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Azi încep „internaționalele1* de tenis de masă ale României

SPECTACOL SPORTIV DE ÎNALTA CLASA
O 122 de jucători ți jucătoare la start 4 
îți vor disputa intîietatea 4 Competiția pe 

liberă 4 ..Cărțile de vizită* ale favorițîlor
cele cpt mese.

în grupuri organizate.
Astăzi, de la ora 9, la Pa

latul sporturilor șl culturii din 
Capitală, vor începe întreceri
le Campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale 
României. unul dintre cele 
șapte mari turnee europene

au intrare

Numeroți campioni mondiali ți europeni 
echipe ra deschide concursul 4 Elevii,

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

Cc aratfi celelalte clasamente ale competiției ?

VICTORIA ECHIPEI ROMÂNIEI 
UN SUCCES PE TOATE PLANURILE

Olga

in fruntea ierarhiilor europene 
șt mondiale, ea și tineri in 
plină ascensiune. unii afirmați 
la campincaiele continentale 
de Juniori. Dintr-o listă mai 
1—gî re'.:rem pe Daniela 
Gberzbrlcwa (Bulgaria). fra
ți: Broda. Blanks Silhanova 
(Cehoslovacia). Nadine Da- 
vîaad Briritte Thiriet (Fran- 

Zaraa Kalinîci. Ilia Lopa-
Emonuei FANTĂNEANU

Echipa noastră de hochei ju
niori, să-i zicem acum de ti
neret. pentru că termenul este 
mai aproape de realitate (com
petiția fiind rezervată jucăto
rilor de 20 de ani), s-a detașat 
de celelalte participante, cîști- 
gînd grupa „C“ a C.M., desfășu
rată de curind la București.

Dincolo de superioritatea ci
frică din clasament (neînvinsă, 
cu un golaveraj de 49—9. față 
de II: 15—18, III: 31—30 și IV: 
12—40) rămîne faptul că un ast
fel de succes s-a concretizat pe 
fondul unui joc modern, rapid 
și înscris strict in limitele re
gulamentului victoria si 
„Cupa Fair-Play* fiind 
ventâ. Din datele culese
laboriosul grup de statisticieni, 
rezultă citeva date interesante. 
De pildă, in clasamentul gol- 
geterilor. care la hochei se fa
ce prin a di ti unea numărului de 
Rotari ea cel al paselor decisi
ve din care s-a marcat un goL 
pe primele sase locuri sint 
clasați reprezentanții tării noas
tre ! Primul s-a situat Cristian 
Udrea cu 12 puncte ț7+5). ur
mat în ordine de Attila Ger- 
ezuly 11 (8-r3). Vasile Jumă
tate 11 (7 — 4). Ștefan Un-urea- 
na 10, Csaba Benedek 9 ți G cr

în 
eloc- 

de

Nemeș (România) fi Valentina Papara rCJl-SS. 
ta întrecerea fensnmă

circuitului „Norvich Uni- Ungaria. Unluea S
Interesul pentru această Tunisia si Omiaii, —n

competiție este sporit, totoda- tre ei înrerrlnd aă-și 
tă, și de faptul că ea este ul- potențialul de coocun 
tima confruntare internaționa- derea competiției s 
lă înaintea campionatelor mon- din „Tara soarelui râs: 
di ale programate la sflrșitul actuala edîtâe a Jtater 
lunii viitoare, la Tokio. Drept lelor* iau parte nume-
urmare, în marea sală buca- călări aCati de ~-t e

ale 
on“.

9- « *-«)

gely Lucaci 8. Cum se vede o 
netă dominare a echipei noas
tre care se manifestă. în con
tinuare. șl pe alte planuri.

în clasamentul portarilor, al
cătuit pe baza unor 
foarte complicate, dar 
exacte, primul este 
Jan Stanciu cu un _______
de 1,13, urmat de bulgarul Kon
stantin Mihailov cu 3,03 si de 
australianul Micael Timmins cu 
6,50. De asemenea. în clasa
mentul celor mai buni fundași 
pe primele trei locuri sînt doi 
români : Marian Despin, ur
mat de bulgarul Simion Gacev 
și de Dumitru Dima. Intere
sant ni se pare faptul că. la 
București, cu ocazia acestui 
turneu s-a încercat, cu rezul
tate foarte bune și edificatoa
re. să se alcătuiască un clasa
ment ..plus-minus“. un fel de 
..clasament al adevărului*. în 
care la golurile marcate se a- 
daugă puncte, iar la goluri pri
mite se scad alte puncte, ceea « 
ce dă o imagine mai clară a- 
supra eficientei pe gheață a

calcul» 
foarte 

românul 
coeficient

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 6-a)

etapa a 19-a a Diviziei ,,k" de fotbal

0 RUNDA DOMINATA DE MECIUL DE LA PLOIEȘTI »
de-a lungul anilor — nu s-a simțit Steaua in largul ei, la Rm. Vîlcea. Va fi azi, 
? • F-C. Constanța încearcă— marea cu degetul la munte • La Scomicești, F. C. 

stopeze elanul lui C S. Tirgo riște (neînvinsă in ultimele patru etape) • Terenul 
diferența de puncte din clasament I, se întreabă Petrolul in vederea partidei cu

Doom • U- meci al celor 3 semne (1, i. 2) la Oradea • Cit vor rezista băcăuanii la
Craîove ’ • Îs. ve lua F. C. Argeș revanșa in fața Sportului studențesc pentru infringerea suferită
asta-': riawă - Tmaie I • A.SA. - încă o redută in fața lui „Poli* Timișoara • Politehnica lași

a iuat un punct Jiului fin toamnă) chiar la Petroșani.
PROGRAMUL ETAPEI 2*

n
4

UN BUCHET (de performanțe) 
DOAR CU PATRU FLORI... îi

Rm Vîlcea 
B -aso v : 
Craiova : 
București ;

- STEAUA
- F. C. CONSTANTA
- S. C. BACĂU
- F. C. ARGEȘ

•1 3

..mult prea puțin pentru petcițlaiul jQUqulul Itaiț
Cu ce se poate mindr. spor

tul timișan in anul 1982? Cu 
performanțele realizate de pa
tru reprezentante ale sale in 
arena internațională: șahiste-
le Medicinei Timișoara. Mar
gareta Mureșan și Dana Nu- 
țu-Tereșcenco (ambele. com
ponente ale echipei României, 
medaliată cu argint la Olim
piadă, prima fiind și 
tă, spectaculos, în 
candidatelor la titlul 
și canotoarele 
ciuc (Voința Timișoara) 
Aurora Darko 
mișoara) din 
lor de 4+1 medaliat cu bronz 
la campionatul mondial. Și 
cum aceste performanțe de 
prestigiu erau evocate în ple
nara Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport 
Timiș ținută în preajma zilei

Maria

califica- 
disputa 

mondial) 
Macovi-

(Politehnica Ti- 
echipajul trico-

de 8 martie. Z.u» In^raațao- 
nală a Feaseiz. ele răpăraa aa 
piua de strălucire, prDețxad 
un sincer omagiu ados perfor
merelor.

...Dar chiar și Ia aceste zDe. 
doar cu patru flori răsărite 
intr-un întreg an «apria» 
nal nu se poate face aia mă
car un buchet deosebit, dară
mite un bilanț pozitiv. Așa 
incit i-a fost impos-btl pre
ședintelui CJXF3. T.aș 
Ion Bușe. să prezinte o dare 
de seamă cu accent pe succe
se. trecerea in revistă propusă 
dezbaterilor punctind cu rigu
rozitate cifrică slabele rezul
tate ale sportivilor de perfor
manță ai județului in anul 
1982. Din păcate, insă, carac
terul critic al principalului

(Continuare In pag • <-«J
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Timișoara : 
Omdea : 
Ploiești : 
Scomicești

CHIMIA 
F C M 
UNIVERSITATEA 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Sportul studențesc)
POLITEHNICA 
F. C BIHOR 
PETROLUL 
F. C OLT 
POLITEHNICA

Tocte porfdete vor începe

Buă .jriatr* *țmt I! C 1 S«U Mart li ..Capa EifHei *

TEMEIURI PfSTRU UCATIHRL4 UW
PUTERNICE REPREZENTATIVE

FEMININE Of FLORETA

la

- A.SA TG. MUREȘ
- CORV1NUL
- DINAMO
- C-S. TÎRGOVtȘTE
- JIUL

oro 15.

5

Turneul final al campionatului masculin

DINAMO
TRECE OREI

DE„U CRAIOVA
în prezența unui numeros 

public, în sala Rapid din Capi
tală a început ieri turneul final 
pentru locurile 1—4 în campio
natul masculin de volei, la care 
iau parte echipele Dinamo, 
Steaua, Explorări Baia Mare Și 
Universitatea Craiova.

Partida inaugurală a opus 
formațiile Dinamo și Universi
tatea. Nu a fost deloc un joc 
La discreția campionilor care, 
tratînd cu oarecare ușurință în-

(Continuare în pag. a 6-a)
Gizdavu (Dinamo) In fața blocajului craiovean alcătuit 
Stoian fi Balot Foto : Ion MIHAlCA

o altă reprezentantă a scrimei 
noastre. Clubul sportiv Satu 
Mare, a preluat această șta
fetă de prestigiu. Inscri:ndu-și 
iacă de acum doi ani numele 
in palmaresul principalei com
petiții interne. Divizia națio
nală „A*. cu o echipă foarte 
tinără. dar talentată, C.S. Sa
tu Mare n-a reușit la debutul 
său in „Cupa Europei*, in e- 
diția de anul trecut, să depă
șească bariera inerentă a tra
cului, ocupind un loc mo
dest. Intre timp, tinerele flo- 
retiste au mai acumulat ex-

Rozalia Oros a fost la Torino 
floreta noastră nr. 1

periențâ și încredere pe plan
șele internaționale, trei dintre 
ele (Csila Ruparcsics, Elisabe- 
ta Guzganu și Monica Veber)

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

RUGBYȘTII ROMÂNI -PR MUL PAS
SPRE TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI !

Ieri a avut loc la Londra o conferință de presă. în care 
au fost comunicate reprezentanților opiniei publice cele 
mai recente hotăriri ale forului internațional al rugbyului 
— International Board. S-a anunțat cu acest prilej că E- 
CHIPA ROMÂNIEI VA SUSȚINE UN MECI-TEST ANUAL 
CU UNA DINTRE REPREZENTATIVELE DE DINCOLO DE 
CANALUL MÎNECII (Anglia. Țara Galilor. Irlanda, Scoția), 
prin rotație. Programul complet al acestor întilniri va fi 
stabilit de comun acord cu Federația Română de Rugby. 
Remarcabil este faptul că în acest fel România este prima 
fără nemembră a International Board căreia I se acordă 
această partidă anuală. Specialiștii, ziariștii văd tn aceasta 
un prim paș spre viitorul Turneu al celor șase națiuni I



Azi și mîine, în Capitala

NUMEROASE ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI 
Șl CONCURSURI SPORTIVE

Primăvară bucureșteană, cu soare strălucitor, cu stărui
toare îndemnuri de a ieși la plimbare in parcuri, la mișcare 
în aer liber pe terenurile de sport. Unele baze sportive sînt 
gata să-și primească oaspeții, altele însă așteaptă mina gos
podarilor.

O amplă acțiune de muncă patriotică — pentru înfru
musețarea, reamenajarea, curățirea și repararea spațiilor de 
joacă și sport — va avea loc astăzi și miine. cu participarea 
a sute și sute de sportivi și antrenori din cluburile și aso
ciațiile sportive din Capitală. Cu acest prilej se vor sădi 
pomi și arbuști în incintele bazelor sportive, se vor pregăti 
loturile de teren aparținînd gospodăriilor anexe ale unități
lor sportive.

Pe celelalte baze sportive, de-acum amenajate, vor avea 
loc — în toate sectoarele Capitalei — numeroase întreceri 
în cadrul „Daciadei", cele mai multe din ele dotate cu 
„Cupa Primăverii". Duminică, bunăoară, la „Cireșarii" peste 
1 000 de copii vor lua startul la cros, se vor întrece in con
cursuri de tenis, baschet, fotbal, handbal etc. „Trenul Sec
torului 6“ va pleca mîine pe Valea Prahovei, cu 1 500 de 
elevi care, în afară de drumeția respectivă, vor participa 
la diferite jocuri distractive și concursuri. Tot miine C.E.F.S. 
al Sectorului agricol Ilfov va organiza, la Complexul spor
tiv „23 August", începind de la ora 10. un mare cros menit 
să descopere viitori atleți. In sfîrșit, astăzi la ora 9,30. 
C.M.E.F.S. București și C.E.F.S. Sector 4 organizează la 
întreprinderea Dîmbovița un schimb de experiență privind 
organizarea și desfășurarea gimnasticii la locul de muncă 
în Capitală.

CĂLIMĂNEȘTI - CĂCIULATA, IZVOARE
ÎNCĂ DE PE VREMEA ROMANILOR...
Este știut. De ani și ani, de 

cîteva ori pe zi, din trenurile 
ce opresc în gara Călimănești 
(indiferent din ce direcție 
vin), coboară zeci și zeci, sute 
de oameni. Explicabil prin 
aceea că „Sinaia Vilcii", cum 
o numea inspirat Nicolae Ior- 
ga, situată pe dreapta Oltului, 
cu o climă blinda, specifică 
zonelor de deal (280 m alti
tudine) are un frumos renume 
atît în țară cit și peste ho
tare. De unde faima stațiunii 
balneoclimaterice purtind de 
fapt... două nume: Călimănești
— Căciulata?

Evident, în primul rind este 
vorba de frumusețea locurilor 
de pe aici — pe malul Oltului, 
așezări cu vile și hoteluri as
cunse majoritatea lunilor anu
lui în desișul pădurilor de fo
ioase ce se întind pînă în vîr- 
ful munților Coziei — dar, 
mai ales, de forța de necrezut 
pe care o are această zonă de a 
alinia și vindeca suferințele 
oamenilor, de a le reda sănă
tatea mult dorită. In afara 
unul prezent real, de necon
testat în această direcție^ zona 
Căllmăneștiului — după cum 
ne explică, bazat pe documen
te, medicul primar Gh. Mămu- 
laru, șeful Policlinicii balneare 
Călimănești și deopotrivă cer
cetător al istoricului stațiunii
— are un trecut balnear cu 
totul remarcabil. Romanii ve- 
niți în Dacia, apreciind foar
te mult apele termale sulfu
roase aflate aici, au construit 
(în jurul anului 120) în afara 
castrurilor pe malul stîng al 
Oltului, cunoscutele băi ro
mane — terme — ale căror 
urme se văd și azi. Și încă 
ceva: apele minerale existen
te în zonă, cunoscute în Euro
pa, au aliniat Ia un moment 
dat $1 suferințele împăratului

ÂVANPREMIERĂ A SEZONULUI HIPIC 1983 (III)
Mîine, la ora 9, pe hipodro

mul din Ploiești, va avea loc 
deschiderea nou stagiuni a aler
gărilor de trap.

In ajunul acestui eveniment 
hipic, încheiem suita de prezen
tări ale formațiilor angajate In 
acest an în disputa de pe hi
podrom.

Formația antrenorului G. Po
pescu, avîn.diu-1 conducător pe 
N. Nicolae, dispune de urmă
torii cal în antrenament : 
Horoscop, Surduc, Hemlan, He- 
rade, Suitaș, Orfana, Vrednic, 
Sat im, Ionatan, Sulițaș, Danie
la, Delicat, Ibus, Fănlța și 2 anii 
Virtutea (Slrl-Valoarea), Vișinei 
(Seceriș-Vama), Draga (Secerlș- 
Disputa), Reduta (Gînd-Rețeta), 
Suav (Gînd-Sonica) Sutănel (Go- 
deanu-Suta), Valeria (Kilo vat- 
Vlahlța). După modul cum a 
terminat stagiunea 1982, se anun
ță o formație cu pretenții, avlnd 
un lot foarte valoros, din care 
se remarcă Horoscop, Heracle, 
Vrednic (un valoros derbist), 
Bullțaș, Ibus șl 2 anii cu origini 
selecte, cum sînt Vișinei și Va
leria.

Formația antrenor G. Solcan, 
conducător N. Sandu. Caii în 
antrenament : Retuș, Sabău,
Grăbit, Sabot, Vldin, Klrov, Ver
dict, Răstimp, Kozara, Galița, 
Persoana, Tușan, Turturica, Tu- 
rlcel, Perlcola șl 2 anii Portula- 
ca (Slrl-Petala), Hagen (Slrl- 
Hella), Vatra (Kilovat-Veranda), 
Laminor (Chamfort-Lavanda), 

Napoleon al IlI-lea căruia i 
se adusese apă de la noi. in 
butoaie, pină la Paris. Acesta 
n-a reușit să vină $i in țară, 
așa cum dorea, să facă cură la 
izvor (la Minăstirea Cozia re 
„pregătiseră și odăile pentru 
găzduirea împăratului*), fiind 
nevoit să se întoarcă din drum 
din cauza unor schimbări ale 
situației politice din Franța.

Cit de prețuite sint AZI 
apele termale sulfuroase și 
apele minerale (12 izvoare a- 
termale și două termale) ne-a 
arătat, concis, dr. Gheorghe Mă- 
mularu, care muncește aici de 25 
de ani, adică de cind și-a luat 
diploma: „Avem 4 OM de locuri 
pe serie, anual făcind cură aici 
circa 50 000 de persoane. Cu 
apele existente sint trata
te, de peste 150 ani, bo’.i reu
matismale, renale, ale tubului 
digestiv, ale vezicii și căilor 
biliare, ale aparatului locomo
tor și ale căilor respiratorii 
superioare. Este vorba de re
facerea capacităților funcționa
le și, implicit, ale puterii de 
muncă, de relaxare nervoasă, 
clima stațiunii fiind deopotri
vă sedativă, calmantă. Cel mai 
important nucleu de odihnă și 
tratament: complexul de trei 
hoteluri („Căciulata", „Oltul", 
„Cozia"), cu 1250 locuri de ca
zare și bază de tratament, ul
tramodernă, proprie".

★
N-am putut pleca din sta

țiune fără a sta de vorbă și 
cu profesorul de educație fizi
că Marin Gălbenuș, cel care 
(împreună cu un alt profesor: 
Gh. Furtună) se ocupă în mo
derna bază de tratament amin
tită de cultură fizică medicală. 
A venit prin aceste locuri 
după terminarea facultății, 
acum 24 de ani: „Rolul mișză-

Jurata (Fănlșor-Janulia), Focșa 
(91ri-Flesta), Tuiișoara. Punctul 
forte al formației 11 constituie 
generația de 3 ani, In frunte cu 
Kozara, Turlcel șl derbistul Vi- 
din. Din generația de 2 ani se 
remarcă Jurata.

Vine apoi rlndul formației 
destoinicului antrenor M. ștcfă- 
nescu, conducător I. Flore?.. Caii 
în antrenament : Copist, Supor
ter, Sadău, Clara, Solstițiu, Ră
sad, Rudy, Romița, Silicon. Sar
donic, Sincera, Crater, Secret, 
Reacția, Vioara și 2 anii Vitami
na (Fănlșor-Văluța), Captan 
(Gabarit-Coplla), Jiga (Gind-Ja- 
llna), Surdan (Viraj-Suvana), 
Tufleac (Viraj-Tufița), Felcer 
(Ornament-Femlna). Ca în fieca
re an, această formație antrena
tă în viitoarea luptei pentru tit
lu are în componență vedete cer
te, cum sînt Copist, Sardonic, 
Sadău, Solstițiu. Din generația 
cailor de 2 ani remarcăm origi
nile lui Captan șt Tufleac, care 
vor deveni trăpași de valoare.

Formația campioană pe anul 
1982, antrenor G. Tănase, con
ducător I. Crăciun, are în com
ponență următorii trăpași : E-
lect. Trifoi, Jurista, Krauss, Be
la, Julieta, Herogiit, Orsina, 
Santina, Trudin, Fondista, Vă
leni, Farandola, Vesel și 2 anii 
Junioara (Slrl-Jolra) Bon (Fă- 
nlșor-Begonla), Verlgariu (Sece- 
rlș-Valența), Trandaf (Vlraj- 
Trufia), Orbital (Viraj-Orestica),

In stafiunea Slănic Moldova

FESTIVALUL SPORTIV DE IARNĂ
In frumoasa stațiune Slănic- 

Moldova, pe pirtia de schi și 
sanie proaspăt amenajată, 
Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport. Inspec
toratul școlar și Consiliul ju
dețean al Organizației pionie
rilor au organizat, sub egida 
competiției naționale „Dacia- 
da“, „Festivalul sportiv de 
iarnă", ediția I, pentru pio
nieri și școlari, pentru alți 
tineri și oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă și tratament.

Acțiunea s-a desfășurat la 
sanie și schi fond, coborîre 
și biatlon, probe la care au 
participat peste 350 concu
rență

După concursurile de sanie 
și schi, au avut loc și jocuri 
distractive ca: ștafeta printre 
jaloane, alunecarea pe zăpadă 
in saci de polietilenă, preșul, 
ștafeta șoimilor, care au fost 
viu aplaudate de numeroși 
spectatori.

La această reușită acțiune 
au participat, in afară de con
curențe echipele de handbal 
Confecția (f) și Știința Bacău 
(m), precum și alți sportivi 
afla ți în pregătire la Slănic 
Moldova- Au participat, de a-

DE SĂNĂTATE
rii, al exercițiului fizic, in tra
tamentele ce se fac la noi? Și 
aici se poate vorbi de o evo
luție. de o schimbare de men
talitate impresionantă. In 1959 
cind am venit in zonă, lumea 
se ferea de mișcare. Și așa 
sintem obosiți, ziceau, n-avem 
nevoie de o oboseală în plus. 
Am venit să ne odihnim și să 
e? tratam- Atiî. încet, ineet. 
insă s-a ajuns la situația de 
azi cind, se poate afirmi, e- 
xereitiul fizic este medicamen
tai ajutător pentru— toate ma
ladiile tratate aici- Diferențiat, ' 
evident, cu avizul medicilor. I 
pentru fiecare altfel, dar nea
părat mișcare. Și să știți obți- I 
nem rezultate foarte bune. 
Excelente, am putea spune, 
prin asocierea cu alte trata
mente. De pildă, in cazul blo
cajelor de umăr și brațe, ea 
foarte puține excepții, mișca
rea, exercițiul fizic, uneori yub 
forma inotului in piscine, nu 
lipsesc din tratamentele noas
tre".

Se lucrează in săli dotate cu 
aparatura necesară: spaliere, 
saltele, mingi medicinale, bici
clete ergometrice. masă de 
extensie — vibratoare pentru 
coloana vertebrală etc. Astfel, 
se „ung" articulațiile, se Întă
resc mușchii abdominali, sînt 
treziți cei „adormi ți" in munca 
sedentară ș a. Ne mai spune 
profesorul Gălbenuș: „In ul
timii ani îmi vin zilnic oameni 
care — deși n-au o recoman
dare expresă in această direc
ție — îmi cer să-i introduc și 
pe ei într-o grupă de gimnas
tică medicală. Le satisfacem 
dorința cu plăcere, evident, eu 
avizul medicului".

O stațiune cu două denumiri: 
CĂLIMĂNEȘTI — CACIULA- 
TA, cu trei mijloace de vinde
care și recuperare excepționale: 
ape termale sulfuroase — ape 
minerale — exerciții fizice.

Modesto FERRARINl

Formidabil (Godcanu-Formlna), 
Formol (Chamfort-Formula). Un 
lot foarte valoros. In frunte cu 
super vedeta Trifoi, secondat de 
Efect. Jurista, Orsina șl 2 anii 
Formidabil, Bon și Trandaf, cu 
originile cele mal selecte din 
grajd.

Formația antrenorului D. To- 
duțâ, conducător V. Pătrașcu, 
are In lot următorii cal : Per
cutor, Tenor, Topcraș. Suvan, 
Oșășan, Trandafir. Rodolfo, Lada, 
/Mda, Simbol, Ploicică. Felin, 
Cusurgiu. Timona. Fănușa șl 2 
anii : Agnita (Fânișor-Honorica), 
Portocala (Kilovat-Poiana), Ro- 
gojel (Fănișor-Roua), Năut (Go- 
deanu-Nuța), Spic (Chamfort- 
Slpica), Viana (Fănișor-Valy) și 
Simena. La aceasta formație se 
remarcă în fiecare an o infuzie de 
produși de la alți antrenori, din
tre care numai unul singur ar 
fi mai reușit (Suvan). Totuși, ea 
posedă și . produși de valoare, 
ca Tenor, Toporaș, Simbol. Din
tre caii de 2 ani remarcăm ori
ginile lui Spic, Năut și Rogojel.

Din această succintă prezenta
re a formațiilor se remarcă fap
tul că ele dispun de o generație de 
cal de 2 ani cu origini de valoa
re. Cea de 3 ani are șl ea un bu
chet de produși autentici, Iar 
generația de 4 ani, a derbiștilor, 
nu mal necesită remarci specia
le, avlnd în componența el pe 
marele Trifoi, pe Strunga, Ju
rista. Calafat, Solstițiu, Feteasca 
și alții.

A. MOSCU 

semenea, numeroși pacienți, 
precum și iubitori ai sportu
lui din afara stațiunii, respec
tiv din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, din Tg. Ocna, 
Comănești, Moinești, Bacău și 
din alte localități.

Sprijinită efectiv de orga
nele locale de partid și de 
stat, de conducerea întreprin
derii balneare, cu contribuția 
directă a consiliilor pentru e- 
ducație fizică și sport Slănic 
Moldova și Tg. Ocna, acțiunea 
— la prima ei ediție — a în
semnat o deplină reușită, fi
ind mult apreciată de toți 
participanții și spectatorii.

Iată primii clasați In con
cursuri: sanie fete — 1. Mi- 
haela Gheorghe, 2. Cristina 
Prundaru (ambele din Tg. Oc
na), 3. Ozana Moscu (Slănic); 
sanie băieți: 1. V. Rusu (Slănic 
Moldova). 2. L. Fărăuanu (Tg. 
Ocna), 3. M. Șerban (Slănic 
Moldova). La schi fond învin
gători au ieșit: Maria Rusu și 
D. Sabău, iar la coborîre au 
ciștigat Bodies Bălan și D. 
Lunga (toți patru din Tg. Oc
na).

Proba de coborîre la cate
goria peste 19 ani a revenit 
Sorelei Chibilic și lui Mihai 
Butuzaru, ambii din Slănic, 
iar cea de sanie Lenuței Flo- 
rea și iul Constantin Stoica, 
ambii din Tg. Ocna.

Această acțiune a fost con
tinuată in stațiune de altele 
la fel de interesante: „Cupa 
sindicatelor băcăuane" și „Cu
pa U.T.C." la schi, sanie, șah, 
tenis de masă și popice, pre
cum și de întreceri (progra
mate, dealtfel, în întreg ju
dețul Bacău) dotate cu „Cupa 
8 Martie", aflată la a 9-a edi
ție, la disciplinele: cros, șah. 
tenis de masă, volei, handbal, 
popice, care au reunit la star
tul întrecerilor pe orașe și 
cluburi peste 5000 de partici
pante.

D. DUMITRII?

TURNEUL DE ȘAH
Turneul internațional de șah 

de la București a continuat a- 
searâ eu runda a 9-a în care 
Foișor l-a învins pe Szimczak, 
iar partidele Meduna — Lukacs, 
Ghindă — Ionescu, Grilnberg — 

DUPĂ „CUPA EUROPEI- LA SCRIMĂ
(Urmare din peg. 1)

debutind chiar In prima re
prezentativă a țării, la cam
pionatele mondiale de seniori, 
la Roma — 1982, unde au 
ajuns pină in faza eliminări
lor directe și recalificărilor 
(printre primele 32 de trăgă
toare ale lumii). Acestora li 
s-a alăturat Rozalia Oros, o 
altă colegă de generație, a că
rei evoluție a fost ceva mai 
sinuoasă dar care, iată, acum, 
la „Cupa Europei" de la To
rino și în marele concurs in
ternațional individual ce i-a 
urmat, s-a prezentat la un 
bun nivel competitiv. Astfel, 
acest tînăr cvartet, pregătit și 
condus cu competență de Ște
fan Haukler șl Tudor Petruș, 
a reușit • spectaculoasă și 
promițătoare calificare in fi
nala prestigioasei competiții 
continentale, unde a obținut, 
după na meci foarte echilibrat, 
medaliile de argint.

Să detaliem puțin pentru 
argumentarea calificativelor de 
spectaculos și promițător. Pri
mul se referă la maniera in 
care au obținut acest succes 
de prestigiu pentru scrima ro
mânească. După victorii fără 
dubii în seria preliminară 
(chiar dacă o serioasă contra
candidată era campioana R.F. 
Germania, Tauberbischofsheim, 
cu Bischoff și Lotter în echi
pă), a urmat meciul din eli
minările directe, cu campioa
na Franței, O.G.C. Nice (în 
echipă evoluînd cele trei... su
rori Meygret!) șl, apoi, semi
finala, cu A.Z.S. Varșovia, re
prezentanta Poloniei. La sco
rul de 8—6 in favoarea lor, 
floretistele poloneze se și fe
licitau pentru calificarea in 
finală, fiind convinse că vor 
realiza în ultimele două asal
turi cel puțin patru tușe, care 
le-ar fi asigurat victoria la 
tușaveraj. A urmat asaltul 
dintre Oros și Dubrawska, cîș- 
tigat de sătmăreancă cu 5—2. 
Mai erau în joc, deci, două 
tușe decisive și pe planșă, 
mezina echipei noastre, Veber 
(17 ani) și experimentata Mar- 
tewicz. 2—0 pentru Veber,

In sala Rapid din Giulești

DINANO - C.S.N BOBHȘTI,

LA HANDBAL
Deși returul campionatului mas

culin de handbal. Divizia „A*, 
ca și al celui feminin dealtfel. 
Începe la 29 martie, meciul Di
namo București — C.S.M. Bor- 
zești se va disputa în devans I 
mîine, începind de la ora 9,15, în 
sala Rapid din Giuilești.

Rațiunea acestei schimbări de 
program (vor urma șl altele) este 
aceea a creării timpului necesar 
câștigătoarei „Cupei României", 
Dinamo București, pentru a pre
găti și susține partidele eu Zelez- 
niciar Niș (26 martie, la Niș, și 
3 aprilie, la București) din ca
drul semifinalelor Cupei cupelor 
la handbal masculin.

MllNE, ROMÂNIA - TURCIA
LA POLO (juniori)

Mîine, de la ora 11, bazinul 
Floreasca din Capitală găzdu
iește o partidă .internațională 
de polo. Se întilnesc echipele 
de juniori ale tării noastre și 
Turciei.

(NCĂ UN CENTRU 
DE GIMNASTICĂ 

DE ÎNTREȚINERE IN CAPITALĂ
Răspunzindu-se unei necesi

tăți, în Capitală a fost Înfiin
țat un nou centru de gimnastică 
de întreținere și gimnastică 
medicală. El funcționează zil
nic, dimineața și după-amiaza 
(în funcție de timpul liber al 
solicitauților), in str. Caimatei 
nr. 1 (Piața Rosetti, lingă Ho
tel Banat — teL 15 88 30). Cen
trul, dotat cu aparatură spe
cială pentru gimnastică, apar
ține C.M.B.E.F.S.

DE LA BUCUREȘTI
Kalai și Makropoulos — Bi
schoff s-au încheiat remiză. In 
clasament conduce Lukacs cu 5 
p, urmat de Ghindă, Bischoff, 
Ionescu și Kalai cu cîte 4,5 p. 
Astăzi, runda a 10-a.

2— 1, emoții in ambele tabere,'
3— 1, avertisment acordat de 
arbitru polonezei pentru duri
tatea unui „corp la corp", 4—1, 
Martewicz repetă greșeala și 
este penalizată cu o tușă ne
gativă (deci scorul devine
4— 0!), și un atac fulgerător al 
Monicăi Veber (deși accidenta
tă!) stabilește scorul de 5—0 
(singura ei victorie în acest 
med) și calificarea in finală 
a echipei C.S. Satu Mare: 8—8 
(59.58 t.d).! In finala competi
ției, cu Spartak Moscova (care 
a aliniat o formație deosebit 
de putemieă, în frunte cu 
campioana mondială Laila Gi- 
liazova și finalista probei in
dividuale, Vosciakina), tinăra 
noastră echipă a remontat de 
la 1—5, consemnindu-se egali
tatea la 6. Apoi, experiența 
spunîndu-și, totuși, cuvîntul, 
C.S. Satu Mare a pierdut cu 
9—6 (victoriile fiind înscrise 
de Oros și Veber cîte 2, Guz- 
ganu și Ruparcsics cite 1, iar 
pentru sovietice: Iakovleva 3, 
Țagaracva, Giliazova și Vos
ciakina cîte 2).

Al doilea calificativ, cel de 
promițător, se referă la suita 
afirmărilor acestor tinere flo- 
retiste (după recentul „Con
curs Prietenia") in acest se
zon. gîndindu-ne la apropiate
le campionate mondiale de la 
Budapesta. Pentru că „argin
tul" de la echipe trebuie co
relat și cu prezența Rozali’i 
Oros în finala de 8 a turne
ului individual (loc 6); ea ca- 
lificîndu-se în această fază di
rect (prin victorii la italianca 
Gandolfi, unguroaica Ștefanck 
și sovietica Lapițkaia) și pier- 
zînd doar in fața cîștigătoarei, 
Christine Weber (R.F. Germa
nia).

Și dacă mai amintim că în 
cursa pentru titularizare în 
echipa reprezentativă se mai 
află și rutinatele Marcela Mol- 
dovan-Zsak și Aurora Dan 
(aceasta din urmă, accidenta
tă, n-a putut concura la Tori
no), înseamnă că sint speran
țe pentru alcătuirea unei pu
ternice formații feminine de 
floretă în perspectiva J.O. 
1984.



Toată lumea recunoaște rolul formativ-educativ al spor
tului. Eliminind diletantismul, comoditatea, improvizația, spor
tul — în accepțiunea sa complexă — asigură nu numai o 
dezvoltare armonioasă a corpului, el mal are un atribut la 
fel de important, șl anume acela că te învață să muncești, 
stăruitor, ordonat, disciplinat, cu ambiție, cu spirit de dă
ruire și atașament față de colectiv, să manifeștl corectitudine 
și respect față de adversar. Sint calități care atestă valen
țele educative ale sportului șl P» car® •• Intilnlm deseori in

viața unor colective, a unor secții, a unor loturi reprezenta
tive, unde efectul activitâților educative se exprimă In ati
tudini ti fapte care fac dnste tinerilor sportivi. Evident, dte- 
odotă intilnlm șl excepții, In care sint proiectate moduri di
ferite, anacronice de înțelegere a sportului, ca act educa
tiv, ca fenomen social. Grupajul din pagina noastră jl-a 
propus sâ surprindă citeva fațete in— alb ti negru, pe a- 
cea stă temă etern actuală—

>

gA\\\\\VX\\\lX\\\\\\\\\\\X\\^\\\W\\\\\\\Vk\\\\\*

I

II
s

în timpul disputării e- 
tapei-turneu a campiona
tului Diviziei „A" la te
nia de masă. in Sala 
sporturilor din Arad nu 
a fost cald, dar nici frig. 
Pentru competitori a fost 
bine, că se mișcau, dar 
nici arbitrii nu s-au 
plins, deși trebuiau să 
stea cu orele în fața me
selor de joc. Și totuși, 
cîțlva sportivi jucau în 
treninguri, situație inter
zisă de regulament. Nu 
erau copii, ca de pildă 
Călin Creangă, care se 
bătea ca un leu cu spor
tivi de două ori mai 
mari ca el. Erau jucători 
trecuți de... prima tine
rețe sportivă, alcătuind
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SĂ RENUNȚI LA UN OM E UȘOR... 
SĂ-L AJUȚI

B&AVO, MONICA!... §

E TOTUL
Stau de vorbă cu Aurel 

Simionescu și dacă nu l-aș 
fi văzut luptîndu-se în „ca
reul magic" cu ani în urmă, 
mai că n-aș zice că am în 
față un om al boxului. Fi
gura sa blajină, chipul său 
luminos, vorba domoală nu 
lasă să se întrevadă spor
tivul care se bătea pînă la 
epuizare între corzile ringu
lui. Timpul a trecut și peste 
el și, iată, de o bună bu
cată de vreme este antre
nor. S-a ocupat, ca mal toți 
antrenorii începători, de co
pii și juniori. Așa l-a cu
noscut, prin anul 1979, pe 
Valentin Mihai, un tânăr 
dintr-un sat dobrogean, în 
care a 
xer de 
vins să 
bă nu 
gîndim 
milie destrămată, dar deloc 
ușoară, din aceleași motive, 
dacă ne gîndim la ce tre
buia să facă. O ascensiune 
mai puțin obișnuită, grație 
talentului său și pasiunii 
antrenorului îl încununa în 
următorii doi ani cu titlul 
de campion < 
un loc secund 
Balcanice — 
de la Izmir, 
Și tot în ’81 
locul III la 
seniori.

Intre timp,

văzut un viitor bo- 
nădejde. L-a con

vină la Farul, trea- 
prea grea, dacă ne 
că era dintr-o fa-

de juniori și 
I la Jocurile 
tot juniori — 
în anul 1931. 
urca pină la 

naționalele de
Valentin tre-

1982 Valentin s-a căsătorit, 
curlnd i-a venit și un copil, 
care s-a intîmplat să fie o 
vreme bolnav. Cînd ar fi 
avut mai multă nevoie de 
sprijin, a fost neglijat de

antrenorul său, care s-a do
vedit, pînă la urmă, ne
demn de această calitate.

Valentin Mihai nu s-a pre
zentat cînd trebuia la pre
gătirile lotului, altădată a 
absentat de-a binelea și, fi
rește. a fost exclus din lot. 
în această situație l-a pre
luat Aurel Simionescu cu 
toată echipa mare a Faru
lui. De acord cu conducerea 
clubului, Simionescu a scos 
din secție 7 sportivi care 
nu-și mai justificau prezen
ța. Pe Valentin Mihai nu 
l-a scos, deși altul ar fi fă
cut-o in cazul acestui spor
tiv devenit „problemă". A 
sesizat că, în cazul lui, se 
neglijase tocmai un aspect 
crucial — educația ! 
propiat sufletește de el, l-a 
ajutat — cu concursul clu
bului — să-și rezolve neca
zurile, l-a mobilizat să-și 
reia pregătirea și nu l-a 
slăbit nici o clipă cu supra
vegherea. „Și înainte vre
me — ne spunea Aurel Si
mionescu — cînd se întîmpla 
să nu vină Ia lecția de an
trenament, seara eram la el, 
□ă văd ce s-a intîmplat. 
L-am învățat să mă respec
te nu din frică, ci din ome
nie".

Rezultatele nu au întîrziat 
să apară, materializate în 
citeva victorii semnificative. 
Sint trepte în urcușul ane
voios către lotul național, în 
care antrenorul Aurel Si
mionescu îl „vede" pe elevul 
său foarte curînd, după 
„Centura de aur".

Vom vedea, nu mai e 
mult pînă atunci.

Mirceo COSTEA
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UN SIMPLU GEST

Pentru cei care nu cunosc detalii legate de frumoasa 
comportare a floretistelor noastre campioane, scrimerele de 
la C.S. Satu Mare in „Cupa Europei", competiție disputată 
recent la Torino (,Jn fapt, una din principalele repetiții 
pentru mondialele de Ia Viena", cum au titrat, in artico
lele lor, o serie de ziare italiene de sport), vom releva, 
din relatările delegației, unul singur, poate cel mai semnifi
cativ, oferit de foarte tinăra sportivă din Sătmar, Monica 
Veber.

Abia intrată in circuitul marilor concursuri internaționale, 
Monica, reușind să-și stăpineasci emoțiile și să-și adune 
toate puterile, a fost — cum sublinia antrenorul ei, Ștefan 
Haukler — „om de bază" in echipă : două victorii in in- 
tilnirea cu campioana Austriei, echipa din Linz, apoi trei 
asalturi ciștigate in partida cu campioana Belgiei, formația 
din Bruxelles, după aceea alte două reușite In cel mai 
important meci din grupele preliminarii, cu campioana 
R.F. Germania, ,,4“-ul floretistelor din Tauberbischofsheim. 
pretendent la un loc pe podium.

Năzuințele tinerelor noastre floretisțe fi ale Monicăi 
erau, insă, cu mult mai mari. „Nu ne vom opri aici, ci vom 
concura pentru medalii!" Cu acest cuvint de ordine au ur
cai ele pe planșă înaintea partidei cu campioana Franței, 
echipa din Nisa. Monica, din nou „om de bază" a punctat 
de două ori. Succesul le-a adus pe sătmărence între pri
mele patru formații de pe continent !

A urmat meciul cu campioana Poloniei, A.S.Z. Warszawa, 
una dintre echipele cele mai puternice ți mai omogene 
aflate in competiție. Dispută strînsă, echilibrată, dirzenie 
de o parte și de alta. Victoria ? Calificarea in finala „Cu
pei"... Pe acest fundal s-a ajuns la ultimul asalt, al 16-lea. 
Monica urma să o întilnească pe Martewicz, S-o intilneas- 
că, dar cum ? Handicapată de un. accident, o entorsă la 
piciorul de fandare, suferită încă din prima manșă a aces
tui meci ! „Ce zici, Monica, te încumeți să intri pe plan
șă ?“ a întrebat-o, cu sfială, antrenorul. Nu era vorba de o 
prezență simbolică, adversarele sportivelor noastre condu
ceau in acel moment cu 8—7. De aceea, ne trebuia victoria 
in ultimul asalt, și încă la 0. Altfel, campioana Poloniei, 
chiar egalată la asalturi, ar fi cîștigat meciul la tușavaraj... 
Calmă, lucidă, Monica i-a răspuns antrenorului : „Vă rog 
să aveți toată încrederea !...“.

Citeva lame de tatonare, după care Monica, invingîndu-șt 
suferința, a atacat impetuos : 1—0, 2—0, 3—0, 4—0 !... E- 
fortul fizic și nervos iși lăsase treptat amprenta. Monica 
a solicitat întreruperea asaltului, pentru a-și stringe ban
dajul compresiv de la picior. Era, insă, limpede că ajun
sese la capătul puterilor. „Va reuși, oare. M inica să dea 
ultima tușă, fără a primi vreuna ?“ Iată int- ebarea care 
stăruia pe fețele celor din mica delegație română. Emo
țiile erau, parcă, mai puternice in tribune decit pe planșă.

Asaltul s-a reluat. Monica a încercat un atac fals, după 
care fulgerător — valorificîndu-și admirabil alonja — a 
punctat in forță. Victorie la 0, calificare în final» „Cupei 
Europei", medalii de argint asigurate. Contribuția Monicăi 
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Cu prilejul finalelor pe țară ale „Daciadei" la schi, 
tate cu „Cupa U.T.C." și desfășurate de curînd în împă
răția de zăpezi a Semenicului, am fost martorii unui gest 
de mare frumusețe sufletească, un simplu gest, dar plin 
de semnificații, care ne-a impresionat și-1 dorim a fi cu
noscut pentru că am saluta cît mai dese asemenea com
portamente în arenele sportului. Se afla în plină derulare 
proba de fond, fete, peste 19 ani. La un moment dat, uneia 
dintre sportivele sosind din cursă i s-a făcut rău la trece
rea liniei de sosire. în clipele următoare de pe traseu 
sosea altă concurentă, o tînără mărunțică^ îmbujorată toată, 
cu stropi de sudoare ca rouă șiruindu-1 pe față. Cum a 
trecut linia cronometrajului și-a lepădat schiurile și s-a 
precipitat spre fosta ei adversară. „Ce s-a intîmplat? îl 
este rău? A tras tare, am văzut-o cînd m-a depășit pe 
traseu. Stați cu ea să fug după ceva..." Si. ca și cînd n-ar 
fi venit atunci din cursă a rupt-o la fugă spre cabană. 
După numai citeva minute se întorcea, tot în fugă, cu o 
sticlă cu ceai cald. „Bea! Bea ușor, că-ți face bine..." Apoi 
s-a așezat pe o foaie de cort, trîntă de oboseală.

Am așteptat să-și revină, apoi ne-am apropiat de ea. 
Fata pe care ai ajutat-o cu un pahar de ceai este colega 
tal — am întrebat-o. „Nu — a răspuns oarecum mirată. 
Nici n-o cunosc. Pe traseu am văzut-o pentru prima dată". 
Simplu ca „bună-ziua". Dar ce te-a făcut să nu-ți precu
pețești eforturile și ultimele puteri pentru ea? „Așa e bine. 
Așa e frumos. Știți, eu lucrez la Lotru. Ia T.C.H. Sînt e- 
lectrician bobinator. Avem acolo un colectiv de tineri ca 
o familie, sîntem uniți cu toții, ținem unul la altul și am 
învățat să fim săritori la greu. Și in muncă, și Ja acțiunile 
sportive pe care Ie facem. Tata, om de șantier și el, tot 
la Lotru, îmi zice: „Fata tatii, în viață să fii OM înainte 
de toate. Asta-i“.

Da. Asta era totul. Așa a învățat Maria Ursu — acesta 
e numele fetei — să se comporte, a învățat acolo, la Lo
tru. în colectivul muncitorilor de pe șantier. Apoi, ne-a 
povestit despre acțiunile sportive care se organizează tot 
mai des in cadrul „Daciadei": concursuri, excursii pe mo
torete — are și o frumoasă motoretă — drumeții... „Sîntem 
multi tineri la Vlădeasa care muncim și trăim ca într-o 
familie..."

Tinerii zilelor noastre !

fusese decisivă. „Bravo, Monica I" a răsunai In sala 
scrimă din Torino. „Bravo, Monica !’ H adresăm fi 
acum din toată inima, in perspectiva altor reușite. 
ambiția, dăruirea, cutezanța și atașamentul de care s-a 
tat a fi capabilă, Monica promite să reprezinte șl în viitor 
cu demnitate scrima românească 1

8

Viorel TONCEANU

♦

Categoric, mișcarea auto
mobilistică din țara noastră 
a făcut în ultimii ani în
semnați pași înainte. Succe
sele din ultima perioadă re
vin, bineînțeles, Federației 
Române de Automobilism și 
Karting, într-o formulă 
nouă (secretar Valeriu Ml- 
trescu), care depune efor
turi pentru Îmbunătățirea 
activității în acest domeniu.

Privind în urmă, numai 
un an, sîntem însă in mă
sură 
vațli

să facem unele obser- 
l care dovedesc că este 

mult loc pentru mai 
într-un anume sector : 

educării sportivilor, al 
tuturor celor angrenați in
această activitate (oficiali, 
mecanici, conduceri de aso
ciații sportive și cluburi etc). 
Juriile comisarilor sportivi 
n-au acționat întotdeauna 
operativ după terminarea 
curselor ; comisia de disci
plină a federației a fost mai 
degrabă greoaie, nicidecum, 
suplă, tergiversînd luarea 
.inor decizii — atitudini de-

Tiberiu STAMA

3

un fel de trupă 
joacă un an ici, 
colo, dar altminteri cu- 
noscuți ca niște 
simpatici, de un 
aparte.

Firesc, ajutorul 
torului de concurs, 
arbitru în vlrstă. 
sprijină efectiv 
de masă, le-a atras aten
ția respectivilor 6ă res
pecte regula, mai ales 
că niște copil de 10 — 
11 ani nu se plîngeau de 
frig... Fără pic de jenă, 
jucătorul 
vei, de
STIROM 
venit la 
mal să-1 
oficial. „Al grijă — l-a 
zis răstindu-se — că te 
afli aici datorită mie. că 
ioc..."

Dacă ar fi spus-o Olga 
Nemeș — să zicem — 
mal era cumva de înțe
les. Ea chiar joacă. Dar 
Macovei î Ce. el joacă ? 
Se află în treabă, 
llnd un an pe unii, 
pe alții—

întrebarea 
cînd ?

care 
unul

băieți 
pitoresc

direc- 
, un 

care 
tenisul

Corneliu Maco- 
la C.S.Ș. 2 —

București, a 
masa juriului, 

la la palme pe

păcă- 
un an

e : piuă

M. C.

I

I

I
I

M. Fr.

NU NUMAI MAȘINILE FAC PANA I
loc dorite. în automobilism 
nu numai mașinile trebuie 
să meargă foarte bine, ci și 
oamenii. Fiecare dintre cei 
amintiți trebuie să dea do
vadă de obiectivitate, de 
principialitate, să demonstre
ze cunoașterea regulamen
telor curselor la care parti
cipă. Mulți iau totul „după 
ureche", iar rezultatele sînt 
cel puțin bizare : experi
mentatul E. Ionescu vine 
să-și înscrie mașina la o 
grupă (A), deși în regu
lament scrie că transformă
rile aduse acesteia cer în
scrierea ei in altă grupă (C). 
Neștiință, dorința de a in
duce în eroare ? F. Nuță 
este superficial în concurs 
internațional privind echipa 
de un rezultat bun, motiv 
pentru care este exclus din 
lotul republican ; M. Iones
cu, din echipa 
are abateri de 
tr-o deplasare 
și este exclus 
viața sportivă; I. Coțofană 
nu respectă regulile de cir-

de „service", 
nepermis in- 
peste hotare 
definitiv din

culație în afara granițelor 
și face accident, avarilnd 
grav o mașină. Nu lipsit de 
interes este și motivul pen
tru care, în concursuri In
ternaționale, mașinile pregă
tite în întreprinderea „Da- 
cia“-Pltești (care dispune 
de un compartiment special 
de competiții) rămîn de 
multe ori în pană cînd ne 
e lumea mai dragă I

Exemple izolate la prima 
vedere care dovedesc însă 
grăitor, concludent, că In 
automobilism ceea ce tre
buie să intre în reparații 
(chiar dacă nu capitale) 
este atitudinea față de 
munca educativă. Este și a- 
ceasta o latură în care de
fecțiunile, penele, nu sînt 
admise. Motiv pentru care 
federația de specialitate (cu 
merite în rezultatele de pînă 
acum), conducerile de aso
ciații șl cluburi trebuie să- 
demareze rapid în direcția 
obiectivului pe care scrie 
„munca educativă".
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• „MARATONUL SĂNĂTĂȚII"

Gămulea a fost permanent In nota brigăzii de 
la ooncursurile de patinaj artistic individual ; 
de tiocbel Florin Gubernii și Mihal Dinu au 

Cite trei ori pe gheață, ultimul avlnd șl onoranta 
de a „fluiera" chiar In meciul final, cel dintre

cu regularitate 
de îngrijorare, 

scorurile ulti- 
meclurilor: 0—4 

0—3 cu U.R.S.S.,

realizlnd o marc 
muncă, putem ob- 

de e- 
evoluți-

0 NOUĂ FORMULĂ D

POATE ADUCE PUNCTE OLIMPICE*
oh oirnifâ: „ȘTAFETA DE BIATLON

„BRONZ*

Sofia 83 la Olimpiada albă

IM DRUM SCURT, GREU, CARE TREBUIE SA CONFIRME
Sportivii români ai ghefii fi zăpezii trebuie sâ cîștige intr-un an o valoare internațională mai mar

Participarea „ .
România la cea de a X-a ediție a Univer
siadei de iarnd de la Sofia s-a soldat 
cel mai bun bilanț din 
sportivilor noștri la această competiție mon
dială de prestigiu Pină In anul 1958, pe
rioadă in care au fost organizate campio
nate mondiale studențești la diferite disci
pline, reprezentanții noștri au reușit o sin
gură medalie de aur, prin Mihal Bâră, tn 
1951, la schi alpin. Iar de cînd (Chamonix, 
1960) Universiadele de iarnă au devenit 
ceea ce sînt acum, adică manifestări poli
sportive de anvergură, participările româ
nești s-au soldat, de asemenea, cu o sin
gură medalie, de argint, rod al evoluției 
de la ediția din 1966 (Sestriere, Italia) a 
echipei de hochei. In 1983, sportivii studenți 
din țara noastră au recoltat o medalie de 
argint (ștafeta de biatlon 4X7,5 km), una de 
bronz (echipa de hochei), un loc 5 (Elena- 
Livia Reit, la 5 km fond), un loc 6 (Adrian 
Vasile la patinaj artistic) și au mai reali
zat încă patru clasări In primii 10 (la bia
tlon individual) și alte două situări în pri
mii 15 (la biatlon și schi alpin). Acest salt 
general a fost obținut tn condițiile unei 
participări mai numeroase decît la edițiile 
anterioare ale Universiadelor albe (la Sofia 
au fost prezenți 700 de competitori față de 

. doar 583, la Jaca, în Spania, în 1981). în ca- 
\ pitala Bulgariei s-a putut constata, de ase-

cu
istoria evoluției

Ținind seama de faptul că la 
turneul de hochei al J.M.U. 
s-au aliniat și reprezentativele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei și Fin
landei, medalia de bronz cîști
gată de echipa studențească a 
României poate fi socotită o 
performanță. Intr-adevăr, în a- 
ceastă companie srlectă (Româ
nia a întîLnit, in ordine. Uni
unea Sovietică, Finlanda, Ce
hoslovacia și Japonia) repre
zentativa noastră a arătat o 
seamă de calități notabile care 
l-au determinat pe antrenorul 
sovietic Anatoli Igorov să de
clare, încă înainte de finalul 
competiției, că «echipa Româ
niei merită din plin medalia 
de bronz". Capacitatea de mo
bilizare în momente grele (par
tidele cu Finlanda, cu Japonia 
și, în parte, cu U.R.S.S.), do
rința de victorie. tehnicitatea 
lui Cazacu, Solyom, Gher- 
ghișan, Gereb, I. Antal și a 
altora, competența antrenorilor 
E. Pană și I. Tiron — lată ar
gumente care au stat la baza 
obținerii „bronzului" echipei 
noastre. Mai mult. Atunci cînd, 
în unele momente ale meciu
lui cu U.R.S.S., hocheiștil ro
mâni și-au asumat responsa
bilitatea de a juca cu curaj și 
n-au mal aruncat pucul... ca 
să scape de el, ei au demon
strat unor tribune pline (toa
te meciurile echipei noastre au 
fost considerate partide-vedetă) 
că au capacitatea de a se ri
dica la nivelul adversarilor lor. 
Tn consecință, mai multe con
tacte cu adversari puternici, o

menea, că un număr sporit de națiuni (le 
față de numai 28, tot la ediția anterioară) 
tși manifestă tnteresul față de această com
petiție de nivel mondial pe 
cialiști o numesc o „mică 
arenele sportive din Sofia, 
de la Boroveț, au concurai 
Sersonalitățt ale sporturilor

i edițiile precedente. Este

care mulțt spe- 
Olimpiadă", Pt 
de la Vitoța și 
mult mul multe 
hlvernale decît 
suficient td o- 

mintim pe P. Popanghelov, Daniela Zlnl, 
Olga Cearvatova, Jana Solstlsova, nume 
cunoscute din „Cupa Mondială’ la schi al
pin, M. Devetlarov, Liubov Zabolodskala 
sau 1. Lebanov. la schi fond, To«i Innauer 
la sărituri, Natalia Ovtdhlkova și Takaschi 
Mura la patinaj, cu toții protagoniști ai 
campionatelor mondiale sau ai Olimpiade
lor.

Prezența acestor sportivi șt a altora a 
ridicat nivelul valoric al Jocurilor Mondiale 
Universitare de iarnă ediția 1983 și a creat 
premisa ca orice clasare In partea supe
rioara a clasamentelor să devină semn al 
unui progres real, tn acest context, afir
mările sportivilor români determină satis
facție și un optimism care trebuie să ră- 
mlnă Insă moderat, doar o premisă pentru 
noi afirmări posibile numai prin continua 
amplificare a pregătirilor. Jocurile Olimpic* 
tint singurele care pot confirma saltul va
loric obținui la Universiada.

Inlruclt medalia de argint 
cucerită de ștafeta de blatlon 
a României se leagă, in mare 
măsură, de venirea lui Gheor- 
ghe Girniță, vlcecamplon mon
dial In 1974, la 20 de km, la 
conducerea lotului considerăm 
utilă, acum, o discuție cu tl- 
nărul specialist.

— Ce elemente noi ale pre
gătirii au condus spre reușita 
de la Boroveț?

— O cantitate mai mart 
muncă, mai multe ore 
schiuri, fapt permis de 
noadele de pregătire d. 
Mur mansk, de coi.cursurile
Iugoslavia, R.D. Germană, Bul
garia. Am muncit mult pe ro
tile, de mare folos ne-a fost 
complexul de blatlon amenajat 
In acest an pe Valea Rișnoa- 
vel, lingă Predeal. Am mărit,

OBLIGA
mai mare încredere în valoa
rea și forțele proprii ar con
tribui decisiv la sporirea com
petitivității hocheiului româ
nesc, mai cu seamă în pers
pectiva campionatului mondial 
(grupa B) din Japonia, de la 
sfîrșitul acestei luni, șl a ca
lificării la turneul olimpic din 
1984.

Mai e nevoie, însă, ca ho- 
cheiștii noștri să rezolve unele 
probleme care, in momentul de 
față, grevează asupra posibili
tăților lor de exprimare. Ar fi, 
în primul rînd, aspectele dis
ciplinare. La Sofia, echipa 
noastră a-ar fi situat pe pri
mul loc în „clasamentul in
disciplinei", cu 64 de minute de 
penalizare, urmată de Uniunea 
Sovietică, cu 53 de minute și 
de Coreea de Sud, cu 47 de 
minute I Jucătorii noștri au ofe
rit astfel, cu bună știință, ad
versarilor lor un avantaj ne
sperat, fructificat dealtfel 
prompt în partida cu U.R.S.S. 
și mai cu seamă cu Japonia, 
cînd am primit trei goluri 
Inferioritate numerică.

Trebuie, de asemenea, 
antrenorii echipei naționale 
României (în care evoluează 
cum o bună parte a jucătorilor 
din selecționata studențească) 
să promoveze noi talente, ti
nere și bine pregătite, pentru 
a evita situații ca acelea pe
trecute la Sofia. Așa de pildă, 
Eduard Pană, care va conduce 
echipa României șl la C.M. din 
Japonia, s-a aflat la Universia
dă în situația de a trimite pe

partida cu Japonia, 
linii (Cazacu-Hălău- 
șl Gherghlșan-Chl- 

_ pentru a nu peri
clita avantajul de două goluri 
(5—3) luat In prima repriză, 
în consecință obosit de prea 
multele minute de evoluție pe 
gheață, Cazacu a ratat în re
priza a treia ocazii deosebit de 
favorabile! Tot din motivul 
suprasolicitării celor mai buni 
jucători, ultima repriză a tu
turor celor patru partide de la 
Sofia a oferit 
serioase motive 
Iată, dealtfel, 
melor părți ale 
cu Finlanda, 
1—6 cu Cehoslovacia, 2—2 cu 
Japonia. Sint, evident, semnale 
de alarmă pe care cei In drept 
trebuie să le la In seamă șl. 
firesc, să acționeze In conse
cință.

Prăbușit. din cauza efortului, 
la cîțiva 
tosire, 
ștafetei 
niștilor.
mește ajutorul colegului său 
de echipă. Francisc Forika.

metri după linia de 
ultimul schimb al 

de argint a biatlo-
Gh. Berdar pri

La întrecerile J.M.U. de la Sofia au oficiat șl cîțiva 
specialiști români, cu prestații unanim apreciate. Astfel, 
Florin ’ ‘ '■ "
arbitri 
arbitrii 
fost de 
sarcină_ __  ___  __ ____ _  ______  ____ , _
Cehoslovacia și Uniunea Sovietică ; antrenorul Nicolae 
Dudu a fost investit cu sarcina de a fi arbitru de tra
seu, în cursa masculină de schi fond pe 15 km. In fine, 
din partea țării noastre Constantin Nicolae, membru al 
Comitetului executiv al F.I.S.U., a participat la lucrările 
acestui organism atît de important pentru destinele miș
cării sportive studențești mondiale.
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e LA SINAIA, 4 CONCURSURI DE SANIE 
INTR-O SĂPTAMINĂ

Pirtla din Sinaia,, inaugurată anul acesta, a găzduit tn 
ultima săptămlnă nu mal puțin de patru competiții die sanie. 
Rezultate : CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI : 
băieți : 1. m. Mădularu (LE.F.S.) 1101,752 ; 2. T. Kuna (C.S.Ș. 
M. Ciuc) 102,096 ; 3.C. ChlUuță (C.S.Ș. M. duc) 102,796 î fete: 
1. Dorina Crețu (C.S.Ș. Petroșani) 88,884 ; 2. Liliana Beje- 
naru (C.S.Ș. Vatra Dornel) 91,036 ; 3. Elena Gheorghe (I.ELS.) 
91,946 ; dublu : 1. Mădularu — Blțu (I.EJ.S.) 61,163 ; 2. Sudu 
— Cepoi (C.S.Ș. V Dornel) 62,299 ; 2. Ghlță — Barteș (C.S.O. 
Sinaia) 62,309 ; „CUPA VOINȚA" — seniori : L Gh. Dumi
trescu (C.S.O.) 89,660 ; 2. A. Teodorescu (C.S.O.) 93,121 ; 2. 
Gh. Pleșa (Voința) 93,510 ; junioare : L Alexandra Făcăăeț 
(C.S.Ș. Sinaia) 96,188 ; 2. Cecilia Comăroiceanu (Voința) 
96,921 ; 3. Dana Trandafir (CJ3.Ș. Sinaia) 98,435 ; dublu : 1. 
Dumitrescu — Barteș (C.S.O.) 62.833 ; 2. Teodorescu — Ghlță 
(C.S.O.) 65,637 ; 3. Pleșa — Popescu (Voința) 66,456 ; „CUPA 
PRAHOVA" -4 seniori 1 1. Gh. Dumitrescu 112,910 ; 2. R. Va
sile (Tractorul) 114,989 ; 3. A. Teodorescu 116,666 ; Junioare : 
L Camelia Moise (C.SȘ. Sinaia) 122,063 ; 2. Cecilia Comârnl- 
oeanu 122,069 ; 3. Dana Trandafir 122,661 ; „CUPA C.S.Ș. SI
NAIA" — juniori : 1. C. Plumb (Voința) 89,099 ; 2. A. Teo
dorescu 89,183 ; 3. S. Barteș (C.S.O.) 89,339 ; junioare : 1. Ce
cilia Comărnloeanu 90,846 ; 2. Dana Trandafir 93,185 ; 3. Ma
rina Nițoi (C.S.Ș. Sinaia) 93,776.

(Dinamo Brașov) 2:55,5ț, 4. Claudia Postoiache (Dinamo Bra
șov) 2:57,53, 5. Daniela Soroceanu (C.S.Ș. Sinaia) 2:58,42, 6. 
Jucata G3r8k (C.S.Ș. Bala Mare) 2:58,58 ; fete II : L Sorana 
Văleanu (Pionierul Cluj-Napoca) 3:02,52, 2. Elena Mureșan
(Dinamo Brașov) 3:05,71, 3. Cristina Radu (Dinamo Brașov) 
3:06,15, 4. Codruța Căpitan (Pionierul Cluj-Napoca) 3:09,75, 
9. Alina Natanall (C.S.Ș. Sibiu) 3:13,06, 6. Andreea Bencslo 
CCJS.Ș. Bala Mare) 3:15,19 ; băieți I : 1. V. Nichifor (C.S.Ș. 
Predeal) 2:43,39, 2. A. Kiss (Dinamo Brașov) 2:44,01, 3. C. 
Benasic (C.S.Ș. Sinaia) 2:44,65, 4. A. G&rog (C.S.Ș. Satu Mare) 
2:46,83, 5. R. Alexandrescu (Brașovla) 2:47,92, 6. • B. Bokor
(Pionierul Bălan) 2:49,61 ; copil II : 1. I. Pogan 2:49,04, 2. I. 
Racoveanu (Brașovla) 2:54.85, 3. A. Boniș (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 2:55,18, 4. A. Gedeon (C.SJȘ. Petroșani) 2:55,29, 5. L. 
Kapso (Pionierul Bălam) 2:56,09, 6. B. Maghiar (C.S.Ș. Arle- 
șenl) 2:53,35. Slalom special — fete I: 1. Mihaela Fera 1:40,81, 
2. Daniela Soroceanu 1:44,32, 3. Mihaela Hiciu 1:44,56, 4. Ildiko 
Laslo (C.S.Ș. Odorhei) 1:46,03, 5. Ana-Marla Toma (C.S.Ș. 
Predeal) 1:46,22, 6. EnlkB Lukacs (C.S.Ș. M. Ciuc) 1:46,53 ; 
fete II : 1. Sorana Văleanu (Pionierul Cluj-Napoca) 1:46,85, 
1. Gyongy Vasllldes (C.S.Ș. Gheorghenl) 1:48,51, 3. Alina Nata- 
naii (C.S.Ș. Sibiu) 1:49,51, 4. Cristina Radu (Dinamo Brașov) 
1:50,72, 5. Codruța Căpitan (Pionierul Cluj-Napoca) 1:51,11, 6. 
Ioana Ghiea (C.S.Ș. n București) 1:51,98.

• CONCURSUL REPUBLICAN DE COPII LA 
SCHI ALPIN

Principalele elemente care au contribuit la succesul Concur
sului republican de copii Ia probe alpine, desfășurat la Pălti
niș. Pe pîrtia Onceștl : organizare excelentă, asigurată de 
Comisia județeană de resort ; pîrtle pregătită, închisă, fa
nioane de plastic ; arbitraj competent ; prioritate la telefe
ric ; cabină tehnică Ia sosire, cronometraj electronic și ta
belă electronică de afișaj. Iată și performerii oompetlțiiel : 
Mihaela Fera (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) șl Ionel Pogan (C.S.Ș. 
Predeal), dubli clștigătorl ; C.S.Ș. Predeal (prof. C. Ciș- 
mașu) șl C.S.Ș. Sibiu (prof. M, Ungureanu), unități ai căror 
reprezentanți au cîștlgat 3 și respectiv 2 titluri. REZULTATE 
TEHNICE : slalom uriaș, fete I : 1. Mihaela Fera 2:51,83, 2. 
Mihaela Hiciu (C.S.Ș. Petroșani) 2:56,54, 3. Mariana Radu

Un mare concurs de schi, probe alpine, se va desfășura 
mîlne la Bușteni, in organizarea A.S. Car a imanul și cu spri
jinul Consiliului județean al sindicatelor Prahova. întrecerea 
este deschisă tuturor categoriilor de vîrstă, astfel *“ "
îl va putea urmări atît pe copiii de 8—9 ani, cit 
răni, foști performeri, printre care Ili£ Roșculeț, 
Petcu, Gică Păsculeț șl Mircea Enache.

S-a desfășurat prima ediție a concursului popular de cros 
pe schiuri, pe Valea Azugii (in Poiana Urechea). Au parti
cipat aproape 200 de concurenți intre 10 șl 60 die ani, din 
Azuga, Bușteni, Sinaia, dar alți 3 000 de localnici au parcurs 
și ei pe jos, cam 4 kilometri, plnă la locul de desfășurare 
a competiției. Gheorghe Sandu (tată) și George Sandu (fiu) 
au câștigat categoriile lor de vîrstă, Iar Alexandru Zangor 
s-a impus la cat. 45—50 ani. (Victor ZBARCEA-coresp.)

de asemenea, cantitatea 
cartușe trase, fapt care a 
dus Ia micșo "rea, In 
măsură, a numărului de mi
nute și ture de penalizare din 
concursuri. Cu vreo doi ani Id 
urmă, cu greu cobora o ștafe
tă românească sub 6—7 ture de 
penalizare, urmare a focuriloi 
ratate In poligon. Acum, la 
Boroveț, tn condiții de mare 
stress, cei patru componențl al 
„ștafetei de argint" au ratat 
cinci discuri dar trei dintre ele 
au aparținut uuui singur spor
tiv.

— Odată cu această medalie 
de argint, cîștigată la Univer- 
Âjadâ și susținută de alte 
vm prezente în primii 10 

’ . e de 
biatloniștii să 

• o comportare ___
la precedentele O-

probele Individuale, 
teptat ca f...............
la Sarajevo 
bună decît 
llmpladef

— Numai 
cantitate de______ ,
ține sporirea capacității 
tort și automatizarea _____
ilor din poligon. împreuna cu 
antrenorul Arghiioțol glndim 
că esențialul este acum să al
cătuim lotul cn care să por
nim pe drumul ultimului se-

Hclka Klstoialuen (Finlanda), 
delegat al F.I.S. pentru probe
le de schi fond ale Universia
dei, exprima următoarea opi
nie la adresa Elenei Reit : 
„Este, valoric, foarte aproape 
de alergătoarele sovietice. Se 
află printre cele mai talentate 
sportive intîlnlte aici, la Vi- 
toșa. Atent pregătită, are șan
se frumoase In viitoarele con
cursuri Internaționale șl chiar 

. ... , opinie
subscriem.

(locul 
' locul 12, 
afirmațiile 

talentul 
la

în cursele olimpice", 
autorizată la care ___
Realitatea clasamentelor 
5 la 5 km șl „doar4 
la 10 km) susține 
specialistului nordic: ____
l-a permis Elenei să alerge

PROPUNERE
Intrucît la Universiada de 

Sofia participarea la concur
surile de patinaj artistic pe
rechi și dans a fost destul de 
restrînsă, supunem federației 
noastre de specialitate propu
nerea ca în vederea următoa
rei ediții a competiției (Belu- 
no, Italia, 1985) să ia 
slderație posibilitatea 
rii din vreme a unor 
de patinatori care să 
să obțină medalii. Patinajul ar 
contribui astfel la mărirea zes
trei de trofee sportive univer
sitare a României, eventualele 
succese însemnînd o bună pro
pagandă în favoarea patinaju
lui artistic.

Recent a avut loc la Londra 
reuniunea Comitetului execu
tiv al E.A.B.A., la 
căreia, din partea 
române de box, a 
tov. Gheorghe Guriev, 
președinte al E.A.B.A. și pre
ședinte al comisiei continenta
le de tineret. Cu această o- 
cazie. forul boxului amator 
european a luat măsuri de a- 
plicare a hotăririlor congresu
lui A.I.B.A. din noiembrie 
1982. de la Colorado Springs 
(S.U.A.). Unele probleme dis
cutate (îndeosebi cele referi
toare la perfecționarea siste
mului de arbitraj și la noi 
măsuri de protecție a boxeri
lor) fiind deosebit de impor
tante pentru activitatea 
listică din țara noastră, 
adresat tovarășului Gh. 
riev cîteva întrebări.

— înțelegem că la lucrările 
Comitetului executiv E.A.B.A. 
de la Londra, la care ați par
ticipat, arbitrajul, acest ..cui 
al lui Pepelea" din box, a fost 
principalul subiect de discuție. 
Ce noutăți ne aduceți?

— Referitor la 
principala noutate 
măsura următoare, 
aplica chiar de la 
fele europene de 
(7—15 mai): 5 membri din ju
riu vor puncta și ei la fiecare 
partidă. La decizii de 3—2,

lucrările 
federației 
participat 

vice-

pugl- 
i-am 
Gu-

arbitraje, 
constă în 
care se va 
Campiona- 
la Varna

ion preolimpic. Ală 
Berdar și de V. 1 
lua in seamă și o 
neri, I. Lestyen și 
lescu, îd primul rin 
vă răspund la intr 
J.O. va fi foarte 
tem pretenții pentr 
individuale. In schi 
tă bine 
binișor 
locuri, 
legație! 
pice.

un nivel ridicat în 
tâ situîndu-se la 
secunde de „me< 
glnt“! In schimb, 
gătită la cel mai
posibil, ea n-a rezi 
tanța de 10 hm. 
privind pregătirea 
Reit in următoarei 
360 de zile de pînă 
OMmpice se impun

Dacâ prestații He 
de krmâ de la Sofi 
In momentul respectiv 
aceste realizări de 
de iarna din 1984. 
PARTICIPANT! LA I 
BUIE SA ȘTIE CA
VENI SEMNIFICATIVE 
CONDIȚIA CA ELE 
J.O.. lor pentru ca 
din România sâ 
tivitate Ic îna-lt ndvel 
Sarajevo, sln<t 
factorii responsabili 
tre acestea :
• întinerirea loturil 

special 
Reit a 
lăți de
• In 

lotului 
de perspectivă sâ fie 
cadrați într-un proces 
cuplu de antrenori, 
tigiul necesar de a 
rios, responsabil, efici
• Neconcludentâ I 

rilor alpini a fost 
toare J.M.U. de lips

președintele juriul 
foile de arbitraj a 
din juriu desemn 
teze și dacă pune 
va fi de 5—0 sa 
triva deciziei de
hotărîrea arbitrilor 
bată.

— Se poate Int 
ca și membrii 
puncteze cu... 3
deciziei arbitrilor, 
se întîmplă?

— în această s 
ne valabilă deci 
judecători.

— în noua for
traj, contestațiile 
delegații împotri 
vor avea acum o 
bună decît In tre

— Nu. Contest 
cătorilor de dele 
antrenorilor nu
dată la schimba 
și nici în viitor 
alt rezultat 
sancționarea 
in legătură 
este faptul

cu 
că 

trebui însoțite, 
inte, de o taxă 
lari...

— In legătură 
au mai fost și

— Referitor li 
arbitraj, nu. Pot 
mez, însă, că Ia 
Ia Londra arbiti



IȚELE DL LA SOFIA
POATE DEVENI COMPETITIV

ADRIAN VASILE LA OLIMPIADA ?
La întrebarea din titlu 
mit trei răspunsuri; 
lETJȚIA M1CLESCU, antre 
are : .Mi-e greu să răspund 
un pentru că, ln ultimii trei 
L ani privit întrecerile ofi- 

"și 
TOtUȘL 
eleva’ 
deve- 
nivel 

colefa 
Mun- 

merif —

ta campionate mondiale 
ropene. Is televizor 
Sofia an? văzui că 

u Adrian Vasile poate 
competitiv Ia înalt 

nnic și artistic — 
(a coregrafa Gabriela 

marc

air

.întrece- 
mi-a dat in- 

Acolo arr 
de exerci- 

care m-arr 
Am mal „lin

pr planat...

1

- "4
I :

'■ i

1 li I

PERSPECTIVE
desu aceleași constatări __

k colegii și colegele de pro- 
ale acestei performere 2_ 

ent. Cu toții au ocupat nu
li locuri în a doua jumăta- 

a clasamentelor, în urma 
br evoluții modeste. Reorien- 
ea factorilor de resort spre 
pnerirea ambelor loturi, 
ksculin și feminin, devenind 
pgatorie.

ele

sin ten: pe un drum bun care 
trebuie urmat. E nevoie, acum, 
de multe concursuri. De Între
ceri elf mal multe și, mai a- 
les, cil mal grele*.

ADRIAN VASILE 
rea de Îs Sofia 
credere ii mine 
pornit handicapat 
(iii. impuse, Ia 
clasat pe locul 8.
blînzit* puțin juriu) la progra
mele scurt șl lung, unde arr 
mai ciștigat două locuri. Dai 
concluzia rămine: este nevoi, 
de multă muncă la exercițiile 
impuse, esențiale, pentru 
luțla următoare, dar si 
tru.. notele juriului. E 
insă de găsit un patinoar 
adevărat primitor pentru . „
natori : fie că nu ne lasă ho- 
chelștii (Ia București «eau la 
Miercurea Ciuc), fie că ghea
ța este neîngrijită, agrunțuroa- 
să, deci ineficientă pentru an
trenamente bune la „impuse*. 
Or, la Olimpiadă, dacă nu ești 
bine pus la punct la toate ca
pitolele, n-ai șanse să te cla
sezi onorabil, așa cum vreau 
eu din tot sufletul*.

GHEORGHE DUNĂRINȚU, se
cretarul F.R. Patinaj : .După 
relansarea patinajului artistic 
românesc, Începută încă de la 
concursurile din toamnă (Za
greb, Praga, Moscova, Lipetsk. 
Banska-Bistrica), Încurajată d« 
locul t obținut la Sofia de A- 
driar. Vasile, 
mism viitorul 
Pe baza unul 
lot de băieți 
curînd ln pregătire intensivă. 
Vom încerca să le asigurăm 
tuturor condiții bune de pre
gătire ln țară șl posibilități de 
a participa la unele Întreceri 
internaționale grele. Intmdt 
am găsit multă Înțelegere din 
partea forurilor locale și a 
administrației patinoarului din 
Gheorgheni, vom apela, tn con
tinuare, la această bază, unde 
să ne putem desfășura ln li
niște pregătirile*.

privim cu opti- 
sezon olimpie, 
plan special, un 
și fete va intra

I Universiada 
Isâ satisfaci 
liegăm, însă, 
br Olimpice 

SPECIALIȘTII 
SOFIA TRE 

E VOR DE 
kjMAI CU 
N 1984, LA 

fi zăpezii 
de compebi- 
pnele de la 
uri pe care 
erați e. Prin*

hi fond, în 
lumai Elena
P posibili-

«^problema 
ta Ier.tați și 

turînd și în
tre. Actualul 
I, are pres- 

muncâ se-

.tațla schio-
1 premergă 
i din acest

sezon, de neparticipările, in ultimii doi ani,
concursuri de coborire și de slalom uriaș. A 
sezon și cel viitor trebuit exploatate la 
pentru pregătire și mai cu seamă pentru acumula 
rea de puncte F.I.S., care să permită alpinilor noș
tri salturi valorice și poziții privilegiat* la startul 
competiții Io i internaționale
• Procesul de afirmar* a poți na tori lor, artistici 

dar și viteziști, are toate condițiile de a continua 
Federația de specialitate a probat ir 1582 53 ca pa
rități organizatorice reale in aceasta direcție Pro- 
gâtirea intensiva din țofă, conjugată cu parte parea 
la cit mai multe concursuri internaționale fi e» 
perioade de antrenament și schimburi de experien
ță cu școli valoroase de pestr hotare por o f 
câi ale unui progres sigur.
• Hocheiul românesc poate __

condițiile in care toți factorii responsabili, șl 
special federația și conducerea tehnică, iși vor 
juga eforturile ca la C.M. din. Japonia și, in 
tualitatea calificării, la Sarajevo, echipa nat'onalâ se 
muncească mult mai mult la antrenamente, sâ be
neficieze de aportul tuturor jucătorilor de vcloa-e 
și să nu mai fie handicapată de 'ndiscip! ~a ma
nifestată pe gheață.

Universiada de iernă 1963 n-o fost decit an stor*, 
pe drumul afirmărilor olimpice viitoare. Greui de- 
abic acum începe I

progresa

Rodu TIMOFTE

RAJ LA BOX
O Contestare a decizi

ei — O acțiune doar cos

ședințe al E.A.B.A. tisitoare @ Cei 5 arbitri

lonstantin Chirjac a fost ales 
nembru supleant în 
le arbitri și 
5.A.B.A.

comisia 
judecător! 

Consider această nu- 
Imlre ca un succes al boxului 
Lomânesc. deoarece pentru 
prima dată are un reprezen
tant in acest for internațional. 
rTot cu această ocazie a fost 
atestat arbitrul român Dumi- 
Itru Petrișor pentru a oficia 
Ia Campionatele europene dr 
la Varna. Amintesc, de aseme
nea, confirmarea lui Gheor
ghe Chivăr, Teodor Gheorghe 
și Nicolae Mocsar ca 
judecători E.A.B.A.

— S-au luat și unele 
referitoare la protecția 
rilor în timpul luptei, 
sint?

— începînd cu „europenele* 
de la Varua se va boxa cu 
mănuși de 8 uncii, plnă la ca
tegoria semimijlocie, iar de la 
mijlocie mică în sus. cu mă- 

uncii.
ca 
Și 
o-

judecători dublați la punc

taj de... 5 membri ai juriu

lui @ Finaliștii campiona

telor europene, incluși

echipele care vor repre

arbitri
măsuri 

boxe- 
Care

zenta Europa la „Cupa

Mondială

nuși mai mari, de 10 
S-a stabilit, de asemenea, 
purtarea protezelor dentare 
a cochiliilor să fie absolut 
bligatorie.

— Alte probleme?
— S-au discutat multe. Deo

sebit de importantă mi se pa
re însă hotărîrea luată în le
gătură cu participarea la „Cu
pa mondială", care va avea loc 
în noiembrie la Roma. 
La această competiție fiecare

continent este reprezentant 
două echipe. Fină acum Euro
pa era prezentă prin echipele 
clasate pe primele două locuri 
la „europene", tncepind* din 
acest an, Europa nu va mai 
fi reprezentată de două echipe 
naționale, ci de... finaliștii 
campionatelor europene. așa 
cum este normal.

— Să sperăm că printre fi
naliștii „europenelor" se vor 
afla și boxeri români, care Iși 
vor cîștiga astfel dreptul de a 
participa și la întrecerile din 
noiembrie, de la Roma...

— Ne-o 
inima!

iii

vine" după Florin Segărceanu ? ♦

dorim din toată

Petre HE NT

ECHIPA ROMÂNIEI IN PRIMELE OPT FORMAȚII ALE LUMII
DAR CUM CREȘTEM VALOAREA TENISULUI NOSTRU?

# La 16 ani un jucător trebuie să fie capabil să abordeze „Cupa Davis” 0 Se 
impune și „coborirea* virstei selecției pentru tenis £ Competițiile interne și interna- 

h ționale subordonate cerințelor echipei naționale

..LA CEI MULT 16 ANI - 
TITULAR IN .CUPA DAV15"

I^aca aborda, ln acest scop — 
=ics tu se putea -a> tneertocuuor 
mai potrivit — pe Alexe Bardan. 

<X-bla as eafctate : aceea de

antrenor federal și de căpitan 
ne jucător al reprezentativei mas
culine de tenis a României. In
terlocutorul a făcut o primă ob
servație : „Tenisul, ca și alte 
discipline sportive, se joacă a- 
cum la cu iotul alte cote valo
rice decit acum ci ți va ani. Fan
tezia. talentul, 1 “ 
mai sint suficiente. 
Să ne 
jucător 
foarte 
mintite 
iască“ 
se in lumea tenisului
Dar și-a dat seama la timp, cam 
de clnd a apărut Bjorn Borg, că 
este nevoie și de altceva, de 
ceva fără de care acum tenisul 
de înaltă clasă nici nu ar mai 
putea exista : o muncă titanică 
la antrenamente, exersarea, în 
mi? șj mii de ore, a principale
lor lovituri, a armelor de bază 
ale tenisului, si anume serviciu
lui și vole-ul. Dacă nu s-ar fi 
încadrat la timp In această con
junctură. Ilie Sistase ar fi „dis
părut* de mult din tenis. Noi 
insă, cei care vrem să ducem 
mai departe gloria dștigată de el 
și de prietenul său Tiriac. CE AM 
FA CUT ? Cite ceva am realizat. 
Dar prea puțin. In ultimii ani — 
pe linia menținerii tenisului ro- 
mănesc intre " ' *
diale — am 
dteva măsuri 
M vor arăta

IMnlrtlitnd. __ _ _
a ajuns la concluzia că trebuie 
eoborită vîrsta jucătorilor coop
tați ln echipa națională precum 
și cea a copiilor selecționați pen
tru jocul de tenis. Este un fapt 
demonstrat că la IC ani im tlnăr 
trebuie să ajungă la o capacitate

îndemînarea nu 
, din păcate, 

gîndim la marele nostru 
Ilie Năstase. El putea 

bine — cu calitățile a- 
mai Înainte — să „tră- 

prin faima ce și-o crea- 
mondial.

marile valori mon- 
Inceput să apucăm 
care, nu ne Îndoim, 
roadele*.
apot inJeriocutorul

MURGUL A PĂSCUT...!
Cu exact SC de ani in urmă, în numărul său din 15 mai 

1933. cotidianul sportiv bucureștean de anumită notorietate 
•Jfixeb- publica to prima pagină un articol acid si trist, 
■ntitulat „Piște murgule iarbă, pini vom învinge în Cupa 
Da vis* Cb^ar rindurile de Început mărturiseau sursa obidei: 
•încă • dală iluziile noastre s-an sfărîmat in fața primu- 
Ini adversar intilnit ia Cupa Davis*.

Amintirea acestor cuvinte pline de amărăciune îndreptă
țește — la interval de jumătate de secol — mindria noas
tră efod vedem tineri români de azi himinrt — și încă cu 
ee superbă detașare — nu totr-o oarecare grupă 
continentală, ci to însăși grupa de elită a Cupei 
„ciutei* la care nu au acces decit 16 formații 
(dintre care, după primul tur. au rămas doar 8 
acestea și echipa României).

Cine a fost în sala Olimpia la Timișoara, cine

zonală 
Davis, in 
din lume 
si printre

urmărit 
fi aflat 
Năstase

a 
transmisiile televizate sau cronicile de presă, va 
cum un splendid cuplu cu doi poli de virstă (Ilie 
— 37 de ani la 19 iulie și Florin Segărceanu — 22 de ani 
chiar la 29 martie) a putut depăși omogenitatea de expe
riență competitională a 
ritate la marile turnee 
acolo suficiente puncte 
Ierarhiile computerizate-

Sigur, prima impresie _ .. . __ -
unei echipe care anul trecut — chiar fără Gildemeister — 
ne-a întrecut net la Santiago de Chile (avtndu-1 ta rchimb 
pe Pedro Rebolledo, care aici a lipsit). Sigur, a existat o 
bună stăpinire a terenului, cu o suprafață avantajtad vi
teza de execuție a jucătorilor noștri. Sigur, a fost prestația 
tehnică a băieților noștri care s-a impjs și ta ochii unor 
observatori neutri (dar cit de competent!), ca arbitrii 
francezi, printre care celebrul director al arbitrajelor la 
tradiționalul turneu parizian de la Roland Garros. Jacques 
Dorfmann.

Dar dincolo de toate acestea ar trebui poate remarcat un 
alt important element: capacitatea extraordinară a tenis- 
manilor noștri de a se mobiliza in meciurile in care este 
In joc nu reputația lor personală de jucători, ei numele țării. 
Un participant la turnee poate oștiga azi o competiție, 
precum săptămina următoare, cu aceeași nonșalanță, poate 
Ieși din primul tur : el evoluează pe cont propriu, lată 
Insă cazul tipic al binarului Segărceanu. care n-a ajuns 
Încă să-șj croiască un nume „de temut* pe plan interna
țional, dar care — și ne face plăcere să amintim că am 
intuit aceasta cu vreo doi ani ln urmă — este în stare, 
exclusiv în partidele de Cupa Davis, cele care implică nu
mele țării, să strîngă din dinți, să depășească semnalul 
firesc al epuizării fizice, să-și multiplice forțele prin trans
ferul de emoție și ambiție venit din publicul de-acasă, să 
dea un randament care provoacă semne de exclamații în 
cronicile internaționale. Segărceanu înoată încă în turnee 
de diverse calibre, dar în Cupa Davis are printre învinși 
în palmares nume de prestigiu: Franulovici, Koch, Kirmayr 
și acum Gildemeister, Acuna.

Aceasta este probabil observația cea mai potrivită de 
făcut după meciul de la Timișoara. Murgul a păscut...

Și n-ar trebui să uităm competența tehnică a antrenoru
lui Alexe Bardan în perioada preparativelor strategice și 
discreția tonică a aceluiași, în calitate de căpitan-nejucă- 
tcr. * Pe umerii lui cade acum greul pregătirii unui meci 
important, pe un neobișnuit și dificil „court“ cu iarbă, la 
Antipozi. în ..tara tenisului". împotriva echipei Australiei, 
cu un redutabil jucător de dublu Paul McNamee (28 de 
ani) și cu tînărul can-roion mondial de juniori pe 1981 Pa
trick Cash, revelația trecutului sezon comnetițional. Să nu 
uităm că ultimul nn=tru meci cu Australia, la București, 
l-am eîsti<’ai cu 4—1!

Deci, pentru iubitorii tenisului, rendez-vous cu marile 
evenimente ale Cupei Davis, în iulie.

Victor B4NCIULESCU

unor jucători prezent cu regula- 
individuale internaHcaak. adunind 
automate pentru a putea urca în

pozitivi a lăsat-o revanșa asupra

mare de exprimare, care să per
mită chiar includerea sa ln s- 
chipa națională. De cltlva ani se 
aplică și la noi acest principiu
— inclus șl în normele de pre
gătire a jucătorilor, el fiind «- 
bligatoriu pentru antrenori — si 
ceva roade au început să apară. 
Este drept, acest deziderat, Impus 
de cerințele tenisului mondial, de 
a avea jucători de nivel inter
național Ia vlrsta de 16 ani, nu 
s-a realizat pe de-a întregul. Dar 
sint la ora actuală cîtiva tineri 
care se află destul de aproape 
de... poarta echipei naționale. 
Să-1 menționăm pe Mihai Vanță, 
pe Mihnea Năstase, pe Cristian 
Moroșan, pe Dumitru Ciucă, pe 
Dorel Pop. Mai multi nu prea ar 
fi. De aceea, — cum spunea și 
antrenorul Bardan---- jucătorii a-
mintițl, antrenorii lor ar trebui 
să facă mai multe eforturi pentru 
ca la turneele individuale să „trea
că* de tenismanii seniori consa
crat!. acesta fiind un prim exa
men. Federația de resort • a fă
cut unele eforturi șl se pare că 
anul acesta va reuși să-1 înscrie 
pe cei mal talentatl juniori la 
turnee peste hotare. în plus, 
se Impune o investigare serioa
să șl in rindm generației șl mai 
tinere, pentru ca din rîndul a- 
ceste:a șă poată il formați ju
cători capabili de un progres 
real și rapid.
INIȚIEREA - MAI VREMELNICA 

UN ANTRENOR LA 4 JUCĂTORI
Dacă pînă mai acum cițiva ani 

exista părerea că tenisul se În
cepe de la vlrsta de 8, 9 sau 10 
ani, 
cum se întîmplă $1 pe plan mon
dial. Selecția trebuie începută la 
vlrsta de cel mult 7 ani. Pentru 
că se știe, un jucător nu poate 
ajunge „la vîrf44 mai înainte de 
a se fi muncit cu el minimum 
9—10 ani.

Un antrenor nu poate și nu 
trebuie să se ocupe de mai mult 
de 4 jucători. Din experiența pe 
plan mondial, și chiar din cea 
a tehnicienilor noștri, s-a ajuns 
la concluzia că, pentru a îl pe 
deplin eficientă, pentru a da re
zultatele cerute, munca antreno
rului cu sportivii de înaltă per
formanță trebuie să se rezume 
la o grupă de cel mult patru. Se 
pare că ideea este pe cale de 
a se materializa și în tenisul 
nostru. Devenițl antrenori, cîtiva 
dintre foștii jucători s-au dovedit 
a fi și buni pedagogi : Mihai 
Tăbăraș, Constantin Popovici, 
Costel Curcă, Bebe Almăjan și 
alții vor fi Îndrumați să-și alea
gă — pe baza unor criterii ri
guroase de selecție — tineri do
tați în grupele lor. pe care să-i 
preia de la vîrsta de 7—8 ani și 
să-i ducă, pe cei mai mulți din
tre ei, pînă la a-și încerca for
țele în echipa națională. Ar e- 
xista astfel și o continuitate, și 
un stil de muncă unitar și, lucru1 
cel mai important, antrenorului 
i se va putea cere socoteală pen
tru munca depusă. Aici — știind 
el ce știe — antrenorul Bardan 
preciza : „dacă vrem să obținem 
rezultatele dorite trebuie să fa
cem in așa fel incit să convin
gem conducerile cluburilor să-i 
lase pe antrenori să se ocupe e- 
fectiv de munca de instruire a 
sportivilor, de continua perfec
ționare a acestora, scutindu-i de 
munci administrative®. La clubu
rile Dinamo București, la Pro
gresul s-a schimbat optica față 
de munca antrenorilor de tenis. 
Unitatea de performanță din Ște
fan cel Mare oferă de mai mulți 
ani ..roadele" dorite, iar în dr. 
Staicovici, procesul se află în 
plină desfășurare...

PROGRAM COMPETITIONAL 
ADECVAT CERINȚELOR 

ECHIPE] NAȚIONALE
Competițiile interne. CZ’endarul

— ne referim la cel a* junio
rilor — este astfel întocmit. In
ch să permită tinerilor tenlsmani 
să se confrunte nu numai între 
ei ci și cu cei mai valoroși spor
tivi ajunși la vîrsta senioratului. 
„Pe aceștia din urmă — spunea 
antrenorul Alexe Bardan — nu-i 
vom înlătura din nici o compe
tiție. Ei vor fi primiți pe tablou
rile tuturor concursurilor, unii 
fiind chiar trimiși, alături de ju
niori, să ne reprezinte la Uni
versiadă, la C.E. de seniori și 
chiar la Balcaniadă®.

Competițiile internaționale. Ju
cătorii tineri intrați în vederile 
tehnicienilor pentru echipa na
țională au un program bogat ln 
acest sezon. Ei vor participa la 
turnee în Italia, R.F. Germania, 
Belgia, Cehoslovacia, la C.E. de 
juniori din Elveția etc. Florin 
Segărceanu, care s-a dovedit a 
fi capabil de progrese și mai 
mari, și căruia i se întrevede o 
prezență mulți ani de-acum îna
inte în „Cupa Davis®, va avea un 
program special de pregătire, în
tâlnirea cu Australia din semifi
nalele marii competiții trebuind 
să fie pregătită fără fisuri. Se 
înțelege că și Hie Năstase va a- 
vea un program al său, urmînd 
ca în preajma partidei de la 
Sidney sau Melbourne (prima 
decadă a lunii iulie) să-și aleagă 
competiții pe gazon.

Ion GAVRILESCU

concepția s-a schimbat,
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Divizia „A“ de baschet (m) In campionatul de rugby, etapa a XVI-a PIH'IA ETAPA A
CAMPIONATULUI MUNICIPAL

I.C.t.D.-FARUL „CAP
Campionatul național de bas

chet masculin continuă, azi, prin 
meciurile etapei a 30-a, din al 
cărei program iese In evidența 
partida dintre I.C.E.D. și Farul, 
eohipe intre care există o veche 
rivalitate sportivă. în grupa va
lorică 7—12 nu stat favorite cer
ta, intenția celor șase echipe de 
a evita retrogradarea (pericol de 
care nu este scutită nici una din

Of AFIȘ" Al CTAPEI
formații) puțind duce la orice 
rezultat.

Clasamentul înainte partidelor 
de azi : grupa 1—6 : 1. steaua 
56 p, 1. Dinamo 56 p. 1. Rapid 
48 p, 4. Farul 46 p, S. I.C.E.D. 
41 p. 6. C.S.U. Sibiu 46 p ; gru
pa 7—U : 7. „U" Cluj-Napoca 42 p. 
8. Dinamo Oradea 41 p. 9. IMUAS 
Bala Mare 49 p, 19. C.S.U. Brașov 
40 p. IL Politehnica Iași 49 P. 
12. Sportul studențesc 33 p.

PROGRAMUL MECIURILOR

DE UNDE AR PUTEA VENI SURPRIZA ?

BUCUREȘTI t

SIBIU :

GRUPA 1—9
I.C.E.D. — FARUL (ta Jocurile precedente : 1—1), 
sala Construcția, ora 16.34
STEAUA — RAPID (s-a Jucat Joi : 94—6*)
C.S.U. — DINAMO BUCUREȘTI (9—3)

GRUPA 7—12

Nu vedem unde s-ar putea pro
duce „surpriza" ta această a 
XVI-a etapă a campionatului de 
rugby. Poate doar la Cluj-Napo
ca, unde se deplasează Sportul 
studențesc, echipa care miercuri 
a însemnat una dintre marile (șl' 
plăcutele) revelații ale campiona
tului (deși pentru Politehnica 
locală orice punct pierdut acasă 
Înseamnă un nou pas — nedorit 
— spre .jugul" clasamenttlluă). 
Sau. mal știi, la Petroșani, unde 
Politehnica Ieșeană (Învingătoare 
la Bal* Mare I) v* prezent* o 
echipă mal oompletă. Sigur. In- 
lernațlonam rutuuRl din Vale* 
Jiului. Orteăeoan. Bucan et comp.

pot dejuca pe teren propriu cele 
mai... precise calcule. în ceea ce 
le privește pe fruntașele clasa
mentului, Steaua — lidera — are 
un meci (relativ) ușor. Rapidul 
neputtad decît să-l opună o re
zistență cit mal onorabilă, Dina
mo șl-* disputat meciul antici
pat (cu Gloria Arad) fl a cute» 
cele trei puncte ale victoriei, iar 
Farul — a cărei Înaintare • de
cepționat ta fața Sportului stu
dențesc — are acum ocazia de a 
se reabilita ta Data XV-tul din 
Banat. Dumitru, căpitanul con- 
stănțenilor, avtad prilejul de a 
sa reintilnl cu foștii sM colegi 
de învățătură fi sport.

DE MOIOCICLISM, 
ÎNDEMiNARE

Iubitorii sportului cu motor din 
Capitală vor avea prilejul să a- 
siste duminică, începând de la 
ora 13,30, la prima etapă a cam
pionatului municipal de motoct- 
cllsm, proba de tademlnare, care 
se va desfășura pe complexul 
sportiv Steaua din Bd. Ghencea. 
Competiția este deschisă tuturor 
amatorilor, băieți și fete — care 
se pot Înscrie chiar la stadion 
— ta clasele 50 cmc (motoreta 
Mobra), 50—173 cmc șl 175—759 
cmc. Spectacolul va fl întregit da 
demonstrațiile tăcute de s grupă 
de copil pe minlmotoclclete.

PROGRAMUL ETAPEI A XVI-* fl ARBITRII

S ÎMBĂTA
București : RAPID

oca 15 ;
— STEAUA (ta tur : 11—27), teren Steaua 
arbitru : M. Vătui, București.

BUCUREȘTI :

CLUJ-NAPOCA
BRAȘOV :

SP. STUDENȚESC — POLITEHNICA IAȘI (9—3) 
sala Politehnica (..303“), ora 17

UNIVERSITATEA — DINAMO ORADEA (2—1) 
C.S.U. — I.M.U.A.S. BAIA MARE (0—3)

CM. DE HOCHEI (grupa „C") LA JUNIORI
(Urmare din pag. 1) Spunem aceasta, deoarece în

R.C. GRTVTȚA ROȘIE — C.S.M. SIBIU (9—12). teren 
Parcul Copilului ora 19,30 ; Fl. Zamflrescu, Constanța. 
RULMENTUL — ȘTIINȚA CEMIN BALA MARE (0—11), 
teren Rulmentul ora 9,30 ; C. Cristăchescu, București. 
POLITEHNICA 14 febr. — SPORTUL STUDENȚESC 
(3—3). teren V. Babeș ora 11 ; Gh. Huștiu, București. 
FARUL — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (20—8). te
ren Farul ora 10 ; Gh. Bănceanu, București.
ȘTIINȚA — POLITEHNICA IAȘI (6—13). teren Știința 
ora 11 ; C. Udrea, București.

Partida Dinamo — Gloria P.T.T. Arad s-a disputat anticipat, re
zultat : 66—9

Bir 1*4 :

Cluj-Napoca :
Constanța :

Petroșani

DE LA F, R. ATLETISM
Etapa a n-a a Cupei Primă

verii la marș (20 martie) va 
constitui concurs de selecție 1* 
toate categoriile pentru concur
sul Internațional „Prlsta" din 
Bulgaria.

Concursul de selecție pentru 
lotul național de maraton se 
va desfășura la București, la 29 
martie, pe distanța de 35 km. 
înscrieri la F.R.A. pină la 15 
martie. Concursul de maraton al 
clubului Rapid (seniori șl senioa
re) va avsa loc la 10 aprilie.

componenților unei formații. 
Tinerii hocheiști români ocu
pă, de pildă, in „clasamentul 
adevărului" primele 12 locuri ! 
Primul este un fundaș : Du
mitru Dima cu +19. urmat tot 
de un fundaș Ștefan Zaharia la 
egalitate cu atacantul Vasile 
Jumătate, ambii cu +17. De
altfel. ca o recunoaștere ofi
cială a superiorității echipei 
noastre, Directoratul competi
ției, compus din reprezentan
tul Federației Internaționale 
Ing. Miroslav Subort și din 
reprezentanții celorlalte dele
gații, a desemnat. In unanimi
tate, următorii jucători ca cei 
mai buni ai turneului : Kon
stantin Mihailov — portar, Du
mitru Dima — fundaș și Cris
tian Udrea — atacant. Deci, 
doi din trei. Este și acesta un 
argument. Iată, deci, cit de net 
s-au impus tinerii noștri jucă
tori în acest turneu. Am dorit, 
totodată, să atragem atenția a- 
supra valorii de necontestat a 
noii generații din hochei și, în 
aoelași timp, a răspunderii 
deosebite care revine antreno
rilor de la cluburile din care 
acești jucători fac parte. în 
șpecial echipele noastre frunta
șe sînt datoare să acorde mai 
multă încredere acestor spe
ranțe ale hocheiului nostru.

jocurile de campionat ei nu 
s-au prea... văzut, deși — cum 
au demonstrat-o acum — me
ritau. La Steaua sînt Udrea, 
Gerezuly, Jumătate, Dospin, la 
Dinamo activează Keresteț. 
Lucaei. Lămpi, la Dunărea Ga
lați se află Stanciu, Dima, Za
haria, Crăciun, Dinu. De fapt, 
cei de la Dunărea — echipă al 
cărei antrenor principal a fost 
și primul antrenor al echipei 
de tineret — joacă efectiv. Ca 
și Benedek la Avintul Gheor- 
gheni sau Parasehivoiu și Ci»- 
ceanu la Sp. studențesc A.S.E.

în încheiere citeva cuvinte 
despre perspectivă. Anul vii
tor echipa va juca in grupa B 
alături de puternicele echipe 
ale Austriei, Olandei, Elveției, 
Italiei, Japoniei, Franței, Polo
niei și Danemarcei. Un examen, 
lesne de înțeles, mult mai di
ficil. Dar, nutrim speranța că 
cei doi vechi și foarte experi
mentați antrenori, Ion Tiron și 
Nicolae Zografi (care trebuie a- 
jutați mai mult pentru că 
problema creșterii și afirmării 
tinerei generații nu este numai 
a lor...), vor ști să promoveze 
de la formația de juniori (18 
ani) pe tinerii capabili să 
completeze lotul, în așa fel in
cit șl în grupa B selecționata 
României să se numere printre 
fruntașe.

CAMPIONATUL DE VOLEI
(Urmare din pag 1)

tilnirea, au contribuit la echi
librarea disputei. Aceasta s-a 
văzut chiar din primul set, ciad 
studenții au ținut strîns scorul 
pină in final, cedînd la limită. 
Abia in al doilea Dinamo a 
fost mai autoritară, dar. după 
ce s-a văzut conducînd cu 2—0 
la seturi, a redus și mai mult 
motoarele. Coroborat cu două 
schimbări inspirate efectuate de 
antrenorul studenților. Radu 
Zamfir eseu. care a introdus în 
teren pe Vasile și pe Păun, a- 
ceastâ angajare parțială a di- 
namoviștilor a avut ca efect 
revenirea spectaculoasă a Uni
versității. Studenții au egalat 
situația la seturi ! Abia atunci 
Dinamo a apăsat pe pedala ac
celerației și au obținut. cu 
greu, victoria : 3—2 (13, 6. —10, 
—13, 8). Arbitrii M. Marian 
(Oradea) și O. Drăgan (Timi
șoara) au condus bine forma
țiile : DINAMO — Căta-Chițiga, 
Gizdavu (Gheorghe). Păușescu, 
Enescu (Slabu. Pop), Vrîncuț, 
Gîrleanu ; UNIVERSITATEA — 
Stolan. Dumitru, Braun (Vasile), 
Daha, Hrinco (Păun). Băloi.

Cea de a doua partidă, Steaua 
— Explorări Baia Mare, a fost

la fel de disputată, dar de un 
nivel tehnic șl spectacular mai 
ridicat Steliștii au ciștigat cu 
3—1 (6, —13, 8, 8). datorită plu
sului de acuratețe în acțiunile 
combinative, realizate cu de
zinvoltură de coordonatorul 
Ionescu și finalizate frumos de 
trăgători, in special de Mina și 
Bădiță. Constănțenii S. Popescu 
și C. Mușat au condus corect 
formațiile : STEAUA — Io
nescu, Dascălu (Macavei). Să
niuță. Spînu. Mina, Bădiță; 
EXPLORĂRI — Bălaș, Corches

(Strauff), Staicu (Arbuzov), 
Tutelea (Bujor), Ignișka, Mîțu.

în clasament conduce neîn
vinsă Dinamo cu 46 p, urmată 
de Steaua cu 38 p, Explorări"^! 
Universitatea — cite 36 p.

Modesta FERRARINI

• PROGRAMUL JOCURI
LOR (Sala Rapid). Azi, de la 
ora 18,30 : Dinamo — Explorări, 
Steaua — Universitatea ; miine. 
de la ora 10.30 : Explorări — 
Universitatea, Dinamo — 
Steaua.

UN BUCHET (de performanțe) DOAR CU PATRU FLORI...
(Urmare din pag. 1) 

material oferit (oral) partici- 
pantilor la plenară n-a fost 
susținut — cum ar fi fost ne
cesar — de o reală poziție au
tocritică din partea organului 
conducător (și răspunzător!) 
al mișcării sportive locale și 
de o analiză lucidă a cauze
lor acestor stări de fapt ne
corespunzătoare, ceea ce ar fi 
deschis și o fereastră spre ce 
intenționează să întreprindă, 
concret, în viitorul apropiat, 
Consiliul județean de educație 
fizică și sport. Pentru că nici 
obiectivele- si indicatorii acti
vității de educație fizică și 
sport pe anul 1983, oferite în 
scris celor ce au asistat la lu
crările plenarei de la Timi
șoara, nu sînt, în privința 
performanței, dedt niște de
clarații de principii, un singur 
paragraf „îndrăznind" o esti
mare concretă: „In anul 1983, 
sportivii timișeni vor partici
pa la 6 campionate mondiale, 
8 campionate europene, 14 
campionate balcanice și la 12 
concursuri Prietenia, precum 
și Ia Jocurile Mondiale Uni
versitare de vară cu 4 spor
tivi și cu 4 sportivi la Super- 
cupa mondială la handbal". 
La ce campionate mondiale șl 
europene nu se precizează, în
să, nici pe ce candidați la lo
turile reprezentative se mi
zează... Dar cum pe coperta 
respectivei broșuri cu obiecti
vele și indicatorii, scrie „Se
cret de serviciu", ce să mai 
zicem?

Secret, secret, dar faptul că 
12 cluburi, 495 asociații spor
tive, 1900 sportivi, 119 antre
nori. 420 profesori de educație 
fizică constituie o realitate

Sportul

cunoscută, un adevărat poten
țial al performanței. Nereali
zat, insă, nici la nivelul na
țional și, mai ales, la nivelul 
reprezentării internaționale! 
„Posibilități sint, ele trebuie 
amplificate", s-a spus la ple
nară. Nu amplificate, ci VA
LORIFICATE, spunem noi. 
PRIN MUNCA DEVOTATA 
ȘI CALIFICATA, pentru că, 
așa cum plastic și adevărat se 
exprima antrenorul de caiac- 
canoe Victor Alexandrescu, de 
la C.S.S. Politehnica și, toto
dată. al lotului republican de 
juniori și tineret, „cine are 
nevoie de zi liberă Ia sfirșit 
de săptămină, nu are ce căuț? 
in performanță!" Afirmație 
pornită de la o incredibilă si
tuație : cea mai bună bază 
nautică din țară, amenajată 
pe Bega cu sprijinul organe
lor locale, nu este folosită 
simbăta și duminica. Medio
critatea plutește deasupra at
letismului (19 cadre tehnice, 7 
atleți In loturile reprezentati
ve, departe insă de nivelul in
ternational) și luptelor (5 sec
ții în județ. 5 sportivi nomi
nalizați la Începutul actualu
lui ciclu olimpic, acum doar 
2 in lot. ca... rezerve), două 
din disciplinele de tradiție pe 
aceste meleaguri, care au dus 
departe, cu ani in urmă, fai
ma sportului bănățean. Și ar 
mai fi de spus multe despre 
căderea in anonimat a echi
pelor studențești timișorene, 
cindva animatoare ale divizi
ilor naționale, furnizoare ale 
loturilor reprezentative (Poli
tehnica — volei, baschet si 
fotbal. Universitatea — hand
bal feminin, rugby). despre 
raportul schimb de miine — 
cluburile școlare, despre ten
dința de concentrare a unor 
ramuri prin crearea unor clu
buri competitive, despre teni
sul timișorean, capabil, iată, 
să contribuie la organizarea

„Cupei Davis", dar nu să și 
rezolve problema antrenorilor 
specializați (la Timișoara, unul 
singur!).

S-a spus în plenară că pe 
planul performanței timișene 
anul 1982 a fost al șahului fe
minin și boxului (acesta din 
urmă aducind din nou, după 
24 de ani. titluri de campioni 
naționali). Premise frumoase 
pentru acest an, dar care nu 
se vor împlini decît dacă spor
tivii și antrenorii lor vor face 
totul ca performanțele să a- 
tingă reale cote competitive 
internaționale. Pentru că — 
așa cum a subliniat în cuvîn- 
tul său, tovarășul general-lti 
Nicolae Stan, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S. — BILANȚUL 
DISCIPLINELOR OLIMPICE 
ESTB NESATISFACĂTOR ÎN 
JUDEȚUL TIMIȘ. Cu toată 
ponderea apreciabilă pe care 
județul și municipiul de reșe
dință le an în viața economi
că și socială a țării, cu puter
nicul detașament al tineretului 
muncitor și studios. Timișul 
oferă mișcării noastre sporti
ve doar UN SPORTIV DE 
ÎNALTA PERFORMANȚA LA 
DOUA CADRE TEHNICE. Iar 
din 36 de sportivi selecționați 
in loturile reprezentative, doar 
12 au participat electiv la 
competiții. SLABA PRODUC
TIVITATE PENTRU TEHNI
CIENII ȘI ACTIVIȘTII SPOR
TIVI DIN ACEST JUDEȚ CU 
MARI POSIBILITĂȚI ȘI TRA
DIȚII, PRODUCTIVITATE
MULT INFERIOARA ALTOR 
UNITĂȚI TERITORIAL-AD- 
MINISTRATIVE MAI PUȚIN 
DOTATE Ceea ee presupune 
— s-a precizat în aceste con
cluzii — o reciclare și o trie
re a celor care se ocupă de 
performantă in sees! județ, 
pe criteriile ferme ale arofe- 
sionalitătii sirgu'nlei, disci
plinei «- nas’ttnlî.

Paul SLAVESCU

ÎNCEP „INTERNAȚIONALELE
(Urmare din pag. 1)

lescu, Branka Batinici (Iu
goslavia), Andre j Grubba, 
Leszek Kuharski (Polonia), 
Istvan Jonyer, Gabor Gergely, 
Janos Molnar, Edit Urban 
(Ungaria), Valentina Popova 
(U.R.S.S.). cărora li se adaugă, 
firește, și reprezentanții noștri, 
în frunte cu Olga Nemeș, Ma
ria Alboiu, Liana Urzică, Paul 
Haldan, Andras Fejer, Ștefan 
Moraru ș.a.

Concursul, care va fi des
chis de întrecerile pe echipe, 
se anunță deosebit de puter
nic, pe măsura reputației de 
care se bucură toți participan- 
ții.

Așadar, campionatele inter
naționale de tenis de masă 
ale României, bucurindu-se de 
prezențe dintre cele mai mar
cante, vor putea oferi un 
spectacol sportiv de înaltă 
clasă, la care reprezentanții

DE TENIS DE MASĂ

PROGRAM
ASTAZI

orele £-11 : echipe, feminin, 
turul I
orele 11—13 : echipe, mascu
lin, turul I
orele 16-16 : echipe, feminin, 
turtzl H
orele 18—20,30 : simplu femi
nin, turul I
orele 20—21 : dublu mascul io, 
turul I

MIINE
orele 9,30—14,30 : echipe, fe
minin |l mascuhin, semifinale

turul l'l
orele 19—20 : simplu mascu
lin, turul H

orale 11,30-13,30 simplu
masculin, turul 1
ora 15,30 : FINALA echipe,
feminin
ora 16,00 : FINALA echipe
masculin
ora 18—19 : simplu feminin.

noștri își voi aduce, desigur, 
o importantă contribuție.

ACEȘTIA SlNT FAVORIȚII
Conform regulamentului, lista favorițiloi a tost stabilită ta tuncfl* 

de ultimul clasament european (6 ianuarie 1983). Iată, pe scurt, 
„cărțile de vizită" ale acestora :

VALENTINA POPOVA (U.B.S.S.) — n. 21.XI.1960, la Sumgaeu 
Campioană europeană de junioare In 1977 (dublu cu Antonian), 
197S (echipe, dublu cu Antonian) ; de senioare ta 1980 (echipe, 
simplu, dublu cu Antonian). Cinci participări la „Europa Top 12". 
două locuri 3. Locul 3 ta clasamentul european șl 15 în oel mon
dial. Favorita nr. L

EDIT URBAN (Ungaria) — a. la Budapesta, la 27.IH.1961. Peste 
30 de selecționări ta echipa națională, ta care a debutat ta 1977. 
Campioană europeană ta 1982 (echipe). De trei ori campioană na
țională. Locul 8 ta topul european șl 26 ta lume. Favorita nr. 2.

BRANKA BATINICI (Iugoslavia) — n. la 8.V.1958, la Vinkovcl. 
Componentă a clubului Mladost Zagreb. Locul secund la europene 
ta 1982 (dublu mixt, cu Stipandci). Campioană balcanică ta 1976 
(simplu). 1977 (dublu cu Fabri). 1980 (echipe, mixt cu Kalinict), 
1982 (simplu). Locul 9 ta clasamentul european și 33 in cel mon
dial. Favorita nr. 3.

OLGA NEMEȘ (România) — n. la Tg. Mureș, la 15.VI.1967. Com
ponentă a clubului înfrățirea Tg. Mureș. Primul antrenor : Alexan
dru Verzar ; actualul antrenor : Ioan Lohr. Campioană europeană 
de cadete ta 1981 (simplu), de juniori ta 1982 (mixt cu J. Persson). 
A debutat la senioare ta 1981, cu ocazia C.M. (locul 8 cu echipa). 
Campioană balcanică ta 1980 (dublu), 1981 (echipe, dublu), 1982 
(echipe, simplu, dublu). Campioană națională la toate categoriile 
de vârstă (1980, 1961, 1982). Clștlgătoarea turneului „Europa Top 12", 
ediția 1983. locul 11 ta clasamentul european șl 27 ta oel mondial. 
Favorita nr. 4.

ZORAN KALINICI (Iugoslavia) — a. la Subotica, la 20.VII.1958. 
Component al clubului Spartak. A debutat ta echipa națională ta 
1976. Campion european de Juniori ta 1976 (simplu, mixt cu Pala- 
tlnus) : de seniori în 1982 (dublu cu Șurbek). Trei prezențe la 
„Europa Top 12". Campion balcanic ta 1980 (echipe, simplu, dublu 
mixt), 1981 (echipe, mixt cu Perkucta). 1982 (echipe, simplu, dublu 
cu Lupulescu). Locul 3 ta plasamentul european șl 25 ta lume. 
Favoritul nr. 1.

ISTVAN JONYER (Ungaria) — n. la Miskolc, la 1.VIII.1950. Cam
pion mondial ta 1971 (dublu eu Klamjar), 1975 (simplu, dublu cu 
Gergely), 1979 (echipe) ; european : ta 1972 (echipe, dublu cu Ro
sas). 1974 (dublu cu Klampar), 1978, 1982 (echipe). Locui 4 în „Cupa 
mondială" 1982. A participat de 11 ori la „Europa Top 12", clștigtad 
ta 1971 și 1974. Docul 5 ta clasamentul european ș! 17 ta cel mon
dial. Favoritul nr. 2.

ANDREJ GRUBBA (Polonia) — n. Ia Srzezno, ta 14.V.1968. Com
ponent al Clubului A.Z.S. Gdansk. Campion european ta 1982 (mixt 
cu Vriesekoop). Două participări ta „Europa Top 12". Locul 14 ta 
„Cupa mondială" 1982. Locul 11 în topul european șl 19 ta cel mon
dial. Favoritul nr. 3 al ..Internaționalelor".

Din cauza unor lucrări urgente programate la patinoarul ar
tificial acoperit .23 August" din Capitală, ooncursul republican 
de patinaj artistic al copiilor șl speranțelor, din 17—19 martie, 
se smlnă pentru o dată care va fl anunțată dta timp.



ÎN ACTUALITATE, LOTURILE U.E.F.A. 
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE

• Returul cu Cipru — miercuri 16 martie, la Rm. Vîlcea • Două 
partide amicale internaționale la Buzău și Rm. Sărat

A GREȘII ARBITRUL!
DAR SPERIATU? Divizia ,,A", etapa a 19-a

• Săptămîna viitoare, la Rm. 
Vîlcea. prima selecționată de 
juniori a tării (noastre 
(„U.E.F.A. ’83“) va susține par
tida retur cu echipa Ciprului 
din cadrul preliminariilor Cam
pionatului european I. Lotul 
nostru — alcătuit din jucătorii 
Barba. Rus, Ilovan, Stredie, 
Acliim, Meszaroș, Szci, Varga, 
Bănuță, Mateuț, Săndoi, Bica. 
Musznay, Mărgărit, Tîrlea. Vă- 
sîi si Hagi — se află, de la în
ceputul acestei săptămini, la 
Rm. Vîlcea, unde se pregătește 
sub îndrumarea 'antrenorilor 
Marcel Pigulea si Costică To
ma. Portarul Stîngaciu se va 
alătura lotului după etapa de 
„A“. Miercuri, selecționata a 
jucat cu divizionara „A“ Chi
mia. cistigînd cu 3—1. Dumi
nică este prevăzut un ultim 
meci de verificare în compa
nia unei divizionare „C“ din 
zonă.

Oaspeții vor sosi luni după-
emiază în Capitală, continuîn-

du-si drumul spre Rm. Vîlcea. 
Partida este programată pentru 
miercuri 16 martie, de la ora 
16, și va ff condusă la centru 
de polonezul Andrej Libich.

0 Tot săptămîna viitoare va 
susține două meciuri amicale 
internaționale si selecționata 
U.E.F.A. ’85. care se pregătește 
pentru partidele din prelimina
riile Campionatului european 
II. Este vorba de întîlnirile cu 
selecționata similară a R- D. 
Germane. Primul meci se va 
disputa marți, la Buzău, iar re
vanșa joi. la Rm. Sărat. Ora 
de începere este 16. Vor fi. 
considerăm, două teste extrem 
de utile pentru lobul pregătit 
de Nicolae Belizna. lot din ca
re trebuie să se alcătuiască o 
echipă competitivă, care să ai
bă sorti de izbindă în viitoarele 
confruntări oficiale cu Grecia. 
Iugoslavia și Cehoslovacia. Iar 
meciurile tur cu Grecia si Iu
goslavia sînt programate chiar 
in această primăvară.

Loturile noastre repre
zentative ăint în plină pe
rioadă de pregătire. In 
acest scop, fotbaliștii 
fruntași aii susținut în 
această sâpcămină meciuri 
de verificare cu repre
zentativa Turciei și echipa 
olimpică ? Bulgariei. Des
pre evoluția fotbaliștilor 
noștri la Ruse am scris și 
in ziarul de ieri. Spuneam 
că după prestația din re
priza a doua ei meritau 
un rezultat de egalitate. 
Dar n-a vrut arbitrul A 
Iașarov — Eulgaria. Gaz
dele au înscris golul al 
treflea <fintr-un ofsaid 
care s-ar fi văzut șl du
pă— malul Dunării. Asta 
nu justifică (mal ales că 
era vorba de un med de 
verificare) comportarea u-

Un minut 
de ETICA

UN GEST FRUMOS
Este cunoscut nefericitul accident suferit simbăca trecută 

de jucătorul Lunca (S. C. Bacău) in meciul cu F. C CHt : 
JtLJin duel aerian. Eftimie (F. C. Olt) a căzut, involuntar, pe 
piciorul băcăuanului, producîndu-i acestuia o dublă1 fractură 
(tibie și peroneu) care-1 va ține pe tușă o perioadă destul 
de lungă.

In legătură cu accidentarea lui Florin Lunca. j—Rțw de 
bază In „ll"-le din orașul de pe Bistrița, am primit la r»- 
dacție următoarea scrisoare :

Dragă Florin,
Vestea despre gravitatea accidentului m-a afectat pro.'aid 

Niciodată pină acum intervențiile mele »« »-«■ soldat ea 
vătămarea adversarului. Te asigur că și de această 
am vizat decit jucarea balonului. Aț dori mult sd *4 crezi 
că regret sincer accidentarea ta ți nu voi avea '.i-.ițte pi-.! 
tind nu vei reveni pe gazon.

Iți doresc insănătoșire grabnică și realizarea tuturor do
rințelor in viață.

Cu prietenie,
Iordan Eftimie (F.C. OU)

nora d-nu-e fireătcrSi noș
tri. Șase-șaptt dntre e 
s-au năpustit la arbitru, 
ț-eu împms. fceerd“— să-: 
dese» mar să-și schimbe 
dcr*.r.a Portarul Speria*— 
a întrecut mă sura. L-a îm- 
brlnctt pe conducătorul 
jocului <tn apropierea 
centrului pică spre careul 
de M tx A. Iașarc.* n-a 
reacriacax Eid mărar cu
ca carter aș gaîbes. F'-țț-s- 
du-șe. probabC. rincvat.

r'-mt-area de pe 
fotr-cn meci oficial 
mertea fapte sire

0 COMANDĂ URGENTĂ

Reacția fncătoritar nes- 
ttl *^*~ CChlp# i;*A
gtr-e da nou pe tapet 
aspectul laturei educau, e 
®= procesul de mtrecc- 
■frt ta Ruse. antren t- 
re GRt Stain a intrat pe 
teren * S-a temperat Ju- 
Cfcretu aer ta am» oca
zie • asEtei Ae riser >c_- 
s» ar pata fi Urdrlta

ULTIMELE VESTI DIN>
• F.C.M. BRAȘOV nu Va 

schimba echipa care a jucat în 
prima etapă la București, cu 
Dinamo • F. C, CONSTANȚA, 
care a ajuns vineri seara în 
orașul de la poalele Tîmpel, nu-1 
va putea alinia pe Sameș (trans
ferat din această primăvară in 
echipa litoralului) : luxație de 
umăr de la un med de... bas
chet l

• CHIMIA RM. VILCE.V Fos
tul golgeter L Oblemenco are 
probleme tocmai ca linia de a- 
tac : Lasconi, Vcrigeana șl Clo
ne» sînt accidentați, iar Ulri
ca este plecat, in India, cu lo
tul de tineret o STEAUA ti are. 
In continuare, indisponibili pe 
FI Marin și Al- Ionesco. Se fac 
eforturi pentru recuperarea lui 
Docadam,
• UNIVERSITATEA CRAI O VA. 

Șiefanescu este accidentat. Se 
fac. totuși, eforturi ca el să poa
tă fi recuperat pini la ora Jo
cului- • S.C. BACĂU a plecat 
apte Craiova fără Lunca (dublă 
fractură de tibie șl peroneu) și 
AdoH, ambii metspenibifi. Va 
reintra Antohi după cele două 
etape de suspendare.
• SPORTUL STUDENȚESC a 

efectuat meiul eiptămlnal obiș
nuit de pregătire. Un singur 
semn de întrebare în privința 
formația: utilizarea Iul Cazan 
accidentat In medul de la Ruse 
al echipei olimpice. Dacă el nu . 
va II apt de joc, locul lui va fi 
luat de Pană • F.C. ARGEȘ a 
sosit ieri la București cu efec- 
tfru! complet. Antrenorul Nleo- 
lae Dc-bria va trimite în terer. 
formația standard.
• FOLTTEHN1CA TIMIȘOARA 

s-a pregătit cu foarte mare a- 
tenție pettru prima partidă pe 
«ren propriu, din retur. Este

CELE 18 TABERE
roslbilâ reintrarea lui Murar. 
Circium.aru continuă să fie in
disponibil • A.S.A. TG. MUREȘ 
a plecat ieri spre Timișoara, fă- 
cind o escală la Deva. Incert 
pentru meciul de azi este fun
dașul Costin.
• F.C. BIIIOI. a efectuat an

trenamente obișnuite. Nedelcu și 
Pușcaș sînt ușor accidentați, dar 
se speră ca el să fie recuperați 
nînă Ia ora jocului • CORVI- 
NUL a sosit vineri seara la O- 
radea cu efectivul complet. La 
antrenamentul de joi au partici
pat si cei patru internaționali 
(Rcdnic, Audone, Klein si Ga
bor). Antrenorul Remus Vlad in
tenționează să Înceapă partida 
cu același „11" care a obținut 
victoria asupra Petrolului.
• PETROLUL PLOIEȘTI nu-i va 

putea folosi pe Cojocaru și Co- 
zaree, accidentați, s-ar putea în
să ca In linia de atac să evo
lueze Țevi, transferat de la Me
talurgistul Cugir • DINAMO arc 
in continuare Indisponibili pe 
Dudu Georgescu și Dinu.
• F.C. OLT nu are probleme 

de alcătuire a formației, astfel 
că antrenorul Florin Haiagian. nu 
va modifica fotmația victorioasă 
la Bacău • C.S. TIRGOVIȘTE a 
scs:t la Scornlccști ' întreg 
efectivul apt de joc și va folo
si echipa din meciul cu Sportul 
studențesc.

• POLÎTEHNU . IAȘI a ur
mat programul obișnuit de pre
gătire și nu anunță indisponibi
lități. cu excepția iui M. Radu și 
Dohot, plecați in India cu lotul 
de tineret • JIUL va face pri
ma deplasare tn retur cu efec- 
livul complet șl va alinia, pro
babil, aceeași formulă de echi
pă utilizată în partida cu Chl- 
m’a.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...

PENTRU EȘALONUL SPERANȚELOR...
» »

Situația incertă (va juca sau 
nu va mal jucat) a fundașului 
central de marcaj craiovean Tl- 
llhol creează noi probleme con
ducerii tehnice a echipei ajunsă 
în pragul semifinalei Cupei 
U.E.F.A. Bumbescu a plecat de
mult, Ciupltu nu mai are jocuri 
In picioare, Irimescu e o Im
provizație, o soluție de con
junctură. Și din propria pepi
nieră nu se întrezărește nimic...

Iată o problemă, .problema — 
Tilihoi". Și ea nu este singula
ră, pentru că o rapidă trecere 
în revistă a loturilor divizionare
lor „A" ne conduce spre o con
cluzie deloc liniștitoare — aceea 
a unei acute crize de fundași 
centrali tn fotbalul nostru ac
tual. Să exemplificăm.

ștefănescu, cel mal bun libero 
din țară, are 32 de ani. Ca șl 
Cazan de la Sportul studențesc, 
un alt jucător de valoare. Stea
ua încearcă acum „perechea1* 
lovan-Belodedicl, Florin Marin 
fiind și el incert pentru o pe
rioadă mai lungă de timp. Din 
apărarea Chimiei au Ieșit pe 
rînd Cheran șl Catargiu, Preda 
fiind reprofilat din... vlrf de a- 
tac și, din cînd în cînd, mai 
dă șl cite un autogol! La F. C. 
Argeș, In locul lui Cîrstea este 
încercat acum Molceanu, cîndva 
»arma secretă" pentru străpun
gerea apărărilor adverse. Păltl- 
nlșan și Șerbănoiu, cel doi stîlpi 
ai apărării timișorene, au îm
preună 65 de ani! Jiul face, me
reu. Încercări. Constănțeanul An
tonescu a pus ghetele In cui si 
nu știm cît va putea să-1 supli
nească Sameș pentru că și fos
tul stelist are 32 de ani. Tot așa 
cum e greu de prevăzut cît va 
mal reuși Ispir să țină piept cu 
succes in apărarea mureșenilor.

Ștefănescu. Sameș, Ispir. Ctrs- 
tea, Catargiu, Cazan, Șerbănoiu. 
Păltinlșan, Antonescu — un grup 
valoros de fundași centrali. Unii 
s-au retras, alții — deși loacă 
încă foarte bine — încep să se 
gîndească, 11 obligă vîrsta, la pă
răsirea scenei pe care au dat 
frumoase șl aplaudate replici fot
balistice.

Punem In discuție această rea
litate, acum, cînd vă prezentăm 
alături clasamentul întrecerii 
speranțelor după prima etapă a

returului. Tocmai pentru că este 
nevoie acută de o NOUA PRO
MOȚIE DE FUNDAȘI CENTRALE 
Iar această COMaNDA tkv.r- 
„A* n-o poate face decit esto
nului speranțelor. amrenzr-z-c 
care se ocupă de slefurea ta>— 
teior. O fi ea interesantă dispu
ta pentru un loc fruntaș In coc- 
petlția acestor speranțe șt e tare 
că echipele se .bat* să rfștigt 
un med sau altul, un campio
nat sau altuL Dar arttrectrtl Ier 
trebuie să fie mereu curent 
eu ceea ce e nes oie la echipa 
de seniori. Universitatea Craiova, 
deși n-a jucat, conduce In cla
samentul speranțelor. Foarte li
ne că e lider, dar C. Oțet șl N. 
Ivan caută fur.duș: centrali. Or. 
tocmai acesta este obiectivul 
principal al antrenorului Nico
la a Zamfir. Ca șl al altor teh
nicieni de la speranțe, D. Pă- 
trașcu, L. Ianovschi. E. Popesr. 
Tr. Popa, D. Romilâ. S. Avram. 
I. Biikasl (mereu schimbat de 
la această echipă, deși are unele 
dintre cele mal bune rezultate). 
C. Florescu, S. Stănescu. care 
au DATORIA să răspundă prompt 
solicitărilor regente. în -atelie
rele" lor și ale celorlalți antre
nori de la Juniori trebuie să 
prindă... contur cit mai rapid 
cu putință înlocuitorii jucători
lor trecuți de 30 de ani. Desigur, 
nu-i deloc o treabă ușoară și 
tocmai pentru că nu-1 ușoară 
este nevoie de SPRIJINUL e- 
fectiv al conducerilor cluburilor, 
condiția sine qua non a reușit ti

Laurențiu DUMITRESCU
1. UNIV. CV. 17 12 2 3 49-18 »
2. C.S. T-vlște 18 10 4 4 42-17 24
3. F.C. Argeș 18 8 6 4 29-13 22
î. Corvinul 18 11 0 7 27-15 22
5. F.C. Bihor 18 9 4 5 33-29 22
6. F.C.M. Bv. 18 10 1 7 39-29 21
7. Jiul 18 8 5 5 30-24 21
«. F.C. C-ța 17 9 1 7 37-31 19
9. S.C. Bacău 18 9 1 3 31-26 19

10. Sp. stud. 18 8 3 7 28-23 19
11. Petrolul 18 7 2 9 37-31 16
12. „Poli" Tim. 18 6 4 8 24-27 16
13. A.S.A. Tg. M. 18 8 0 10 26-31 16
14. Polit. Iași 18 7 2 9 24-37 16
15. Steaua 18 7 0 11 23-34 14
16. Chimia 18 4 2 12 20-47 10
17. F.C. Olt 18 5 0 13 27-68 10
18. Dinamo 18 3 3 12 19-40 9

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PPOSOSPOR1
AST AZI — ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE!
• De la agențiile Loto-Prono- 

sport se mal pot procura numai 
astăzi bilete cu numerele alese 
de particlpanți pentru tragerea 
Loto 2 de duminică 13 martie 
1933. Se reamintește că fondul 
de ciștlgurl al categoriei I be
neficiază de un report In va
loare de 44.455 lei. Cei ce doresc 
să asiste la desfășurarea trage
rii sînt invitați la ora 16,00 In 
sala Clubului sportiv Progresul

din București, str. dr. Stalcovlci 
nr. 42 ; numerele ciștigătoare vor 
fi transmise la televiziune și ra
dio in cursul serii • Astăzi este 
ultima zl și pentru depunerea 
buletinelor de participare la a- 
tractivul concurs Pronosport de 
mllne, care cuprinde meciuri 
din campionatele divizionare A 
șl B ale Italici. De asemenea, 
acest concurs beneficiază de 
report la categoria I, respectiv 
23.921 lei. ÎNCERCAȚI SA VA

ea cri al rit Speria-

RLEXt

• LUNI U MARTIE, Ja sediul 
FJLF„ la oca 12. va avea loc 
tragerea ia sorți a rierturCor 
de f-na'J ale „Cupei Romăniet*. 
Reammhm echipele calificate în 
aceasa» fază a popularei compe- 
tS»a : Ursim București, Sportul 
studențesc. Universitatea Craio
va, Cervinul Hunedoara, Petro
lul Ploiești, F.C. Bihor. „Poli- 
Ybnișeara și F.C. Argeș.
• ECHIPA RAPID BUCU

REȘTI *-a înapoiat din Grecia,

unde a susținut două jocuri. în 
pnma partidă a Intilnit forma
ția Makedonikos Salonic. din 
prima divizie. In fața căreia a 
dștigat cu 3—1 (au marcat Da- 
înăschin — 2 și Manea), iar cea 
de a doua a disputat-o în loca
litatea Trikala cu formația locală 
(din Divizia „C"), pe care a in- 
vins-o cu 5—1 (golurile le-au 
marcat Manea — 2, Mincu, Șișcă, 
Cojocaru).

DE AICI SE REIA ÎXTRECEREA IN DIVIZIA „B“
U Ini RI.L-f C lua Mart) â SWiu (1 f L—liu« fidria hcarețti)—„meciurile zilei”

focrecerea erifipeăx- fim Dăriză _B* rrizzepe 
rixe cu • etajă care prevede dtera mec.uri aș- 
tepene cs trjeres. îzăeweiz iz seria a eria 
szade srașnl Arad va cRrdm deal fEtfixm : aeeea 
dtmre fosirie drimăseare l'.rjt ș; FX. Bau
Mare Gocri l B locx 0. care eocducme .esprfi 
01 afl** a> BMraU «f BmM Arad — Avui
Brad, doc» verifi coașetilam M Uilila .B". 
Tut ts areatră seme, ac Joc ic.sem.sns s la Be- 
Sha : C XI pocX r irizare fo=i- «Smsri CSmpii 
TWril Cocsi 0. rerrizfia va—et

Iz prima serie, unde duelul Dunărea C.S.U. Ga
lați — C.SAI. Suceava continuă indirect (amln- 
două jose» pe teren propriu, prima cu C.S.M. 
Bănești, cea de a doua cu Oțelul Galați), mai 
atrarmvă pare a fi confruntarea dintre C.S.M. sf, 
GBenske șl Gloria Bistrița. In seria secundă, în 
CRRR IUIIidi Ir Unirea Alexandria — Metalul Bucu
rești și rWwiea Tirnăveni — Autobuzul București 
se asudă erfi bra-.e meciul zilei" pare a fi 
LPJĂ Satma — Dinamo Victoria București, tn 
care »e tufires z ocupantele locurilor 2 și 3.

Seria I

1. DUN. CR.U. 17 18 4 3 2^13 M
X GR M. S-re. 17 1 4 4 2L-’A X
1- Gloria B-ța 17 1 1 7 38-38 21
4. Gloria Buză u rr 8 3 < J5-Z2 28
2. FXM. Pr. Br. 17 1 1 7 r-M 29
8. Oțelul Galav. ■ 1 3 8 32-X
7. OeaiE. P. X. 17 8 1 7 38
8. (fiS.M. Bcez. ■ 1 2 7 B-a 18
8. Dunărea Căfi 27 1 1 8 X3-3 B

ia. Prahova Pb 17 7 2 8 X-38 18
u. Mic. CE* :• > • 8 X-38 M
12. Delta Tulcea n 7 3 j 38-r 28
13. CS. Boaocaai n 7 1 8 38-17 15
K LM.U. Med. rr 8 4 1 18-35 M
15. Un. D. Focș. 17 < 3 > »-33 14
K- C S1L Sfi G>. 17 8 2 ! 25-22 34
17. VliL M. 'T ÎS S3» 28-22 U
18- Vst. Gbecrg. 17 5 2 » 3S-» U

•) Echipă pmafizată rț deoă 
pânde.

• DUEL DUNĂREA C-S.U. GA
LATI — C.SJL SUCEAVA a 
ROȘCA (CEAHLĂUL P. NEAMȚ» 
— U GOLURI. GOLGETERUL 
SIRIEI. Dunărea CAV. și C-SAL 
Suceava anunță un duel fctere- 
sant pentru ocuparea primuiu 
loc. Avantajul de două puncte 
pe care-1 deține Dunărea CLS.U. 
nu este însă, nici pe departe, o 
barieră de netrecut pentru suce
veni... Datorită diferentelor mici 
de puncte ce le despart. în zona 
fierbinte se găsesc 9 echipe- De 
aceea, orice punct pierdut acasă 
de oricare echipă înseamnă un... 
pas spre Divizia „C*.

Seria a HI-aScria a H a

1_ SLAJPZD BUC. U U 1 i M-ie xt U.T. ARAD 17 9 4 4 36- 9 22
X I_P_A Sta». 17 1 J 1 It-lS X! i. .U* Cj.-Nap. 17 10 2 5 34-10 22
X pa-, viei. n 7 1 4 X-2C X 3- l.C. Baia M. 17 9 3 5 33-14 21
A CV— Tfin a 1 1 7 X-H U t lud. sirmei 17 10 1 6 24-16 21
X Acre. Boc. 17 1 > ș x-a a S. Min. Cavnic 17 9 1 7 38-19 18
X Mr Moi*. ■ 1 1 7 X-M a C. Ofimp. S.M. 17 8 3 6 30-22 10
t Mru j Bm O 1 1 i s-m a 7. Arm. Zalău 17 9 1 7 22- 35 10
X Mec firii Sc. n î 7 i a-K r? t C.S.M. Reșița 17 7 3 7 26-28 17
X Gaz metan n 7 1 7 u-m n 9. Gloria Reșița 17 8 1 8 22-34 17

IX Carp. JCrșa ir 1 « 7 S-M IA- X. U.M. Tim. 17 7 3 7 20-34 17
ÎL Amom. Buc. a 7 1 i a-a i« 11- Aurul Brad 17 6 4 7 17-20 16
2X ROVA Roșiori ta 7 1 i a-a ic ifi Someșul S.M. 17 7 2 8 24-29 16
IX Șoimii EPA. w « I 7 m-32 a 13. Rapid Arad 17 6 3 8 26-28 15
IX Pand. Tg. Jiu 17 7 X I M-S5 a K Strungul f7 6 3 8 18-24 15
IX Uzbre* Ajex. a 1 1 i a-x a M. CJ-Ji. Tm. 17 6 2 0 17-23 14
2X Progr. VuJe.*) XT ( « 7 S-X 13 X. Met. Cugir 17 5 3 9 18-29 13
17. CSM Dr. T. S. a « « * a-a a 17. C.LL. Sighet 17 6 1 10 19-32 13
JL Prec. Sic. 17 8 3 12 28-48 8 X. înfr. Oradea 17 4 2 11 12-30 10

IMOP'IEAZA
NUMĂRAȚI ȘI DV. PRINTRE 
MARII CIȘTIGATCRI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT!

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO** DIN 11 
MARTIE 1983. Extragerea I: 
24 65 63 68 31 53 35 42 72; Ex
tragerea a Il-a: 15 70 59 57 17 
51 49 36 33. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI: 1.344.411 lei, din 
care 288.712 lei, report la ca
tegoria 1.

•j Brtnții penalizată ea patru

• CURSA SOLITARA A RA
PIDULUI | LAURENȚIU (MINE
RUL MOTRU), CU 17 GOLURI, 
ÎN FRUNTEA GOLG ETERILOR. 
După cum «-a desfășurat între
cerea în toamnă, se pare că vom 
as-Ata la cursa solitară a Rapi
dului per. mu revenirea sa în e- 
Eta ftxbaiul-ui nostro. Este adevă- 
rat însâ că LP. Aluminiu ^Latina 
încearcă să stea în plasa lideru
lui, cu speranța de a profita de 
o perioadă mai slabă a acestuia 
și de a face o .rocadă* în fa
voarea sa. Dar, deocamdată. Ra
pidul are un avans de patru 
puncte ! Și în această serie 9 e- 
chlpe sdnt angrenate în lupta 
pentru supraviețuirea în ..B**, 
Doar o formație. Precizia Săcele, 
șl-a pierdut orice speranță de 
a rămîne în eșalonul secund. În 
rest — orice este posibil, chiar 
și recuperarea celor patru puncte 
cu care este penalizată Progresul 
Vulcan.

• TREI FOSTE DIVIZIONARE 
„A" AU ACELAȘI ȚEL : REVE
NIREA PE PRIMA SCENA • UN 
REȘITEAN — PORTIK, CU 12 
GOLURI—CONDUCE PLUTONUL 
GOLGETERILOR. o adevărată 
„groapă cu lei". Trei foste divi
zionare „A“ —U.T.A., „U“ Cluj- 
Napoca și F.C. Baia Mare (ultima 
cu un punct mai puțin decit ce
lelalte două) — își vor disputa 
cu ardoare întiietatea. Cine va 
ieși învingătoare t Este greu de 
dat un pronostic, deoarece stat 
de forță aproximativ egală. Să 
nu uităm, însă, nici Industria 
slrmei. revelația toamnei... în 
subsolul clasamentului se află e- 
chipe cu vechi state ta „B“, ca 
C.F.R. Timișoara, C.I.L. Sighet, 
înfrățirea Oradea, dar care stat 
capabile să refacă punctele pier
dute în tur. După cum se vede, 
atit întrecerea pentru șefie, cît 
și cea pentru evitarea retrogra
dării anunță dispute pasionante.

Sportul iPaga7a



A . 28-a EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC
Duminică, Ia Ankara, se va 

desfășura cea de-a 28-a ediție 
a Crosului Balcanic. Echipele 
noastre, stabilite în urma con
cursului de selecție de la în
ceputul lui februarie, au ur
mătoarele alcătuiri:

SENIOARE (4 000 m): Mari- 
cica Puică, Fița Lovin, Maria 
Radu, Doina Melinte, Sica 
West, Adriana Mustață.

SENIORI (12 000 m): Gyorgy 
Marko. Gheorghe Zaharia, 
Gheorghe Motorca, Ion Huru- 
beanu.

TINERET (10 000 m): Cornel 
Milaș, Marcel Martiuaș, Ma
rian Bălan, Hie Diaconu, Ma
rius Poștoacă.

JUNIOARE (2 000 m) : Mar
gareta Keszeg, Gyongy Konc- 
za, Ana Algeorgei, Violeta 
Beclea.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
• După 7 runde. In turneul de 

șah de la Lugano, în fruntea 
clasamentului se află Seyravan 
(S.U.A.) și Franko (Paraguay) cu 
cite 6 p, urmați de Florin Gheor
ghiu (România), Timmar (Olan
da), Hort (Cehoslovacia), Nunn 
(Anglia). Farago (Ungaria) — 5,5 
p. fiecare. In runda a 7-a Florin 
Gheorghiu, avind piesele negre,
l-a  învins pe vest-germanul 
Hafner.

o In runda a 13-a a turneului 
de la Tallin, Mihai Șubă a cîș
tigat la elvețianul Schlusser. Pe
trosian l-a învins pe Kiarner, iar 
partidele Elvest — Tal și Szekai 
— Nei s-au Încheiat remiză. In 
clasament conduce Vaganian

CANDIDATĂ PENTRU MEDALII OLIMPICE
Zilele trecute, la Amersfoort, în O- 

landa, în cadrul unui concurs interna
țional de înot, desfășurat în bazin de 
25 m, americanca Dara Torres a înre
gistrat cea mai bună performanță mon
dială pe distanța de 50 m, pe care a 
fost cronometrată în 25,69 s. Tinăra 
sportivă (va împlini luna viitoare 16 
ani) este făcută parcă anume pentru 
sprintul pur al înotului : are o statură 
ideală : 180 cm și 70 kg, și picioare „cu 
nr. 9“ (adică, în transcripție europea
nă, nr. 44 !). Aceste adevărate „labe de 
giscă“, spun specialiștii, reprezintă un 
important ajutor pentru înotătoare, la 
..călcarea" apei. Elevă a antrenorului 
Terry Palma la Culver City, lîngă Los 
Angeles, Dara Torres nu visează decîi 
Ia ziua în care, dacă anul viitor va fi 
selecționată în echipa olimpică a țării 
sale, va lupta să cucerească o medalie.

RECORDURI IMPRESIONANTE! *
Recent s-au disputat la La Rochelle, 

în Franța, întrecerile din cadrul „Cri
teriului național de iarnă", competiție 
de amploare deschisă unei anume cate
gorii de sportivi și anume handicapa- 
ților fizici. Ei bine acești oameni săr
mani care au găsit în sport un puter
nic sprijin moral, s-au pregătit cu 
multă ambiție nu doar pentru a parti
cipa la concursurile special organizate 
pentru ei, inclusiv campionate euro
pene și mondiale, ci și pentru a ob
ține... performanțe. în competiția de 
la La Rochelle, de pildă, au fost în
registrate două noi recorduri mondiale 
la... haltere. Bernard Barberet, din Pa
ris, a îmbunătățit cu 5 kg recordul sue
dezului Karlsson, la cat 95 kg — ampu
tați, ridicînd 190 kg, la totalul celor două 
stiluri, iar Jean Gransire, din Berck, 
și-a corectat cu 2,5 kg propriul record 
la cat. para-plegigi. ridicînd 217,5 kg. 
Sînt, iată, două performanțe ale unor

JUNIORI (8 000 m): Costel 
Constantin, Marius Nicoarâ, 
Teodor Havriliuc, Rcinus Ră- 
cășan, Viorel Popescu, Onoriu 
Dorcoșan.

în alcătuirea clasamentelor 
pe echipe se iau în conside
rație trei alergătoare și pa
tru alergători.

Anul trecut, la Atena, spor
tivii noștri au cucerit trei ti
tluri, prin Maricica Puică (in
dividual senioare) și echipele 
de senioare și junioare. Pen
tru echipa de senioare. Cro
sul Balcanic este un bun pri
lej de verificare — și totoda
tă criteriu de selecție — în 
vederea campionatului mondi
al de cros, care va avea loc 
duminică 20 martie la Gates
head (Anglia).

(U.R.S.S.) cu 9 p (1). urmat de 
Tal (U.R.S.S.) — 7,5 p, Subâ 
(România) 5 p (2) etc.
• In turneul feminin de la 

Belgrad, după șase runde, con
duce campioana mondiali Mala 
Ciburdanidze (UJUS.S). cu 3,5 p 
(1). urmată de Dra gas evict (Iu
goslavia), Veroczi (Ungaria) — 
3 p (2). Maximovid șl Petrovid 
(Iugoslavia) — 2,5 p (2), Dana 
Nuțu (România) — 3 p (1) etc. 
Rezultate din runda a 6-a: Ci
burdanidze — Măriei remiză, Ve- 
roczl — Nuțu 1—0; Gordana Jlv- 
kovtd — Vesna Jivkovtd remiză. 
Maria Pogorevici a întrerupt cu 
Garda.

DE LA UN SPORT

LA ALTUL
oameni in fața cărora trebuie să te în
clini !

RETINE LTȘCENKO!
Anul 1978 a fost anul de strălucire 

a atletului sovietic Vladimir Iascenko. 
Nimeni plnă atunci și nimeni de atunci 
și pînă astăzi n-a strălucit ca Iascenko. 
In martie, tn „Palasport" din Milano, la 
campionatele europene indoor, Iascenko 
a trecut peste ștacheta ridicată la 2,35 
m. Cîteva luni mai tîrziu. la Praga, el 
a cîștigat și titlul de campion in aer 
liber cu un rezultat de 2,34 m. Ambele 
performanțe fiind, evident, recorduri 
mondiale, cel din sajă valabil încă și 
astăzi. Apoi, Iascenko a dispărut din 
atletism, la fel de brusc pe cit și a- 
păruse, cauza fiind o gravă fractură la 
un picior. Dar iată că1 piciorul s-a vin
decat și Iascenko a revenit pe stadion, 
spre bucuria numeroșilor săi suporteri. 
Vladimir Teleghin, antrenorul fostului 
campion, a declarat că Iascenko se pre
gătește intens și că, la Suhumi. unde 
au fosrt reuniți cei maț buni . săritori 
sovietici la un stadiu de antrenament, 
Iascenko, tn joacă, a trecut de multe 
ori la 2 metci.

EA ȘCOALA HOCHEIULUI
Deși canadienii au inventat hocheiul 

pe gheață, sport în care, decenii de-a 
rînduL au fost aproape fără adversari 
în marile competiții internaționale, iată 
că au trecut 22 ani de când ei n-au mai 
cîștigat un titlu mondial. Față de masa 
impresionantă de hocheiștii canadieni, 
de marele număr al patinoarelor ofi- 
flciale, de prospera industrie a mate
rialelor și echipamentelor specifice, re

Azi și miine, in Capitală

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
DE POPICE ROMÂNIA-POLONIA [j]

Selecționatele naționale de 
juniori și junioare la popice, 
care se pregătesc pentru edi
ția inaugurală a Campionate
lor mondiale (in luna mai, 
în Iugoslavia), susțin azi și 
miine o dublă partidă amicală 
de verificare. în compania re
prezentativelor similare ale 
Poloniei. întilnirile vor avea 
loc pe arena Voința din Capi
tală. azi de la ora 15 și miine 
de la ora 8,30. Antrenorii T. 
Buzea și L Patru au selec
ționat pentru partidele de azi

DINAMO BUCUREȘTI - DYNAMO BERLIN
3-1 LA SCRIMĂ JUNIORI

întilnirea bilaterală de scri
mă juniori dintre echipele Di
namo București și Dynamo 
Berlin a luat sfirșit cu suc
cesul sportivilor gazdă, care 
au cîștigat cu scorul de 3—1.

în probele individuale, Cris
tina Mihăllâ s-a situat pe lo
cul I (14 v d.b), urmată de 
Elena Copuzean și Helen 
Wirth. în cea de sabie, pri
mul a fost Jean Medrogoniu, 
urmat de Ștefan Boroș si Ro
bert Bastar (toți de la Dinamo 
București). Primul dintre con- 

și miine pe următorii : Octa
via Ciocîrlan (Gloria Buc.), 
Georgeta Anton (Rapid Buc,), 
Mariana Borta, Marilena Bur- 
cea (Voința Buc.), Ibolya 
Mathc, Olga Psihăs (Voința 
Oradea), Maria Zsizsik (C.S.M. 
Reșița), respectiv C. Bănescu, 
M. Piștalu (Voința Buc.), C. 
Frigea (Chimpex Constanța), 
Al. Szekely (Progresul Ora
dea). M. Farkas (Elecțromureș 
Tg. Mureș), M. Sinculici (Au
rul Baia Mare) și Tr. Țelner 
(Metalul Hunedoara).

eurenții oaspeți — Erik Schnei
der — s-a clasat pe locul 8. 
La echipe, Dinamo București 
a cîștigat proba de sabie cu 
9—7, in timp ce Dynamo Ber
lin a cucerit victoria la flore
tă fete cu scorul de 9—3.

Competiția s-a desfășurat 
In cadrul amplelor acțiuni pe 
care prestigioasa unitate spor
tivă de performanță din șos. 
Ștefan cel Mare le organi
zează cu prilejul celei de-a 
35-a aniversări a înființării 
sale.

zultatele nu mai sint de mult cele 
scontate, din fel de fel de motive. U- 
nul dintre aceste motive — s-ar părea 
că și cel mai important — l-a decis pe 
un antrenor din Toronto să organi
zeze, la vară, o călătorie in Uniunea So
vietică cu scopul declarat „mergem să 
învățăm să jucăm hochei !“ în acest 
voiaj, de citeva săptâmîni. el va fi în
soțit de un grup de 20 de hocheiști ti
neri, intre 12 și 17 ani. pentru care 
părinții vor suporta cheltuielile, conside- 
rînd însă că investiția merită să fie 
făcută...

INCREDIBIL, DAR ADEVĂRAT...
Un as al parașutismului, Albert Vig- 

netti, campion al Franței, era un recu
noscut celibatar, o căsătorie nefiind, câ
tuși de puțin, în vederile sale. Dar, cum 
se spune, n-aduce anul ce aduce cea
sul, iată că o anumită întimplare l-a 
făcut să-și schimbe opinia și nu numai 
atît. ci și întreg felul de viață ! într-o 
bună zi, după ce sărise din avion, pa
rașuta sa multicoloră a fost împinsă1 de 
un vint puternic mai departe de tim
pul pe care ateriza în mod obișnuit șl 
pe care era marcat clar 0 metri, 
obiectivul oricărui „zburător".

Și iată că Albert a aterizat, cu bine, 
dar în grădina unei căsuțe, a cărei pro
prietară, o tinără și foarte drăguță 
fată, l-a primit cu o mare bucurie; 
bucurie pe care a. avut-o, mai apoi, și 
Albert Vignetti tind și-a condus... lo
godnica la ofițerul stării civile!

„Artă și sport"
La jumătatea lunii iunie va avea loc 

vernisajul unei mari expoziții „Artă și 
sport", ce va fi prezentată publicului 
din Leipzig. Vor fi expuse 844 de lu
crări de grafică, pictură și sculptură 
inspirate din lumea sportului, ale unor 
apreciați artiști plastiă din R. D. Ger
mană.
Rubrică redactată de Romeo VILARA

SCOTT HAMILTON PENTRU 
A 3-a OARA

Joi seara, la Helsinki, ame
ricanul Scott Hamilton a ciș- 
tigat pentru a treia oară con
secutiv titlul de campion 
mondial individual la patinaj 
artistic. In programul său li
ber, Hamilton (1,59 m înălți
me, 49,5 kg) a reușit șase să
rituri triple. Clasamentul pro
bei: 1. Scott Hamilton (SUA) 
2,6 p, 2. Norbert Schramm 
(R.F. Germania) 6,6 p, 3. Bri
an Orser (Canada) 7,6 p, 4. 
Aleksandr Fadeev (URSS) 9,2 
p, 5. Jean-Christophe Simond 
(Franța) 9,6 p, 6. Jozef Sabov- 
cik (Cehoslovacia) 10,4 p. Du
pă proba de creație, în clasa
mentul probei de dans conduc 
Jayne Torvill — Christopher 
Dean (Marea Britanie), deți
nătorii titlului, urmați de 
Judy Blumberg — Michael 
Seibert (SUA) și Natalia Bes- 
temianova — Andrei Bukin 
(URSS).
„CUPA MONDIALA" LA BIATÎON

Ultimul concurs de ■ biatȚon 
din cadrul Cupei Mondiale s-a 
desfășurat la Holmenkollen pe 
distanța de 10 km și a fost 
cîștigat de Frank-Peler Ro- 
etsch (R.D. Germană) in 31:27,8 
(0 p penalizare). înaintea lui 
Peter Angerer (R.F. Germa
nia) 31:49,0(0), .Johann Passler 
(Italia) 31:55,4 (0) și Dmitri 
Vasiliev (URSS) 32:00.5 (0).

Clasamentul general final al 
Cupei Mondiale la biatlon: 1. 
Peter Angerer 143 p, 2. Eirik 
Kvalfoss (Norvegia) 136 p. 3. 
Frank Ullrich (R.D. Germană) 
134 p, 4. Frank-Peter Roetsch 
128 p, 5. Odd Lirhus (Norve
gia) 126 p, 6. Algemantas 
Schalma (URSS) 122 p etc.

TAMARA McKINNEY 
SE DISTANȚEAZĂ

Cel de-al doilea slalom uriaș 
feminin de la Waterville Va
lley (New Hampshire), din 
cadrul Cupei Mondiale, a fost 
cîștigat tot de americanca Ta
mara McKinney in 2:18,72. în 
continuare: Maria Epple (R.F. 
Germania) 2:19,25, Cindy Nel
son (SUA) 2:19,74, Michaela 
Figini (Italia) 2:20,14. Anne- 
Flore Rey (Franța) și Erika 
Hess (Austria) 2:20,17 etc. în 
clasamentul general al Cupei 
Mondiale, McKinney are acum 
205 p și este urmată de Hess 
188 p, Hanni Wenzel (Liech
tenstein) 174 p, Elisabeth Kir- 
chler (Austria) 151 p, Maria 
Walliser (Austria) 121 p, Ire
ne Epple (R.F. Germania) 115 
p etc.

★
Slalomul uriaș feminin da 

la Bled din cadrul Cupei Eu
ropei a fost cîștigat de elve- 
țianca Christine von Grueni- 
gen în 2:39,11, urmată da 
Paola Marciandi (Italia) 2:40,99 
învingătoarea conduce în Cu
pa Europei cu 116 p, urmată 
de Veronika Wallinger (Aus
tria) 88 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Marele pre- 

m.u al Braziliei, a doua probă 
a C.M. de formula I, (S3 de tu
re a cite 5,031 km) a revenit 
brazilianului Nelson Piquet pe 
.Brabham" în 1.43:53,760.

BASCHET • La Belgrad, în 
meci amical, B.Z.T. Skoplje a fost 
întrecuta de reprezentativa R.P. 
Chineze: cu 100—98 (47—49). • In 
ultimul tur al grupei finale a 
competiției masculine din cadrul 
C.C.E.: Ford Cantu — T.S.K.A. 
Moscova 106—73, Billy Milano — 
Maccabi Tel Avlv 60—68, Real 
Madrid — Cibona Zagreb 99—68. 
Clasamentul final este următorul: 
1. Billy .. Milan© șl Ford Cantu 
17 p, 3. Real Madrid 16 p, 4. 
Maccabi Tei Avlv și T-S.K.A. 
Moscova 13 p, 6. Cibona Zagreb 
10 p.

CICLISM • Prima etapă a 
cursei Parls-Nisa (Gicn-Bourbon 
Lancy, 196 km) a revenit, la 
sprint, belgianului Eddy Planc- 
kaert în 4.59:54 tn fața unui 
pluton de 20 de alergători. Lide
rul cursei este belgianul Eric 
Vanderaerden cu 5.06:33, urmat 
la 3 s de irlandezul Roche.

FOTBAL • Algeria a întrecut 
Nottingham Forest cu 3—1 (1—1) 
• Sferturi de finală ale Cupei 
Olandei : Roda Kerkrade-Ajax
Amsterdam 1—3 șl In tur 0—2, 
Go Ahead Eagles Deventer — 
F.C. Haarlem 0—0 șl 0—4, F.C. 
Groningen — P.S.V. Eindhoven

2— 0 și 0—2 (Elndnoven s-e cali
ficat după loviturile de la 11 m), 
NEC Nijmegen — F.C. Wagenin- 
gen 2—1 șl 1—3 (NEC calificată 
după 11 m) « UEFA a stabilit 
orașele gazdă ale finalelor in 
cupele europene 3 Atena (25 mat. 
ora 13.15) — .Cupa campionilor 
europeni", GSteborg (11 mal, ora 
13,15) — .Cupa cupelor".

TENIS • Turneul de la Nan
cy I Willy Masur (Australia) — 
nie Nâstase 5-7, 7-6, 6-2, 
Amaya — Gunnarsson 3—6, 7—6, 
s—1, Hooper-Meller 6—4, 3—4. 
7—5. Flbak — Schopers 6-1. 6—1 
• Bruxelles: Kevin Curren l-a În
vins pe favoritul nr. 1 al tur-' 
neului, Jimmy Connors cu 0— î.
7— 5, Noah — Van Patten 0—6.
8— 4, 7—6, Krlek — Mayotte 5—7, 
6—2, 6—4, Wllander — ștefanskl 
6—1, 6—1, Gerulaltls — Bedel
3— 6, 6—1, 6—4, Lendl — Ta-
roezy 6—3, 7—5, Denton — Pfister 
6—4, 6—3 • Turneu feminin la 
Dallas : Chris Evert-Lloyd — Eva 
Pfaff 3—6, 6—3, 6-3, Wendy 
Turnbull — Yvonne Vermaak 
6-2, 6—2, Sylvia Hanika — Mar
cela Mesker 6—3, 6—2. Bettina 
Bunge — Sherry Acker 6—1, 6—2, 
Kathy Horvath — Ann Hulbert 
6—3, 6—6, Jo Durie — Claudia 
Kohde 2—6, 6—2. 6—2, Martina 
Navratilova — Ann Klyomura 
6—3, 6—1, Pam Shriver — Wendy 
White 6—2, 6—2, Hana Mandll- 
kova — Kathy Horvath 7—5, 6—3.

BRAZILIA A RENUNȚAT LA CANDIDATURA
PENTRU C.M. DE FDTBAL ’86!

După ce primise girul orga
nizării turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal 
din 1986. Columbia a anunțat 
ci renunță din motive de na
tură economică. Și atunci. Insă 
din vara anului trecut, au a- 
părut patru candidate la or
ganizarea Cupei Mondiale : 
Brazilia. Canada. Mexic și 
Statele Unite. Fiecare dintre 
acestea prezintă anumite avan
taje organizatorice, dar și o 
serie de deficiențe. Studierea 
atentă a fiecărui avantaj și 
dezavantaj de către o comisie 
specială a forului fotbalistic 
internațional trebuie șă ajute, 
în final, la cea mai bună ale
gere, care urmează a fi comu
nicată in luna mai a aces
tui an.

în aspra „bătălie" a candida
telor, sondajele de opinie în 
lumea fotbalului indicau ca 
principală favorită pe Brazilia, 
patria lui Pele, de trei ori 

campioană mondială, țară care 
a mai organizat un campionat 
mondial in 1950 și care dis
pune de rețeaua de stadioane 
și terenuri trebuincioase pen
tru un asemenea turneu (cu 
24 de echipe), țară în care fot
balul se bucură de o populari
tate egală sambei și cafelei. 
Dar lată, o adevărată lovitură 
de teatru s-a produs joi seara, 
tn momentul In care, la Bra- 
«ilia, purtătorul de cuvînt al 
prezidenției republicii, Carlos 
Atila, a anunțat că, în urma 
anei reuniuni la care a asistat 
ri președintele țării, generalul 
Figueiredo, guvernul s-a pro- 
aunțat împotriva organizării 
de către Brazilia a „Cupei 
Mondiale" din cauza crizei e- 
conomice pe care o traver
sează țara ! După cum trans
mite Agenția France Presse, 
un comunicat special urmează 
a fi dat publicității zilele a- 
cestea.

Coincidență sau n«, iată eă 

tot joi, guvernul mexican a 
anunțai, in mod oficial, pre
zentarea propunerii de organi
zare • „Cupei Mondiale** 
din 1986... Propuneri asemănă
toare au mai formulat și ofi
cialitățile canadiene și ameri
cane.

tn luptă au mai rămas deci 
trei țări, dintre care FJ.F.A. 
va alege una, la 20 mai, în 
reuniunea de la Stockholm, 
Care va fi aceasta ?

P.S. în urma hotărîrii Brazi
liei de a renunța la candida
tura pentru organizarea C.M. 
36, Gene Edwards, președintele 
Federației de fotbal din S.U.A., 
a declarat : „Deplîng sincer 
decizia guvernului brazilian. 
Brazilia este leagănul fotbalu
lui frumos și este realmente 
regretabil că această mare 
țară nu mal candidează la or
ganizarea celei mai mari com
petiții sportive a lumii".
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