți acum 
prima șansă, dar șl noi sîntem 
gata să speculăm orice pas gre
șit al vostru4* * Finalul ..intimi
tăților*  noastre II face Ștefănes- 
cu : „Da, la Craiova, nu avem 
voie să greșim. Trebuie să jucăm 
cu exactitatea unui șaliist. Adică, 
nici o mutare greșită !**

mal cu 
roșii", 
parte, 
singur 
dintre
Cămătaru 1 E 

.buldozerul*

„ca la carte". 
! Acum liniște șl odihnă !)" 
la vestiare va reveni o 
Universitatea Craiova declt 

din prima repriză • Brlegel 
pe banca rezervelor. Strigă

ONATULUI
.M. Timișoara 
’.C. Baia Mare 
.T. Arad 
xmeșul S. M. 
urul Brad 
etalurg. Cugir 
.I.L. Sighet
(duminică 17 

U- Cj-Nap.
.M. Tim. 
Binerul Cavnic 
rmătura Zalău 
limpiia S. M. 
apdd Arad 
.S.M. Reșița 
trungul Arad 
.unul Br ad
(duminică 24
ap id Arad 
îfrățirea Or. 
limpia S. M. 
.S.M. Reșița 
.F.R. Tim. 
'etalurg. Cugir 
id. slrmei C. T. 
.1.1*.  Sighet 
I.C. Baia Mare

(0—2')
(1-D
(2—0)
(0—2)
(0—2)
(1—3)
(0—1)

aprilie)
(0—5) 
(1-2) 
(2-3) 
(1-3) 
(2-2)
(2-0)
(0—4)
(1-2)
(0—4)

aprilie)
(0—5) 
(0-3) 
(0—î) 
(0—2) 
(0-2)
(1—1)
(0-1) 
(0-1) 
(0-4)

V-n (luni 2 mal) 
loria Reșița 
omeșul S.M. 
tinerul Cavnic 
trungul Arad 
•M. Tim.
■LL. Sighet 
îtrățiirea Or.
•T. Arad

(0-3) 
(0—1) 
(1-3) 
a—o) 
(1-2) 
(2-0) 
(1—0) 
(1—1)

DE AICI SE REIA ÎNTRECEREA
ACASA DEPLASARE „ADEVĂR0

L S.C. BACAU 9 8 1 0 15- 2 17 1. SP. STUD. 8 4 2 2 9- 7 10 1. DINAMO +9 (+22)
2. Univ. Craiova 9 7 2 0 25- 3 14 2. Dinamo 9 18 0 8- 7 10 2. Sportul stud. 4-8 (+18)
1- Sportul stud. 9 7 2 0 19- 3 16 3. F.C. Argeș 9 3 2 4 12-14 8 3. F.C. Argeș 4-5 (+ 8)
4. Dinamo 8 7 1 0 2S- 5 15 4. Corvin uJ 8 15 2 5- 7 7 4 Univ. Craiova 4-3 (+18)
5. Jiul 9 < 3 • 15- 4 15 5. Steaua 9 2 3 4 11-14 7 5. Corvinul 4-3 (+13)
t Corvin ul 9 4 2 1 20- 5 14 6. Politehnica Iași 8 14 3 4- 7 6 6. Steaua 4-3 (+ 4)
7. F.C. Bii»r 9 C 2 1 24-12 14 7. Vniv. Craiova 8 2 15 6-10 5 7. S.C. Bacău 4-1 (+ 1)
f. A.S.A. Tg. M. 9 5 4 • 12- 2 14 X F.C. Olt 3 117 5-13 3 8. F.C. Olt 0 (+ 4)J. F.C. Olt 8 4 1 1 17- 5 13 9. C.S. Tirgoviște 9 0 3 6 6-18 3 9. Jiul 0 (- 6)ia. F.C. Argeș 8 4 1 1 14- 4 13 10. Jiul 8 0 3 5 2-17 3 10. Petrolul —1 (-11)ii. Petrolul 8 4 • 2 14- 7 12 11. Petrolul 9 117 5-25 3 11—13. Politehnica Iași —2 (- 3)

12. Steaua 8 S 2 1 14- 9 12 12. S.C. Bacău 6 8 0 2 6 9-21 2 F.C. Bihor —2 (- 3)
IX C.b. Tirgoviște 8 4 3 1 13- 4 11 IX Chimia 9 10 8 5-20 2 C.S. Tirgoviște —2 (- 3)
14. F.C.M. Brașov 9 5 1 3 15- 9 11 14. F.C.M. Brașov 8 14 7 5-21 2 14. A.S.A. Tg. Mureș —3 (- 7)15. Chimia 8 4 3 1 $- 4 11 IX F.C. Bihor 8 10 7 7-24 2 15. Chimia —3 (-10)14. „Poli- Timiș. 8 4 2 2 14- 5 14 16. A.S.A. Tg. M. 8 • 17 2-19 1 16. F.C.M. Brașov —5 (-10)17. Politehnica Iași 9 3 4 2 13-13 IC 17. F.C. Constanța 9 • 18 5-27 1 17. „Poli44 Timișoara —6 (-13)
ÎS. F.C. Constanța 8 2 3 3 11-11 1 IX ^Poli*  Timiș. 5 • 09 3-27 0 18. F.C. Constanța —8 (-22)

CELE 44 TITLURI CLASAMENTUL CLASAMENTELOR
Cele 44 de titluri 

ediția 1932—33. au fost obținute 
Iată clasamentul lor :

de campioană. Incepînd cu 
de 11 echipe.

1. Dinamo 10 titluri
2. Steaua 9
3. U.T.A. 6 
4—5. 
«—7.

va 3
8. F.

Ri pensia 
Petrolul

C. Argeș

Timișoara și Venus București 4 
Ploiești și Universitatea Craio-

_ . 2
9—11. Unirea Tricolor București, I. C. Oradea 

și Rapid București 1.
Deci scorul disputei „București — 

este favorabil formațiilor din Capitali
Provincie" 
cu 25—19.

Prin adiționarea punctelor obținute in edițiile 
de campionat in care au participat 
rile primului eșalon, clasamentul 
divizionare

L
2.
X
4.

663
620
564 .. _ _____ ___
Iași 485 p, 12 Sportul studențesc 462 p. 13. A.S.A. 
Tg. Mureș 448 p, IA F.C. Bihor 280 p, 15. Corvi- 
nul 229 p, 16. Chimia 176 p, 17. C.S. Tirgoviște 
156 p. 18. F.C--------

la întrece- 
actualelor 18

.A" se prezintă astfel :
Dinamo 1171 p.
Steaua 1137 p. 
Jiul 820 p.
Politehnica Timișoara 671 p. 5.

p, 6. Universitatea Craiova 656 p, 7. Petrolul
p, 8. S. C. Bacău 607 p. 9. F. C. Constanța 
p. 10. F.C.M. Brașov 559 p, 11. Politehnica

F. C. Argeș

O't 122 p.

DINU CONDUCE AUTORITAR
In clasamentul prezențelor

longevității spor- 
sint trecu ti
mai multe 
pe prima 

a tării, are

Ju- 
me- 
sce-
ur-

Clasamentul 
tive. In care 
cătorii cu cele 
chiri susținute 
nă fotbalistică
mătoarea configurate :

Dinu 443 de prezente.
Dobrin 407,
Vigu 404,
Antonescu 400. Dembrovschi 

386, Ha j nai 381, O. Ionescu 377,

D. GtORGESCU - LIDERUL
GOICHHIIIGII ABSOLUȚI

Lider autoritar al golgeteri
lor absoluți ai Diviziei „A“ 
este in continuare D. Georges
cu cu 219 goluri, urmat de 
Oblemenco 170, Dumitrache 167 
(în această primăvară, hune- 
doreanul are posibilitatea de a 
urca pe treapta 
160, Ozon 157, 
Gh. Constantin 
146, M. Dridea 
Vaczi 125. N. 
Sandu 117, Ene 
nea 115, Bodola 114.
111, Dembrovschi 108, I. Iones
cu 107. Ene I 103, Baratki și 
Broșovschi 100 etc.

Cine vine din urmă ? Mul- 
țescu 90, Kun II 87. O. Iones
cu 81, Cămătaru 77, Anghel 
73, Nedelcu 71, Cîmpeanu II 
67, Cîrțu 60, Dinu, Romilă, 
Augustin, Gîngu 53. B616ni 50.

a doua), Adam 
Iordănescu 156, 

149, Radu II 
142, Dobay 130, 
Naghi 118, M. 
II 116. FI. Voi- 

Dobrin

Dumitru 369. Lspir 368. Ștefâ- 
nescu 367. Lucescu 360. Adam 
354, Dumitrache 348. Vișan 345. 
Domide 342. Boldni 341. Sl- 
mionaș 340, Ivan II 335, N. 
Râducanu 329. R. Cîmpeanu 
328. Lereter și Catargiu 327. 
Cberan 326. Deleanu 325. Mul- 
țescu 323. Sameș 321. Anca. Bi- 
rău si Cazan 319. Iordănescu 
317. I. Jenei 315. Broșovschi si 
Anghelini 314. Pescaru 311, M. 
Constantinescu si Ciupitu 307. 
L. Sătmăreanu 306. Tănăsescu 
305, Beldeanu 303. Bădin 301, 
N. Naghi 300 etc.

In sezonul de primăvară, ur
mătorii jucători pot atinge „co
ta 300“ : D. Georgescu 299. Ro
milă II 295. M. Sandu și I. 
Constantinescu 294. Iar în 
cursul acestui an. avînd, bine
înțeles, două sezoane la activ, 
primăvară — toamnă, ar putea 
Intra în grupul cu prefixul 3 : 
Șerbănoiu 275. Chihaia 274. An
ghel și Donose 269. Păltini- 
șan 263.

CAMPIONATUL
DE SPERANȚE

Campionatul echipelor de spe- 
incheiat prima sa

/ 
ranțe și-a__ ____ .
parte odată cu partida I’ni- 
versitatea Craiova — C. S. Tir- 
goviște, din cadrul etapei a 
17-a. programată la 20 februa
rie. A fost de fapt derby-ul 
întrecerii, deoarece s-au aflat 
fată in fată primele două cla
sate. A câștigat Universitatea, 
la limită, cu 1—0. detașindu-se 
la două puncte in fruntea cla
samentului, care are acum ur
mătoarea configurație :

X UNIV. CV. 17 12 2 3 49-18 26
2. C.S. T.-viște 17 10 4 3 41-15 24
3. F.C. Bihor 17 9 4 4 33-27 22
4. F.C. Argeș 17 8 5 4 28-12 21
5. F.CJH. Bv. 17 10 1 6 38-24 21
6. Ccrvinul 17 10 0 7 24-15 20
7. F.C. C.-ța 17 9 1 7 37-31 19

-8. Jiul 17 7 5 5 27-24 19
9. S.C. Bacău 17 8 1 8 26-24 17

10. Sportul stud. 17 7 3 7 26-27 17
11. Petrolul 17 7 2 8 37-28 16
12. „Puli“ Timiș. 17 6 3 8 23-26 15
IX A.S.A. Tg. M. 17 7 • 10 24-31 14
14. Steaua 17 7 0 10 23-33 14
15. Politeh. Iași 17 6 2 9 23-37 14
16. Chimia 17 4 2 11 20-44 10
17. F.C. Olt 17 5 1 12 25-63 18
18. Dihamo 17 2 3 12 14-39 1

Șl SPECTATORII SINT START
reiau întrecereaOdată cu startul returului Diviziei

și spectatorii, aceștia fiind angajați în două pasionante dispu
te : „Trofeul Petschovschi“ și clasamentul orașelor.
• Situația in 

schovschi“ 
ziarul nostru celui mai 
public), după 17 etape, 
zintă astfel :

.Trofeul Pet- 
(decernat anual de 

sportiv 
se pre-

DIVIZIEI „B“, EDIȚIA 1982-1983 SERiAAin-a
— Strungul Arad 
— Olimpia S. M. 
— Aurul Brad
— ,,U“_Cluj-Napoca
— C.F.R. Timișoara

A XXVII-a (duminică 15
— Olimpia S. M. 
— Ind. sirmei C. T. 
— Minerul Cavnic 
— Rapid Arad 
— F.C. Baia Mare 
— U.T. Arad
— Metalurg. Cugir 
— Gloria Reșița

Rapid Arad 
Gloria Reșița 
Someșul S. M.
Minerul Cavnic
U.T. Arad
ETAPA

C.F.R. Tim. 
,.U“ Cj.-Nap.
C.S.M. Reșița 
Armătura Zalău 
Aurul Brad 
C.IJL. Sighet 
Strungul Arad 
Someșul S. M. _____ _
înfrățirea Oradea — U.M. Tim.
ETAPA A XXVin-a (duminică
Ind. sirmei C. T. — înfrățirea Or. 
Rapid Arad
Gloria Reșița
U.M. Tim. _________
,,U“ Cluj-Napoca — Strungul Arad 
F.C. Baia Mare -------- ---- "
U.T. Arad ___________
Metalurg. Cugir — C.F.R. Tim. 
Olimpia S. M.

22

— Minerul Cavnic
— Armătura Zalău
— Someșul S. M.

— C.S.M. Reșița
— Aurul Brad

— C.I.L. Sighet
ETAPA A XXIX-a (duminică

Aurul Brad
Minerul Cavnic
Metalurg. Cugir
C.S.M. Reșița
F.C. Baia Mare 
Strungul Arad 
Someșul S. M.
U.M. Timișoara
C.I.L. Sighet
ETAPA

29
— Olimpia S. M.
— Gloria Reșița
— „U“ Cj-Nap.
— Rapid Arad
— C.F.R. Titm.
— Armătura Zalău 
— Ind. slrmei C. T.
— U.T. Arad
— înfrățirea Oradea

A XXX-a (duminică 5

(1—1) 
(0—2) 
(0—1) 
(0—2) 
(2—0)
mai)
(0—3)
(0—1)
(0-8) 
(O-2) 
(0-4) 
(0-7) 
(0—2) 
(0-1) 
(1-D 

l mai)
(3-0) 
(0—2) 
(1-4) 
(1—1) 
(1-3) 
(0—1) 
(1-1) 
(1-3) 
(1-4) 
mai)
(0—2) 
(1-3) 
(0—2) 
(O—5) 
(0-1) 
(0—1)
(0—3) 
(0-5) 
(0—2)

Gloria Reșița — Strungul Arad 
,,U“ Cluj-Napoca — Aurul Brad 
ETAPA A XXXI-a
Strungul Arad 
Armătura Zalău 
Olimpia S. M.
Aurul Brad 
Minerul Cavnic 
C.S.M. Reșița 
C.F.R. Tim. 
Metalurg. Cugir 
F.C. Baia Mare
ETAPA A XXXn-a
Gloria Reșița 
Aurul Brad 
C.I.L. Sighet 
Someșul S. M.
„U*  Cj.-Nap 
Rapid Arad 
Ind. slrmei C. 
U.M. Tim. 
U.T. Arad

T.

12

iunie)
Uu Cluj-Napoca (1-8) Armătura Zalău — C.LL. Sighet (0—5)
t (duminică 8 mai) C.F.R. Tint. 

înfrățirea Or.
— C.S.M. Reșița
— Minerul Cavnic

(1—3)
(0—3)

.S.M. Reșița (0-2) U.T. Arad — Someșul S. M. (0-1)
rmătura Zalău (1—1) Olimpia S. M. — U.M. Tim. d—2)
id. sirmei C. T. (0-3) ind. sirmei C.T. — Metalurg. Cugir. (0-2)
ietaHurg. Cugir (2-2) Rapid Arad — F.C. Baia Mare (0—5)

(duminică
— U.M. Tim.
— Ind. sirmei C. T.
— „U- Cj.-Nap.
— Gloria Reșița
— U.T. Arad
— C.I.L. Sighet
— înfrățirea Or.
— Rapid Arad
— Someșul S. M.

(duminică
— înfrățirea Or.
— Metalurg. Cugir 
— C.F.R. Tim.
— Strungul Arad
— Armătura Zalău
— Olimpia S. M.
— Minerul Cavnic
— F.C. Baia Mare
— C.S.M. Reșița

ETAPA A XXXIII-a (duminică

19

26
Someșul S.M. — C.F.R. Tim. 
înfrățirea Oradea — Rapid Arad 
U.M. Tim. •- — Gloria Reșița 
Metalurg. Cugir — F.C. Baia Mare 
strungul Arad — Minerul Cavnic 
,,U*  Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet 
Armătura Zalău — U.T. Arad 
C.S.M. Reșița - - -
Ind. sirmei C. T. — O'limpiia S. M.
ETAPA A XXXIV-a (miercuri 
Gloria Reșița 
U.T. Arad 
C.I.L. Sighet 
Minerul Cavnic 
Aurul Brad 
Olimpia S. M.
F.C. Baia Mare 
Rapid Arad 
C.F.R. Tim.

între pa rant;

— Aurul Brad

29
— „U“ Cj-Naip.
— Metalurg. Cugir
— Someșul S. M.
— U.M. Tim.
— Armătura Zalău
— C.S.M. Reșița
— înfrățirea Or.
— Ind. slrmei C. T.
— Strungul Arad

323 — rezultatei: dm

(2—« 
(0-0) 

iunie)
(0-2)
(0-h
(0—3)
(0—3) 
(0—2) 
(0—3) 
(0—2) 
(0—3) 
(1-1) 

iunie)
0—1)
O—0)
(0—1)
0—2)
(0-2)
0-2) 
(0—1) 
(0—6) 
0-D 

iunie)
O—t) 
0—4) 
0—3) 
(0—2) 
(0-2) 
0—0) 
(0—6) 
(0-1) 
0-2) 

iunie)
(0-5)
((M)
(0-5)
O—2) 
(O-l) 
0-3) 
(2—0) 
(0-1) 
(0—1:)
tur..

1. Scornicești 10 ;
2—3. Constanta si

9.50 ;
4—5. Craiova si Tg. Mureș 

9,44 ; 6—7. Bacău si Hunedoa
ra 9,33 ; 8—9. Petroșani și O- 
radea 9,22 ; 10. București 9,20 ; 
11. Rm. Vilcea 9,12 ; 12—15.
Iași, Pitești. Timișoara și Tîr- 
goviște 9,00 ; 16. Brașov 8.66.

Ploiești

• Configurația la zi a cla
samentului orașelor, alcătuit pe 
baza mediei de spectatori, este 
următoarea :

1.
2.
3.
4.

Ploiești 21 400 ;
Craiova 19 900 ; 
Pitești 15 300 ;
Oradea 15 200 ; 5. Constan

ta 13 700 ; 6. Timișoara 13 500 ;
7. București 11 600 ; 8—9. Bra
șov și Tirgoviște 11500 ; 10.
Rm. Vilcea 10 400 ; 11. Iași
9 800 ; 12. Hunedoara 9 200 ; 13. 
Bacău 8 600 ; 14. Tg. Mureș
8 000 ; 15. Petroșani 7 600 ; 16. 
Scornicești 2 800.

GOLGETERII ACTUALEI
Clasamentul golgeterilor ac

tualei ediții este următorul :
13 GOLURI : Grosu (3 din 

11 m).
11 GOLURI : Nemțeanu (5 

din
9
8

gu
F. C. Constanța (5 din 11 m)

11 m).
GOLURI : Simaeiu. Kun II, 
GOLURI : M. Sandu. Gîn- 
(3 din 11 m), Petcu —

7 GOLURI :
taru. Balint,

EDIJII
Augustin^ Cămă- 
Soșu, FL Gri-

gore.
6 GOLURI : 

m), Andone (1 
peanu (1 din 
(1 din 11 m).

5 GOLURI : 
peliță, Biro I. 
din 11 m), Cîrțu (1 din 11 m)

Balacj 
din 11 
11 m).

(1 din 11 
m), Cîm- 
Radu H

Iordache, Pre-
D. Georgescu (1

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• AMINAREA JOCULUI F. C. 

CONSTANȚA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA. F.R.F. a hotărît, 
la cererea clubului Universitatea
Craiova, determinată de nume- 
i oasele accidentări înregistrate 
după jocul de la Kaiserslautern, 
animarea meciului F.C. Constan
ța — Universitatea Craiova, din 
etapa a 18-a a Diviziei „A*.  
Partidă se va juca la o dată ce 
va fi anunțată ulterior.

• 1N ȘEDINȚA de joi seara-, 
Comisia de disciplină a F.R.F. 
l-a suspendat pe o etapă pe 
Zahiu (F. C. Constanța), care a 
ripostat la un fault de joc făcut 
asupra lui în meciul de cupă cu 
F.C. Argeș.
• SUSPENDAT două etape du

pă meciul Minerul Moldova 
Nouă — S.C. Bacău, din „16“- 
imile Cupei 
nu va juca

F.

Minerul
. Bacău, din „

României, Antohl 
astăzi, el urmînd

să-și ispășească a doua etapă de 
suspendare (prima a fost efectu
ată în partida de Cupă cu Spor
tul studențesc).
• MÎINE, PROGRESUL-VUL-

CAN — MECANICA 
STEAUA. Partida amicală 
lor două divizionare „B"' 
disputa milne, de la ora __ _.
stadionul din str. dr. Staicovid.

• PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI. Marți 8 martlet 
la ora 16,30, in sala I.S.B. din 
str. Berzei, va avea loc plenara 
antrenorilor echipelor de fotbal 
de toate categoriile din Capitală 
și sectorul agricol Ilfov, la care 
sînt invitați și reprezentanții sec
țiilor de fotbal cu echipe partici
pante la campionatele munici
pale. Cu acest prilej, antrenorul 
Constantin Teașcă va susține 
cea de a doua parte a referatului 
său despre concepția de îoc.

FINA 
a ce- 
se va 
11. pe



IN CONCORDANU La ordinea siîel

• interes major pentru liitearclc campionate europene 
© șcicie de brigăzi la întrecerea de la GoteBora • A.: tost 

confirmate viitoarele exerciții imp se pentru
perioada 1935->{«83

Interviu cu MARIA SIMIONESCU, vicepreședintă
a Comitetului tehnic al F. I. G

■' Recent, la GBteborg, In Sue
dia, acolo unde la începutul
lunii mai se vor desfășura
tămpionatcle europene femini
ne de gimnastică, a avut loo 
ședința Comitetului tehnic fe
minin al Federației internațio
nale, care a dezbătut atit pro
bleme legate de apropiata con- 
frntare europeană, cît și aspecte 
ale dezvoltării viitoare, în per
spectiva viitorului cielu olim
pie, a gimnasticii internaționa
le. Profesoara MARIA SIMIO
NESCU, antrenoare federală, 
vicepreședintă a Comitetului 
tehnic feminin al F.LG., a avut 
amabilitatea să ne răspundă la 
citeva întrebări pe 
dezbaterilor ședinței 
teborg.

— Din cîte știm, 
de zi a ședinței s-a aflat o 
gamă variată de probleme ale 
gimnasticii, vizînd atit structu
ra organizatorică a concursuri
lor viitoare, cit șl conținutul 
valoric al'exercițiilor.

— într-adevăr, timp de șase 
zile Comitetul tehnic feminin 
al F.I.G. a discutat și hotărit 
tn probleme de mare Însemnă
tate pentru dezvoltarea viitoare 
a gimnasticii. Cînd spun a- 
ceasta mă refer, In primul 
rlnd, la orientarea conținutului 
exercițiilor impuse pentru vi
itorul ciclu olimpic, in care au 
fost admise elemente șl miș
cări mult mai complicate ca 
pînă acum. Șl pentru a fi și 
mai convingătoare, vă voi da 
un singur exemplu : dacă acum 
câțiva ani elementul Tsukahara 
era socotit o noutate, astăzi 
comitetul nostru a hotărit ca 
această mișcare să fie inclusă 
în exercițiul impus la sol 1 Pe 
aceeași linie, au fost adoptate 
și alte măsuri care au un sin
gur scop : codul de punctaj și 
regulamentele noastre să fie 
în permanentă concordanță cu 
progresul rapid al gimnasticii.

— Chiar dacă nu vom intra 
în detalii in legătură eu viitoa
rele exerciții impuse, vă ru
găm să ne s 
anume au fost 
form procedurii 
uzuale...

— în ședința 
borg, Comitetul 
al F.I.C a dezbătut șl a adop
tat viitoarele exerciții impuse, 
pentru perioada 1985 
care au fost elaborate astfel

marginea 
de la G6-

pe ordinea

spuneți de cine 
t elaborate, con- 

tradiționale și
sa de la GCte- 
tehnie feminin

1988,

ADMINISTRAȚIA K STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

71

40

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 4 MARTIE 1983 
Extragerea I : 2 59 61 68 

31 12 48 28
Extragerea a H-a : 27 79 

39 32 47 90 58 41.
FOND TOTAL DE CIȘTIGUBI : 

1.194.825 lei, din care 231.450 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1.

CIȘTIGUBILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN t MARTIE 

1983
Cat. 1 (13 rezultate): 1 varian

tă 25% — autoturism „Dada 1300*  
(70.00 lei) ; cat a 2-1 (12 rezulta
te) 17 variante 25% a 10.171 lei ; 
cat. a 3-a (11 rezultate) 4 varian
te 100% a 6.212 lei șl 151 variante 
25% a 1.553 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 74.083 
lei.

Jucind o variantă combinată 
de 7 triple șl 6 soliști, partici
pantul AUREL GIGICA din com. 
Solcea-Suceava, a ciștlgat un au
toturism .Dada 1300*  șl o sultă 
de clștigurl la categoriile 1 șl S.
• ParticLpanțll care doresc să 

asiste la desfășurarea tragerii ex
traordinare Pronoexpres de inli
ne. 6 martie 1083, slnt invitați 
ta ora 15.30 in sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Sta toovi ci nr. 42 ; numerele 
dștigătoara vor II anunțate la 
radio și televiziune ki cursul se
rii • Se reamintește că astăzi 
este ultima zi de depunere a bu
letinelor pentru concursul Pro
nosport de mltne, care cuprinde 
meciuri deosebit de interesante 
din campionatele divizionare A și 
B ale Italiei.

Sportul

pentru paralele — Maria Si
mionescu, birnă — Jackie Fie 
(S.U.A.), sol — Ludmila Turiș- 
ceva (U.R.S.S.). în ce privește 
săritura, ea a fost stabilită, In 
unanimitate, de Comitetul teh
nic.

— Ce ne puteți spune despre 
viitoarea ediție a campionate
lor europene 7

— Din discuțiile cu colegele 
mele, mi-am dat seama că In 
toate țările se manifestă un 
interes major pentru apropiata 
Întrecere continentală a celor 
mai bune gimnaste și este de 
înțeles acest lucru dacă avem 
In vedere că ea precede alte 
două mari competiții de tradi
ție : Campionatele mondiale 
(de la Budapesta, din octom
brie) și Jocurile Olimpice din 
1984. La Comitetul de organi
zare figurează 23 de țări în
scrise, cu 69 de sportive, con
firmările definitive urmlnd a fl 
făcute pînă la data de 15 a- 
prilie, pe pozițiile trase la sorți 
In luna martie, la ședința Co
mitetului executiv al F.I.G., ca
re va avea loc in Elveția. După 
cum se știe, gimnastele parti
cipante vor evolua tn cadrai a 
două serii, alcătuite prin tra
gere la sorți. Sala Scandina- 
vium din Goleborg, care va 
găzdui competiția, este foarte 
frumoasă, are o capacitate de 
13 000 de locuri și in ea se 
organizează, In mod curent, 
concursuri și spectacole de ho
chei și patinaj, precum și alte 
mari competiții internaționale 
„indoor".

— Cum au fost repartizate 
membrele Comitetului tehnic, 
ea șefe de brigăzi, pe cele pa
tru probe ale eelor două zile 
de concurs 7

— Trebuie să precizez că șl 
în această repartizare s-a ape
lat la sorți, caie au stabilit ur
mătoarele. In concursul gene
ral : sărituri — Jaroslava Matlo- 
chova (Cehoslovacia) ; para
lele — Ulla Berg (Suedia) ; 
birnă — Jackie Fie (S.U.A.) ; 
sol — Maria Simionescu. Iată 
ți șefele de biigadă pentru fi
nalele pe aparate : sărituri — 
Maria Simionescu și Jaroslava 
Matlochova ; paralele — Ulla 
Berg și Jackie Fie ; birnă — 
Ludmila Turișceva și Jaroslava 
Matlochova ; sol 
mioneseu și 
ceva.

— Deci, din 
organizatoric 
pus la punct, 
cele mai bune 
Europa să-și desăvîrșească pre
gătirea si să ofere in zilele de 
7 și 8 mai un spectacol sportiv 
de cea mai bună calitate.

— Desigur, în linii mari to
tul este stabilit, in seama Co
mitetului de organizare de la 
Gdteborg mai rămlnind citeva 
probleme secundare, de mai 
mică importanță. Cu toții nu
trim speranța că gimnastele 
de cea mal ridicată valoare de 
pe continentul nostru, printre 
care se numără. firește, și 
sportivele noastre, se vor pre
zenta la viitoarele campionate 
europene la nivelul dorit de 
toți specialiștii gimnasticii.

Maria Sl- 
Ludmila Turiș-

punct de vedere 
totul pare a fl 

Rămine acum ea 
gimnaste din

Constantin MACOVE1

DE CE SI-AU ÎNCETINIT VITEZA
TINERII NOȘTRI

9
PATINATORI?

1982 a
patinaj 
concu- 

numărat

la ediția din 
Prietenia" la 
âțiva dintre 
români s-au 
animatori (Zsolt Zaka-
ocupat locul 2 la 3 000 
la 1500 Și 5 000 m. Si-

Dacă 
„Cupei 
viteză 
renții 
printre 
rias a 
m și 8 
mona Todoruț — 4 la 3 000 m, 
iar Mihaela Timiș și Emeric 
Mikloș au sosit in primii 10 la 
1—2 probe), la întrecerile des
fășurate recent pe pista arti
ficială de la Budapesta, nici u- 
nul dintre cei 10 reprezentanți 
ai țării noastre n-a reușit să 
se claseze In primele 10 locuri 
la cele 4 probe feminine și S 
masculine care au figurat în 
program.

Prin urmare, obiectivul pro
pus pentru această Importantă 
competiție rezervată tinerelor 
speranțe olimpice — și anume 
ca alergătorii noștri să urce pe 
podium la 1—2 probe — A 
FOST RATAT. In vederea în
deplinirii acestui ambițios pro
iect, toți componenții lotului 
de junioare șl juniori au efec
tuat stagii de pregătire pe 
gheață artificială in Ungaria, 
Polonia, R. F. Germania șl 
Italia, majoritatea selecțlona- 
bililor Inregistrlnd un evi
dent progres, materializat în 
recorduri republicane. Dar, 
relntorșl acasă pentru a se »- 
linia la startul campionatelor 
naționale, al „Cupei Româ
niei" și celorlalte competiții 
ale actualului sezon, el — ca 
dealtfel toți patinatorii — au 
foet nevoifl să continue antre
namentele pe... uscat, in aș
teptarea Înghețului.

Vremea nu a ținut In aceas
tă iarnă cu patinatorii de vi
teză, concursurile lor aminîn- 
du-se de la o săptămînă la 
alta, iar în final, ele au fost 
reprogramate pentru... viitorul 
sezon. „Nn vreau să justific 
evoluția tinerilor vilezișii, ne-a 
spus cu amărăciune prof. Mi
hai Timiș, antrenorul princi
pal al lotiilui reprezentativ de 
juniori și junioare, dar pe pis
ta artificială de la Budapesta 
ne-au luat-o înainte la „Cupa 
Prietenia" adversarii care au 
avut posibilitatea să-și țină 
campionatele. Atita vreme eit 
patinatorii se vor afla la dis-

cretia capriciilor naturii nu mă 
sfiesc să arăt că eventualele 
noastre succese vor fi doar de 
moment si nu vor face altceva 
decit să »m:ne abordarea fron
tală a problemelor cu care se 
confruntă acest sport, de la 
care se dorește puucle la Olim- • 
piada de la Sarajevo. întot
deauna am avut convingerea 
că pentru un progres real nu 
este suficient să te pregătești 
temeinic pe uscat, ci trebuie, 
mai ales, să exersezi, fără în
trerupere, pe pistele de gheață. 
Numai parcurgind aceste două 
etape se formează drumul as
cendent al 
că nu spun 
sist nutrind 
lua măsuri 
nească energiile în vederea

peri'ormerilor. Știu 
o noutate, dar 
speranța că se 
de natură să

in- 
vor 
ur- 

_ va
lorificării resurselor 6X1816016“.

Ce trebuie înțeles, de fapt, 
prin identificarea și valorifi
carea resurselor existente 7 Nu 
mal este un secret pentru ni
meni că, an de an, patinatorii 
de toate categoriile, aparținînd 
cluburilor de performanță, e- 
fectuează costisitoare turnee' 
de pregătire peste hotare, 
care, din păcate, n-au avut 
darul să producă revirimentul 
mult așteptat. După părerea 
noastră, acum au apărut pre
mise favorabile creării unul 
cadru în care programul de 
perfecționare a seniorilor și 
juniorilor să se poată derula 
in țară. sub ochii tuturor fac
torilor de răspundere, cu fon
duri substanțial'reduse : sin- 
tem informați că organele lo
cale din Miercurea Ciue stu
diază posibilitatea racordării 
— prin valorificarea resurse
lor proprii — a pistei de di
mensiuni olimpice (betonată 
șl cu vestiare) Ia sursa de 
gheață artificială a eelor trei 
noi compresoare care se vor 
monta aici, in acest an. O ini
țiativă extrem de lăudabilă. 
Realizarea acestei baze 
tive de iarnă, care ar 
deveni rentabilă in scurt 
trebuie susținută concret 
de federația de specialitate, 
cît și de toți cei care doresc 
un progres rapid și real al pa
tinatorilor de viteză.

Troian lOANiȚESCU

spor- 
putea 
timp, 

atit

Vremea promisiunilor a trecut

LA RAPID S-AU LUAT (Șl SE VOR LUA,) 
MĂSURI PENTRU CA JOCURILE SPORTIVE 

SĂ REDEVINĂ MÎNDRIA CLUBULUI
De vorbă cu vicepreședintele H. Tursugian, aflat de 25 de ani,

ca jucător și apoi antrenor de baschet, In Giulești

Va..lt — In anul 1958 — la duhul sportiv Rapid, al muncitorilor fe
roviari, do la alt duh muncitoresc, Metalul „23 August*,  Halgazun Tun- 
sug Ion a jucat timp de 15 ani in echipa de baschet, iar din anul 1973 
a devenit antrenor al formației rapidiste, clasată, de regulâ, printre 
fruntașele Diviziei „A*.  Se poate spune, ded, câ actualul vicepreședinte 
al clubului Rapid, avind in directă responsabilitate jocurile sportive, 
cl-a trăit viața sportivă purtind culorile alb-vișlnii, cunoscind „pe viu*  
lunga perioadă de glorie a sportului rapidist, clnd voleibaliștii și 
handbalistele cucereau C.C.E. șl campionatele țării, cind baschetbalis
tele șl voleibalistele ciștigau ani tn șir titlurile de cele mai bune 
echipe ale României, iar loturile reprezentative aveau pepiniere bogate 
In secțiile clubului feroviar.

— Din păcate, insă, stimate 
Halgazun Tursugian, vremurile 
bune ale clubului, in condu
cerea căruia vă aflați acum, 
au trecut de mult. Au rămas 
in Divizia „A“ doar poloiștii 
gi baschetbalist!! — si unii si 
alții printre fruntași, precum 
Si rngbyștil și baschetbalistele 
— acestea aflate. Insă, in pra
gul retrogradării ; celelalte e- 
chipe joacă In Divizia .,B“. Ti- 
nind seama că ați fost mar
tor si la bune $1 la rele, pre
cum si de responsabilitatea pe 
care o aveți in cadrul clu
bului Rapid, credem că sînteți 
cel mai în măsură să apre
ciat) cauzele căderii valorice a 
jocurilor sportive si, mai cu 
seamă, să ne spuneți ce se 
întreprinde pentru redresarea 
lor. Mai întîl, cum s-a ajuns 
la deplorabila situație actuală 7

— Voi puncta cîteva motive 
care au persistat de-a lungul 
anilor si anume : desconside-

rarea lucrului în perspectivă 
si recurgerea la elemente tre
cute de zenit în domeniul spor
tului de performanță, selecția 
nesatisfăcătoare a jucătorilor 
tineri, volumul redus de mun
că la antrenamente, comodita
tea în pregătire, lipsa de con
tinuitate în îndrumarea sl oo- 
ordonarea secțiilor de către 
sectorul jocuri sportive al clu
bului. Pentru exemplificarea 
unuia din punctele enumerate, 
voi aminti de cazul secției de 
baschet. în vremea clnd func
ția de antrenoare la junioare 
era deținută de maestra eme
rită Eva Ferencz, echipa se cla
sa printre fruntașele campio
natului respectiv, iar formația 
de senioare avea în compo
nentă baschetbaliste provenite 
din „pepinieră" proprie. Din 
păcate, odată cu plecarea Evei 
Ferencz echipa de junioare a 
mai trăit doar pe hîrtie. an
trenorii care i-au urmat înca- 
sindu-si remunerația fără a

munci șl fără a fl trași la 
răspundere.

— Desigur, este trist că s-a 
petrecut astfel, dar avem con
vingerea că treburile s-au mai 
schimbat in ultima vreme, că 
s-au luat unele măsuri si oă 
altele vor fi luate in conti
nuare. Puteți menționa, citsva 
dintre ele 7

— Au fost Înlocuit! unii an
trenori. De exemplu, la volei 
masculin Mihai Chezan (plecat 
la Rm. Vîlcea) a fost schim
bat cu Constantin Șoacă. Aces
ta a venit cu o generație de 
tineri sl talentat! voleibaliști 
selecționați si instrulti de el 
la Liceul industrial C.F.R. nr. 
12. din cartierul Giulești ; tot 
la volei, dar feminin, după 
Davila Plocon, Nicolae Humă 
a organizat mal bine lecțiile 
de pregătire, a întărit disci
plina si echipa a 
meciuri i dar era 
pentru a se mai 
de retrogradare.
prin retragerea lui loan Teo- 
dorescu. la cîrma formației di
vizionare „A“ a venit antre
norul Vaslle Constantin, care 
are In lotul respectiv majori
tatea jucătorilor ridicați de el 
din secția de juniori a Liceului 
industrial nr. 11. Intr-un mod 
asemănător vom proceda si la 
celelalte secții ale clubului nos
tru. In ideea împrospătării ca
drelor de antrenori cu elemen
te legate de club si devotate 
creșterii juniorilor. In acest

ctstigat sase 
prea tirzlu 

putea salva 
La rugby.

Boap, jucătorii de baschet Du
mitru Vintilă și Mihai Țurea- 
nu vor fi .recomandați pentru 
a urma cursuri de antrenori, 
după care vor deveni ceea ce 
nu au vrut să fie alții, vo- 
niți din afară. Tot în scopul 
Îmbunătățirii procesului do 
pregătire și. totodată, ca sti
mulare a juniorilor cu reale 
perspective, în vacanta de iar
nă un număr de 80 de ju
niori și junioare au particinat 
la o tabără de pregătire, la 
Dîmbul 
mișulul, 
scrierea 
junioare 
petițiile 
tegoriilor de vîrstă respective.

— Apreciem aceste măsuri 
dar credem că si dumneavoas
tră le considerați doar un în
ceput in redresarea jocurilor 
sportive Ia clubul Rapid. De 
aceea, vă 
aveți pe 
contextul 
acum ?

— Urmărim 
bazei materiale, 
nivelul solicitat 
sportul de înaltă performantă, 
se alcătuiesc noi planuri de 
măsuri pe secții in care sînt 
cuprinse acțiuni de depistare 
a elementelor de certă valoare 
sl perspectivă. în scopul întă
ririi divizionarelor „A" si 
pentru ca acestea să revină 
printre fruntașele campionate
lor tării, așa cum au fost 
cindva. Clubul nostru este ho
tărit să creeze toate condițiile 
organizatorice si materiale pen
tru ca jocurile sportive să re
intre în circuitul marilor per
formere și are, pentru aceas
ta. ca șl pînă acum, sprijinul 
Ministerului Transporturilor si 
Telecomunicațiilor si al Re
gionalei C.F.R. București.

— O ultimă Întrebare : acti
vitatea dumneavoastră de a- 
cum, ca vicepreședinte, este — 
cumva — ambiționată si de cei 
25 de ani trăiți în familia clu
bului Rapid, ca jucător și a- 
pol antrenor de baschet, ded 
ca practicant al unui joe 
sportiv 7

— Dumneavoastră ce cre
deți 7

Dumitru STANCULESCU

Morii, pe Valea Ti
st s-a procedat la în- 
echipelor de juniori, 

si de tineret în com- 
oficiale, potrivit ca-

Si întrebăm : ce mai 
agenda de lucru in 
celor discutate pînă

îmbunătățirea 
ridicarea el la 
actualmente de



Bogat program baschetbalistic In sala Floreasca

IN ETERNUL DERBY STEAUA - DINAMO, SCORUL: 54-54
...dar numai pînă astă-seară, cînd se dispută al 109-lea meci
Un bogat si interesant pro

gram atrage pe amatorii de 
baschet astăzi, ln sala Flo
reasca : trei meciuri din gru
pa valorică 1—6 a campiona
tului național feminin (prin
tre care disputa dintre Voința 
ți Olimpia, ocupantele locu
rilor 2 ți 3 ln clasament), 
dar mai ales tradiționalul der
by masculin Steaua — Dinamo, 
adică partida dintre echipele 
care din anul 1953 îșj dispută 
titlu] de campioană a Româ
niei. De atunci si pînă acum. 
Dinamo a cucerit 16 titluri.

PROGRAMUL JOCURILOR

sîmbAtA
GRUPA 1-^6

c.s.u.

BUCUREȘTI: «ala Floreas
ca, de la ora 14 : „U" CLUJ- 
NAPOCA — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA (fem. ; ta 
meciurile precedente : 5—0) ; 
SPORTUL STUDENȚESC — 
CRIȘUL (fem. ; 4—1) ; STEA
UA — DINAMO (mase. ; 2—1); 
VOINȚA — OLIMPIA (fem. : 
3—2) sala Rapid, ora 15 : ra
pid — l.C.E.D. (mase. ; J—T,.

constanța :
FARUL - -------- --------

(mase. ; 2—1)
GRUPA 7—12
BAIA MARE :
IMUAS — SP. STUDENȚESC 

BUC. (mase. ; 4—1)
ORADEA :

DINAMO — C.S.U. BRAȘOV 
(mase. ; 0—3)

lași :

SIBIU

Divizia 4c baschet lcmlnln

DUPĂ 19 EGALITĂȚI!OLIMPIA 78-77,
Ln sala Floreasca, parcâ 
tresărire de orgoliu, bas-tatr-o _

chetbalistele de la UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA au făcut, 
ta sfîrșit, un joc bun șl, la ca
pătul unei meci de rară frumu
sețe, au Învins o adversară — 
OLIMPIA BUCUREȘTI — care 
a contribuit ln egală măsură la 
succesul partidei desfășurată te 
cadrul grupei valorice 1—6 a 
campionatului național. Scorul 
final a fost 78—77 (42—17), iar
fitnă a se ajunge aid tabela e- 
ectronică a Înregistrat de 14 ori 

egalitate șl alte numeroase si
tuații in oare formațiile au con
dus alternativ la unul sau două 
puncte. Cînd mal erau 35 de se
cunde de joc, Magdalena Pall a 
transformat două aruncări libe
re, aducind conducerea echipei 
•ale ; Olimpia a avut două a- 
tacuri (unul la se de secunde, 
altul la 9 secunde), nefructifi- 
cate, Insă. Mal menționăm că 
clujeanca Gheorghlță Bolovan 
merită felidtări pentru eforturile 
făcute în condițiile nerefacerii 
totale după un accident și că de 
la Olimpia au părăsit terenul (5 
faulturi) Ecaterlna Stingă (mln. 

81) și Mălina Froiter (mln. 35, 
dnd scorul era 68—68). Au În
scris : Pali 22. Bolovan 21. Lun- 
gu 13, Klrr 12, Popa 10 pentru

RADIOMAGAZIN 
SPORTIV

In flecare luni, la ora 18,15 
o emisiune cu temă sportivă 
la radio : MAGAZIN SPOR
TIV. In cuprinsul ediției din 
7 -martie se află, printre al
tele, comentariul săptămînll 
sportive precedente, „ln di
rect de la campionatul mon
dial de hochei pentru juni
ori", .Cu Mlrcea Lucescu 
despre programul echipei na
ționale", „Iile Năstase comen
tează medul de tenis Româ
nia — Chile", „Pe masa de 
lucru a secretarului federației 
de scrimă", „Săptămtna spor
tivă in avanpremieră* * ș.a. 

sebire Farul) va Începe — se 
înțelege prin... corespondență 
— chiar din start. Desprindem 
din program cileva partide mai 
echilibrate : C.S.M. Sibiu — 
Farul Constanta. Știința Cemin 
Baia Mare — Politehnica Iași. 
Știința Petroșani — Sportul 
studențesc, la care am adăuga 
ți meciul de azi dintre Rapid 
și Grlvița Roșie.

șl Steaua (primele două echipe 
in clasamentul actualei ediții), 
între oare există o frumoasă ri
valitate sportivă de mulți 
Interesul deosebit al etapei. 
tara acestui derby, derivă 
din lupta pe care o duc 
formații — Explorări Baia_____
Universitatea Craiova, si Sil var _a 
Șlmleu Silvaniei — pentru ocu
parea a două locuri In turneul 
final. Cine va reuși ?

• „AMICII MUNȚILOR" 
VOR SĂ AJUNGĂ 
CAMPIONI

Asociația „Prietenii munți
lor" din Reșița a cuprins ln 
acest sezon (pînă in prezent, 
desigur) aproape 250 de copii 
la cursurile de inițiere in 
schi. Pe Semenic, la cabana 
rea menajată cu forțe proprii, 
elevii au participat ln vacanță 
la lecțiile de învățare a alu
necării pe schiuri, acum ei 
efectutad ore de pregătire fi
zică la Reșița. La finele fie
cărei săptăimtai, îșl îndreaptă 
pașii spre împărăția albă a 
plrtiilor aflate la peste 1400 
de metri altitudine. Activita
tea este condusă de inimosul 
președinte al asociației, Ema- 
noil Vrăjitor, instructori fiind 

. II. Krubl, E. Tatar șt H. Kcl- 

tragerea 
extraordinara

UN NOU PRILEJ
DE FRUMOASE

Fiecare variantă
o șansă de a

SUCCESE I

jucată
obfine:

• AUTOTURISME „Dacia 1300"

• MARI CIȘTIGURI IN BANI

• EXCURSII PESTE HOTARE

PBONOEXPBES
SE ĂTBIBl IE < istigi hi i\

HTITBIIIME.IHIIlfniUlt

Biletele de 25 Iei varianta participă la 
toate cele 10 extrageri cu un total de 60 
de numere.

4ST1U - ULTIMA ZI DE PARTICIPARE

Steaua 14, iar scorul lntilniri- 
lor directe este egal : 54—54. 
Jocul de azi (in cadrul etapei 
a î8-a a Diviziei „A") este al 
patrulea din ediția in curs a 
campionatului, in precedente
le Steaua lnvingind de două 
ori si Dinamo o dată. In si
tuația actuală. în caz de suc
ces. Steaua tsi sporește simți
tor șansele de a cuceri al pa
trulea campionat consecutiv; 
o victorie a 
ar repune-o 
cursa pentru

In meciul

formației Dinamc 
pe aceasta ln 

UOu.
de azi. din sala

POLITEHNICA — „U" CLUJ- 
NAPOCA (0—3)

BRAȘOV 5
COMERȚUL TG. MUREȘ - 

-------- ------------------ ------ 4-1);
1—4);
PRO-

C.S.U. PLOIEȘTI (fem. 
RAPID — I.EJ.S. (fem ; 
VOINȚA BRAȘOV — 
GREȘUL BUC. (1—4).

DUMINICA (numai jocuri fe
minine)

SP.

GRUPA 1—0
BUCUREȘTI : sala Floreasca, 

de la ora 4 :
OLIMPIA — CRIȘUL (3—2) ; 

VOINȚA - UNIVERSITATEA 
TIMIȘ O ABA (5—ff) ; _U"
CLUJ-NAPOCA — SP. STU
DENȚESC (S-C;..

GRUPA 7—U
BRAȘOV :
PROGRESUL - I.E.PA 

C.SJ>. PLOIEȘTI — 
(4—1) ; VOINȚA BRA- 
COMERȚUL TG. MU-

Învingătoare, respectiv Froiter 
24, Ciubâncan 23, Trică 1». Blrâ 
9, Cristca 4, Stingi 2. Au con
dus A. Atanasescu (foarte bine) 
51 G. Dutka (cu unele greșeli).

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 62-74 (30—47). Au
Înscris : Popescu 15, Hegheduș 
14, Borș 13, Grecu 12, Gera 9, 
Slăvel 6, Tomescu 4, Strugaru 4 
pentru învingătoare, respectiv 
Oancea 12, Amihăcsel 8, Casetti 
6, D. Perțache 6, Cigan 6, Nlcu- 
leieu 6, Constantineseu 6, Nagy 
4, Cutuș 4, Leltncr 2. Arbitri : O. 
Vestinian șl E. Ulrich.

SPORTUL STUDENȚESC — U- 
NTVERSITATEA TIMIȘOARA
S3—51 (31—24). Au înscris : Bără- 

22, Netolitzchi 11, Pirșu 
Tocală 10, Chavatal 9,

6, Ionescu 3, nie
pentru Învingătoare, respec- 

Bodea 16. V. Capețan
Czmor 8, Catriua 6, Hosszu 

Armlon 2, Neusata 2, Gyorfl 
R. Chepețaa 1. Arbitri : M.

gan
10,
Bodnar
1
tiv
W.
4,
L _ _ . _______ __
Dlmancea șl D. Georgescu.

Dumitru STĂNCULESCU

GRUPA 7—12
BBAȘOV, 4 (prin telefon). 

Ultima zl a turneului pentru 
curdle 4—12 s-au înregistrat 
mătoar-ele rezultate :

COMERȚUL TG. MUREȘ — RA
BID ------------------- “ " —
tai. 
un 
au 
OeOe 
Torday 14, Maria 
10, Maria Oprea 8 (Q, ______
Alexandru 17. Mariana Capelovlcl 
10, Angela lordache 8 (JR).

C.S.U. PLOIEȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 08—71 (*3 —42). 
Joc sub orice critică al bucureș- 
tencelor, oare au facilitat victo
ria studentelor. Cele mal multe 
puncte au fost marcate de Ga
briela Ciocan 25, Simona Lambri- 
no 12, Mariana Oprescu 13 
(C.S.U.), Constanța Ivănescu tO, 
Tatiana Parcanschl 15 (P). In ul
timul med VOINȚA BRAȘOV — 
IEFS 80—«9 (37—33).

Carol GRUIA — ooresp. 

in 
lo
ur-

BUCUREȘTI 52—50 (38—
Mureșencele au câștigat 
med atractiv ta care 

avut mal mult inițiativa, 
mal eficace ; Melinda 

14, Maria Oprldu 
Emilia

Floreasca (de la ora 17). cele 
două fruntașe ale baschetului 
nostru au datoria de a oferi 
publicului o întrecere care să 
oglindească nu numai ambiția, 
ci și valoarea si disciplina bas- 
chetbalistilor care compun cele 
două echipe :

STEAUA : Oczelak, Cernat, 
Ermurache, Netolitzchi, Brăniș- 
teanu, V. Ion, Bărbulescu. 
Scarlat, Radulescu. Șarlă ; an
trenori : M. N'edef si N. Pirșu. 
Opșitaru ji Căpușan nu vor 
juca, deoarece sînt acciden
tați.

DINAMO : Popa. Niculescu, 
Ivascencu, Braboveanu, David, 
Vinereanu, Marinaehe. Vasili- 
că, Cristea. Popovici, Iacob. 
Antrenor : Gh. Novac.

Arbitri : A. Atanasescj
Fr. Took.

Si

PREGĂTIRI PENTRU C.M. DE POPICE (JUNIORI)
Cei mai tineri popicari români, 

selecționați ta loturile naționale 
de junlort. se pcegâtesc intens 
pentru apropiatele Campionate 
mondiale rezervate jucătorilor 
ptr.â la 23 de an! (limita de vir
ată a juniorilor 1a popice), pro
gramate ln luna mal la Porec. 
ta Iugoslavia După ce ta toamnă 
au rusțlnut două jocuri interna
ționale. eu Polonia și RJ3. Ger
mană. echipele țării noastre vor 
juca din nou eu selecționatele ti- 
mBare ale Poloniei, la ‘13 șl 13 
martie, la București și. respectiv, 
la Ploiești. In vederea alcătuirii 
echipelor reprezentative pentru 
aceste partide ioturile au susți
nut două jocuri de selecție pe 
arenele Voința și Olimpia din Ca
pitală. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut Marilena Burcea 
434—390, Mariana Borta 414—401, 
Olga Psihas 424—399, Ibdya Mathe 
Ml—414, respectiv Alexandru 
Szekely 831—925, Traian Țelnaru 
137—849, Ion Matiș 831—837, Con
stantin Bin eseu 843—823 și Costică 
Frigea 848—843.

Zi'.eje trecute, la Porec, ta Iu
goslavia, locul de desfășurare a 
C.M. de juniori, a avut loc ședin
ța Prezidiului Federației Interna -

MÎINE, IN CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI

iubitorii 
stabl- 

vor 
11— 
ita-

Mîine, ln cinci orașe — Bucu
rești, Brașov, Șlmleu Silvaniei, 
Suceava șl Baia Mare — se va 
desfășura ultima etapă (a 22-a) 
dinaintea turneului final al cam
pionatului masculin de volei. Di
vizia A. o secvență așteptată cu 
mult interes de către 
voleiului, ea urnind să 
leascâ cele patru echipe care 
participa la turneul final din 
13 martie (In București, sala 
pid).

„Vedeta- etapei este, 
dotaiă, intîlnlrea dintre

în-fără. 
Dinamo

EXPLORĂRI

Programul etapei :
Brașov :
TRACTORUL BRAȘOV 

OȚELUL GALAȚI
Șlmleu Silvaniei :
SILVANIA — C.S.U. ALUMINA 

ORADEA
Suceava :
C.S.M.U.

MARE
Bala Marc
MOTORUL — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA
București :
DINAMO — STEAUA (sala Di

namo, ora 10,30) ; 
RUL — CARPAȚI
(Bala Olimpia,

— C.S.U.

B.

CALCULATO
RI. VÎLCEA 

10,30).ora

1. Dinamo tt. ZI 0 03110 42
2. Steaua 20. 14 7 48:33 36
3. Explorări 20. 12 9 48 :36 83
4. Universitatea 2H 12 9 43:32 33
5. Sllvamiila 20 12 0 42:35 33
6. C.S.U. AL ao M 10 41;44 32
7. Calculatorul 21 9 12 42:43 30
8. Motorul 20 9 12 36:43 30
9. Tractorul 20 9 12 3-5:47 30

10. C.SJW.U. 20 8 13 20:46 29
11. Carpațl 21 8 16 25:56 26
12. C.S.U. Oțelul 21 4 17 27 S6 25

La primul concurs de înot al anului, care a avut loc recent la 
Sibiu, mutipla noastră campioană Carmen Bunaciv, a- făcut două 
curse excelente in probele de 100 și 200 m spate, obținînd pe>- 
fornianțe dătătoare de speranțe, in vederea marilor întreceri in
ternaționale. lat-o pe Carmen Bunaciu fotografiată alături de an- 
trenoarea Cristina Șopterian și de colegii săi de la clubul Dina
mo — Flavius Vișan, Cristian Drăgan și Luis Șopterian, creditați 
la rindu-le cu bune rezultate. Foto : Drago? NF,AGU

ționale de popice, prilej cu care 
s-a efectuat șl tragerea la sorti 
pentru intrarea pe piste la între
cerile pe echipe șl perechi ale 
C.M. Ordinea intrării pe pistele 
de joc — FETE, echipe : 1. Aus
tria. 2 Ungaria, 3. România, 4. 
RJ. Germania, 5. Iugoslavia, 6. 
Polonia ; perechi : L Iugoslavia, 
2. Stiedla. 3. România, 4. Austria, 
5. Ungaria, 6. Polonia, 7. R L 
Germania. BĂIEȚI, echipe : 1.

REINTILNIRE CU CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1) 

azil, 
în a- 
Insă 
trei 

Mare

• CONCURSURI DE SANIE NON-STOP 
LA SINAIA I

Vremea favorabilă șl măsurile organizatorice luate de 
localnici, in special de Clubul sportiv orășenesc din Si
naia, au permis desfășurarea ln bune condiții a con
cursurilor de sanie dotate cu „Cupa F.R.S.B." și „Cupa 
C.S.Ș.". Iată fruntașii clasamentelor individuale : „Cupa 
F.R.S.B." (2 manșe pe un traseu de 650 m) — SENIORI : 
L Gh. Dumitrescu (C.S.O.) 65,202 ; 2. R. Vasile (Tracto
rul) 66,684 ; 3. A. Tedorescu (C.S.O.) 67.765 ; 4. V. lancu 
(Tractorul) «7,781 ; 5. Al. Comșa (A.S.A. Brașov) 68,815 ; 
6. V. Făcăleț (A.S.A.) 68,873 ; SENIOARE (traseu de 
550 m) 7 1. Gabriela Haja (C.S.Ș. Vatra Domei) 60,171 ; 2. 
Llvia Gheorghlță (C.S.Ș. Petroșani) 62,036 ; 3. Mariana 
Chelsoiu (Bradul Vatra Dornrt) 62,101 ; 4. Dorina Crețu 

------------- ' “ ---------  " “---- Călin (S.C. Miercurea 
(S.C. Miercurea Ciuc) 
(3 manșe) : 1. V. Chi-

T. Kuna (Miercurea 
Domei) 90,851 ; juni-

(C.S.Ș. Petroșani) 62,271 ; 5. Elena 
Cluc) 63,315 ; 6. Marla Gheorghe 
63,606 ; „Cupa C.S.S." — JUNIORI 
liuță (Miercurea CiuO 90,245 ; 2. 
Cluc) 40,567 ; 3. V. Musei (Vatra 
OARE s L Marinela Huțuleag (Vatra Dornel) 89,860 ; 2. 
Dorina Crețu (Petroșani) 90,500 ; 3. Liliana Bcjenaru (Va
tra Dornei) 42,190 ; DUBLU a 1. Kuna—Chiliuță 61,906 ; 2. 
Sudu—Duca (Vatra Dornel T) 62,087 ; 3. Cozac—Bițoiu (Si
naia I). Clasament pe echipei 1. C.S.Ș. Sinaia, 2. C.S.S. 
Miercurea Ciuc, 3. C.S.Ș. Vatra Dornel.

Austria, 2. România, 3. R.F. Ger
mania, 4. Iugoslavia, 5. Ungaria 1 
perechi : 1. Ungaria, 2. Polonia, 
3. Suedia, 4. R.F. Germania, 5. 
România, 6. Italia, 7. Austria, I. 
Iugoslavia.

In meci restanță din etapa a 
10-a a campionatului masculin 
Divizia „A" : Metalul Roman — 
Gloria București 5099—1956 p.d.

Ari, ln Di vizla ,,A“ se disput! 
etapa a U-a

PROGRAMUL și ARBITRII ME
CIURILOR din etapa a xiv-a 

SLMBATA
București :
RAPID — R. C. GRI VIȚA RO

ȘIE, teren Ciulești, ora 12.30 (to 
tur : 3—9), A. Briceag (Bucu
rești).

DUMINICA
Baia Mare :
ȘTIINȚA CEMIN — POLITEH

NICA LAȘI, teren Dacia, ora 10 
— — - — GrigorescuDr.

R.C. 
teren
Dudu

UNIVERSITATEA

(3—6), arbitru
'(București).

Petroșani :
ȘTIINȚA -

STUDENȚESC,
11 (15—15), FI. 

București :
DINAMO —

TIMIȘOARA, teren Olimpia, ora 
9,30 (36—3), Gh. Căldăraru (Iași)’ 
STEAUA — GLORIA P.T.T.' 
ARAD, teren Steaua, ora 10 
(32—12), C. Stanca (Constanta).

Birlad :
RULMENTUL — POLITEHNICA 

16 FEBR. CLUJ-NAPOCA, teren 
Rulmentul, ora 9,30 (6—0), șt. Ră- 
dulescu (București).

Sibiu :
C.S.M. — FARUL CONSTANȚA 

teren Dumbrava, ora 10,80 (3—48), 
Th. Witting (București)

SPORTUL 
Știința, ora 
(București)

Ier, contribuția altor numeroși 
activiști obștești oondudnd la 
atragerea a noi prieteni al 
munților, dintre care, sperăm, 
unii vor ajunge sportivi de 
performanță. (Dinu GI.AVAN 
-*  ooresp.)

• BULETINUL ZĂ
PEZII

Prin amabilitatea meteo
rologului Constantin Țicu, 
din cadrul Institutului 
meteorologic, am aflat 
grosimea straiului de ză
padă : Semenic 112 cm, 
Cuntu 71 cm, Țarcu 92 cm, 
Păltiniș 40 cm, Paring 80 
cm, Cozla 90 cm, Bllea 
Lac 260 cm, Fundata 33 
cm, Omu 64 cm, Predeal 
4 cm, Rarătt 31 cm, Bu- 
cin 38 cm, Lăcăuț 73 cm.



A 14-a EDIJIE A C.E. DE ATLETISM PE TEREN
Doina Melinte Iși apără titlul la 800 m In fața Miel Kratocbvllcnra!

BUDAPESTA, 4 (prin tele
fon). La 17 ani după ca a găz
duit campionatele europene in 
aer liber (în vara lui 1966), 
papitala Ungariei primește din 
țiou pe cei mai buni atleți de 
pe continent, venițl să-gi de
semneze laureațli celei de-a 14-« 
ediții a C.E. pe teren acoperit. 
Gazda competiției, marea Sală 
f sporturilor — In care, la ora 
efectuării convorbirii noastre 
telefonice, vineri la amiază, cel 
Cinci atleți români înscriși in 
Competiție se află la antrena- 
inent — este gata pentru star
tul întrecerilor.

Deocamdată, în timp ce par- 
ticipanții — In rlndul cărora 
figurează mulțî fruntași ai atle
tismului continental si mon
dial, în frunte cu o puternică 
echipă a R. D. Germane, cu 
numeroase vedete de prima 
mină in componență — fac ul
timele pregătiri în vederea 
concursului programat sîmăăță 
5i duminică, în patru reuniuni, 
la centrul de presă ziariștii a- 
creditați consultă listele de în
scrieri, fac pronosticuri. Am 
făcut același lucru, încercînd, 
desigur, să aflăm în primul 
rînd ce adversari vor întilnl 
atleții noștri.

ROMÂNIA - CHILE 2-0 LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

lungiri. Segărceanu ajunge la 
6—5 și acum are alte 4 meci- 
baluri. Ratate și acestea... Se 
ajunge la 8—7. pentru ' Segăr- 
Oeanu. Ghemul 16 avea să Ce 
ți ultimul al întregii întîliri. 
Servește Gildemeister : 0—15, 
0—30... Lui Segărceanu îi mai 
trebuie două mingi ciștigate

MARATONUL LUI FLORIN
SI SURÎSUL LUI ILIE

Atunci cînd aplauzele — singu
rele „break “-uri pe oare fi le 
puteau permite spectatorii — 
punctau evoluția scorului in dra
matica încleștare dintre Florin 
Segărceanu și Hans Gildemeister, 
o voce șaptea din spatele mesei 
presei : „Chiar dacâ puștiul pier*  
de, cine i va putea imputa ceva î 
Fare tot ce-i omenește posibil I*.  
M-om uitat atunci Involuntar la 
oeas : meciul dura do mol mult 
de trei ore, iar setul uWm se 
derula de peste un ceas I Florin 
a remontat la 0-2 șl 1—3. In ee*  
tul a V-Ifta, cu un Imens efort, 
cu o tenacitate exemptorâ, aces
tea constituind cei ma4 frumos 
suport al unui spectacol sportiv 
de neuitat. Dorința aprigă de 
victorie, care nu l-a părăsit nici 
un moment pe tînărui nostru ju
cător s-a exteriorizat atît da o- 
menește în momentul in oare, la 
scorul de 8—7 pentru el, fiind

opus echipele Ungariei si Aus
traliei nu se anunța Inițial ca 
foarte echilibrat, tinerii jucăto
ri unguri fiind favoriți. In cele 
din urmă ei au Învins cu 
7—5 (1—2, 1—1, 5—2). dar după 
multe emoții. Sincer vorbind, 
nu mult ■ lipsit ca să asistăm 
la o surpriză, jucătorii de la 
Antipod opunfnd superiorității 
tehnice și în patinaj a echipei 
ungare un elan și o putere de 
luptă remarcabile. Datorită a- 
cestui fapt, pe gheață a existat 
în marea majoritate a timpului 
un echilibru, „rupt*, doar In fi
nalul partidei, clnd clteva gre-

ILIE NASTASE - RICARDO ACUNA 2-6, 6-3, 6-2, 6-4

Marea virtuozitate a lui Ilie 
Năstase, mingile sale lobate și 
„scurtele*  îngropate au făcut 
deliciul tribunelor și au ridicat 
ta picioare pe cei care au avut 
șansa de a fi văzut meciul cu 
Ricardo Acuna. Primul set Năs
tase l-a folosit pentru încăl
zire (necesară pentru că el a

TREI LIDERI 
ÎN TURNEUL DE ȘAH

In turneul internațional de șah, 
după trei runde, Încep sâ apară 
primele departajări tn clasament. 
Mal tatii, dteva rezultate impor
tante s-au înregistrat la jucărea 
întreruptelor din zeara preceden
ta : Clocâltea l-a Învins pe Ln- 
kacs, Negulescu pe Foișor, iar 
GrUnberg șl Makropoulo» au M- 
țot remiză. Aseară, la rund» ■ 
freta. toate partidele »-au Înche
iat după cele 5 ore de joc. Foișor 
Cucerește primul punot, tavtagta- 
au-1 pe Granberg, iar Lukaca 
tfștlgă la tonescu. Restul, remize 
(Ștefanov — Ghindă, Meduna — 
Negulescu, Makropoulos — Kallay, 
Szymczak — Clocâltea, Stoica — 
Bischoff). Trei Jucători, la egali
tate de puncte, »e află in frun
te : Ghindă, Makropoulos, Medu
na — 2 p. Urmează Clocâltea, ou 
LS p (1), Szymczak, Negulescu, 
Kallay, BischoH — 1,5 p.

Azi, runda a 4-a se joacă in 
sala Arhitectura (str. Academiei), 
iar mline turneul revine ta aula 
LM.F., pentru runda a 5-a.

Astăzi și mîine, la Budapesta

ACOPERIT
La 800 m, campioana euro

peană de anul trecut, de la Mi
lano, Doina Melinte, va avea 
o misiune extrem de dificilă, 
Intrudt printre adversare O» 
concurente Înscrise) figurează 
jarmila Kratochvilova (Ceho
slovacia). Pini mai iert una 
din cele mal bune sprintere ale 
lumii, Kratochvilova a .urcat*  
la semlfond, alerglnd. In toam
nă, la prima cursă de 800 m, 
1:56,1 In acest sezon de sală 
ea deține, cu 1-58,33, cel mai 
bun rezultat mondial. Doina 
fiind acreditată cu a doua per
formanță, 2:00,23, record națio
nal stabilit chiar la Budapesta, 
ta urmă cu două săptămîni.

La greutate, Mihaela Loghin 
(19,86 m), are trei adversare cu 
performanțe peste 20 m, sovie
ticele Elena Lisovskaia (20,70 
m) si Nunu Abașidze (20.43 m) 
și Helma Knorscheidt (R. D. 
Germană, 20,42 m), cifră de 
care este capabilă și Helena 
Fibingcrova (Cehoslovacia).

La 3 000 m, unde va lua 
startul Maria Radu, favoritele 
par a fi Elena Sipatova 
(U.R.S.S.), Agnese Possamai 
(Italia), campioana de la Mi
lano, șl Brigitte Kraus,

La săritura In lungime, unde 

pentru victorie. Dar... 15—30, 
Gildemeister apropiindu-se din 
nou. Apoi... 15—40 ! încă două 
mecibaluri pentru tenismanul 
nostru... 30—40. Mai are unul I 
Și iată, pe acesta. Florin Se
gărceanu nu-1 mai ratează și 
ciștigă ghemul, setul șl meciul!

După cele 3 ore și 33 minute ale 
acestei partide-maraton. echipa 
României deschide scorul ta in- 
tilnirea cu Chile : 1—0.

In avantaj p« servicWI od verso
rul ui» Florin a implorat o minge 
©are se îndrepta spre Hnio de 
fund a terenului : „Ieși l“. Și 
mingea s-a dus In aut. Șl Florin, 

al nostru a ieșit învingător. După 
un maraton al puterii de rezistență, 
șl al nervilor, Florin Segărceanu 
a anulat diferența do 91 do 
locuri care-l despărțea — ipote
tic I — de prifna rachetă ch^- 
llanâ.

Șl a venit, apoi, Ilie Năstase, 
cu focul Iul de a-rtiflcH, un alt 
gen de spectacol, la fel de mds- 
tuîtor insă, pentru el, fi pentru 
noL spectatorii, ca fl efortul no*  
drămuit al mult mai tlnăruluf sAu 
coechipier. Pentru câ life, me
reu tîndr prin frumusețea nepe
reche a jocutal său, a fost ani
mat do aceeași fierbinte dorință 
de a aduce victoria echipei 
noastre.

Paul SLAVESCU

asistat la partidi. lui Segăr
ceanu pînă1 la ultima minge), 
iar calmul cu pare privea cum 
Acuna își aduna ghemurile, in
clusiv două breakuri, lăsa să se 
întrevadă „fui ia*  pe care avea 
s-o dezlănțuie în setul al II-lca. 
Ilie Năstase a cucjiit astfel o 
mult aplaudată victorie la ca
pătul unei partide care a durat 
2 ore și 5 minute.

Francezii Jean Philippe 
Merlet (în prima partidă) și 
Patrick Flodrops (în a doua) au 
condus excelent din scaun.

C.M. DE HOCHEI-JIIMOEII, GHUPA C
(Urmare din pag. 1) 

sintem reprezenta^ de Gin*  
Ghioroaie, lotul participantelor 
(14) este dominat de cele trei 
săritoare din R. D. Germană i 
Helke Daule, 8,88 m. Una 
Radtke 6,70 m, șl Christine 
Schlma 6,69 m.

La băieți, cel doi debutanți, 
Petre Drăgoescu (800 m) țl 
Eugen Popescu (înălțime), vor 
Încerca să se situeze cit mal 
aproape de favoriții numiți 
Rob Druppers (Olanda), cu 
1:47.06 la 800 m. respectiv Car
ie Ttanbărdt. Gerd Nagel 
(R. F. Germania) șl Ghenadl 
Belkov (U.R.S.S.), toți cu re
taliate de peste 2,30 m.

Romeo VILARA

SlmDăta $1 duminica. In meciurile cu R.D. Germană

DEBUT AL REPREZENTATIVEI DE HANDBAL 
A ROMÂNIEI ÎN SEZONUL PREOLIMPIC

După pregătirea de bază la 
munte și un scurt stagiu de
antrenamente specifice, hand- 
baliștii din reprezentativa o-
limpică a României se vor 
prezenta — simbătă. Ia Dessau, 
și duminică, la Berlin — la 
primele teste internaționale ale 
acestui an preolimpic : meciu
rile amicale cu selecționata 
R. D. Germane.

Pentru aceste partide tradi
ționale, lotul — alcătuit din N. 
Munteanu, Alex. Buligan. A. 
Simion, portari, G. Dogăreseu, 
M. Bedivan, M. Dumitru. Gh. 
Dumitru, N. Vasilea, I. Boroș, 
M. Voinea, L. Jianu, M. Da
niel, D. Berbece și T. Roșea 
(antrenori : N. Nedef. 1- Pană 
și C. Penu, dr. Constantin Șer- 
pe, metodist — Mihai Cojo
carii, conducător al delegației 
— Vasile Sidea) — a plecat 
ieri in R. D. Germană. Din 
formație lipsesc, din diferii e 
motive, o serie de jucători. 
Astfel, Vasile Stingă și Vasile 
Oprea sînt accidentași și se a- 
flă în tratament. Cornel Durău 
este încă nerestabilit, Alex.

RECORDURI MONDIALE
LA HALTERE

In cadrul .Turneului Prietenia" 
la haltere, care are loc la Odesa, 
au fost corectate două recorduri 
mondiale. La cat. ușoară, Vla
dimir Graciov (U.R.S.S.), in vtr- 
stă de 22 de ani, a .smuls*  154 
kg (v.r. 158,5 kg), iar la cat. 
semlmijlocie compatriotul său 
Viktor Durnev, tot la .smuls", 
a ridicat 168 kg (v.r. 162,5 kg).

• Antrenorul echipei C. F. 
Barcelona. Udo Lattek, a fost 
destituit joi seara, pentru sla
bele rezultate obținute in cam
pionat ! Decizia pare totuși 
ciudată, pentru că „Barca*  o- 
cupă acum locul 3 în campio
nat, iar miercuri seara — fă
ră 5 titulari — a terminat la 
egalitate (0—0) cu F. C. Aus
tria, la Viena, și are șanse 
să se califice în semifinalele 
Cupei cupelor ! înlocuitorul lui 
Lattek este, deocamdată, an
trenorul secund. Romero, pînă 
cînd la cirma echipei va veni 
Cesar Luis Menotti, care Încă 
în decembrie a semnat un con
tract preliminar cu C. F. Bar
celona.

șeii elementare de apărare ale 
învinșilor și plusul de expe
riență al Învingătorilor au de
cis soarta victoriei ta această 
extrem de frumoasă partidă. 
Un motiv de atracție al aces
tui joc l-a constituit și evoluția 
scorului : 1—0 (min. 7), 1—1
(min. 8), 1—2 (min. 13), 2—3
(min. 40), 5—3 (min. 48), 5—5
(min. 51) și 7—5 în chiar ultl- 
mult minut de joc. Au 
marcat : Ancsin 2. Hudak, Le- 
leszi, Balogh, Farkaș, Pești, 
respectiv Jones 2, Mann Flet
cher și McGuiness. A condus 
bine H. Wasching (Austria), 
ajutat la cele două linii de M. 
Presneanu (România) și K. 
Gherasimov (Bulgaria).

Un frumos succes al scrimei românești

HORETISTELf DE I A C. S. SA TU MARE 
ÎN FINALA „CUPEI EUROPEI"

TORINO, 4 (prin telefon). — 
Pe planșei» clubului de «crimă 
din localitate au avut toc vi
neri asalturile pentru .Cupa 
Europei*  la floretă tete. La 
competiție participă și campi
oana țării noastre, formația 
CJ. Satn Mare.

Floretistele antrenorului Ște
fan Haukler na afra*  un. start 
bon, reușind al întreacă ia 
grupei» preliminarii toate •- 
ehipele: 9—0 cu S. K. Ltaz. 
campioana Austriei (Guzganul 
3 ▼, Oros, Veber țl Ruparcska 
cTt» 2 v) i apoi 9—3 eu cam
pioana Belgiei, - C.E. Bruxelles 
(Veber ți Oro» cite 3 v, Guz-

Folker susține examene la fa
cultate. Iar Cezar Drăgăniță 
este suspendat.

Rostul acestor întilniri este 
șl acela de a oferi tehnicieni
lor posibilitatea de a constata 
efectele pregătirilor și de a în
cerca integrarea unor jucători 
tineri în ansamblul echipei 
(Tudor Roșea, George Dogăres- 
cu, Dumitru Berbece. Liviu 
Jianu șa.). Dealtfel, atit pre
gătirea efectuată, cit și aceste 
teste în compania campioanei 
olimpice, reprezentativa R. D. 
Germane, fac parte — în vi
ziunea federației și a antreno
rilor lotului — din importanta 
campanie de pregătire și for
mare a echipei olimpice a ță
rii noastre care va participa la 
turneul de la Los Angeles, din 
anul viitor.

Azi, o noua etapa in „Turneul celor 5 națiuni**  ia ruiîbg

MECIUL ZILEI, LA CARDIFF: i
TARA GALILOR - IRLANDAa
Astăzi se vor disputa parti

dele etapei a IV-a din „Tur
neul celor cinci națiuni*  la 
rugby. Astfel, la Londra, rug- 
byștii englezi vor juca cu re
prezentativa Scoției, în timp 
ce la Card'ff, Țara Galilor va da 
replica Irlandei (echipa Fran
ței nu va juca tn această eta
pă). Meciul zilei este fără în
doială cel de pe Arms Park. 
După un start greoi (13—13 cu

• In urma Incidentelor din 
tribune, la meciul Aston Villa 
— Juventus, mai multe per
soane din ambele „tabere*  au 
fost arestate, iar altele spitali
zate (printre ele și un băiat 
de 17 ani. în stare gravă, care 
a fost operat !). Vorbind des
pre meciul propriu-zis, vom 
nota că Paolo Rossi a înscris 
primul gol după numai 40 de 
secunde de joc ! Boniek a e- 
xecutat o lovitură liberă pină 
la Cabrini. acesta a trimis la
teral lui Bettega. care a cen
trat și Rossi a reluat cu capul 
ta plasa porții lui Spink ! Pes
te 10 minute. „Juve“ a fost la 
un pas de 2—0. cînd fundașul 
englez Gibson (la o centrare a 
lui Bettega) a trimis balonul 
In bara transversală a porții 
echipei sale I
• Echipele Ungariei si Ceho

slovaciei au contramandat cele 
două meciuri pe care urmau 
să le susțină in Algeria (la 10 
șl, respectiv. 25 martie). Al
gerienii vor tnttlni la 9 mar
tie echipa Nottingham Forest.
• Managerul Bob Paisley de 

la F. C. Liverpool. (în vîrstă 
de 62 de ani. de 43 de ani — 
ca jucător și apoi antrenor — 
la acest club) si-a anunțat re
tragerea la sfîrșitul actualului 
sezon. Multi se întreabă dacă 
Paisley — care a adus atîtea 
succese formației sale — va 
putea pleca „cu capul sus*,  a- 
dică să realizeze ce si-a pro
pus : Liverpool să cîstige cam
pionatul. „Gupa ligii engleze*  
Si... C.C.E. ! 

garni 2 v, Ruparcsica 1 v) ți, 
in fine, 9—7 cu S.K. Tauber- 
bischlosheim, campioana R. F. 
Germania (Guzganu ți Oroa 
cite 3 v, Veber 2 v, Ruparcsica 
1 .Au urmat meciurile din eli
minările directe. In. primul 
meci, Victorie cu 5—6 ta fața 
campioanei Franței C.S. Nice 
(Guzganu 3 v, Veber ți Ri*-  
pancslce cite 2 v, Oros 1 v% 
Cu această victorie, floretis- 
tele țătanărence au trecut mal 
departe, tn.rfin.ind pe campioa
na Poloniei, A.Z.S. Warsaw». 
Med dificil, sub semnul echi
librului. La scorul de 7—8, 
Veber a urcat pe planșă ta 
compania lui Martewicz. Ș-k 
deși accidentată (o entorsă din 
asaltul precedent), Veber a fă
cut dovada unei rare dîrzenii, 
cîștigînd la 0(!) ți cu aceasta 
și meciul: 8—8, victorie la o 
tușă! Acest succes, meritat, 
a adus pe scrimerele noastre 
în finala „Cupei Europei*,  în 
care aveau să întîlnească pri
ma echipă a Uniunii Sovieti
ce, Ț.S.K.A. Moscova. La ora 
închiderii ediției, meciul final 
se afla în plină desfășurare.

SPORTIVI ROMÂNI
LA „INTERNAȚIONALELE" 

DE JUDO ALE UNGARIEI
Azi și mine, la Budapesta 

se vor desfășura Campionatele 
internaționale de judo ale Un
gariei. La întreceri participă 
și 8 sportivi români : Gh. Dani 
și M. Iulian (cat. superușoară),' 
C. Niculae (semiușoară), S. 
Toplicean și P. Moțin (ușoară),' 
C. Cotcă și C. Năftică (semi
grea) și M. Cioc (grea). Anre- 
nor, Dorin Gavra.

Anglia, acasă), galezii și-au 
revenit, afirmindu-și veleități
le chiar la Edinburgh, In eta
pa următoare, ei obținind vic
toria In fața echipei Scoției 
(19—15). Rămine de văzut daci 
se vor putea impune și in fața 
irlandezilor, la rlndul lor plini 
de ambiții deoarece, in cazul 
unei noi victorii (care s-ar a- 
dâuga celor două deja realiza
te), ei pot repeta succesul da 
anul trecut, ultimul lor med 
fiind programat acasă (19 mar
tie. cu Anglia). Intîlnirea de la 
Londra, in schimb, este lipsită 
de miză, Anglia nemaiputind 
emite pretenții, Iar Scoția — 
cu trei lnfringeri — pare sor
tită... lingurii de lemn, care se 
atribuie anual echipei situata 
pe ultimul loc.

«TELEX®
BASCHET o în turneul final 

al „Cupei campionilor europeni": 
Macoabi Tel Aviv — Ford Canttt 
94—84, Billy Milano — Real Ma
drid 83—79, TSKA Moscova — Ci- 
bona Zagreb 95—78.

BOX • La Hanovra, in meci 
amical : R.F. Germania — Po
lonia 12—8.

CICLISM • Cursa Sassari — 
Cagliari a revenit lui Giuseppe 
Saronni, 216 km în 4h55:09, ur
mat în același timp de Giovanni 
M an to vani.

HANDBAL • în ziua a doua 
a turneului final al C.M. mascu
lin (gr. B) : R.F. Germania — 
Suedia 18—15, Ungaria — Spania 
20—19, Cehoslovacia — Elveția 
25—14. Conduce R.F. Germania cu 
5 p, urmată de Cehoslovacia șl 
Ungaria cite 4 p. • La MUnchen, 
echipa feminină a U.R.S.S. a în
trecut cu 29—9 pe DJK Wdrzburg

HOCHEI PE GHEAȚA • La Sa
rajevo a început campionatul eu
ropean de juniori — grupa C ! 
Anglia — Belgia 7—1, Iugoslavia— 
Spania 7—3.

NATAȚIE • Proba feminină a 
concursului de sărtlurl de La 
trambulină, oare a avut loc la 
Rostock, a revenit canadiencel 
Sylvia Bernier cu 478,65 p, ur
mată de STlke ToeUner (R.D.G.) 
478,02 p șl Shen Yong Wan (R.P. 
Chineză) 470,42 p.

ȘAH • A treia partidă dintre 
marii maeștri sovietici Gări Kas
parov și Alexandr Beliavskl, din 
sferturile de finală ale campio
natului mondial, s-a încheiat re
miză la mutarea a 25-a. Kaspev- 

rov conduce cu 2—1.
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