
SA NE RElNNOIM VIGOAREA 
PRIN SPORT, PENTRU A FI

CÎT MAI FOLOSITORI SOCIETĂȚII
Dc Torbfl cn prol. unit. dr. doc. Olid medrea

JgfTAM 01 TOAM ÎMM, OMTMfAJ

portul
Cine II vede operind pe chi

rurgul Oleg Medrea declară eu 
mina pe inimă ; „Este nn ade
vărat artist 1"

— Stimate tovarășe profesor 
Medrea, colegii dv chirurgi 
spun că ați moștenit acest har 
de la artistul poporului Corne- 
liu Medrea, marele nostru 
sculptor...

— într-un fel, da 1 Pe vre
mea cînd trăia tatăl meu cir
cula un calambur : „Medrea- 
scuiptorul cioplește in piatră, 
Medrea-chirurgul cioplește in 
os.!“ în artele plastice insă

NOI iNTlLNIRI INTERNAȚIONALE 
PENTRU ECHIPA FEMININĂ 
DE GIMNASTICA A ROMÂNIEI
Au fost perfectate recent 

noi Întâlniri internaționale 
pentru echipa noastră femi
nină. Astfel, In zilele de 19 
și 20 martie echipa României 
va evolua In Spania, iar în 
zilele de 15—17 aprilie la 
Frankfurt pe Main este pro
gramat meciul R.F. Germania 
— România. De fiecare dată 
se va concura cu exerciții 
impuse șl liber alese.

vorba „din tată-n fiu* nu-fl 
prea găsește locuL Băiatul lot 
Tonltza a ajuna chirurg, al Iul 
Ressu — arhitect, ca fl cel al 
lui SterladL

— Totuși, mina, Indeminarea. 
rezistenfa, luciditatea, reflexei* 
nu țin fl ele de acea flacără 
sacră T

— Țin mal mult de o flacără 
sacră pe care o dobindești tn 
viață, adică vii pa lume fără 
ea sau cu ea stinsă. Ca să o 
aprinzi, trebuie să ta agiți, să 
te miști. In sensul bun al cu- 
vîntuluL Pe vremea cînd eram 
elev, tata se supăra dacă mă 
vedea planind ceasuri Întregi 
deasupra unei cărți. „Mal miș- 
că-te, băiete ! Pascal zicea, și 
era în Evul mediu atunci, că 
mișcarea este viață, iar re
pausul este moarte !“ Și, ca 
mă stimuleze, Îmi dădea, 
sfirșit de an, un premiu, și 
o recompensă pentru cel de 
școală : o minge de fotbal, 
suliță, un disc. „ . , '
te, ca să poți Învăța din ce în 
ce mai bine, ca să trăiești ac-

să 
la 
ca 
la 
o 

,Fă sport, băie-

Haria CRISTEA

(Continuare in pag. 2-3)
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Sub genericul ,,Daciadei“

CUPA MICILOR VÎNATORI DE MUNTE"
La Muntele Băișorii, într-un 

decor splendid de iarnă, s-a 
desfășurat competiția de biatlon 
dotată cu „Cupa micilor vină- 
tori de munte" și înscrisă sub 
genericul „Daciadei". întrece
rea a reunit la start elevi din 
8 centre montane ale județului 
Cluj și anume : Mărișel, Beliș, 
Băișoara, Măguri Bogdănești, 
Poieni, Rișca, Răcădău și Sîn- 
crai. Concursul a fost dominat 
de schiorii elevi din Mărișel 
(profesor Mako Iuliu) care, cîș- 
tigînd pentru a treia oară — 
competiția a ajuns la cea de a 
Xl-a ediție — rămîn în pose
sia definitivă a Cupei.

Iată ocupanții primelor locuri

or-ale acestui reușit concurs, 
ganizat prin eforturile reunite 
ale Inspectoratului școlar ju
dețean, Comitetului județean 
al U.T.C., Consiliului județean 
al organizației pionierilor, 
C.J.E.F.S. Cluj ș.a. : categ. 
11—12 ani, fete — Victoria Ro
șu, băieți — Marius Șertan ; 
13—14 ani : fete — Mirela Chiș, 
băieți — Nicolae Purcel; 14—16 
ani, fete — Maria Mariș (toți 
din Mărișel), băieți — Călin 
Trif (Beliș) ; pe echipe, con
cursul a fost cîștigat de cei din 
Mărișel, urmați de colegii lor 
din Măguri Bogdănești și Beliș.

I. POCOL — coresp.

Astăzi, la Tg. Mureș, de ia ora 15,30

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE, 
ÎN JOC

Echipa națională 
a României susți
ne astăzi la Tg. 
Mureș — o pre
mieră pentru fru
mosul oraș tran
silvănean — un 
nou meci interna
țional, întîlnind re
prezentativa Tur
ciei. Este cea de-a 
treia partidă a tri
colorilor noștri pe 
anul in curs, din 
seria testelor pla
nificate sâ-i adu
că într-o formă 
sportivă optimă la 
„ora jocului" (16 
aprilie) cu Italia, 
Har prima acasă la 
noi, unde vom pri
mi replica cam
pioanei lumii.

Va urma încă o 
caracter de 
„U“-lul nostru

AMICAL, REPREZENTATIVA TURCIEI

Lotul 
dionul

reprezentativ înaintea antrenamentului 
August" din Capitală.„23

cu
a 

reprezentativ, 
ia *30 martie, la. București, cu 
prima selecționată a Iugosla- 

• - ‘ ’ atunci, firește,
și Mircea Ră- 

cu toată se- 
de astăzi. O 
în acest sens

partidă 
verificare

viei, dar pînă 
Mircea Lucescu 
dulescu tratează 
riozltatea jocul 
evidentă probă 
o constituie și calitatea pregă
tirilor, teoretice și practice, e- 
fectuate de selecționabili, luni 
și marți, la stadionul .,23 Au
gust" din Capitală.

Ieri dimineață, fapt îmbucu
rător, antrenorii au avut la 
dispoziție pentru „ședința de

lucru" întreg lotul de jucători, 
medicul echipei, Nicolae An- 
dreescu, recuperînd, In timp 
util, grupul Indisponibililor. 
Doar Morara, insuficient refă
cut de pe urma unei stări gri-

\\\\\\\\\\\\^^^^^

efectuat ieri dimineață pe sta-
Foto : Dragoș NEAGU

nice presei — pentru această 
partidă revanșă cu Turcia (în 
primul joc. disputat la Istan
bul: 1—1, nota bene — fără in
ternaționalii craioveni) „ll“-Ie 
dorit : Moraru (Lung) — Red-

!
I

FLORIN SEGĂRCEANU

nulovicl, Bîrner. Kirmayer, Koch, Borisov; ciștigător, cu

„SINT FERICIT

FLORIN SEGĂRCEANU : născut la 29 martio 1961. In Bucu
rești- A învățat temi cu tatăl său, antrenorul emerH Aurel 

Segărceanu. Este de trei ori campion național, tn 1979, 1900 
și 1981. Are victorii de răsunet la Jucători renumițl, ca Fn>- 
nulovicl, Birner, Kirmayer, Koch, Borisov; ciștigător, cu IHe 
Năstase, al finalei de dublu de la San Benedetto (1982); vic
torios, tot la dubla, asupra Ivi Panatta — Bertolucci șl. îm
preună cu Dirzu, în fața cuplului Vilas - Clerc ; triplu cam
pion mondial universitar In 1981, la București.

CĂ AM CÎȘTIGAT, SÎNT FERICIT 
CĂ AM JUCAT LÎNGĂ (LIE !“

„Puștiul a învățat să joace 
in -Cupa Davis-. Asta înseam
nă că a progresat mult și poa
te aborda cu deplină siguran
ță marile turnee. Dacă o va 
face șl dacă își va transforma 
antrenamentele in... meciuri, 
eu alte cuvinte dacă va juca 
la fel de serios, il văd, nu

între pri-multă vreme,
40—50 de rachete ale lu
cind asemenea elogii vin

Rednic 
Balint

Rezerve : 
Tur cu.

Moraru
iorgulescu

Boloni
Gabor

Andone, Munteanu

(Lung)
Ștefânescu 

Klein 
Cămătaru

n, Augustin,

Ungureanu 
Bălăci

Jlcleanu, Geolgău,

--------------- •---------------
Arbitru : Bernd Stumpf (R. D. Germana)

Rezerve ; Sen ol,
Husein
Hasan 

Hakan

Metln, Muzaffer, Mujdat, 
Selcuk

Riza
Fatih

Mecdul va Începe la ora 15,30 
televiziune.

Eser 
»t

Bilol

pale, a fost oarecum menajat 
de Necula Răducanu, cel care 
se ocupă de pregătirea 
rilor.

Așa îneît, la sfirșitul 
namentului, M. Lucescu 
Rădulescu au putut să

porta-

antre- 
si M. 
comu-

Ras it.
Eren <
Arif |

Erdogan

va fi transmis la radio și la §

TURCIA
nic, Iorgulescu, Ștefănescu, 
Ungureanu — Balint, Boloni, 
Klein, Bălăci — Gabor, Cămă-

Gheorghs NICOLAESCU

(Continuare in oao 2—3)

Azi. la Ruse. Bulgaria - România (olimpici)

testul cel mai edificator
AL LOTULUI NOSTRU

telefon). In

peste 
mele 
mil“. 
de la Iile Năstase, ele trebuie 
interpretate de Segărceanu ca 
o lecție de tenis...

La Încheierea celor trei zile 
de întreceri din sala „Olimpia" 
din Timișoara, ca șl cum ar

fi intuit gîndurile lui Ilie, Flo
rin Segărceanu ne spunea: 
„Am muncit mult pentru pre
gătirea partidei cu Chile, mai 

în toate campaniile 
■Cupa Da-

La slirșilul acestei sâptâmlnl, in Capitala

EDIȚIA 1983 A 
MIHAI SAVU"

„TROFEULUI
LA SPADA

Tradiționala competiție in
ternațională de spadă dotată 
cu .Trofeul Mihai Sava* se 
va desfășura in acest an la 
complexul sportiv Floreasca, 
din Capitală, la sfirșitul a- 
cestei săptăminl. Vor parti
cipa spadasini din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, B. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică șl Româ
nia.

Vineri — precedată de șe
dința tehnică, desfășurată joi

seara — competiția va debu
ta, dimineața, Incepînd de la 
ora 8,30, cu proba individuală, 
a;ungîndu-sa pini la faza e- 
llmlnărllor directe șl rec’di- 
flcărllor. Această fază, Îm
preună eu finala Individuală 
sa vor desfășura sîmbătă di
mineața. Duminică este ziua 
rezervată probei pe echipe.

• Intre I șl 14 martie va 
avea loc, la Atena, Balcania
da de ocrimă pentru juniori.

mult ca 
de pînă acum în 
vis-. Sigur, în primul rind do
ream ca eu și echipa Româ
niei să ne luăm revanșa pen
tru insuccesul 
Dar nu numai 
și antrenorul 
m-au învățat 
ceva mai frumos, mai emoțio
nant, decit să aperi, in arena 
sportivă, culorile României, 
iar strădaniile să-ți fie răs
plătite cu o victorie. Nu a fost 
ușor, am slăbit cinci kilogra
me în cele trei zile de între
ceri. Dar are asta vreo impor
tanță, cînd mă gindesc că te
nisul românesc își menține lo
cul fruntaș in lume și cînd 
știu că acesta a fost și țelul 
lui Ilie Năstase și al lui Ion 
Tiriac?! Este o mindrie pen
tru mine că pot să merg pe 
urmele lor. Știu cit este de 
greu, dar nici un obstacol nu

de anul trecut, 
atît Tatăl meu 
Alexe Bardan 

că nu poate fi

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2-3)

RUSE, 8 (prin
aceste zile se derulează sec
vențele unei noi perioade de 
pregătire în comun a lotului 
olimpic al țării noastre. Me
ciul cu Iugoslavia, de la 30 
martie — debutul in prelimi
nariile olimpice — se apropm. 
După turneul din Bulgaria și 
Grecia (28 ianuarie 
bruarie) antrenorul 
Staicu a 
sare și, iată, 
bună parte componenta lotu
lui și mîine (n.r. azi) la Ruse, 
se află în fața celui mai impor- * 
tant și — sperăm — edificator 
test. Este vorba de meciul cu e- 
chipa olimpică a Bulgariei, for
mație care. în toamna trecută, 
în partida cu lotul nostru re
prezentativ, a lăsat o impresie

— 10 fe- 
Gheorghe 

tras concluziile nece- 
a schimbat în

foarte bună la București, unde 
a pierdut cu 1—2, după ce 
conducea cu 1—0. Revenind la 
ai noștri, vom spune că în lo
tul olimpic noutățile sînt fun
dașul Szabo, mijlocașii Dono- 
se și Irimescu, atacanții Gros.i 
(golgeterul Diviziei ,.A“), FI. 
Grigore, Nica si P. lordache, 
ultimii doi proaspeți interna
ționali „A". Pentru că nu vor 
juca in meciul retur cu F.C. 
Kaiserslautern din cauza car
tonașelor galbene. craiovenii 
Donose și Irimescu sint la dis
poziția lotului olimpic Așa 
stînd lucrurile, eram curioși, 
desigur, să vedem ce .11“ va 
alinia antrenorul Staicu în me-

Constantin ALEXE

(Continuare in oao 2-3)

LOTUL
PLEACĂ

DE
AZI

TINERET
IN INDIA...

la a doua ediție a turneului interna- 
cu „Cupa de aur Jawaharlal Nehru*.

...pentru a participa 
țional de fotbal dotat

(Amănunte în pagina a 3-a)



Opinii despre baschetul clujean

ANTITEZA DE LA „U"
O fciclc, spre al treilea titlu • De ce a pierdut teren 
echipa de uaieți ? • Cheia succesului - concepția 

despre munca I

Azi, etapa a XT a in campion

DINAMO BUCUREȘTI 
AU MECIURI GRELE ÎN

Baschetul a fost, dintotdea- 
una, unul dintre cele mal în
drăgite jocuri sportive la Cluj- 
Napoca. Pe malul Someșului, 
în „Parcul Babeș“, în sălile de 
sport ale liceelor și școlilor, 
terenurile de baschet erau și 
sînt ocupate o bună perioadă 
de timp. De^gur, această a- 
tracție spre jocul cu mingea la 
coș nu putea rămîne fără efi
cientă. Echipele clujene s-au 
închegat tot mai bine, au că
pătat un contur precis al per
formanței și, normal, au intrat 
în elită, adică în competițiile 
divizionare. Evident, formațiile 
studențești au fost cele mai în
dreptățite să aspire la întiieta- 
te, datorită condițiilor create, 
a pasiunii tinerilor universitari 
pentru tot ceea ce întreprind.

Echipa studenților clujeni 
s-a aflat multă vreme printre 
cele mai bune ale primei noas
tre divizii. Ea a fost, ani la 
rînd, singura care mai punea 
probleme primelor „două mari": 
Steaua și Dinamo. Dar, iată, 
au trecut mai bine de 10 ani 
și „U“ se zbate în anonimat. 
Dintr-o formație care cocheta 
cu primele locuri ale clasa
mentelor, baschetbalîștii de 
pe Someș se mulțumesc acum 
cu evoluții în turneul de con
solare (locurile 7—12) în care 
se luptă pentru... evitarea re
trogradării.

în schimb, echipa studente
lor a realizat un frumos event:

e DEZIDERIU JENEI, LOCUL I LA BERLIN, 
IN „CUPA ORAȘELOR" LA PATINAJ VITEZĂ

O comportare bună a reușit patinatorul de viteză De- 
ziderlu Jenei in recent disputata „Cupă a orașelor", de 
la Berlin (R.D. Germană) : 500 m— 1. S. Dâring (Ber
lin I) 40.34, 2. D. Jenei 41,04 ; 1 000 m — 1. D. Jenei 
1:25,34, 2. U. May (Berlin II) 1:26,08 ; poliatlonul de 
sprint — 1. D. Jenei 167,830 p, 2. S. Doring 168,200 p, în- 
trecînd oonsacrați ai genului din orașe ca Budapesta, 
Erfurt, Fraga șl Miinchen. Echipa alcătuită din D. Je
nei, I. Opincariu (locul 4 la poliatlon cu 179,290 p) și 
juniorul M. Țlgău a urcat pe cea a treia treaptă a 
podiumului laureațllor (în urma reprezentativelor Berlin 
I și Erfurt), constituind cea mal frumoasă evoluție a 
viteziștilor noștri In istoria de 20 de ani a acestei oom- 
petițll de prestigiu. Să semnalăm șl faptul că echipa de 
fete (locul 6), alcătuită din Mihaela Dascălu, Ileana 
Cleteșteanu șl Gabriela Volna, a fost cea mai ttnără din 
concurs, oomponentele el avînd între 13 șl 16 ani. Prin
tre adversare : Natalia Petrușeva, fostă campioană olim
pică și actuală recordmenă mondială, Andreea SchBne, 
campdoană europeană șl mondială, Crlsta Rotteberger, 
medaliată olimpică.

CUPA C.S.Ș. PREDEAL” LA SCHI FOND
nlori II 10 km : 
(C.S.Ș. Dinamo) ; 
5 km : Dlvia Belt ____ ..
șovla) ; junioare I 5 km 
lisa Aldea (C.S.Ș. Predeal) ; 
juniori I 15 km : D. Muntea- 
nu (C.S.Ș. Predeal) ; ștafeta 
juniori 3X10 i:m : c.S.Ș. Pre
deal ; junioare 3X3 km : 
C.S.Ș. Brașovia ; 3X2,5 km 
fete șl 3X5 kin băieți : c.S.Ș. 
Bala Sprie.
Ion CODLEANU — ooresp.
MUTAT IN VALEA LUPULUI I

Lingă Predeal, pe Valea 
Bășnoavei, s-a disputat „Cupa 
C.S.Ș. Predeal", cu participa
rea schiorilor fondiști, juniori 
și copil, din Baia Mare, Bra
șov, Bușteni șl Predeal. Cîș- 
tlgători : copii, fetițe 2,5 km : 
Antonela Neamțu (Predeal) ; 
băieți 5 km : M. Anghel (Ca- 
ralmanui Bușteni) ; fete 5 km: 
Nadia Rățulea (C.S.Ș. Brașo
via) ; băieți 10 km : n. Pol- 
gar (C.S.Ș. Baia Sprie) ; ju-
• „CUPA SULINARULUI” S-A.„

In Postăvar, pe Valea Lupului, pe un traseu măsurfnd 900 m 
lungime (275 m diferență de nivel) s-a desfășurat tradiționalul 
concurs „Cupa Sulinarului". întrecerea a programat două 
curse de slalom uriaș. Clasamente: cursa I, băieți : 1. A. Năs- 
tase (Dlnamo) 2:07,58 ; 2. C. Portdk (Dinamo) 2:08,07 ; 3. V. Po- 
daru (Ddnamo) 2:09,54; fete : 1 Della Parate (Dinamo) 2:26,08 ; 
2. Irina Voiculescu (C.S.Ș. Brașovia) 2:27,69 ; 3. EUsabeta Stroe 
(I.E.F.S.) 2:28,05 ; cursa a Il-a, băieți : 1. A. Năstase 2:10,33 ; 
». D. Dinu (A.S.A.) 2:10,99 ; 3. C. Portik 2:12,01 ; fete : 1, Delia 
Parate 2:27,08; 3. Ellsabeta Stroe 2:29,13; 3. Maria Balasz 
(I.E.F.S.) 2:30,71. (Carol GRUIA-ooresp.).
• CAMPIONII LA SĂRITURI

Finalele campionatelor na
ționale de sărituri (70 m) 
s-au desfășurat la Gneorghenl 
In condiții organizatorice 
bune, la care a contribuit 
substantial întreprinderea de 
producție industrială $1 con
strucții C.F.R. Harghita, ate
lierul Suseni (conducător al 
unității : Vaslle Borș). Primii 
Clasați : seniori : 1, L. Ballnt 
(Dlnamo Brașov) 227,2 p, 2. 
I. Runceanu (C.S.Ș. Rlșnov- 
Dimamo) Z1<1,2 p, 3. G. Nagy 
(C.S.Ș. Brașovia — A.S.A.)
202,1 p ; juniori I s L L Run- 
ceanu 213,2 p, 2, G, Nagy 202,1

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAZA
PRONOSTICURI».

Datorită numeroaselor me
ciuri atractive cuprinse in pro
gramul său, concursul Prono
sport de la sfîrșitul acestei săp- 
tămini oferă partlcipanțllor șanse 
de noi mari succese. Iată — 
ca sursa suplimentară de inspi
rație — pronosticurile făcute de 
Constantin Ccmăianu, antrenor 
principal al echipei Steaua :

I. Ascoli — Inter 1, X ; IL 
Cagliari — Fiorendna 1 ; HI. Ce
sena — Sampdorla 1,X: rv. 

a cucerit ultimele două ediții 
ale campionatului național și, 
acum, în plină desfășurare a 
celei mai importante competi
ții interne, se află tot pe pri
mul loc al clasamentului, cu 
șansele cele mai mari de a 
urca pentru a treia oară, con
secutiv, pe prima treaptă a 
podiumului de premiere. Por
nind de la această situație, am 
căutat să aflăm cauzele care 
au dus la această... antiteză 
între baschetul feminin și cel 
masculin clujean. între cele 
două echipe ale aceluiași club, 
„U“.

O primă discuție am purtat 
cu maestrul emerit al sportu
lui Horia Demian — fost mulțl 
ani component al acestei for
mații și al echipei reprezen
tative: „Situația este evident 
neplăcută pentru băieți, dar 
nu disperată. La echipa fele- 

.lor există, parcă, o altă emu
lație. Antrenorul Nicolae Mar
tin lucrează foarte bine. Cam 
același lucru ii pot afirma și 
despre Ghiță Roman, la băieți, 
dar dacă la fete au fost sau 
au mai venit Jucătoare bune: 
Floarea Anca, Doina Mathe, 
Mariana Merca, Adriana Man- 
gu, sau mai noile venite, 
Magdalena Pali, Verginia Po
pa, Anemarie Kirr, la băieți 
toți cei buni au plecat sau au 
abandonat activitatea compcti- 
țională, iar înlocuitorii lor nu 
au aceleași calități și aceeași

C. Kyope 
Junioare II 

(C.S.Ș. Bra- 
’ " ‘ E-

Șl COMBINATA NORDICA
P, 3. W. Gross (C.S.Ș. Bra
șovia — A.S.A.) 188,3 p ; ju
niori n : 1. L. Bocz (Ddnamo 
Brașov) 169,7 p, 2. R. Radu 
(C.S.Ș. Brașovia) 154,2 p, 3. 
Gh. Băllă (C.S.Ș. Brașovia) 
130 p.

La Valea S trim bă s-a des
fășurat șl campionatul repu
blican de combinată nordică. 
Pe primele locuri : Juniori : 
L G. Nagy 428,5 p, 2. W. 
Gross 379,9 p, 3. L. Baniasz 
(Rapid Suseni) ; copii : L Gh. 
Băila 392,7 p, 2. V. Dumitres
cu (C.S.Ș. Rfșnov) 389,3 p, 3. 
R. Radu 258,6 p. (C. MALNAȘI 

' — ooresp.).

Genoa — Catanzaro 1 ; V. Juven
tus — Avelllno 1 ; VI. Napoli — 
Torino X ; Vtt. Pisa — Roma 
1. X ; VIII. Verona - Udlnsse 
1 ; IX. Arezzo — Cavese 1, X ; 
X. Lazio — Bologna 1 ; XI. Lec
ce — Perugia X ; XU. Palermo 
— Como 1 ; XIII. Varese — Ca
tania 1, X, 2.

Tragerea obișnuită FronoexpreS 
de astăzi, 9 martie 1983, se te
levizează in direct, Incepind de 
la ora 15,45.

Verginia Popa în cursă spre coful advers fi spre... un nou titlu 
de campioană. Foto : L LESPUC — Cluj-Napoca

dorință de muncă și afirmare 
ca predecesorii lor. Desigur, 
este destul de neplăcut să con- 
stați că fetele au luat-o mult 
înaintea băieților, dar citeoda- 
tă se mai intîmpiă și așa... 
Este evident că actuala eta
pă este dificilă pentru e- 
chipa masculină. Dar, după 
cum cunosc puterea de mun
că și pasiunea antrenorului 
Ghiță Roman, sint convins că 
în scurtă vreme — cu spriji
nul mai substanțial al tuturor 
factorilor cu atribuții — și e- 
chipa masculină va reveni 
printre protagonistele campio
natului".

Iată și opinia antrenorului 
Nicolae Martin: „îmi este mal 
greu să vorbesc despre... alții. 
Dacă fetele au ajuns unde au 
ajuns, aceasta are la bază 
concepția despre muncă a ju
cătoarelor pe care Ie pregătesc. 
Iată, acum am întinerit echi
pa și, spre surpriza multora.

SÎNT FERICIT CĂ AM}f
(Urmare din pag. 1)

mă sperie. Sînt fericit 
că am cîștigat, sint fericit că 
am jucat lingă Iile". Este fru
mos, este emoționant pentru 
reporter ca asemenea cuvinte 
să i le spună un tînăr care, 
iată, printr-o muncă nedrămu
ită, prin renunțarea la multe 
preocupări specifice vîrstei — 
mai puțin cele legate de exa
menele la I.E.F.S. — își de
dică întreg timpul perfecțio- 
pării intr-un sport atît de 
greu. Venise la Timișoara — 
putea oare rămîne acasă? — și 
familia lui Florin Segărceanu. 
Tatăl său, antrenorul emerit

DIN JURUL FILEULUI
Ultimul episod al campionatu

lui masculin de volei, turneul fi
nal pentru locurile 1—4, se va 
derula vineri, sîmbătă șl dumini
că în Capitală. Avindu-se în ve
dere interesul și entuziasmul cu 
care publicul giuleștean partici
pă la spectacolul voleiballstlc, a 
fost desemnată ca gazdă a tur
neului final sala Rapid. Chiar 
dacă lupta pentru titlul de cam
pioană a țării a tost deja tran
șată în favoarea lor de către 
dinamoviștl, Interesul va fi în
treținut de cursa celorlalte trei 
participante (Steaua, Explorări 
Bala Mare șl Universitatea Cra
iova) pentru următoarele trepte 
ale podiumului (care dau drep
tul de participare în competiții 
Internaționale intercluburl). Pro
gramul jocurilor este următorul: 
vineri (de la ora 16,15): Dlnamo
— Universitatea Craiova șl Stea
ua — Explorări Bala Mare ; sîm
bătă (de la ora 16,30): Dlnamo
— Explorări șl Steaua — Uni
versitatea ; duminică (de la ora

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN I MARTIE 
1983 : cat. 1 (12 rezultate) : 2
variante 100% a 50.000 lei și 12 
variante 25% a 12.500 lei ; cat. a
2-a  (11 rezultate) : 33 variante 
100% a 2.717 iei și 221 variante 
25% a 679 lei ; cat. a 3-a (10 re
zultate) : 218 variante 100% a 
496 lei șl 2.206 variante 25% a 124 
lei.

Report la categoria 1 : 23.921 
lei.

Cîștigurile de categoria 1 au 
fost obținute de particlpanțil 
DINU ADRIAN șl BĂNICĂ ȘT. 
FAGEL, ambii din București. 

ne aflăm tot In fruntea cla
samentului. La băieți, deși co
legul meu depune o activita
te intensă, muncește multi 
cred că elevii săi privesc des
tul de superficial procesul de 
antrenament și, mi-aș permite 
să spun, chiar normele de 
viață sportivă. Dar și aceste 
impedimente pot fi înlăturate. 
Cu o mai atentă supraveghere 
și îndrumare, echipa de băieți 
poate reveni Ia ceea ce a fost 
altădată, concurind cu succes 
performanțele fetelor".

Din discuțiile purtate cu cei 
interesați de soarta baschetu
lui clujean s-au desprins, cre
dem, cauzele actualei stări de 
lucruri de la echipa masculi
nă, diferența de concepție și 
atitudine între component 
celor două loturi, feminin 
și masculin, șl care trebuie să 
fie drumul pe care ambele 
echipe „U“ să se intîlnească 
în performanță.

Paul IOVAN

Aurel Segărceanu, 11 Întreba 
mereu pe antrenorul Alexe 
Bardan dacă poate să-1 ajute, 
în zilele Întrecerii, pentru ca 
Florin să joace cit mai bine. 
Era grija unui părinte care l-a 
format pe fiul său ca jucător,
l-a  crescut la clubul Dinamo 
din București și apoi l-a dat 
tenisului românesc. Tatăl său 
ne spunea : „Florin are încă 
mari disponibilități".

Florin Segărceanu este — 
mai curind, a devenit — și un 
excelent jucător de „Cupa Da
vis". Rezultatele de pină acum 
confirmă exact ceea ce spu
nea Ilie Năstase. Din 26 de 
meciuri susținute pină acum 
în acest „cmaplonat mondial" de

11,30): Universitatea — Explorări 
6i Dinamo — Steaua.

REZULTATELE ETAPEI A 
XII-A DIN DIVIZIA „B-

Feminin, sena I: Universitatea 
I.E.F.S. Buc. — Prahova I.P.G. 
Ploiești 3—1, I.T. Buc. — Confec
ția Buc. 3—1, Ceahlăul P. Neamț
— Penicilina II Iași 3—0, Zimbrul 
Suceava — Voința Buc. 0—3 ; se
ria a II-a : Chimia Tr. Măgurele
— Flacăra roșie II Buc. 3—1, Da
cia Pitești — Bralconf Brăila 3—1, 
Chimia Rm. Vllcea — Spartac 
Buc. 3—0, Chlmpex II Constanța
— Universitatea Craiova 2—3 ; 
seria a III-a : Armătura Zalău
— Explormin Caransebeș 3—0, 
A.S.S.U. Craiova — Universitatea 
Timișoara 3—0, GiG.C.L. Brașov
— Metalotehnlca Tg. Mureș 3—0, 
Olimpia Oradea — Textila Cis- 
nădle 3—0.

Masculin, sena I : Spartacus 
Brăila — Prahova LP.G. Ploiești
3—0, PECO Ploiești — A.S.A. 
Buzău 1—3, I.O.R. Buc. — Relo- 
nul Săvineștl 3—0, Tractorul n 
Brașov — Viitorul Bacău 1—1 ; 
sena a n-a : Electra Buc. — 
Metalul Hunedoara 3—1. Steaua 
H Buc. — Rapid Buc. 1—3, I.C.M. 
Caransebeș—SAR O Ttrgovlște 3—0, 
Delta Tulcea — Progresul Vul
can Buc. 3—0 ; seria a III-a : o- 
țelul Oraș dr. P. Groza — A.S.A. 
Sibiu 3—0, Voința Beluș — Voin
ța Victoria Zalău 3—1, „U" Cluj 
Napoca — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș 0—3, Politehnica Ti
mișoara — Voința Alba Iulia 
3—0.

Corespondenți : N. Mateescu,
Gh. Lazăr, O. Guțu, B. Aman- 
cea, C. Toader, I. Fețeanu, Gh. 
Drăgan, I. Domuța, Șt. Gurgui, 
C. Gruia, P. Lilrlncz, N. Costln, 
O. Balteanu, P. Comșa, I. Stan
ca, N. Magda, C. Creții, I. Pocol, 
M. Domițian.

Astăzi vor avea loc la Bucu
rești, Timișoara, Iași, Arad și 
Baia Mare partidele etapei a 
XV-a (a doua a returului). 
Pentru multe dintre echipe (în 
afară de Steaua, Grivița Roșie 
și Știința Baia Mare, avanta
jate de program, care joacă 
pentru a doua oară consecutiv 
acasă) va fi un adevărat tur de 
forță să se prezinte pe teren 
cu forțele intacte, la un inter
val de trei zile, după lungi de
plasări. Să sperăm că buna 
pregătire le va permite sur- 
montarea acestui handicap. 
Steaua, lidera clasamentului, 
nu va avea — probabil — pro
bleme deosebite vizavi de 
XV-le sibian, în timp ce Farul, 
la a doua deplasare la rînd, va 
juca o partidă grea cu ambițio
sul team al studenților bucu-
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Concursul de radiot

PIONIERA MIHAELA POPESCU,
La Radioclubul central din 

Capitală s-au desfășurat, timp 
de două zile, întrecerile con
cursului internațional de ra- 
diotelegrafie — sală, organizat 
de Federația română de ra
dioamatorism și dotat cu „Cu
pa Dunării". O competiție de 
tradiție ajunsă, iată, la cea de 
a XH-a ediție. în care cei mai 
pasionați iubitori ai acestui 
sport aplicativ își demonstrea
ză iscusința în recepționarea 
și transmiterea de mesaje în 
alfabetul Morse.

Actuala ediție a „Cupei 
Dunării" a reunit la radioclub 
sportivi din Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, Ungaria (echipe 
formate din cite un senior și 
doi juniori) și trei echipe ro
mânești, precum și un mare 
număr de sportivi hors-con- 
curs. Programul a cuprins o 
probă de regularitate (recep- 
ție-transmitere), una de re
cepție viteză și una de trans

mitere

gavorul 
șl a lo 
lelalte i 
impresie 
de-a lui 
„lucru" 
juniorii! 
tlțe de 
Popescu 
rală nr. 
țlată în 
ani in 
un pas: 
tar, Vai 
cîștigat 
laritate, 
In prob: 
și pe 1 
recepție 
părerea 
talent.

PAT
CÎȘTIGAT"
tenis pe echipe, care este „Cu
pa Davis", Segărceanu a cîș
tigat 16. Iar printre învinșii 
săi sînt multe nume celebre 
ale „sportului alb".

Acum Florin își permite pu
țin timp liber pentru sine. O- 
rele care i-au mai rămas pină 
la startul unor noi și noi tur
nee le dedică studiului, deoa
rece vrea să susțină dteva 
dintre examenele la I.E.F.S., 
unde este student în anul II. 
Intre două capitole din manu
alul de „Teoria și metodica e- 
ducației fizice". Florin a fă
cut o. pauză și ne-a spus: 
„Sînt fericit că am obținut un 
succes atît de frumos in «Cu
pa Davis» și mă bucur că suc
cesul coincide cu aniversarea a 
35 de ani de existență a clubu
lui „Dinamo București".
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SĂ NE REÎNNOIM
(Urmare din pag. 1)

tiv cît mai mult 1“ — mă în
demna tata, cu gîndul, proba
bil, la cei trei titani: Michelan
gelo, Leonardo, Tizlan, care au 
trăit ca niște tineri pină la 
adinei bătrîneți. A vrut să-i 
egaleze în longevitate, dar o 
tumoră malignă l-a stat în cale.

— Șl i-ați urmat sfaturile 
și... ordinul ?

— Doar cît am fost elev. De
venind student la medicină, am 
fost prins intr-o altă mentali
tate : nu atletism, nu Înot, nu 
munte, nu mare, nu yach
ting, nu baschet 1 Cine vrea să 
ajungă chirurg, să se mute in 
spital și să nu-1 mai părăseas
că. Și, recunosc, am făcut gre
șeala să mă supun total aces
tui crez. Pe la 40 de ani, 
mi-am revizuit optica Împru
mutată și am făcut o Întoar
cere de 180 de grade. Ca să fii 
util cetății, familiei și ție În
suți, trebuie să faci mișcare, să 
faci sport. De la această vîrstă. 
mai ales, încep necazurile. Dacă 
nu te miști — cu măsură, bine
înțeles — se încarcă cartlla- 
giile, mușchii, vasele sanguine, 
Inima. Ca să le degajezi de 
balast trebuie să te miști, să 
faci sport, turism, mai ales 
montan, nu neapărat să ataci 
peretele, cu pitonul și coarda. 
Asta le-o spun și celor care
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PROGItAMUL ETAPEI A XV-a 
ȘI ARBITRII

București :
STEAUA — C.S.M. SIBIU 

(în tur 21—10), teren Ghen- 
cea ora 15. Gh, Voinea — 
Buzău.

SPORTUL STUDENȚESC — 
FARUL (0—34), teren Tel ora 
ÎS, P. Ionescu — București.

GRIVIȚA ROȘIE — ȘTIINȚA 
PETROȘANI (9—15), teren 
Parcul Copilului ora 12, I. Va- 
sllică — București. »

Timișoara :
UNIVERSITATEA — RUL

MENTUL btrlad (3—6), te
ren 1 Mai ora 16, Dr, Grigo- 
rescu — București.

Iași :
POLITEHNICA — DINAMO 

(7—29), teren Tineretului ora 
9,30, C. Cristăchescu — Bucu
rești.

Arad :
GLORIA P.T.T. — POLI

TEHNICA 16 FEBR. CLUJ-NA- 
POCA (4—7), teren Gloria ora 
15, șt. Crăciunescu — Bucu
rești.

Baia Mare :
ȘTIINȚA CEMIN — RAPID 

(4—6), teren Dacia ora 11, FI. 
Dudu — București

I
II (Urmare din pag. 1)

ROMÂNIA - TURCIA

taru. Este aceeași formulă de 
echipă care a Început jocul cu 
Grecia, disputat de „tricolori" 
la 2 februarie, la Larissa și 
încheiat cu victoria fotbaliști
lor noștri cu scorul de 3—1.

Dealtfel, exceptîndu-1 pe 
Balint (înlocuitorul lui Țiclea- 
nu, care nu are drept de joc 
pentru meciul cu Italia), astăzi 
va fi aliniat „ll“-le rodat 
(cum se știe, cu frumoase re
zultate in grupa a V-a preli
minară a C.E.) în tot timpul 
anului trecut.

Adversarii fotbaliștilor noș
tri au sosit aseară, pe calea 
aerului, la București. După o

jumătate de oră, ei și-au con
tinuat călătoria spre Tg. Mu
reș, tot cu avionul. împreună 
cu jucătorii noștri. Intre cei 
16 jucători deplasați in Româ
nia de antrenorul Coskun 
Ozari fac parte toți cei 13 ju
cători utilizați de el in partida 
cu România, de la 29 ianuarie: 
Eser, Erdogan. Bilol, Fatih, 
Hakan Arif, Senol, Riza. Ha
san, Eren, Metin, Seleuk și 
Husein. Oaspeții acordă și ei 
o deosebită atenție jocului de 
astăzi cu România; o intilnire 
de palmares și. totodată, un 
ultim test pentru echipa Tur
ciei înaintea partidei de la 30 
martie cu Irlanda de Nord, 
in grupa a VI-a elinvnatorie 
a campionatului european.

ilă „Cupa Dunării“

' DE AUTENTICĂ VALOARE
este Sportivii clasați pe locul I:

regularitate, seniori — Ghcor- 
ghe Cimpeanu, indicativ 

ritate Y09AAS, juniori mari — Vicru
i ce- Alexei (U.R.S.S.) UO5-039-1O33,
ce a juniori mici — Mihaela Popes-

enea, cu; recepție viteză, seniori —
le de Jurtev Andrei (U.R.S.S.)
iluțla U050FZ, juniori mari — Vieru
1 fe- Alexei, juniori mici — Kalin-
haela kina Svetlana (U.R.S.S.) UA4-
gene- 128-522; transmitere viteză, se

ini- niori — Jurtev Andrei, juniori
rițiva mari — Vieru Alexei, juniori

a de mici — Kovaă Jano (Cehoslo-
vacia) OK2-27427. Dintre par- 

regu- ticipanții hors-concurs, pe lo-
iil II cui I In toate probele s-a si-
'iteză tuat Janeta Manea, elevă a
după aceluiași pasionat antrenor Va-
entic sile Căpraru. Concursul s-a

bucurat de o bună organizare.

| MECIUL
• După Cluj (1923). Arad 

I (1928), Oradea (1931), Ploiești 
■ (1966), Craiova (1972). Constan

ta (1974) și Suceava (1982). ia- 
I tă că un nou oraș este atras 
| pe ..harta" fotbalului interna

țional. Este vorba de Tg. Mu- 
Ireș, unde stadionul .23 Au

gust" va găzdui azi. pentru 
nrima oară, o partidă in Iertări: 
România — Turcia.

• Este a 17-a partidă între 
cele două formații. Din cele 16 

I disputate ptaă acum. 7 au re
venit tricolorilor. 6 s-au înche
iat la egalitate, iar 3 le-au 

I câștigat oaspeții noștri de ari
Golaveraj : 31—16. Lată rezul
tatele : 1723 : 2—2 ; 1723 ; 1—2. 
1926 : 3—1 ; 1728 : 4—2 ; 1758 :

13—0 ; 1959 : 0—2 ; 1981 : 1-5.
4—0 ; 1963 : 0—0 ; 1965 : 3—C. 
1—2 : 1975 : 1—1. 2—2 ; 1977 :

I- - - - - - - - - - - - - - - - -
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cnitorov (c.s.ș. Triumf Bucu
rești) 3,2 p, 2. Viorica Nlcu 
(C.S.U. I.E.F.S. București) 2,4 p, 
3. Elena Glilban (C.S. Tracto
rul Brașov) 6,6 p; seniori : L 
Adrian Vasile (I.E.F.S.) 2,6 p, 2. 
Bogdan Krutll (Tractorul) 2,8 p, 
3. Marius Negrea (Tractorul) 6,2 
p; junioare H : 1. Klnga Szallas- 
•y (C.S.M. Cluj-Napoca), 2,7 p.
2. Carmen Ionescu (Triumf) 2,6
p, 3. Adina Dragomlrescu (Tri
umf) 7,4 p; juniori I: 1. S. Lang 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2,0 p," 2.
R. Vlad (Tractorul) 4,6 p, 3. H. 
Nicorici (C.S.M. Cluj-Napoca) 6,6 
p; junioare I : 1. Ute Binder
(Tractorul) 3,4 p. 2, Karin Schmidt 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 6,0 p, 3.
Si-nona Oprea (I.E.F.S.) 7,4 p.
Clasament general pe echipe : 1. 
C.S.M. Cluj-Napoca 27 p, 2.
CJS.U. I.E.FA. București 27 p,
3. C.S. Tractorul Brafov 25 p, 4. 
C.s.ș. Triumf București 17 p, 5. 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc 3 p, 6. 
C.S.Ș. nr. 2 Galați 2 p, 7. C.S.Ș. 
2 București 0 p.
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le fii de folos, adică să fii bun 
pentru cetate, trebuie să te re- 
înnoiești prin sport. Chiar și 
creierul se reînnoiește prin 
sport. înaintea unei operații, 
profesorul Troianescu rezolva 
probleme de șah.

— Ați avut... probleme in 
timpul iernii, eind a mai dat 
și cite un îngheț ?

— Intr-o zi am avut peste 
40 de cazuri de fracturi și de 
entorse. Oamenii care sint 
obișnuiți să se miște strict 
pentru deplasare au în dotare 
in mal mică măsură simțul 
echilibrului. Și-1 pierd foarte 
ușor, tocmai pentru că... nu-1 
au. Nu-1 au, pentru că ignoră 
niște precepte elementare, cele 
referitoare la nevoia de miș
care. Acest lucru este valabil 
ți pentru piloții de autoturis
me. Nici el nu au Întotdeauna 
dezvoltat suficient simțul echi
librului, al orientării, nu au re
flexe. Acestora, mal ales dacă 
au trecut de 40 de ani, le-aș 
recomanda să joace tenis de 
cîmp. Consecința pozitivă ar fi 
tot mai puține tamponări, ac
cidente. Aș dori insă să atrag 
atenția ca în partidele de tenis 
să evite „tradiția" pariurilor 
pe bere. Cine pierde, plătește ! 
Un astfel de pariu se încheie, 
de fapt, cu pierdere pentru am
bele părți !

I PROGRAMUL Șl ARBIIRII 
| flAPEI Of BUMIMCĂ

4—0 ; 1978 : 1—1 ; 1983 : 1—1. 
Echipa României nu a pierdut 
ded din 1965.

• în vederea partidei. an
trenorii M. Lueescu s M. Ră- 
duleseu se bazează pe următo
rii jucători fin paranteze virsta 
si numărul de selecții) : Mo- 
r*ru (26—20). Lung (26—4) — 
portari. Rednie (21—15). Ior- 
guleseu (26—15). Ște.'ânesm 
(32—38). Andoae (33—12). Ca- 
gureana (26—9). Muteana II 
(27—21) — funda«g. Balint O®— 
5). Aagvstia (27—19). BMtai 
08—57). Sleia (33—15). Bălăci 
OS—5e). Tîrieaav (24—S) — 
miSocasi. Gaber (S—13). Geal- 
răa (22—6) Câmâtam (23—25). 
Tarta CB—7). Oara* (24—3) — 
atamtttL Cei mai multi jucători 
fi oferă Universitatea Craiova 
(7). urmată de Corvinul (4) Di
namo. Sportul studențesc și 
Sieauz (cite 2). AS A s U.T.A. 
(die I).

A DBIIILI „I"

LOTUL DE TINERET 
PLEACĂ ASTĂZI ÎN INDIA

In această dimineață va ple
ca în India reprezentativa de 
tineret, pentru a participa la 
a doua ediție a turneului in
ternational dotat cu „Cupa de 
aur Jawaharlal Nehru". Pentru 
cele cinci jocuri pe care le 
va disputa în orașul Cochin, 
din sudul Indiei, în perioada 
11—27 martie, reprezentativa 
noastră (antrenor E. Dembrovs- 
chi) dispune de următorii jucă
tori : Popa (S.C. Bacău) și Dohot 
(Politehnica Iași) — portari; 
Mărginean (Dinamo), Iliescu 
(Sportul studențesc), Cioroianu 
(Universitatea Craiova), Despa 
(F.C. Olt). Epure (C.S. Boto
șani). Vușcan (Strungul Arad) 
— fundași; Meszaroș (Sportul 
studențesc). Cdrică (Chimia 
Rm. Vîlcea). Dumitreasa (Cor-

vinul), Burchel (Sportul stu
dențesc) — mijlocași; Sertov 
(Dinamo). Bolba (Olimpia SatU 
Mare), Cojocaru, Tirnoveanu 
(ambii Corvinul) și M. Radu 
(Politehnica Iași) — atacanți.

Lotul de tineret s-a reunit 
luni dimineața în Capitală.' 
După controlul medical efec
tuat de dr. Niculae Lazăr, de 
la Centrul de medicină spor
tivă, a urmat un antrenament.' 
Alte două ședințe de pregătire 
fizică și una teoretică, ieri, 
împreună cu lotul de tineret 
va face deplasarea și arbitrul 
brașovean Radu Petrescu, care 
va oficia la acest turneu. 
Conducătorul delegației este 
arh. Barbu Popescu, președin
tele Sportului studențesc.

Mirceo M. IONESCU

BULGARIA - ROMÂNIA (olimpici)
(Urmare din pag. 1)

I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

SERIA I : CA. Sxoșa.-.: — U- 
nirea Dinamo Focșani : M. Mac 
(Cluj-Napoca!. C-SAL Suceava — 
Oțelul Galați : T. Cheta (Bacc- 
rești), Dunărea Călărași — Ceah
lăul P. Neamț : V. Tnarov (Dre- 
beta Tr. Severin), C-S M St- 
Gheorghe — Gloria Busn.ra : L 
Crăciunescu (Rm. VTcea). LM.U- 
Medgidia — Viuocui mecacxa 
Vaslui: V. Angheloiu (Bac arcs- 
Gloria Buzău — Prahova Plo
iești : L. —r-,(Btlsov), Vfc- 
torul Gheorgbenl — F.CM. Pro
gresul Brăila : I. Ghergheil (Bata 
Mare), Dunărea CSU. Galați — 
CA M. Borzești : M. Ludoșan 
(Sibiu). Defca Tulcea — Mmerui 
Gura Humorului : *L Stăaesm 
(lași).

SERIA A n-a : LP. AXazUnlu 
Slatina — Dinamo Victoria Bucu
rești : O. Streng (Oradea). Me
canică fină Steaua București — 
ROVA Roșior. : V. Curt (Medgi
dia) , Carpați Mîrșa — Gaz me
tan Mediaș : I. Medveș (Oradea . 
Rapid București — Șoimii LP-A. 
Sibiu : L Igna (Timișoara). Uni
rea Alexandria — Metalul Bucu
rești : N. Gogoașe (Buzău) Pro
gresul Vulcan București — Pan
durii Tg. Jiu : AL Mustătea (Pi
tești), CA.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Minerul Motru : C. Coro- 
ean (Reșița), Automatica Bucu
rești — Precizia Săcele : Gh.
Constantin (Rm. Vîlcea). Chimica 
Tîmăveni — Autobuzul Bucu
rești : Gr. Macavei (Deva).

SERIA A m-a : U.T-A — F.C. 
Boia Mare : L Velea (Craiova), 
înfrățirea Oradea — Strungul A- 
rad : L Tărcan (Reghin). Rapid 
Arad — Aurul Brad : S. Pante- 
Umonescu (Ploiești) C.LL. Stebet
— Gloria Reșița : A. Porumbele
(Vaslui), F.C.M. Reșița — Ind. 
slrmei C. Turzil : P. Balaș 
(București), „U“ Cluj-Napoca — 
C.F_R. Timișoara : V. Antohi 
(Iași), U.M. Timișoara — Armă
tura Zalău : Fl. Popescu (Plo
iești), Minerul Cavnic — Olim
pia Satu Mare: C. Gheorghe
(Sticesava), Someșul Satu Mare
— Metalurgistul Cu gir : L. Pantea 
(București).

• Amzencrul reprezentative; 
Turme;. Casfcaa Ozari. are Ja 
d he următorul lot : Extol. 
Eaer — portari. FM&. Kdacaa. 
Hik 'a. BiLal. Mozatfer — fun
dași. Eren. Arif. Metin. Riza. 
Majdil. K. Hasevîn — mi ilo- 
rsc Seleuk. Senol. Rasit, Ha
san — atacanți. Cei mai multi 
>zcăiGri îi dă Fenerbahce Ls- 
tar.bnl (4). urmată de Galata- 
aarar Irtantxjg (3). în timp ce 
ca-nc-.-q-j. Besufetas IstanbuL 
doer X

ciul de aici, de la Ruse. Iată-1: 
Speriata — Szabo, Cazan. C. 
Solomon. Stredie — BirbuIeș
ea. Pană. Grosu. Donose — FI. 
Grigore. Niea.

Echipele olimpice ale Bul
gariei și României se află ca
zate in hotelul Riga și. ime
diat după sosirea noastră aici, 
marți la print am stat de 
vorbă cu antrenorul gazdelor. 
Lanko Dinkov. care ne spunea 
că tratează cu toată seriozita
tea această partidă, pentru că 
la 23 mante, la Veliko Tîrno- 
vo. Bulgaria va juca cu Unga
ria primul meci din prelimina
riile J.O. Antrenorul bulgar 
ne-a făcut cunoscută și echipa 
cu care va Începe partida: Vi- 
eeT (Trahia Plovdiv) — Bezin- 
skl (Ț.S.K.A. Sofia). Bogotni-

* ★

După jocul de azi, de la 
Ruse, lotul olimpic va mai 
disputa alte meciuri de veri
ficare, atit In țară, cit și pes
te hotare, in vederea unei pre
zentări corespunzătoare la 
startul preliminariilor pentru 
Los Angeles.

Astfel, luni, la Arad, Lotul 
olimpic va primi replica for
mației V.TJL. — liderul seriei 
a în-a a Diviziei „B". Iar

Iov (T.S.K.A. Sofia), P. Petrov 
(Levski Spartak), Lihkiev 
(Etar Veliko Tirnovo) — I. 
Petrov (J.S.K. Spartak Varna), 
Sadikov (Lokomotiv Piavdiv), 
Gospodinov (J.S.K. Spartak 
Varna) sau Vclkov (Etar Veli
ko Tirnovo) — Ganev (Cerno- 
more Varna). Rafie v (Cerno- 
more Varna). Țingov (Etar Ve
liko Tirnovo). După cum se 
poate vedea, marea majoritate 
a jucătorilor activează în pri
ma divizie a campionatului 
bulgar.

Meciul se va disputa pe sta
dionul Central, de la ora 15,30 
și va fi condus de arbitrul 
Ahmet Iasarov din Sofia, pur
tător al ecusonului F.I.F.A.

Aici, la Ruse, timpul este 
primăvaratic și pentru miine 
se așteaptă o mare afluență 
de public.

★

peste două zile, miercuri 16 
martie, selecționata olimpică 
se va afla Ia Pecs, în Ungaria, 
pentru un joc cu echipa de 
prima categorie din acest oraș. 
După cum se poate observa, 
acest lot își accelerează mult 
pregătirile — cum e și firesc 
— pentru partida de la 30 
martie, cu Iugoslavia, în de
plasare, primul examen oii rial 
al „tricolorilor" în prelimina
riile olimpice.

EXAMEN 
DE ATESTARE

O.N.T. „ CARPAȚI “ BRAȘOV 
organizează în perioada 21—25 
martie, în Poiana Brașov, la 
HoteLuil Sporturilor, examenul 
practic de atestare ghid-moni
tor-schi alpin.

Condiții de Înscriere : stu
dii medii și cunoașterea a 
l1—2 llimbi de circulație inter
națională, în special limba 
engleză.

Informații suplimentare la 
telefon 42A40/153. Filiala de 
Turism Internațional Brașov.

• Mrr «e (peru- 
te 5^--1 —
ca > tos: cșc<a:
Ce oaspeu ca 1—*. Ba- 
Jor Hila.;nna sp-- 
zea ca -eș.;c—: au Co- 
Ua: 5 aacm Cz Io
ta; tcz.xiâac. Regota- 
ar--— o pers A* Re
zervele de La Stea—a 
de ce au : ca ca ia ape- 
razte ? Ce Zac? Cam 
•e pregătesc? • ArtX- 
tru L Veăea K C. Sa
lic au lost e±ad.-a eo- 

de ma ld tccaa- 
pa Uzu. ers-tateu Cra
iova. Accsi aracrează 
Împreună. Șt aractra- 
joi loc R ccțabc-rarea 
au fost cuuc. Se ea- 
nosc de azha vre.tae ■ 
• Tarea era wM dta»- 
tre .-.irlur—e- de au
re per^>ec=Tâ. De a- 
ceea a Ioc: chemat la 
lotul aațUeial. dm ace
lași m<x.v a test trans
ferat la Steaua. Sur- 
pnză. Usă. Simbătâ a 
tost folos.: ca extremă 
dreap^. ta timp ce
extrema Majaru era— 
rezer.ă. Chestie de
.tacucâ*— Curioasă 
.tacuca •; • Inamte de 
mem. Ieșeanul Anton
ne sporea că echipa
sa ne va oieri o sur
priză plăcută Nu prea 
am ses^ai-o. Surpriza 
a fost doar codul co
pilăresc in care a pri
mit Bucu goluL

• înaintea începerii 
returului, Grosu pro
mitea că va aduce tit
lul de goigeter la O- 
radea. In meciul de la 
Tg. Mureș a arătat că 
încearcă să-și țină pro
misiunea, Înscriind un 
gol. In acest fel. el a 
atins numărul de 14, 
avînd un avans de trei 
șl, respectiv, patru go
luri țață de urmăritorii 
săi — Nemțeanu și 
Kun II. • După o ab
sență n<al îndelungată, 
Doru Nicolae a ...rede- 
butat pe prima scenă 
a fotbalului nostru, 
purtînd tricoul cu nr. 
11 al lui F.C. Bihor. 
El s-a străduit să de
monstreze că mal po
sedă calitățile care au 
dus la selecționarea sa 
în echipa națională, 
dar cele clteva kilo
grame în plus nu-i 
permit ia ora actuală 
să depună același tra
valiu de-a lungul a 90

de siBute De acee.. 
traș.-e partide;
a fost tmocum

• Despre un singur 
tașrs- care a ofetat 
slraCată. m etapa tnau- 
gszală a returu-ui. s-a 
sens în ziarul nostru 
de hml că a Scut 
UScraate greșeli tu 
aprecierea poztțtiloe d« 
•tsaid-. Numele lui: 
SU-na Paatrtimonescu, 

PîcfeTU. desp -e 
c* ~la m*rtni Dtzamc

câarl Ce ofsaid
m care se aha lorda-

vSS a avansa: eclluir.

fotbal, „poante* de la 
El Mur.dlal. Pe scurt, 
un interesant material 
de lectură Înainte și 
după meduri • Șu- 
mulauocbi a jucat sim- 
bă'-â pentru a suta 
oară pe prima scenă. 
Dintre care N de par
tide la JiuL La mai 
suite !

e Poarta echipei 
F.CAL Brașov a fost 
apărată. «Im bâtă, de 
tlnărul Sttngadu, In 
vîrsU de 18 ani. Pro
dus al centrului de ju
niori al clubului bra
șovean. Stlngadu are 
un gabarit impresio- 

de 
parcă ar fi frate, eu

INTRE VESTIAR Șl GAZON
• iirmat centrarea șl 
Augastm « reluat <bn 
apropiere In piață Ar
bitrul de centru Cr. 
Teodore» eu « valida: 
golul șl astfel a des
chis Dmamo sccruL 
Ne amintim că astă 
toamnă, tn etapa a 
șasea, același S. Pan- 
tekmonescu. delegat la 
meciul Dinamo Bucu
rești — Politehnica Iași. 
Intr-o situație Identică 
a avut ea totul altă 
prestație, care l-a a- 
tras aplauzele celor ce 
Iubesc fotbalul : la o 
centrare a lui Țălnar 
(mln. 61) el a ridicat 
prompt fanionul, sem- 
nallzlnd ofsaid. dar 
arbitrul de centru 
(Ștreng) a lăsat jocul să 
continue șl Văetuș a 
Înscris singurul gol al 
meciului. Două me
ciuri, un arbitru, două 
decizii la situații Iden
tice

■ Un excelent caiet- 
program a editat clu
bul Jiul. Statistici, cla
samente la zl, prezen
tarea fiecărui jucător 
petroșănean, dar și a 
celorlalte echipe din 
județ, cu Corvinul In 
frunte, clasamentul ce
lor măi buni fotbaliști 
români al anului tre
cut, Întrebări din re
gulamentul Jocului de

Neola Bădărană), re
flexe deosebite ți este 
foarte curajos. cele 
trei goluri primite in 
meciul cu Dinamo nu 
1 se pot Imputa, Stîn- 
gactu anunțlndu-se ur. 
portar de real talent.
• Dinamo nu s-a re

găsit dedt In finalul 
partidei cu F.C.M. Bra
șov. PInă atunci ran
damentul echipe! a 
fost foarte scăzut, din 
cauza liniei de mijloc 
(Mulfescu, Augustin, 
Movilă), care n-a reu
șit mai deloc să lege 
jocul, greșind nume
roase pase, pierzînd 
extrem de ușor balo- 
nuL Dintre cel trei 
mijlocași, doar Movilă 
s-a zbătut mal mult, 
dar și el sub valoarea 
care l-a ... adus de la 
Bacău la echipa cam
pioană.
• Custov a figurat 

pe foaia de rezerve a 
dlnamoviștilor. Cu toa
te că linia de mijloc 
a avut o evoluție mo
destă, Custov nu a 
fost trimis pe teren. La 
sfirșitul meciului am 
aflat și cauza: are 
clteva kilograme tn 
plus șl aleargă cu... 
Încetinitorul. Și pină 
nu le dă jos...

• Dudu Georgescu 
era prezent pe banca

de rezerve a echipei 
Dinamo, dar in ținută 
de stradă, ca specta
tor. „Mi-am reluat de 
curind pregătirile, mă 
simt foarte bine și in 
curind sper să-mi re- » 
iau locul in linia de 
atac*, ne-a spus fosta 
„Gheată de aur* a Eu
ropei

• La Încheierea me
ciului, băcăuanul An- 
drieș mărturisea »Es- 
te primul penalty pe 
care II ratez de clnd 
joc in Divizia „A". Re
gretul este și mal ma
re, pentru că s-a ln- 
timplat intr-o situațle- 
ehele. La 1—1 altiC ar 
fi fost cursul jocului". ‘ 
• In min. 66 al tntil- 
niril de la Bacău, Lun
ca și Eltimie și-au 
disputat mingea la 
centrul terenului, ta- 
tr-un duel aerian. In
voluntar, Eftimle a că
zut pe piciorul lui 
Lunca, producîndu-1 
acestuia dublă fractu
ră, accident stupid, 
care II va ține pe tușă 
o perioadă destul de 
lungă pe jucătorul bă
căuan.
• »La Buzău, In 

Cupă, cu S.C. Bacău, 
echipa a jucat o re
priză cum n-am vă
zut-o de multă vreme, 
îmi e teamă astăzi, că 
niciodată un joc nu 
seamănă cu altul" — 
afirma Înaintea parti
dei de la Tîrgovlște 
Eugen Banciu, vicepre
ședintele clubului Spor
tul studențeso. Și-a a- 
vut dreptate, echipa 
bucureșteană evolulnd 
mult sub posibilitățile 
ei reale.
• De cltva timp, la 

C.S. Tîrgovlște se re
marcă, aproapa meci 
de meci, doi tineri 
jucători : Octavian Po
pescu (provenit din 
micuța pepinieră de la 

Nucet) șl Viorel Radu
(originar din Găeștl). 
Ambii trecuți Insă și 
prin .filtrul" unuia 
dintre cei mai harnici 
căutători șl șlefuitori 
de talente — Eugen Po
pescu. Deocamdată, cel 
doi sint componenți al 
lotului lărgit de tine
ret, dar seriozitatea lor 
șl vîrsta le permit 
să spere la mal mult...



C. M. de hochei la juniori (grupa „C“)

AZI SI MÎINE, ULTIMELE DOUĂ ETAPE, 
CARE SE ANUNȚĂ FOARTE 

in toate celelalte partide, inclu
siv în cele cu formația țării 
noastre, care va întilni azi 
Bulgaria si miine. in ultima zi 
a întrecerii. Ungaria. Este, deci, 
lesne de înțeles că aceste ulti
me două etape ale competiției 
devin si mai atractive, asigu
rând primei ediții a C.M. de 
juniori la hochei (grupa O un 
final interesant

înainte de a anunța progra
mul si clasamentul, se impun 
citeva cuvinte despre organiza
re. Ea poate primi calificative 
dintre cele mai bune pe toate 
planurile, începînd cu pregăti
rea gheții (calitate excelentă) 
si continuând cu activitatea se
cretariatului. a centrului de 
calcul — care se prezintă ire
proșabil — si terminind cu fru-

Campionatul Mondial de ho
chei — juniori (grupa C). care 
se desfășoară în aceste zile la 
București, părea, după primele 
Confruntări, o competiție bine 
;.conturată“ din punct de vede
re valoric. Prin aceasta vrem 
să spunem că echipa României 
se arăta cea mai autorizată 
Candidată la primul loc, cea a 
Ungariei la locul secund, ur
mată de Bulgaria si Australia. 
Dar iată că. brusc, prin victo
ria de luni după-amiază a ti
nerilor hocheiști bulgari, cînd 
el au întrecut reprezentativa 
Ungariei. ..datele problemei" 
s-au schimbat...

Acum, cele două echipe își 
dispută locul secund si. fireș
te. vor încerca să obțină orice 
rezultat bun, luptind cu ardoare

• La C.M. de juniori, des
fășurate pe pista olimpică de 
la Sarajevo, patinatorii noștri 
de viteză au obținut următoa
rele rezultate: 500 m 
Jansen (S.U.A.) 38,83, 
Mikloș 41,56... 35. Z. Zakarias 
41,91 ; 3000 m — 1. A. Bobrov 
(U.R.S.S.) 4:13,39,... 15. E. Miklos 
4:24,66, record republican (v.r. 
4:27,30),... 28. Z. Zakarias

1. D.
30. E.

4:31,29; 1500 m — 1. A. Bobrov 
(U.R.S.S.) 2:01,57,... 19. E. Mi- 
kloș 2:10,18,... 21. Z. Zakarias 
2:10,50 (50 de concurenți, din
21 de țări).

In perspectiva C. E. de lupte libere și judo

SPORTIVI ROMANI ÎN TURNEE

ATRACTIVE
moașele premii oferite de firma 
„Seiko**, sub al cărui patronaj 
se dispută, prin Federația in
ternațională. această competi
ție. In legătură cu organizarea 
o singură observație : foarte 
bună ideea de a se vinde cu 
oret redus bilete în scoli (pre
țios și de felicitat sprijinul 
Consiliului National al Organi
zației Pionierilor), tribunele fi
ind pline. zi_ de zi. cu micuți 
spectatori.
de ce 
mare, 
re la jocul 
gulile 
că 
ta 
pe

Dar. ne întrebăm, 
lâsati fâră o îndru- 
ex plica ții referitoa- 
de hochei si la re- 
Este păcat, pentru 

numai în acest fel prezen- 
copiilor pe patinoar 
deplin eficientă.

CLASAMENT
4
4 
4 
4
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sint 
fără

lui 7

devine

0
1
2
4
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INTERNAȚIONALE DE AMPLOARE
La sflrșitul săptâminii trecute, sportivi fruntași din loturile noastre 

reprezentative de lupte libere șl de judo au susținut noi verificări 
In cadrul unor competiții de amploare, tn vederea apropiatelor cam
pionate europene. Iată

MECIUL INTERNATIONAL 
DE SAH DIN CAPITALĂ
Aseară, in aula I.M.F., s-a dis

putat cea de a 7-a rundă a tur
neului internațional de șah. Fos
tul lider, maestrul grec Giorgios 
Makropoulos, a suferit a doua 
înfrîngere consecutivă, fiind În
vins de Peter Lukacs (Ungaria). 
Remize au fost partidele Foișor
— Stoica, Ghindă — Kallay, Ne- 
gulescu — Grtinberg și Szymczak
— Bischoff. întreruptă, Meduna
— Ionescu. Prin retragerea lui 
Victor Ciocâltea* care s-a îmbol
năvit, turneul are acum 13 par
ticipant!, clasamentul trebuind 
să fie modificat. în frunte se a- 
flă P. Lukacs, cu 4 puncte, ur
mat de M. Ghindă cu 3,5 p 
(1) și alțl trei concurenți cu 
cîte 3,5 p — V. Stoica. A. Negu- 
lescu și K. Bischoff. Azi, în pro
gramul întrecerii, zi de pauză.

L ROMANIA
2. Bulgaria
3. Ungaria
4- Australia

Programul
15.30 : UNGARIA ________
LIA si BULGARIA — ROMA
NIA.

de

< o
2 0
2 0
0 o
de
AUSTRA-

J3- 7 1 
9-10 4

15-W 4
9-30 O

• La Burgas, unde 
fășurat tradiționalele 
intem*aț lan ale de lupte 
memorialului „Dan Kolov' 
participat concurenți din 17 țări. 
La acest mare turneu Aurel 
Neagu (cat. 57 kg) și Dragoș 
Zui (90 kg) au avut o frumoasă 
comportare, clasîndu-se în final 
pe locul 2. Neagu a dispus la 
puncte, în primul meci, de Ak- 
din (Turcia), după care i-a în
vins înainte de limită pe Thole 
(R. D. Germană). Ha Lim (R.P.D. 
Coreeană) și pe Battuul (Mon
golia) și la puncte pe Tocev 
(Bulgaria). A pierdut însă. la
puncte (2—5), finala cu Ivanov 
(Bulgaria). Zuz a susținut 4 
meciuri în seria sa și le-a cîști
gat pe toate la puncte : cu Kiss 
(Ungaria). Dragonov (Bulgaria), 
Gome o (Cuba), Ivanov (Româ
nia). în finala cu Doinov (Bul- 
garîa), luptătorul român a pier
dut la puncte : 2—4. Au mai 
concurat mulțumitor Tr. Mari
nescu (62 kg) și Ivanov ; nu au 
satisfăcut — N. Hincu (48 kg),

Din țările socialiste

• Liderul „Cupei Mondiale** 
la schi alpin, americanul Phil 
Mahre, și-a consolidat poziția, 
cîștigînd slalomul uriaș de la 
Aspen, fiind urmat in clasa
mentul probei de Marc Girar- 
delli (Luxemburg) și Ingemar 
Stenmark (Suedia). Acesta din 
urmă, al doilea în clasamentul 
general, nu-1 mai poate egala 
pe Mahre, în ultimele trei 
probe care mai rămin de dis
putat în competiție.

• La Helsinki se desfășoară 
campionatele mondiale de pa
tinaj artistic. La individual 
masculin, după figurile impu
se conduce în clasament fran
cezul Jean-Christophe Simond, 
urmat de actualul deținător al 
titlului, 
milton. 
Norbert 
află pe 
gramul . . _  .
rechi ordinea primilor clasați . 
este următoarea: Sabine Baess
— Tassilo Thierbach (R.D.G.), 
Elena Valova — Oleg Vasiliev 
(U.R.S.S.), Barbara Underhill
— Paul Martini (Canada).

americanul Scott Ha- 
Campionul european,- 
Schramm (R.F.G.), se 

locul patru. După pro- 
scurt, in proba de pe-

CEL MAI BUN MEDICAMENT...
sportivă din Leipzig a fost înființată, 
cardiologie la oare, în principal, pa- 

...n-au practicat sportul. Aceștia sint 
complexe cu scopul declarat al pre-

citeva amănunte.<
Gh. Petre (57 kg) și Gh. Broș- 
teanu (90 kg).
• La Budapesta, pe tatami, 198 

de judoka din 20 de țări. Doi 
dintre sportivii români au urcat 
pe podium, situfindu-se pe locul 
3 : Constantin Nfculae (semiușoa- > 
ră) șl Costel Năftică (semigrea). 
Meciurile și rezultatele lui Ni- 
culae : b. yusei-gachi (superio
ritate tehnică) Scheals (Anglia), 
b. ippon Tuero (Cuba), b.p. Ueda 
(Austria) și Seidl (Ungaria), p.pw 
Danjatov (U.R.S.S.) ; Năftică : 
b. ipp. Nesvetailov (U.R.S.S.)» 
mare surpriză (sovieticul câști
gase puternicul turneu de la 
Tbilisi), b.p. Saari (Finlanda), 
b. ipp. 
Ascul 
Dani, 
Gotcă au ^luptat La nivelul 
diului actual de pregătire, 
mul avînd meritul 
vins clar (cu 7 p) 
Yamamoto. Ușorii 
șl P. Moțiu, sub 
greul M. Cioc s-a

s-au des- 
in treceri 

libere ale 
au

b.p. Saari
Gurin (U.R.S.S.) și
(C u ba). Su peruș orii

I. Mihai și semigreul

i. 
p.p. Gh. 

C. 
sta- 
ultl— 

de a-1 fi ta
pe japonezul 
S. Toplicean 
așteptări, iar 

=___ , ___ ____ accidentat ta
cel de-al doilea meci. Săptămtaa 
viitoare, la Belgrad Campionatele 
balcanice.

ACȚIUNI IN SPORTUL
DE MASĂ PENTRU
R. P. Ungară

Perioada dintre 22 ianuarie 190 
și i’Xie 1934 este numită „Anul 
tineretului sporuv* din R.P. Un
gară. în acest timp au loc d>uâ 
competiții de masă de mare am
ploare. Prima este rezervată co
piilor pînă la 14 ani și este or
ganizată de Uni un pionierilor, 
sub lozinca .Jucați cu noi!-. Se 
vor organiza antrenamente șl 
concursuri la diferite discipline 
sportive, printre care pe pnm- 
plan se situează fotbalul, hand
balul, tenisul de clmp și cei de 
masă. în timpul liber elevii se 
antrenează, iar la sfîrșit de săp- 
tămlră au loc concursuri intre 
școli, pe localități, județe și in- 
terjudețene. Fiecare asociație 
sportivă este obligată să parti
cipe cu sportivii săi. în această 
perioadă, la cel puțin 2® de În
treceri oficiale.

Care este primul scop al aces
tei competiții T în afară de a- 
tragerea tineretului Intr-o acti
vitate continuă, principalul o- 
biectiv constă in învățarea co
rectă de către copii a tehnicii 
sportive, știut fiind faptul că o 
deprindere greșită, la virstele 
mici, cu greu poate fi Înlăturată. 
Antrenori, instructori și profe
sori de educație fizică se ocu
pă de instruirea acestor copil, 
pe care-i învață apoi diferite 
sisteme șl tactici de joc.

COPII Șl TINERET
A doua competiție de 

cuprinde categoria tinerilor 
au depășit 14 ani- întrecerea 
desfășoară sub denumirea 
„ Pen talionul 1
dplinele și 
organizatori 
băieți. pe o 
care trebuie

masă 
care 

se 
de 

dis- 
de

olimpic-. Iată 
normele fixate 
: o alergare pentru 
distanță de 28 km, 

________ parcursă sub 3 ore,
iar la fete pentru cei 14 km ba
remul este de 99 de minute: «Ma
ratonul de iarnă- prevede un 
cros de 33 km. pe schiuri. de 
parcurs sub 8 ore. Acesta se va 
organiza pentru băieți șl fete. în 
munții Bakk. Matra șl pe dealu
rile de la Pilis Bankony și 
Mecsek. tn timpul verii, progra
mul prevede alte 3 probe: „Ma
ratonul nautic”, pe lacul Bala
ton (72 km pentru băieți. sub 
10 ore, și W km pentru fete, sub 
7 ore); înot (5,2 km sub 3 ore 
pentru ambele sexe) șl. ta fine, 
o probă 
5 ore la
4 ore la

Pentru 
probe se 
care realizează cele mal bune 
zultate la toate disciplinele 
primi „Medalia olimpică” a spor
tului de mase șl diferite premii 
oferite de organizatori șl de zia
rul „Năpsport” din Budapesta.

Aflat în Gambia, președin
tele C.I.O., Juan Antonio Sa
maranch, a declarat că în pre
zent se poate aprecia că la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles vor fi prezente 130 de 
țări. J.A. Samaranch a vizitat 
pină acum 10 țări africane, 
urmind să efectueze alte 11 a- 
semenea vizite pe acest conti
nent.

R.P. CHINEZĂ VA FI PREZENTĂ
LA OLIMPIADĂ

LA APROAPE TOATE
DISCIPLINELE

de ciclism (100 km 
masculin și 60 km 
feminin).
fiecare clștigător 
oferă o insignă, iar

sub 
sub

pe 
cel 
re-
va

La J.O. de la Los Angeles, 
R.P. Chineză va fi prezentă la 
toate disciplinele olimpice, 
mai puțin boxul și călăria. 
Selecția pentru Olimpiadă se 
va face cu prilejul celei de a 
5-a ediții a Jocurilor sportive 
naționale pe întreaga Chină, 
care va avea loc in septem
brie.

La centrul de medicină 
nu de mult, o secție de 
cienți stat oameni care 
supuși unor investigații ________ ___ _____ ______ _____ ___
venirii infarctului de miocard sau al tratării lui. Secția este 
dotată cu aparatură modernă șl este încadrată cu personal 
medical de înaltă specialitate. După stabilirea diagnosticului, 
ta afara medicamentațlei corespunzătoare, bolnavilor 11 se re
comandă un complex de exerciții fizice, considerîndu-se că 
mișcarea în aer liber, sportul, constituie leacul cel mal bun 
șl pentru oombaterea maladiilor cardlo-vasculare.

Profesorul dr. Friedrich Liepold, reputat cardiolog, a ajuns 
la unele oondluzil interesante, în urma studiilor efectuate asu
pra unui mare număr de subiecți cu pretafarct sau infarct. 
„Această maladie, care curmă anual zeci de mii de vieți, pe 
toate meridianele, spunea profesorul Liepold, a devenit, în 
prezent, tratabilă cu mare succes. Pentru aceasta trebuie Insă 
să se țină seamă, în mod obligatoriu, de anumite amănunte. 
Perioada de reanimare, de exemplu, nu trebuie prea mult pre- 
lungită, ca-n tratamentul clasic, după care în faza următoare, 
ce» a recuperării, trebuie să se facă, neapărat, diferite exer
ciții fizice, sub control medical. Tot așa, se testează capaci
tatea de efort prin folosirea ciclo-ergometrului... După 40 de 
zile de „ciclism medical”, rezultatele devin de-a dreptul mira
culoase. Majoritatea bolnavilor se simt cu mult mai bine declt 
înainte de apariția bolii, Iar toți acești oameni, care n-au 
practicat exercițiul fizic, acum, cînd se simt sănătoși, l-au 

adoptat cu toată convingerea. Se dovedește astfel, încă o dată, 
Că practicarea cotidiană a exercițiului fizic și a unor sporturi 
mai ușoare contribuie — în procente uimitoare — la însănă
toșirea celor care au suferit de infarctul de miocard... Nici un 
medicament nu poate fi, In acest caz, attt de eficient ca exer
cițiul fizic...”

La exercițiul fizic, la mișcare, la sport nu trebuie insă să 
se apeleze doar după accidentele cardio-vasculare, căci, așa 
cum s-a demonstrat de atîtea ori, efectul lor preventiv este 
cu mult mal important. Deci : exercițiu fizic, mișcare, snort : 
ZILNIC ! (I.O.).

F e

DE PE STADIOANE SI DIN JURUL LOR
Bravo, Dino Zoff! Simt 324 de 

meciuri consecutive de cîn0 
el apără cu mult succes 
poarta lui Juventus. Un record 

absolut ! Dar mai sînt și alte 
cifre remarcabile, care aparțin 
acestui portar celebru. în meciul 
cu Cipru, Zoff a apărat pentru 
a 110-a oară buturile echipei na
ționale, iar in prima divizie ita
liană a susținut, în lunga sa ca
rieră, 562 de meciuri, apropiin- 
du-se la numai 4 jocuri de re
cordul absolut deținut în Italia 
de marele jucător Silvio Piola, 
care a evoluat cu patru decenii 
în urmă. Dino, originar dintr-o 
comună din nordul Italiei, a fost 
sărbătorit la 28 februarie în a- 
vionul special care-1 transporta 
pe juventiști la Birmingham, 
pentru meciul cu Aston Villa, 
însoțitoarele de bord l-au adus 
un tort imens, cu 41 de lumi
nări, simbolizind vârsta pe care 
o împlinea Dino Zoff în acea zi. 
Dar, apropo de vîrsta portarilor! 
Cehoslovacul Ivo Viktor, cel mai 
valoros portar din țara sa in 
anii postbelici, declara că, în 
afară de talent șl seriozitate, un 
portar trebuie s§ mal îndepli
nească unele condiții : „să joa
ce minimum 5 ani consecutiv în-

DINO ZOFF
Ir-o singură echipă — de club și 
in națională — pentru a deveni 
stăpta pe apărarea imediată, pe 
care EL este cel mai in drept 
s-o dirijeze. Așa poate deveni 
un mare portar, chiar și la 35 de 
ani, sau mai mulți, cum are Di
no Zoff“. Dar vorbind despre 
Zoff. trebuie să mai amintim și 
de echipa sa — revelația de la 
Birmingham — și a ultimelor e- 
tape de campionat. Duminică 
„Juve“ a cîștigat ta fața lideru
lui, 
fost 
prin 
tml 
cu...

IEIEX «5 TELEX © TELEX » TELEX ffi TELEX Q TELEX « TELEX © TELEX © TELEX

ATLETISM • Campionatul de 
cros al Spaniei. desfășurat la 
Zarau?, a fost cîștigat de An
tonio Prieto — 12,5 km în 37 min. 
Proba feminină (4,5 km) a re
venit sportivei Pilar Fernandez.

CICLISM • Comitetul de orga
nizare a ,,Cursei Păcii* a făcut 
cunoscută că la actuala ediție 
vor lua startul pentru prima oa
ră echi ele S.U.A. ^i Turciei. în
trecerea este programată între 8 
și 22 mai, pe traseul Varșovia — 
Berlin — Praga. Printre țările 
care și-au con fir nat participarea 

' se află România, U.R.S.S., Fran
ța, Olanda, Porttlgalia, Finlanda, 
Egipt, Ungaria, R.D. Germană, 
Polonia, Cehoslovacia. • Cursa

dintre Kuume șl Bruxelles (tur
ret ur, 203 km) a desemnat ca în
vingător pe olandezul Jan Raas. 
care a parcurs distanța în 5h25.

JUDO • La Genova s-au în
cheiat campionatele europene fe
minine. Iată campioanele: 48 kg: 
Briggas (Anglia) ; 52 kg : Doyle 
(Anglia) ; 56 kg : Winklbauer
(Austria) ; open : Berghmans
(Belgia). Pe echipe a cîștigat An
glia, urmată de Italia, Belgia, 
Austria, Franța și R.F.G.

ȘAH • în turneul internațional 
de la Lugano (Elveția) după 4 
runde conduce marele maestru 
american Yasser Seirawan cm 4 
puncte, urmat de Florin Gheor
ghiu, Hori (Cehoslovacia), Nunn

(Anglia) câte 3,5 puncte. îne run
da a 4-a Florin Gheorghiu l-a 
învins pe elvețianul Wielter.

TENIS • Turneul feminin de 
la Dallas : Duerie — Rinaldi 
6—1, 6—1 ; Turnbull — Jexel 6—3,
6— 2 ; Araya — Smith 6—4, 3—6,
7— 5 ; White — A Lien 6—4. 7—6.
• La Nancv : Scanlon — Moore 
6—4, 6—2. McCain — Gullikson
6—3, 3—6, 6—4. • în turneul ve
teranilor, la Cincinnati (finală) : 
Laver — Rosewall 6—2, 6—2.

TENIS DE MASA * înaintea 
etapei a 7-a a „Superligli euro
pene* conduce Iugoslavia cu 6 p, 
urmată de Cehoslovacia — 5 p, 
Suedia — 4 p.

la Roma (2—1), după ce a 
condusă pînă în min. 80, 
golul lui Falcao, apoi Pla- 

a egalat și Brio a semnat 
brio cel de al doilea gol al 

toiinezilor!

Exact peste o săptămină vom 
cunoaște semi fina listele cu
pelor europene. Cum s-au 
comportat citeva dintre ele în me

ciurile de la sfîrșitul săptămînii 
trecute? Ne preocupă, firește, Cupa 
U.E.F.A., îndeosebi 
studenților craiovtni, 
serslautern, care n-a 
Nurnberg. Dar, după 
ile agențiilor de presă, se pare 
că antrenorul Rudy Kroner s-a 
gindit la exersarea jocului defen
siv și a acțiunilor pe contraatac. 
Gazdele au deschis scorul, în 
urma unei dominări insistente, 
dar în min. 64 Thomas Allofs a 
egalat în urma unui contraatac. 
Sîmbătă echipa vest-germană are 
un ultim examen înaintea ple
cării la Craiova, cu Werder Bre
men. Ce-au făcut zilele trecute 
alte „europene* în campionate ?

adversara
F.C. Kai- 

strălucit la 
comentari-

• Dino Zoff confirmă la.- 
41 de ani! • Evoluțiile In 
campionat ale unor echipe aflate 
In... cursa cupelor europene
• Va organiza Brazilia turneul

final al C.M. '86?
Anderlecht, lideră în campionatul 
belgian, a terminat la egalitate 
(1—1), in deplasare, cu ultima 
clasată Tongres ; Valencia, pe 
ultimul loc in Spania, a fost sur
clasată (5—2) dc Espanol ; Bohe
mians a confirmat forma bună© 
menținindu-se detașat în frunte 
după victoria realizată la Ko
sice (2—1) ; Benfica s-a mulțumit 
cu un scor egal (1—1) 
zlm. F. C. Liverpool 
să la Lodz cu 2—0) 
campionat

la V ar- 
(învin- 

a dispus in 
de Stoke cu 5—1, 

ceea ce l-a determinat pe antre
norul Bob Paisley să declare că 
„băieții mei știu să joace și să 
ciștige la scor pt teren propriu 
și... sper să obținem calificarea 
în semifinalele C.C.E.“. Surprin
zătoare sint înfringerile echipelor 
fruntașe din Republica — ‘ 
Germania (Hamburg și 
Miinchen).

Organizarea viitoarei 
turneului final 
1986 continuă

Federală
Bayern

ediții a 
al C.M. din 
să preocupe 

pe cele patru candidate (Brazi
lia. S.U.A., Mexic și Canada). în 
Brazilia organizai ea se discută 
acum cu multă seriozitate. Pre
ședintele F.I.F.A., Joao Have- 
lange, a afirmat că un răspuns 
definitiv privind o organizare 
braziliană va fi dat după ce gu
vernul va examina un raport al 
confederației braziliene de fotbal 
și al unei comisii interministe
riale. Deocamdată, în 
țară s-a făcut un sondaj 
nie, în urma căruia 60 
din cei intervievați s-au 
țat in favoarea organizării tur
neului final! Dacă C.M. din 
Spania a costat pe organizatori 
220 de milioane de dolari, sume
le încasate au ajuns la 300 de 
milioane de dolari !

această 
de opi- 
la sută 
pron tun

C.M.

Ion OCHSENFELD
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