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Astăzi și miine, etapa a 20-a a Diviziei „A“ de fotbal

CRAIOVA, DIN NOU ÎN CENTRUL ATENȚIEI
• „Poli" Timișoara In fața „ofensivei* Mateianu • Cu Jiul, doar un „galop de sănătate" pentru 
„minjii” Stelei ? • Vecinele de fotolii, deloc comode, se inb’lnesc la poalele Tîmpei • GS.
Tirgoviște și „hopul* bihorean • M orara și „Tunarul* din Tg. Mureș (Bâlăni) • Derbyul Mol

dovei sub arbitrajul lui Rainea (alt moldovean...) • Ce variantă vor alege Dobrin ei co. pentru 
Hunedoara ? • „Specialista in puncte In deplasare* vine pe malul mării • Semifinaliștii Cupei 
U.E.FA. reapar în fața publicului propriu șl a unul partener redutabil (Sportul studențesc)

Turneul internațional de Doi „Centura fie aur*

„URMAȘII1 LUI ALFREDO LEMUS
DIN NOU LA BUCUREȘTI

CLASAMENTUL
t. DINAMO 19 9 IO 0 38- M 28
2. Sportul stud. 19 11 5 3 30-10 27
a. F.G ArgM 19 10 4 5 31-21 24
4. Univ. Craiova 18 10 3 3 33-13 23
S. Corvtnul 19 t 7 4 28-13 23
4. Steaua 19 8 5 6 29-25 21

9. 19 7 4 6 19-26 20
8. F.G OU 19 8 3 8 25-19 W

9. F.C. Bihor 19 8 3 8 M-38 19
to. S.G Bacdu 19 8 3 8 25-20 19
M. PoHt fafl 19 5 8 6 19-21 W
ia. GS. Tîrgov șbe 19 5 7 7 20-22 17
1J. A.S.A. Tg.. M 19 5 6 5 16-24 116
w. Petrolul 19 7 2 10 22-36 16
K. Chimia Rm. V. 19 6 3 10 17-27 15
u. F.GM. Brașov 19 7 1 11 22-33 10
17. „PoW Twn. 19 S 2 ta 21-s ia
ie. F.G Comtcmța 1« 2 4 12 16-» t

Craiova 1

In semifinalele Cupei UJE.F.Ă.,

UNIVERSITATEA CRAIOVA va Intllni pe BENFICA

returul, la 20 aprilie, la Craiova
Citiți in pag. 4—5 prezentarea adversarilor studenților 
craioveni, iar in pag. a S-a, programul complet al semi

finalelor cupelor europene la fotbaL

„NAȚIONALA" SA DEVINĂ 0 SUMA DE VALORI 
UNITE ÎNTR-0 ADEVĂRATĂ FAMILIE!

— Mircea Tutovan, au trecut 
cițiva ani de cînd n-al mai 
ieșit la rampă. Mă refer, desi
gur, Ia rampa 
volei.

„naționalei* de 
fiindcă aici, in Inima

Voleibalistul 
Mircea Tutovan

revine la rampă

Sălajului, văd eă ești de doi 
ani, de cind ai venit in Șlm- 
leu, un favorit al publicului—

— Stat oameni minunați să- 
lăjeniL Mă simt foarte bine 
intre ei, ta vatra „ulcosilvanl- 
lului" al atit de cunoscutului 
gastroenterolog dr. Ioan Puș
caș, fost voleibalist și cel mai 
pasionat dintre pasionații ncee- 
tui sport. La rampa naționalei 
n-am mai apărut nu numai 
din vina mea.

— Poate și pentru faptul eă, 
uneori, in pregătirea dinaintea

ATLETELE NOASTRE LA C.M. DE CROS
Duminică la amiază, pe un tra 

seu' amenajat la Riverside Park 
Bowl din orășelul Gateshead 
(Angiia) — lingă Newcastle —, 
au loc întrecerile celei de-a 11-a 
ediții a campionatelor mondiale 
de cros. In programul campio
natelor figurează trei curse : se
niori (12 547 m), senioare (4 403
m) șl juniori (8 475 m). Atletis
mul românesc va fi reprezentat 
la această edille de o echipă fe
minină alcătuită din Fița Lovln 
(recentă cîștigătoare a Crosului 
Balcanic, la Ankara, șt vicecam-
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competițiilor nu convingeai

— Poate. In 1977, de pildă, 
ta ajunul „europenelor", am 
fost retrogradat din echipa „A" 
a României ta echipa „B*. Pe 
acest motiv. Abia ta ultima 
clipă, cu greu, am fost repro- 
movat...

— Pentru ea in Finlanda să

ploană 
Roma, 
de Marldca____________ _____
dentată), Doina Melinte, Marla 
Radu, Sica Wect și Adriana Mua- 
taț*. In clasamentul pe echipe 
contează primele 4 clasate din 
flecare formație. In afară de 
Fița Lovin toate celelalte atlete 
slnt debutante la Crosul Mon
dial. Alergătoarele noastre, În
soțite de antrenorul Nlcolae Mă- 
rășeseu, au părăsit Bucureștiul 
vineri dimineața, cu destinația 
Newcastle.

mondială anul trecut, la 
unde titlul a fost cucerit 

Puică, acum aed-
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PETROLUL PLOIEȘTI 
JIUL PETROȘANI $

CHIMIA RM. V1LCEA
F.G BIHOR
AXA. TG. MUREȘ

POLITEHNICA IAȘI
F.G ARGEȘ
F.G OLT &

MERGE HANDBALUL NOSTRU 
PE DRUMUL SPRE PODIUMUL 

OLIMPIC DE LA EOS ANGELES?
La dezbaterea organizată de 

ziarul nostru pe tema pregăti
rii reprezenativei masculine de 
handbal a României pentru 
turneul final al Jocurilor O- 
limpice de la Los Angeles, 

cei mai 
Europa, 

publicu-

fii socotit unul dintre 
buni voleibaliști din 
să-ți atragi simpatia _ 
Iul din Helsinki și să contri
bui te foarte mare măsură, a- 
lăturl de Oros, Dumănoiu și 
Pop, la medaliile cucerite de

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pao a 1-a)

RUTIERII LA DRUM, PE TRASEELE SEZONULUI '83

bogat pro- 
interne și

interna țio-

Odată cu venirea primăverii, 
cicliștii pornesc la drum pen
tru a străbate un 
gram de întreceri 
internaționale.

Prima Întrecere 
nală a anului debutează mîi- 
ne la Constanța. Este vorba de 
tradiționala competiție „Cupa 
F.R, Ciclism", la startul căreia 
se aliniază un numeros pluton

Doar două zile 
ne mal despart de 
primul gong al 
Turneului interna
țional de box „Cen
tura de aur", care 
se va da luni la 
Palatul sporturilor 
și culturii. Printre 
cel care așteaptă 
cu emoții Întrece
rile se află și an
trenorul emerit Ion 
Popa, omul căruia 
11 va reveni sarci
na să stabilească 
echipa noastră re
prezentativă pentru 
apropiatele cam
pionate europene. 
„Comportarea in 
ring — ne-a decla
rat reputatul teh
nician — va fi sin
gurul criteriu de 
selecție pentru „eu
ropene". Nu mai 
avem titulari „de 
drept*. întrecerile 
din cadrul „Centu
rii de aur* vor fi 
pentru noi ulti
ma repetiție. Ne-am 
pregătit conștiincios și sper eă 
oaspeții noștri vor primi o re
plică pe măsura valoroaselor lor 
cărți de vizită*.

Se spune Insă că boxerii 
români vor avea șl de această 
dată adversari valoroși. Prin
tre aceștia se numără, fără 
îndoială, pugillștii din Vene
zuela (vă mal aminti tL de
sigur, de Alfredo Lemus 51 co
legii săi), care și-au anunțat 
participarea cu U sportivi ; 
Marcelino Bolivar, Jesus Pol, 
Alfonso Rendon, Manuel VB- 
kes, Felix Benitez, Omar Ca

competiție în care — așa cum 
s-a subliniat și recent in ple
nara Comitetului federal — 
„tricolorii" țintesc medalia de 
aur, și-au exprimat opiniile 
Cornel Oțelea, maestru eme
rit al sportului și antrenor e- 
merit, Oprea Vlase, antrenor 
emerit, și Ghiță Licu, maes
tru emerit al sportului.

Din cele relatate, pe care le 
socotim un ajutor substanțial 
dat echipei naționale și antre
norilor ei am reținut cîteva 
idei principale.

Prima dintre ele este obli
gativitatea acceptării cn toată 
convingerea, de către sportivi, 
a necesității efortului 
in pregătire. Se 
mai multă vreme, 
aproape colectivă, 
ideii amplificării 
de pregătire, îndeosebi a ace
lora privind creșterea forței și 
robustețe fizice, de chiul ta 
timpul lecțiilor de antrena-

sporii 
constată, de 
ca o opinie 
respingerea 
mijloacelor

de rutieri români, precum 
alergători de peste hotare 
(R. D. Germană. R.F. Germa
nia și Cehoslovacia). Cursa 
prevede 8 etape (20—27 mar
tie).
• „Cupa F.R. Ciclism" re

prezintă un mijloc de pregă
tire și selecție pentru 
lotului national. Intre 
care antrenorul emerit

membrii 
cei pe 
Nicolac

Campionul francez AU Ben Maghenia 
(dreapta), ciftigător al „Centurii de aur", 
revine la București cu gîndul la o noua 
performanță. Iată-l la trecuta ediție, in par
tida victorioasă In fața timișoreanului 

Volnescu.
tari, Jose Guzman, Ramon GO, 
Jose Magallanes, Crisanto Es
pana, Jose Luis Stevens și 
Francisco Chorio. Se impune 
prin palmarea „musca" Jesus 
Pol, învingător anul trecut te 
puternicul Turneu internațio
nal „TJS.C. Berlin", sportiv 
considerat de agenția „Prensa 
Latina* drept cei mal bun bo
xer sud-a meri can al anului.

Oaspeții din Turcia vin la

Petre HENȚ

(Continuare in pap. a 8-a)

Astăzi, concluzii 
ale dezbaterii 

organizate 
de redacția noastră

ment, de executare fără con
vingere a unor părți a antre
namentului. Toate acestea pro
vin și din faptul că, la clu
buri, antrenorii acceptă un 

rabat 
su- 

este 
a ob- 
numai 

muncă.

Or.pe sportivi, 
handbalul nostru 
succesele sale 
muncă, multă 
mai multă și de mai bu-

această
lotul

putea ajunge la 
succesele înainta-

astfel de climat, fac 
pregătirii pentru a nu-i 
păra 
știut, 
ținut 
prin 
mult 
nă calitate decît a tuturor ad
versarilor pe care i-a întilnit 
in drumul său spre podium, 
prin disciplină fermă. Numai 
înțelegind această realitate, 
handabliștii din lotul repre
zentativ vor 
nivelul și la 
șilor lor.

Mobilizarea
tru eforturi maximale, conști
ente, este o datorie a antre
norilor. Atît a celor de la lot. 
cit și a celor de la cluburi. 
In primul rînd, prin exigență 
sporită, continuă, șl, 
prin exemplul personal

sportivilor pen-

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. a 6-a)

Voicu îi pregătește pentru 
cursele internaționale ale sezo
nului se află Mircea Romașca- 
nu, Constantin Căruțașu, Ionel 
Gancea, Traian Sârbu, Costică 
Paraschiv, Cornel Nicolae, Ga
briel Florea, Valentin Constan- 
tinescu, Vasile Mitrache, Nico-

(Conttnuure in pap a 7-a)



File de istorie sportivă

0 ȘCOALA ÎNTREAGA PE..
5

Fără nici o exagerare, o 
școala întreagă pe biciclete, d- 
teva sute de copii ! O veți în- 
îi’.ni ir.tr-o comună din jude
țul Bihor, la Suplacu de Bar- 
eău. Din inițiativa organizației 
dt pionieri și cu concursul unui 
oin de ispravă, cum este pro
fesorul Octavian Tripon, un 
pasionat al cicloturismului, co
piii din această frumoasă așe
zare bihoreana și-tu consacrat 
b parte din timpul lor liber 
unui sport tehnico-aplicativ larg 
accesibil și practicat la nivel 
de masă.

înfr-adevăr, elevii de la școa- 
la generală din Suplacu de 
Bnreăn folosesc în toate îm- 
prejuiările, în deplasările lor, 
bicicleta, Iar la sfîrșit de săp- 
tăminâ. după un program strict, 
fixat de organizația lor de pio
nieri, efectuează excursii in 
împrejurimile Comunei și chiar 
mai departe. în cuprinsul ju
dețului, la Marghita, la Pădurea 
Neagră sau in orașul de reșe
dință, Oradea.

Constituții intr-un cerc care 
poarta denumirea „Orizont", 
micii - cicloturiști bihoreni au

DOI OAMENI Al VĂZDUHULUI- 
PE PÂMÎNT, ACASĂ...

Doi oameni, doi tineri cu 
biografii emoționante pentru 
reporter, tineri, chiar dacă în 
tuiba vieții au adunat ceva 
peste 30 de an. Doi sportiv 
pentru care arena de „lucru* 
este văzduhul, ademenitor, fas
cinant și încă enigmatic. Este 
vorba de soții Florica Vță. 
maestră a sportului, instruc
toare de parașutism și Gbeor- 
ghe Uță, maestru al sportului, 
instructor de zbor cu motor, 
amindoi în aeroclubul de la 
Clinceni, care poartă numele 
l.n Aurel Vlaicu. I-am vizitat, 
tecent. Nu pe aerodrom, acolo 
unde vintul și frigul, ploaia ș- 
soarele le biciuiesc fețele și ei 
simt parcă o satisfacție în as
ta — satisfacția de a-și face 
cu exemplară pasiune datoria. 
I-am vizitat acasă, în cartie
rul-oraș Pantelimon.

De cum intri, privirile îți 
sîut atrase spre un perete pe 
care, =us, este fixată o elice de 
avion sportiv în mărime natu
rală, iar sub ea două impresio
nante vitrine : expoziția trofe
elor cîștigate de-a lungul ani
lor de soții Uță. Cită modestie 
la acești oameni ai aerodro
mului, pentru care fiecare mi
siune este o încercare, un 
examen, o probă de conștiin
ciozitate riguroasă și — de ce 
să n-o spunem — de curaj. 
„Am expus și noi cile ceva — 
ne spunea Florica — să vadă 
copiii (Mugurel, 11 ani, judoka 
la Dinamo și Cornel, la grădi
niță, deocamdată crosist) că am 
muncit, că ne-am făcut dato
ria cil am putut. Să vadă și 
să ne urmeze..."

Se cuvine a fi spuse eîteva 
cuvinte despre „cît au putut" 
soții Uță, așa cum se poate 
desprinde de pe diplome, cupe, 
medalii — zeci și zeci, aduna
te in cele două vitrine- Toate 
aceste documente au un nu
mitor comun: slujirea cu dărui
re a culorilor aeroclubului. Flori
ca a venit la „Aurel Vlaicu" îr. 
calitate de instructoare, după 
ce a executat 1300 de lansări 
ca sportivă și s-a impus In 
această disciplină ca o mare 
specialistă in proba de acro
bație, cîștigînd nu mal puțin de 
19 titluri de campioană repu
blicană, un titlu de campioană

EXAMEN DE
O.N.T. „CARPAȚI* BRAȘOV 

organizează tn perioada 21—25 
martie, In Poiana Brașov, la 
Hotelul Sporturilor, examenul 
practic de atestare ghid-monitor-schi alpin.

Condiții de înscriere : sțu- 

însă la activ și trasee cu mult 
rnai îndepărtate și mai preten
țioase. de cite 7 —10 zile : după 
un tur al județului, cu o etapă 
inedită, de ascensiune la Stîna 
de Vale (1 102 m) a urmat un 
microlur al țării, cu obiectiv 
principal „Transfăgărășanul", 
pe rula Sibiu — Cirțișoara — 
Bîlea cascadă — Bilea lac — 
Curtea de Argeș — Rîmnicu 
Vilcea — Tg. Jiu — Drobeta 
Tr. Severin — Băile Hereulane. 
O expediție a pionierilor din 
Suplacu de Barcău a fost pre
zentă, de asemenea, la Forumul 
Național al Organizației pio
nierilor, anul trecut, în vară, la 
Timișoara.

Proiecte pentru acest an 7 Ni 
le aduce la cunoștință chiar 
prof. Tripon, cum am subliniat, 
„sufletul" activității cicloturis
tice a copiilor din sus-amintita 
comună : „Proiectele nostre — 
de țapi o emanație a pionie
rilor — sînt multe ți intere
sante și în 1983. In vacanța de 
primăvară, de pildă, vom urca 
din nou la Stina ile Vale pen
tru eîteva zile, într-o tură de— 
repetiție pentru vacanța mare.

balcanică (în grup) și un re
cord mondial egalat (in grup). 
Gheorghe Uță a provenit din 
meseria de tehnician auto, 
muncind cu o rară ambiție — 
seara la liceu. noaptea în 
schimb, ziua pe aerodrom. A 
ajuns instructor de zbor și 
campion balcanic la aterîza-ea 
la punct fix. Două biografii la
conice. cit ne permite spațiul 
la cate am adăuga ți două i 
cnfcs.un:. Flo.-iea Uță : -Anul , 
trecui, in august, am realizat i 
cea de a 2400-a lansare eu pa- I 
rașuta. știti ce înseamnă asta? | 
tMO de șocuri formidabile, la I 
deschiderea parașutei șl la a- , 
terizare. Tin mult la prestigiul 
aeroclubului „Aurel Vlaicu". în 
1972, ea să vă dau un exemplu, 
după numai două luni după 
ce am născut m-am prezentat la 
republicane in numele aeroclu
bului și am eiștigat locul I in 
proba de acrobație". Ce am 
mai putea adăuga despre 
această femeie mărunțică și 
ageră ca argintul viu 7 Gbeor- 
gbe Uță ne spunea : „Am un 
titlu de campion balcanic la 
aterizare la punct fix, dar ma
rea mea satisfacție sînt zboru
rile de fiecare zi, eficienta lor. 
prilejul de a participa la edu
carea patriotică și pregătirea 
sportivă a tineretului. Mai bine 
spus, fiecare succes al aeroclu
bului în care activez".

Viorel TONCEANU

ANUNȚ
Universitatea cultural-știin- 

țifică București, In colabora
re cu Centru] de cercetări al 
C.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pentru educație . fizică 
și sport anunță organizarea 
u-nei mese rotunde cu tema:

„Handbalul bucureștean și 
perspectivele lui pentru J.O. 
1984".

Masa rotundă, condusă de 
oonf. dr. Nicu Alexe, la care 
vor participa cercetătorul me
tod O'log prof. M. Cojocaru, 
antrenorii emerițl N. Nedef și 
C. Oțetea și maeștrii «meriți 
al sportului Gh. Ucu și R. 
Voina, se va desfășura luni 
21 mart’e 1533, orele 12,30, în 
sala Dalles.

ATESTARE
dil medii și cunoașterea a 
1—2 limbi de circulație inter
națională. to special limba 
engleză.

Informații suplimentare la 
telefon 42840/153. Filiala de 
Turism Internațional Brașov.

BICICLETE I
Atunci intenționăm să realizăm 
un tur al Maramureșului, pre
cum și un circuit dobrogean 
euprinzînd și Delta Dunării, în
că necunoscută de copiii din 
comuna noastră".

Prof. Tripon ne-a prezentat 
și colaboratorii săi cei mai a_- 
oropiați, pe elveii Remus Guță, 
Adrian Fonici, Daniel Haiaș, 
Zoltan Bozguță, Vasil e Busu- 

vioc și Cristian Ciadovan. „Sînt 
cei care se îngrijesc de întoc
mirea traseelor, de alcătuirea 
expedițiilor. Ei țin totodată 
jurnalele de călătorie, fac foto
grafii, completează albumele cu 
imagini din expedițiile efectu
ate". Exemplul de pasiune pen- 
tiu cicloturism al acestor elevi 
a găsit ecou și in școli din 
așezări învecinate, din Valea 
Cerului și Vilcele, din Borum- 
laca și Foglaș, din Dolea și 
Leșmir, unde există condiții să 
ia ființă alte cercuri de ciclo
turism.

Și o ultimă subliniere, deo
sebit de interesantă prin inedi
tul ei ; cicloturismul se în
scrie curent in programul Uni
versității populare care func
ționează în cadrul Căminului 
cultural din Suplacu de Barcău. 
De două ori pe lună — joia — 
iubitorii acestui sport tehnico- 
aplicativ, copii, tineri, dar și 
oameni maturi, muncitori la 
exploatarea minieră din locali
tate, țărani cooperatori sînt 
prezenți la cursuri speciale în ca
drul secțiunii intitulată „Româ
nia pitorească și cicloturismul". 
Directorul cursului ? Cine ar 
putea fi altul decît prof- Tri
pon.

Tot ce s-a realizat la Supla
cu de Barcău in materie de 
ciclotunsm de masă constituie 
un exemplu unic In țară și o 
replică peste ani la inițiativa 
altui inimos pasionat al aces
tui sport tehnico-aplicativ, larg 
accesibil tuturor virstelor, pro
ferară! A caria Feber din Mic- 
fslăul Ccvasnei. C replică pe 
care am dori sa o_ intilnîm în 
tot mai multe așezări ale pa

li Se du STAMA

Mkh ratisastwi gâîâțai 
CĂLĂTORI 

SPRE... STELE
Ce ianiasucâ aventuri! Să 

„călătorești" prin eter, peste aae- 
ridjanele și pAminuâtx
spre ste-e ! Des^ur. an eu pa

sul, nici cu o na .4 cosmici, dar 
totuși, o cA^torie. Cu voces. or-, 
cu ti-ta-urile alfabetului Morse, 
schun bind mesaje de prietenie cu 
aiți copii ca tine. Acești Mut 
radioamatorii cercului de ia Casa 
pionierilor și șoimilor patriei dm 
Galați ! îi urmăream adunați 
ciorchine, cu privirile luminate 
de o imensă satisfacție, ta jurul 
mesei pe care era așezstâ mira
culoasă aparatură care cocsu- 
tuie stația YO4KCN. TI-ta. t- 
tal. . . In cursul unui singur ar., 
crupă cum aveam să aflăm. au 
„lucrat* — cum spun ei legă
turilor bilaterale pe calea unde
lor — peste 2 000 de posturi, de 
pe toate cor.tiner.tele. au făcut 
legături cu 46 de noi țâri. cu 
stații din U.R.S.S., Japonia. In
sulele Canare, S.UA.., T&ra de 
Foc.
Indicativul YO4KCN — adică 

en, micii radioamatori gălățeni 
— este familiar tuturor stațiilor 
din țară, pentru că poate fi as
cultat mereu în tot felul de oom- 
petițr. Anul trecut, de pildă, gâ- 
lățenii s-au situat pe locul 5 
in „Cupa Cibinium*, locul 6 în 
„Cupa Teleormanului*, din atâția 
șl atâția participant. Și în com
petițiile de radio tele grafie- sală 
sportivii cu cravate pionierești 
din Galați șl-au dovedit iscu
sința : locurile 1 la băieți și fete 
la concursul republican desti
nat copiilor, prin Lăcrămioara 
Blaga și Alexandru Stănescu, Jo
cul 2 prin Manuel Radu șl Jocul 
3 prin Silvia Costache. La aces
tea se vor adăuga, cu siguran
ță, alte succese, pentru că se 
lucrează la realizarea unor an
tene perfecționate, se fac in
tense antrenamente la radioge- 
niometrie operativă, la radiote- 
legnafie și, firește, continuă ex- 
ped’țiile pe calea undelor ta lu
mea largă. Iar cercul iubitori
lor radiotehnicil de aici crește 
mereu. ..

Dumitru MOBARU-SLIVNA

UNDE E BUSTUL 
LUI MOCEANU?

Gheorghe Moceanu este 
unul din numele cele mai 
importante în istoria spor
tului românesc. El este pri
mul profesor român de e- 
ducatie fizică in adevăratul 
inteles al cuvintului și pă
rintele necontestat al gim
nasticii românești. Conside
rat a fi fost o mare per
sonalitate a vieții publice. 
Mooeanu s-a regăsit în 
scrierile marilor cărturari 
români. Nicolae Iorga l-a 
pomenit elogios în volumul 
„Oameni care au fost", nu
velistul I. A. Bassarabescu 
l-a evocat ca profesor la 
liceul Sf. Sava. Articolul 
din serialul său „Galeria 
dascălilor mei", Gala Galac- 
tion il începe astfel : „A 
auzit despre el toată su
flarea românească" și—1 ca
racterizează pe Moceanu 
cum urmează : „era mîndria 
agilității românești", „să
dind in noi doruri atletice", 
încă in 1909, poetul Alexan
dru Macedonski, în ziarul 
„Biruința", spunea : „Mo
ceanu a fost cel dinții care 
a dat elasticitate si mai 
mult joc mușchilor nației 
leneviți, plămînilor noștri 
bolnavi", încheind textul cu 
o pledoarie pentru un bust 
dedicat lui Moceanu. Nu mai 
puțin poetic îl descrie Cella 
Delavrancea într-o bucată 
beletristică : „Cu el au în
vățat fetitele să ’calce ușor, 
să asculte cu laba picioru
lui de suflarea pămintului".

Deschizător de drum ta e- 
ducatia fizică, autor al pri
melor studii, programe si 
*rLan’ îale de gimnastică în
temeiate științific, militant 
pentru introducerea gim
nasticii ta scoală si arma
tă. susținător al concursuri
lor de oină, propagator al 
dansurilor naționale peste

CC RIN BIANV. bucureșt: 
După calificarea Universității 
C“. ....'a Ic tftr. finalele „Cupei

Toți cei ee ne dădeau mereu
Povețe,

MAR3i STOICA. BRAȘOV. Ftc- 
rto avea M ani cte.d
a devenit pesrc-a prima oară 
eamțrxm te țab al Bontătii-eL Dv 
aveți acuș U aci. Dea. ne r 
tepî p/ertoc I Oricum. șahul 
vi oferi >vjk te“afi |“ p vl 

• afâssesc praeclațl eu ace
eași pexiuneL enar dacă n-o a* 
puteți rea^za C dv lepreva )d 
K.orto Giteor^to. 

ECONOMII ÎN BUGETUL DV. OPTÎND 
PENTRU PETRECEREA ÎN EXTRASEZON 
A VACANTELOR SAU CUREI BALNEARE

Marte, Iunie.
STAȚTLKEA țațe, 

*Xl£U5t- 
•ept.

ECONOMIE NR. ZILI

Căciulata, bate! L863 lei lei 536 lei 18
Ef. Nord, hotel 1.807 lei 2.627 lei 1.020 lei 18
Mangalia, hotel UC7 le 2.627 lei 1.020 lei 18
Felix, botei 1.TT7 lei 2.616 lei 869 lei ' 18
Sovata. hotel L814 tei 2.6W lei 832 lei 18
Hereulane, hotel 11T tei 2.6^6 lei 832 lei 18
Covasna, hotel 11O tei L940 lei 798 lei 20
Buzlaș. botei U21 Ie! 1646 lei 525 lei 20
Tușnad 1118 lei 2.667 lei 651 lei X
Vatra Dornei, hotel 1148 lei 2 687 Iei 525 lei 20

Odihnă
Poiana Bv_ hotel 1.197 lei 1.701 lei 504 lei 12
Sinaia, botei 1R04 lei 1.638 lei 554 lei 12
Predeal, hotel 1.159 Iei 1.618 lei 459 Iei 12

hotare. Gheorghe Moceanu 
cumulează o variată activi
tate pentru care binemerită 
de la patrie.

. Am găsit cu cale să re
amintim aceste eîteva lu
cruri despre GHEORGHE 
MOCEANU (1838—1909) in 
preajma unei noi ediții a 
campionatelor internaționale 
de gimnastică ale României 
care, într-o vreme, purtau 
numele său, si pe care or
ganizatorii. din motive ne
cunoscute. au început să-l 
uite (pe afișe, în programe, 
în publicitate), un lapsus 
nescuzabil în raport cu da
toriile noastre fată de marii 
înaintași. Mult mai firesc ar 
fi. în asemenea ocazii, să ne 
amintim că gimnastica ro
mânească are la ora aceasta 
doi poli istorici : Gheorghe 
Moceanu și Nadia Comaneci, 
interconditionati si deci in
separabili.

Si pentru că veni vorba : 
BUSTUL CERUT DE MA
CEDONSKI A FOST REA
LIZAT. Dar încă din 1930. 
Gala Galaction se plingea de 
dispariția acelui „cap de 
bronz" al Iui Moceanu. pe 
care-1 vedea „pe cheiul 
Dîmboviței, pe lingă sediul 
Societății de tir și gimnas
tică, la colțul clădirii" (deci 
prin preajma actualului se
diu al Teatrului de Opere
tă). Poate cu ajutorul lui 
Petre Mihai Băcanu, al ru
bricii „Fapt divers" pe care 
o tine la televiziune, s-ar 
putea afla si bustul lui Mo
ceanu. pentru a fi așezat 
acolo unde ii sade bine : în 
mijlocul activității sportive 
sau poate chiar la sediul In
stitutului pentru educație 
Gzicâ si sno-* din Bucu
rești.

Victor BÂNCIULESCU

MARIUS ANGHELESCU, PI
TEȘTI. Rummenigge nu era sus
pendat ta momentul disputării 
semifinalei cu Franța, din ca
drul campionatului mondial 1932, 
absența lui din teren datorfndu-se 
unei ușoare accidentări. El putea 
fl foj06it ta formație din primul 
minut și nu abia ta prelungiri 
cum credeți dv, considertod că 
prelungirile sint... ta afara me- 
riukn respectiv Teoria dv este 
personală sau ați auzit-o pe 
undeva ?

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. O 
reflecție suplimentară pe margi
nea comportării sporti’dlor noș- 
sl, la Universiada de iarnă de 
la Sofia:
Culețtad frumoase roade, 
Nn a fost deloc exclus. 
Ca la minus 10 grade. 
Să realizați un... „plus* 1

INVITAȚIE LA DURĂU
Stațiunea Durău se află p-e versantul de nord- 

vest al Ceahlăului. Hotelurile șl vilele de aici, 
desfășurate intr-o poiană Însorită,, odihnitoare, 
ca .într-un amfiteatru, dispun de un confort la 
nivelul cerințelor actuale ale turismului montan.
Apreciat loc de odihnă și recreare, Du răul râ- 

m-re în principal baza drumețiilor pe Ceahlău 

sau a excursiilor la monumentele istorice: 
Agapia, Văr atee, Neamț etc.

Agrement: sală de jocuri mecanice, de biliard, 
popicârie electronică, discotecă, saună, aparate 
de gimnastică, terenuri de sport.

Informații și înscrieri la filialele de turism 
ale I.T.H.R. București din Bd. Republicii nr. 68; 
Calea Moșilor, bloc 55 bis; str. Mendeleev nr. 
14; Calea Griviței nr. 138; Bd. N. Bâlcescu 
nr. 35; Bd. 1348 nr. 4; str. Pictor Tonitza nr. 
13; Str. Luterană nr. 4.

452 lei — 8 zile la vile tn stațiunile: Predeal, Sinaia, Tușnad. 
444 lei — 8 zile la vile ta stațiunile: Bușteni, Breaza, Lacu 
Roșu, Borșa, Borsec.
1.323 lei — 18 zile ta vile ta stațiunile : Vatra Dornei, 
Govora, Hereulane, Olănești, Călimănești, Căciulata.
Informații șl Înscrieri la Agențiile de turism ale I.T.H.R. 
București din : Str. Tonltza nr. 13 (telefon 14.95.94), Btr. 
Mendeleev nr. 14 (telefon 59.37.60), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 
14.98.81), Bd. Republicii nr. 39 (telefon 14.03.00), Calea Mo
șilor — Bloc 55 (telefon 11.08.48), Calea Griviței nr. 139, 
Str. Luterană nr. 4 (telefon 14.21.77'29’^7).

S.UA


HMHM ItA IRUMPE TOT MAI IMPETUOS IN ÎNTRECERILE 
MARII COMPETIȚII SPORTIVE NAJIONAlf „DACIADA“
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jț, ntre factorii învestiți de partid cu atribuții 
Iîn domeniul sportului, Uniunea Tineretu

lui Comunist desfășoară, în colaborare 
cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, o bogată ți prestigioasă activitate, pe 
toate planurile. Organizația revoluționară a mi
lioanelor de tineri din patria noastră s-a afirmat 
viguros atît în sportul de masă, cit ți în cel de 
performanță. In școli, la sate, ca și în între
prinderi ți instituții, in strînsă conlucrare cu 
asociațiile sportive și cu sindicatele, organiza
țiile U.T.C. mobilizează tineretul la ample și 
multiple întreceri sportive de masă din bogatul 
calendar al marii competiții sportive naționale 
„Daciada", la drumeții și excursii, ca și la ma
nifestări sportive proprii, dotate cu „Cupa 
U.T.C.", unele cu finale pe țară. Tineretul parti
cipă, de asemenea, la susținute și entuziaste 
acțiuni de muncă patriotică pentru amenajarea 
și înfrumusețarea terenurilor și bazelor sportive 
simple, dar îl întîînim și pe șantierele marilor 
și modernelor obiective care îmbogățesc pa
trimoniul mișcării sportive.

Dotarea cu echipament ți materiale, princi
pale beneficiare fiind sporturile tehnico-aplica- 
tive, organizarea unor ample acțiuni de selecție 
ia unele ramuri importante, pregătirea în 
bere de vacanță a unor 
sportul de performanță 
reușitele organizației ele 
tră.

în pagina de față vă 
pecie semnificative.

_ ta-
tineri talentați pentru 
ș.a. se înscriu între 
tineret din țara noas-

prezentăm cîteva as-
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Dintre ie copii ți tineri care participi eu regularitate la crosurile de masă trebuie găsiți
Uiitori performeri la această probă. Foto : Nicolae TOKACEK — coresp.

S. T. A.-INIȚIALELE
Că «porturile tehnico-aphca- 

tive se bucură de o tot mai 
largă popularitate in rindu- 
rile copiilor și tineretului nu 
mal miră pe nimeni, ținind 
seama de marile progrese ale 
științei contemporane pe toate 
planurile. Ceea ce am vrea să 
notăm în rindurile de față se 

de- 
sar- 
do- 
din 

clubu-

referă, insă, la eforturile 
puse de către organele cu 
cini și atribuții in acest 
meniu. pentru a face 
cercurile, asociațiile s> 
rile profilate pe aceste disci
pline adevărate școli ale edu
cației patriotice și de pregăti
re multilaterală a tinere tui ui 
pentru muncă si viată. peti

0 IDEE CURAJOASA, CARE SE Cl VINE FIN XI17 XT X
lele pe ța- 

sportl- 
Ai de- 
masă 

p-omo- 
ales la 
ur mea- 
finalele 
și biat- 
u tec iști.

Da. în fer-adevăr, f! 
ră ale marii competiții 

' ve naționale „Daciăda* ne- 
monstrat că sportul de 
poate contribui firesc la 
varea performanței, niai 
viratele mici. în cele ce 
ză ne vom referi la 
etapei de iarnă la sanie 
Ion, pentru pionieri și 
la a căro«r desfășurar.e anV fost 
martori la Vatra Dome:.

Comisia de organizare a aces- 
• tor finale, in care „vjoara intii* a 

fost secția de resort a C. mi- 
tetului Central al- Uniunii Tine
retului Comunist, a făcut o trea
bă foarte bună. Dacă prin 
ga-nizare înțelegem, de i 
asigurarea unei cazări 
punzătoare, e. unei mese 
vate efortului cerut de li
la caz și a condițiilor tehn ce — 
toate fără reproș la Vatra Dor- 
nei, grație și corpului de spe
cialiști prezentat de organul sp >r- 
tiv județean Suceava — in acest 
ca^ yom su-blkiia cu totul alt
ceva. Este vorba de dec iz o cu
rajoasă luată de tovarășii de 
la U.T.C., ca întrecerile de s - 
nie să se dispute pe pirtia În
ghețată, oficială, care, ridică se
rioase probleme și unor sportivi 
cu experiență. Ce ce spunem 
asta ? Pentru că, fiind un 
curs .__ _ ___ J___________
întreaga țară, normal (un 
de a gin di) ar fi fost să 
meargă în Poiana Brașov, pe un 

\ derdeluș ceva mai lung și mai 
abrupt, cum s-a mai mers, mai 
aproape de ce fac copiii cînd „se 
dau* cu sania. Fără teama de 
accidente, fără posibilitatea u- 
nor critici că sînt avantajați 
cei din Dorna, Prahova "Sau Bra
șov (singurii care au o aseme
nea pirtie) sau că cei de la șes 
sînt. . . curățați din plecare.

Dacă sportul, dacă 
mare idee în plin mers, 
da* promovează înalte 
morale, între care curajul 
este pe ultimul loc, dacă între-

or- 
regulă, 
cores- 
adec- 

caz

_ __ _ con-
pentru copil și tineri din 

' “ fel
se

aceastâ 
„Daeia- 
calităti 

nu

UNEI ȘCOLI A EDUCAȚIEI PATRIOTICE
tru apărarea patriei.

Pentru cei miei Casele pio
nierilor și șoimilor patriei o- 
feră. în atelierele lor, condiții 
ideale de pregătire și afirma
re. După virsta 
rea majoritate 
practică aceste 
nivel de masă, 
formantă — sint 
tâ uniforma albastră a forma
țiunilor de pregătre pentru a- 
pârarea patriei. membri ai 
organizațiilor U.T.C. din școli, 
întreprinderi și de la sate.

Intr-o recentă discute cu 
Teodor Tufan, adjunct al sec
ției pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei și sport 
din C.C. al U.T.C., interlocu
torul nostru ne făcea o trece
re succintă in revistă a condi
țiilor create, a acțiunilor șl 
măsurilor inițiate pentru 
un număr cit mai mare

pionieriei, ma-
■ celor ce 

sporturi — la 
dar $i de per- 
tineri ce poar-

toate aerocluburile. Pentru iu
bitorii modelismului 
modelism, navomodelism, 
chetomodelism 
lism) 
in
W 
neret
Vtlcea, Tg.
cadrul unor licee și in nume
roase asociații sportive și clu
buri. Tot prin grija C.C. al 
U.T.C., In ultima vreme au 
fost înzestrate, cu noi mate
riale, radiocluburile, pentru 
ca Federația Română de Ra
dioamatorism să poată 
aria de cuprindere in 
sport. Același lucru se 
spune despre dezvoltarea 
tivității de masă la tir (se vor 
realiza 7 noi poligoane). kar
ting, judo, deltaplanism (sport 
propulsat viguros de 
U.T.C.), turism-alpinism. 
tru toate aceste discipline 
vor organiza in vacanța 
vară a elevilor tabere
vor 
nele 
tate 
mai 
constituie '„Festivalul 
lor

(aero- 
ra- 

șl automode- 
sînt organizate cercuri 

cadrul Caselor știin- 
jl tehnicii pentru tl- 

(Brașov, Buzău, Rm. 
— Jiu, Botoșani), în

lărgi- 
acest 
poate 

ac-

ca 
de 

tineri uteciști să fie cuprinși 
in aceste activități, să-și per
fecționeze pregătirea, iar cei 

să fie Îndrumați 
de performanță, 
tineri vor fi cu- 

acesta 
ae- 
(se

C.C. al
Pen

se 
de' 
Si 
u- 

do- 
Cea 

o 
sporluri- 

tehnico-aplicative". Toa- 
estea, printr-o colaborare 

strînsă cu federațiile de spe
cialitate din C.N.E.F.S și cu 
unele ministere si departa
mente.

în- 
cu 

Român, 
aproape

SPAȚIILE
Pe locul

cerile de masă tre
buie sâ alimenteze 
performanța, atunci 
să se concureze la 
Vatra Dorn el I, s-a 
spus. Că . s-a gîn- 
dit tine, 6 dem 
streazâ succesul 
ansamblu al c 
cursului, de net 
pentru toți partid 
pantii, lipsa o 
rui accident, c 
faptul că. Iată 
una cdn probe 
clștigat primul 
o elevă din Buev 
rești, Renata Epu 

iar în alta 
venit pe locul se
cund un tlnăr din . 
Giurgiu. Ghe>rghf 
Geambașu. 
domenii, cu 
riența lor, 
luat partea 
dar nu s-a 
nimeni, mal 
s-a demonstrat 
ea singură, 
riența, nu este ho- 
tă rit oare în sport, 
ca în oricare alt 
domeniu.

Să subllnem, 
odată, că 
clasați în 
w Dacia del *, 
a 111-a, mai 
vlrstele mid, au fost notați de spe
cialiștii prezenți, cu prom_siune« <te 
a-i cuprinde în secții de perfor
manță, în vederea pregătirfi tor 
potrivit noilor cerințe. Nu va C 
ușor, dat fiind faptul oă unii dto- 
tre ei nu sînt din zona monta
nă, dar valoarea lor, ka această 
oră, merită eforturile din par
tea celor în drept si datori să 
o facă. Sintem con vin șl că nu
vor fi. . . plerduți printre 
rele cu foile de rezultate,

re.

Ligur. 
cxpe- 

leulul. 
supărat 
a’.es că 

că. 
expe-

tot- 
primii 
finala 
ediția 

alea

calități fizice valoroase, ca-e poate deveni P 
sportivi competitivi in concursurile de 
sanie.

Foto : Vasile BAGEAC

dosa-
eum Mirceo COSTEA

IN MIC DESPRE... MARI COMPETIȚII SPORTIVE
Scriem deseori în ziarul nostru despre compe

tiții sportive de masă reușite, unele devenite 
tradiționale, care atrag pe terenurile de sport 
și în diverse acțiuni turistice sute, mii, sute de 
mii și chiar milioane de tineri. Explozie de ti
nerețe și voioșie, pledoarie convingătoare pen
tru practicarea sportului și turismului organi
zate de cele mai multe ori foarte bine de cătr» 
secția de resort a C.C. al U.T.C. Ne propunem, 
în cele ce urmează, să ne referim doar la câteva 
dintre acestea, organizate- sub genericul „Dada- 
dei*.
• O splendidă manifestare care s-a repetat 

plnă aoum 15 ani la rind : „Crosul tineretului*, 
ajuns la cea de a 16-a edLție. Numai în anul 
1932, de pildă, în faza de masă a întrecerilor au 
fost angrenați circa 4 milioane de tineri. • Cu
noscutele „Cupe U.T.C.* care angrenează la 
startul lor. de asemenea, numeroși tineri — în 
faze de masă pe oomune, orașe, județe, iar apoi, 
în finale pe țară — sînt inițiate la 15 discipline, 
contribuind activ la răspîndirea lor în mase. Este 
vorba despre „Cupa U.T.C." la patinaj, schi 
fond, schi alpin, tenis de masă, orientare turis
tică, gimnastică ritmică, modernă, cros, pentatlon 
atletic școlar, handbal (f), baschet (m), tenis de 
cîmp, înot, badminton ș.a. • Preocupare certă

ă
pentru depistarea elementelor talentate capabile 
să urce treptele performanței : concursurile șco
lare de selecție la atletism și înot • Două com
petiții de prestigiu pentru tinerii din mediul ru
ral, desfășurate an de an cu mult succes : 
„Cupa U.T.C.* la oină șl Campionatul național 
sătesc de trîntă • De notat că in acest an, 1933, 
competițiile dotate cu „Cupa U.T.C.* la anumite 
discipline sînt ediții jubiliare. A 16-a la sanie, 
pentatlon atletic școlar, oină și trîntă, a 16-a la 
tenis de cîmp. • Dintre inițiativele demne de 
toată lauda, cu rezultate foarte bune plnă acum, 
este de menționat organizarea anuală a tabere
lor în care sânt pregătiți președinți de asociații spor
tive școlare • Iată câteva acțiuni locale, tradiționa
le, care atrag un mare număr de tineri: „Cupa 
pandurilor gorjenl", „Festivalul sportului sătesc 
teleormăncan", „Cupa Slănlc-Moldova*, „Cupa 
fetelor vrîncene*, „Festivalul gimnasticii buzo- 
lene*, „Festivalul sporturilor de iarnă* din ju
dețul Suceava, „Trofeul Oașul* din județul 
Satu Mare ș.a. 9 O formă reușită, din ce în ce 
mal bine organizată (dovadă, manifestările din 
acest an de la Plrful Rece și Poiana Brașov), 
de atragere ș tinerilor la acțiuni sportive, de 
divertisment șl recreare sînt „Serbările zăpezii*, 
ajunse la cea de a 5-a ediție. (M. Fr).

talentați 
sportul 

e 2 790 de 
pr.nși, de pildă, anul 
in inițierea în sporturile 
ronautice — parașutism 
construienc noi turnuri pentru 
parașutări). planorism și zbor 
cu motor — organizindu-se, 
îr-o fructuoasă colabo: 
Aeroclubul Central 
tabere pe profil

in
elevilor

avea loc competiții — 
cu finale pe țară — 
cu „Cupa U.T.C.". 
amplă acțiune anuală

Viorel TONCEANU

BENEFICIARII SPORTULUI
IȘI AMENAJEAZA SINGURI !
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Tăr.eretul gJLățean se arată 
a fi iot mai receptiv față 
de sport. Ne-o demonstrează 
prezența sa pe stadioane, ta 
concursurile si oom petițiile 
Inițiate de organizațiile U.T.C. 
dPn întreprinderi 3! scoli, sub 
eț^.da ,. Da dadei*. Reușita a- 
cestor Initiative se explică 
îi prin preocuparea care e- 
xistă pentru lărgirea csnd- 
ouâ a bazei materiale a acti
vității spartive.

Un prim exemoiu îl oferă 
utadști de la Șantierele na
vale, care ți-au amenajat 
terenuri pentru fotbal, • »ală 
pentru jocuri, un bac pentru 
caiac si canoe, o arenă de 
popice cu două piste. Peste 
3 XC de tineri $i tinere bene- 
*ciază de aceste amenajări, 
pe care îsi desfășoară cam
pionatele pe secții, sectoare 
și pe asociație, întrecerile din 
cadrul unei competiții tradi
ționale : „Cupa navallstu-
lui*. Șt, paralel, dornici să 
cunoască țara, cu tot ce se 
construiește atît de măreț 
pretutindeni, el participă ta 
drumeții si excursii tn ou- 
prtnrul județului. ca si în 
alta zone pitorești llmitrefie 
(Vrancea) «au mal îndepăr
tat* (Izvorul Mureșului).

Tinerii de la Trustul de ean- 
strvcțM Victoria oferă un e- 
xecnp^u asemănător. Deși, lu
crează în schimburi pre- 
lungUe, el găsesc timp pentru 
a fi prezenți la competițiile 
«rganlzate în special la fot
bal (baza sportivă este crea
ția lor) fi ta oare cei ce lo
cuiesc în căminul de nefa- 
miliștl sînt întotdeauna prin
tre animatorii întrecerilor. O 
mențiune se poate face si ta 
adresa utecLșH’.or de ta în
treprinderea da laminate din 
tablă» al căror teren de sport 
nu cunoaște sdihna, sau de ta

întreprinderea de gospodărie 
locală, constructori și be
neficiari al unei baze spor
tive pe care se desfășoară 
susținute competiții de fot
bal, volei, handbal șl popice 

Uteclștll din unitățile de tn- 
vâțămlnt manifestă, la rîn- 
du-le, o grijă deosebită pen
tru asigurarea unei baze ma
teriale adecvate. Exemplul 
oet mal convingător tl oferă 
Liceul industrial nr. 2 „Ale
xandru Ioan Cuza*, acolo un
de întregul colectiv didac
tic, în frunte cu prof. Ale
xandru Vătafu, a găsit soluții 
pentru a atrage In sport ma
sa largă a elevilor, oei 
dotați dintre ei (și nu 
puțini!) promovlnd în 
țllle de performantă ale 
cluburi, tn special ta 
handbal șl lupte, 
tentia șl felul eu«n se 
grijește de baza materială, 
organizația U.T.C. a Liceului 
pedagogic (ajutată nemijlocit 
de neobosita profesoară de 
educație fizică Helga Bîrsan), 
care asigură șl prin sport vii
toarelor educatoare și Învă
țătoare o temeinică pregăti
re fizică, precum și un ba
gaj bogat de cunoștințe me
todice necesare tn viitoarea 
Ier activitate din grădinițe 
șl școli generale. O bază ma
terială corespunzătoare (cu te
renuri de sport bine între
ținute) există, de asemenea, 
ta Liceul de marină, Liceul 
industrial nr. 1, Liceul indus
trial nr. 11, precum si la li
ceele (nr. 3 și nr. »>, pa
tronate de Combinatul side
rurgic și care explică larga 
participare a elevilor la toate 
acțiunile organizate pe elase 
sau ani de studii, la trece
rea normelor Complexului 
„Sport șl sănătate*.

Tiberiu STAMA

mal 
sînt 
sec- 
unor 
box, 

Reține a- 
în-



Calificarea craiovenilor in semifinalele Cupei U. E. F. A, ULTIMUL TEST AL „OLIMP
• • •

tînjit fotbalul 
peste 25 de 

a cupelor eu- 
performantă

Cit de mult a 
nosi.ru — in cei 
ani* de existență 
ropene — la o 
răsunătoare ;

Și iat-o, acum, pe UNIVER
SITATEA CRAIOVA, reprezen
tanta de 
românesc, in semifinalele uneia 
dintre -ic — Uupa U.E.F.A. —,
înntr-o companie selectă, alături 
de nume celebre care au trecut 
de barajul sferturilor, de fi
nale europene, ca Juventus 
Torino, Hamburger S.V., Real 
Madrid, 
ca Lisabona, S.C.

Drumul echipei române pină 
in această etapă 
competiției este cunoscut, 
intrecind, rind pe rind. 
ren Li na. Shamrock Rovers, Gi
rondins de Bordeaux și F. C. 
Kaiserslautern. Toate patru a- 
vind un semnificativ — pejitȚu 
succesul Universității Craiova 
— numitor comun (ele fiind 
ambasadoare ale unor soccere 
calificate la 
Mundialului spaniol).
F.C. Kaiserslautern, prezentind 
Insă o greutate specifică : este 
prima formație vest-germană 
eliminată de o echipă 
nească și. pe deasupra, lntr-o 
perioadă competițională 
prielnică fotbalului nostru.

Ce anume a determinat suc
cesul repurtat de Universitatea 
Craiova asupra unui adversar 
remarcabil și atît de bine rodat 
la „ora dublelor manșe", de o 
întrecere extrem de puternică, 
cuib este Bundesliga, și 
continuitate in timpul sezonu
lui rece ?

Nu încape vorbă, 
de ansamblu a echipei pregă
tită de Constantin Otet și Ni- 
colae Ivan, ca și maturitatea 
competitionala. acumulată. fi
rește. in timp. în întâlnirile

seamă a soccerului

europene, ca
Hamburger
Austria .Viena, Benfi-

Anderlecht...

avansată a 
ea 

Fio-

turneul final al 
ultima.

româ-

deloc

eu

valoarea

în

disputate cu numeroși și redu
tabili parteneri de peste ho
tare.

Pentru a ajunge la „știința 
jocului" — demonstrată. In 
ambele momente fundamentale 
ale jocului (prudentă în faza 
de apărare, răbdare, varieta
te, ingeniozitate în momentul 
posesiei mingii), în partidele 
cu Fiorentina Girondins de 
Bordeaux și, mai ales, în man
șa a doua cu F.C. Kaisers
lautern, Universitatea a trebuit 
să plătească tribut în destule 
partide, cu precădere în cea 
disputată cu Bayern Munchen 
pe „Centralul* craiovean. anul 
trecut pe vremea aceasta.

Ce va fi mai departe
semifinala cu Benfica Lisabo
na ? După atîtea concludente 
succese Universitatea Craiova 
poate să privească cu încredere 
în potențialul ei 
mâtorul examen, 
foarte bine, 
cum trebuie 
studiind, cu 
partener de 
tățindu-și 
sportivă.

Pentru că, a nu se uita, in
ternaționalii Universității Cra
iova. cei mai mulți dintre ei, 
vor fi chemați 
într-o perioadă 
de numai două 
trei importante __ __ .__
tide : la 6 aprilie, prima man
șă cu Benfica, la Lisabona; la 
16 aprilie, meciul, de la Bucu
rești. cu Italia ; la 20 aprilie, 
partida-retur dip semifinalele 
Cupei U.E.F.A.. la Craiova.

Miercuri, după jocul cu F.C. 
Kaiserslautern. antrenorii e- 
ehipei noastre naționale, Mir
cea Luce seu și Mircea Radu
lescu. împărteau. la vestiare, 
cu învingătorii, bucuria califi
cării — „un mare suport psi-

de joc și ur- 
A învățat 

în prezent, 
pregătească, 

viitorul

pină 
să-l 
atenție.

întrecere. îmbună-
neîntrempt forma

să susțină — 
relativ scurtă, 
săptămînl — 

șd dificile par-

Uf UlilVIRSITATEA CRAIOVA IA CUPEU fIIBOPfAf

hic, apreciau ei, în pregătirea 
parlidei-retur cu echipa 
Enzo Bearzot" Am înțeles 
acele fericite clipe, trăite îm
preună. că cele două conduceri 
tehnice, ale Universității Cra
iova și echipei noastre națio
nale, vor colabora, în 
nuare. pe aceleași 
principii.

Constantin Oțet și 
Ivan se străduiesc și 
cum se vede, să-i trimită 
selecționabilii craioveni 
pregătiți la lotul reprezentativ. 
La riadul lor. Mircea Lucescu 
și 
țin acestora, cu competență și 
tact, încrederea în posibilitățile 
lor.

Așa a fost cu Rodion Cămătaru. 
Recuperarea lui pentru prima 
echipă a țării demonstrează, 
cu prisosință, preocuparea con
ducerii tehnice pentru valorile 
autentice ale fotbalului nostru, 
precum și — reversul fericit 
al medaliei — dorința celui în 
cauză de a răspunde, cum se 
cuvine, unei asemenea dovezi 
de încredere.

lui 
în

conti-
sănătpase

Nicolae 
reușesc, 

pe 
bine

Mircea Radulescu le men-

Gheorghe NICOLAESCU

UN AVERTISMENT PENTRU... 3
LOTUL OLIMPIC a încheiat 

etapa pregătirilor în comun în 
vederea partidei oficiale cu Iu
goslavia, de la 39 martie, cu 
„ test ui“ de miercuri, de la Pecs. 
Din capul locuiui, vom spune că 
ne-a surprins rezultatul, 1—0
pentru formația gazdă, care ocu
pă locul 14 in Divizia „A“. De
sigur, nu e cazul să facem din 
acest rezultat u 
diamatizăm, dar 
exprima foarte 
jocului practicat, 
ba de un test 
mul în compania unui adversar 
de peste hotare, pină la meciul 
cu Iugoslavia, am solicitat pe 
Gh. Staicu — antrenorul prin
cipal al lotului, și C. Dinulescu 
— secretar coordonator al F.R.F., 
conducătorul delegației, să 
vorbească despre meciul 
Pecs ș; 
lotului olimpic.

— Am să spun de la început, 
a inc?put dialogul nostru antre
norului Staicu, că a fost un test 

rezultatul nu este în 
cu aspectul jocului, 

un gol din greșeală 
iar în patru situații, 

portarul, jucătorii

problemă, să-l 
el poate totuși 
bine valențele 

Fiind însă vor- 
important, ulti-

ne 
de la 

despre stadiul actual al

bun și că 
concordanță 
Am primit 
de apărare, 
singuri cu 
noștri au ratat, punind din nou 
pe tapet lipsa de finalizare.

— La Pecs am văzut că iar 
ați făcut multe schimbări In for-

ru-

pe 
nu

ruație. Nu influențează aceste 
lări omogenitatea echipei?

— Am datoria să-i verific 
toți. Asta nu înseamnă că 
cunosc aproape toți titularii.

— Chiar titularii de la Bel
grad ?

— în linii mari, știu echipa de 
la 30 martie, dar nu se spune 
de pe acum. Ar fi o greșeală. 
Ar însemna ca unii jucători să 
se lase pe tinjeală, n-ar mai fi 
concurența pe posturi.

■ — Kadu II a fost în Bulgaria
și Grecia, n-a fost luat la ~ 
și a apărut la Pecs. Ce să 
legem din acest exemplu ?

— Nu i-am luat la Ruse, 
tru ca să verific alți jucători. 
Eram cam nemulțumit de randa
mentul Iui. La Pecs a jucat mai 
bine, e in creștere.

— Cum apreciați evoluția de la 
Fees, Constantin Dinulescu?

— Un început de partidă foar
te bun, perioadă în care echipa 
putea conduce cu 2—0. A inter
venit eliminarea lui Bărbulescu, 
în min. 32, și mecanismul echipei 
s-a dereglat, s-a schimbat ra
portul de forțe de pe teren.

— A fost eliminat în mod gra
tuit ?

— Nicidecum. Eliminarea o 
consider justă. După ce primise 
un cartonaș galben, Bărbulescu a 
atacat dur, aproape violent, și

Ruse 
lnțe-
pen-

„CARTEA DE VIZITA" A ECHIPEI BENFICA LISABONA
Fondată 23 februarie 

bona, unul dintre cele _ .
portugheze, este o prezență constantă pe ta
bloul cupelor europene (17 participări în C.C.E., 
3 în Cupa cupelor |i < ân Cupa U.E.F.A.). 
Dacă in competițiile autohtone a ieșit victo
rioasă de nu mal puțin de 41 de ori titluri 
de campioană — primul în 1935/36, ultimul în 
1980/81 — și de 17 ori deținătoare a Cupei Por
tugaliei), palmaresul european este la fel de 
impresionant: cîștigătoare a Cupei campionilor 
europeni, edițiile 1960/51 (3—2 cu F.C. Barce
lona) și 1961/&2 (5—3 cu Real Madrid), finalistă 
a aceleiași competiții ân edițiile 1962/63 (1—2 cu 
A.C. Milan), 1964/65 (0—1 cu Intemaziona’e Mi
lano) șl 1967,68 (1—4 cu Manchester United),

— - - - - - -— 1980/81
a

șl

In 1904, Benfica Lisa- 
mal populare cluburi

rivală, Sporting, 
cunoscut tehnl- 

'ca-re In

arbitrul 
a avea 
to nașul 
mulțimi 
deloc 
trul 1-j 
duce 
de la ] 
In 
și durJ 
ceea cd 
voluției 
el joac 
leazâ q 
putea i 
meci o] 
toți jud 
învățării

— Al 
Staicu. 1 
nicați |

— Cal 
Szabo, I 
lomon, I 
dan, Bl 
DonoscJ 
II. NicJ 
ru Nici

— cJ 
colae ? I

— L-J 
ciul del 
■im exl

La 261 
campioi 
olimpici 
rești șll 
vor pil 
râm ca 
formă I 
alcătui I 
cărei d 
turneul] 
Desigur] 
este ell 
-grupă | 
echipeld 
Olandei] 
Dar săi 
cunteazl 
în CGnj 
tendentl

priii

in derbyul local cu eterna 
Formația este pregătită de 
dan, suedezul Sven Goran 
sezonul trecut s-a aflat la cârma echipei sue
deze IJX. Gdteborg, câștigătoarea Cupei 
UJE.F.A. Lotul numără în rândurile sale mulți 
internaționali portughezi (Bento, Humberto, 
Sheu, Carlos Manuel, Alves, Nene, Chalana), 
dar și trei jucători străini: iugoslavul Filipovici, 
suedezul Stromberg, legitimat de curând de la 
Gdteborg, și brazilianul Cesar. Formația stan
dard: Bento — Pietra. Humberto, Antonio Bas- 
tos Lopes, Veloso — Sheu, Stromberg (Carlos 
Manne!), Alves (Diamantino), Chalana — Nenă, 
Filipovici. Punctele forte sânt Humberto Coelho 
(32 ani), stâlpul apărării șl căpitanul echipei, 
urcă adeseori in atac, Alves (30 ani), creierul 
formației, care faisă a absentat o perioadă în
delungată din cauza unei accidentări (o curio
zitate: evoluează întotdeauna cu mănuși negre) 
șl veteranul Nen£ (33 ani), conducătorul liniei 
de atac.

A promovat In semifinale fără să cunoască 
înfrângerea ca și Bohemians Fraga dealtfel, 
eliminând pe Be tis Sevilla (2—1 și 2—1), Loke- 
ren (2—0 șl 2—1), Ztlrich (1—1 și 4—0) șl
Roma (2—1 și 1—1).

sa 
un ____

Eriksson,

semifinalistă a Cupei cupelor, ediția
(1—0 și 0—2 cu Cart Zeiss Jena), finalistă 
Cupei Intercontinentale, edițiile 1961/62 a—0 
0—5 cu Peharoi Montevideo) și 1962,"63 (2—3 
2—5 cu F.C. Santoe).

Șl actuala ediție a campionatului portughez 
găsește formația „a2b-roșEor“ angajată in lup
ta pentru titlu, după consumarea a 22 de etape 
ea a Cin du-se pe prima poziție, având trei punc
te avans față de principala sa urmăritoare, F.C. 
Porto. După o remarcabilă serie de 12 vic
torii șl un egal. Benfica a suferit prima Înfrân
gere (0—1) la 2 Ianuarie 1963, în etapa a N-a,

»

e

© o.

pen.*) C. oup.

C. UEFA

(1—1) C. UEFA 
Cl—O) C. UEFA

17.IX.193O,
1. X.198O.

(6-1) 
G—<0 
(0-1) 
0^-0) 
(0-0)

13.1X.1978, 
27.IX.1978, (1—2) C. oup. 

(1—0) C. cup.

1—3
1—1

17.IX.W75,
1. X.1975,

0-0
S—1 0—0) C. UEFA 
»—0 (1—0) C. UEFA 
0—î (0—0) C. UEFA 

2—0 (1—0) C. UEFA

4. Ștefănescu, bravul căpitan 
de echipă al Universității, 
purtat pe brațe de suporterii 

craioveru

18.IX.1974.
3. X.1974,

Mihai CIUCA

SE K

dintre 
ai medului

1879-71
16.IX.1971, Craiova: Universitatea — Pecsi Dozsa 3—1 (0—0) CET 

30.1X1971. Fees: Dozsa — Universitatea 3—0 (3—0) CET
X 1973-74

19.IX.1913. Florența: A.C. Fio ren tina — Universitatea 0—0 C. UEFA 
3. X.1973, Craiova: Universitatea — Fiorentina 1—0 (0—0) C. UEFA 
24.X.1973, Liege: Standard — Universitatea 2—• (1—0) C. UEFA 
7.X.1973. Craiova: Universitatea — Standard 1—1 fi—6) C. UEFA 

1874-75
Craiova: Universitatea — Atvidaberg 2—1 (1—1) CCE 
Atvidaberg; FJ. — Universitatea

1975-76
Craiova: Universitatea — Steaua R. 

Belgrad: Steaua R. — Universitatea
1977—78

Nicosia: Olimplakos — Universitatea 1—6 (0—t) C. oup. 
Craiova : Universitatea — Olimplakos 2—0 (1—0) C. cup. 
Moscova: Dinamo — Universitatea 2—0 (2—0) C. cup.' 
Craiova: Universitatea — Dinamo 2—3 “ “

13.1X.1977.
23.IX.1977,
19. X.1977,
2.XI.1977, _______ ______

•) La sflrșitul prelunglrilar, 2—0 pentru craloveinl.
1978- 79

Craiova : Universitatea — Fortuna 3—4 
Dusseldorf: Fortuna — Universitatea 1—1

1979- 80
Viena: Sportklub — Universitatea 
Craiova; Universitatea — Wiener 
Craiova: Universitatea — Leeds 
Leeds: United — Universitatea 
M bach: Borussia — Universitatea

19.IX.1979,
3. X.1979,
24. X.1979, 
7.XI.1979,

,23. XI. 1979, _____ _ _ _____
12.XII. 1979, Craiova: Universitatea — Borussia 1—0 (0—6) C. UEFA

1980- 81
Milano: Internaționale — Universitatea 
Craiova: Universitatea — Inter,

1981- 82
Craiova: Universitatea — Olimpdakos 
Atena: Olimpiakoa — Universitatea 
Copenhaga: Bold K1 ub — Universitatea 
Craiova : Universitatea — B.K. Copen. 

Craiova: Universitatea — Bayern 
Munchen: Bayern — Uta'vcrsitatea

I8S2-83
Craiova: Universitatea — FiarentLna 
Florența : A.C. — Universitatea 
Dublin: Shamrock — Universitatea 
Craiova: Universitatea — Shamrock 
Bordeaux: Girondins — Unlv. 
Craiova: Univ. — Girondins 2—0 
Kaiserslautern: F.C. — Unlv. 
Craiova: Unlv. — F.C. Kaisers.

16.IX.1981,
30.IX.1901,
21. X.1981,

4.XI.1931.
3.ni.l9«2,
17.UI.1982,

(1—0) 
(1—1)*
a—o) 
a-o) 
(1-0) 
a—«o 
(O-2) 
a-i)

>—1
1—0 
0—3
1—0
1—0 
(1—0. 1—0)
S—1 (2—0)
1—0 (0—0) C. UEFA

C. UEFA 
C. UETA 
C. UEFA 
C. UEFA 
C. UEFA 
C. UEFA 
C. UEFA

SECVENȚE 
DE NEUITAT
1. O mare de drapele 
albastre, marea inimă a 

leriei din Bănie...

2. Țicleanu, uniri 
mal buni oameni

1 Toți era io venii 
îmbrățișeze pe Negrilă, au
torul golului victoriei, oi 

trârii in semifinale

doresc

In-

Univd 
campion 
babil c| 
urmă î 
cîrmă t| 
harnic 
bază un 
niori în 
cuvintul 
permanJ 
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le limitn 
nea ofen 
ranțelor 
d despi 
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corn pe ti I 
tute si 
Comitet! 
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lor să I 
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Cartonașul galben, un ajutor, nu o piedică In menținerea

E
rara 
car- 
s-a 

gest 
irbi- 
Kide 
►nul 
fost, 
rvos 
inat, 
1 e 
t Că 
itro- 

ar 
un 

iplu 
ragă

Gh. 
mu-

am, 
So- 
log- 
ini, 
adu 
Do

Ni-

me-
010-

>re-

E

jucătorilor In circuitul competițional

Astăzi, la Constanța, va avea Ioc
Pe tema „cartonașelor", au ținut să-și spună cuvîntul în 

ziarul nostru și cavaleri ai fluierului — unii în activitate, alții 
care au părăsit dreptunghiul de gazon —, ale căror opinii le 
considerăm nu numai demne de tot interesul (dat fiind faptul 
că ei împart sancțiunile in timpul jocurilor), ci și utile, gîndin- 
du-ne că arbitrajul poate să fie, 
progres al fotbalului.

NICOLAE RAINEA (arbitru 
internațional) : „La ora actua
lă se discută mult despre car
tonase si poate că nu-i rău 
să se discute. Dar cartonașul 
galben sau roșu este efectul 
unei atitudini a jucătorului x 
sau y. Important mi se pare 
mie să discutăm si CAUZA, 
ceea ce a determinat apariția 
gestului nesportiv sau a faul
tului grosolan, care atrag a- 
cordarea- cartonașelor. Aici ro
lul principal îl au cei ce fac 
educația jucătorilor, cei ce se 
preocupă ca aceștia să cu
noască bine regulamentul, să-sl 
respecte adversarul. Evident că 
nu e bine ca jucători foarte 
buni să stea pe tușă, «ă nu De 
prezenți în focul disputelor, să 
nu-si aducă partea lor de con
tribuție la ridicarea nivelului 
spectacular al acestora. Repet, 
insă, noi, arbitrii trebuie. Îna
inte de toate, să veghem la 
aplicarea CORECTĂ a regula
mentului. trebuie să ne stră
duim să-1 aplicăm consecvent, 
să acționăm uniform, indiferent 
de numele celui căzut in cul
pă. Ne-ar bucura mult șă a- 
vem de-a face cu cit mai pu
țini din aceștia".

VASILE IANUL (președintele 
clubului Politehnica Iași, fos* 
arbitru) : „Consider că este u-

și trebuie să fie, un factor de

til să se mențină ..actuala for
mulă" a cartonașelor, dar ma
rea obligație ce ne revine este 
aceea de a desfășura perma
nent o muncă educativă cu ju
cătorii. Sigur că există șl o 
mare doză de subiectivism în 
acordarea cartonașelor. Unii 
arbitri continuă să facă... di
ferențieri între jucătorii ace
leiași echipe, între lucătorii u- 
nei echipe și ai alteia, între unii 
foarte cunoscuți și alții mal pu
țin cunoscuți. Așa ceva nu este 
corect și in această privință 
de vină nu slnt decit condu
cătorii de joc. Eu unul, ea ar
bitru. l-am tratat pe toți fot
baliștii cu aceeași măsură, pen
tru că nimeni nu poate spune 
că unii faultează intr-un fel. 
alții în alt fel. Faultul e fault, 
gestul nesportiv e gest nespor
tiv, injuria este Injurie si toate 
trebuie sancționate identic. Așa 
cum spuneam, noi sîntem da
tori să desfășurăm o activitate 
educativă mal complexă, mai 
eficientă. Iar în privința celor 
foarte recalcitranți, să se re
curgă la alte pedepse. Părerea 
mea este ca. la două cartonase, 
jucătorul să Ce sancționat pe
cuniar. Să joace, dar să existe 
și o pirghie eficientă de a 
acționa împotriva celor certați 
cu disciplina competițiilor".

ION CRĂCI UNESCU (arbitru 
de fotbal) : „Și eu am jucat 
fotbal si știu că a sta pe 
tușă o etapă sau două înseam
nă foarte mult pentru un ju
cător : de cele mai multe ori, 
înseamnă ieșirea dip formă si 
ieșirea din echipă pe o anu
mită perioadă. Nu pot să am 
altă părere decit că jucătorii 
trebuie să joace. De aceea 6înt 
jucători. în același timp însă, 
cei în culpă trebuie să fie 
sancționați conform «codului e- 
tic» al fotbalului, cu cartonaș 
galben sau roșu. Am însă câte
va propuneri la ideea inițială, 
aceea a amendării jucătorilor și 
cluburilor în culpă. Și asta 
pentru că numărul cartonașe
lor arătate de arbitri a crescut 
etapă de etapă. Propunerea mea 
este ca în loc de 500 lei, un 
jucător care a primit, să zicem, 
cinci cartonașe galbene, să fie 
amendat cu o sumă dublă pen
tru cartonașele acumulate 
plus. De asemenea, suma 
care cluburile trebuie să o 
chite federației să crească 
ea proporțional cu numărul car
tonașelor primite de jucătorii 
lor. Bd mă mai gindesc la 
ceva : cine trebuie să ee pre
ocupe de educarea jucătorilor 7 
Firește. în primul rind antre
norii. Dacă Jucătorii acestora 
primesc un număr mare de 
cartonase. înseamnă că acești 
tehnicieni nu se preocupă de 
munca educativă. Si atunci de 
ce să nu Ce si ei sancționați 7“

FESTIVITATEA DECERNĂRII
„TROFEULUI PETSCHOVSCHI“

După cum se știe ediția 1981—1982 a „Trofeului 
Tetschovschi" a avut doi câștigători: spectatorii din Scorni- 
cești și cei din Constanța, clasați pe primul loc, la egali
tate, in această tradițională competiție a sportivității. în 
prima parte a actualei ediții, „Trofeul" s-a aflat la Scor- 
uicești, urmînd ca in stagiunea de primăvară el să fie găz
duit de orașul Constanța. Festivitatea decernării „Trofeu
lui Petschovschi" spectatorilor de pe litoral va avea loc 
astăzi, la Constanța, cu ocazia meciului F.C. Constanța — 
F.C. Olt, din cadrul etapei a 20-a a Diviziei „A“.

ROMÂNIA (tineret) - CAMERUN

a doua CARUSELUL...
nu supără pe nimeni!

în 
ro
la 
la 
si 
la 

lu
ll ti 
tia 
cit 
es 
țe- 
di- 
De- 
m,

lei 
ă- 
a 

să

ru 
lin 
de
Q- 
de 
ită

li

iul 
e- 
us

virtos umărul la dezvoltarea 
„producției" de jucători a pe
pinierei de pe litoral. Schim- 
bîndu-se antrenorii de la echi
pa de seniori, a fost schimbat 
și I. Biikosi. Fără nici un mo
tiv. Fără noimă. Fără măcar să 
i se spună de ce. De ce ? Poa
te pentru că... e un om modest, 
un om muncitor, un om care-si 
vede de treabă, șlefuind cu 
migală talente. El n-are... gura 
mare a altora și nu se bate 
cu pumnul în piept că a fă
cut si că a dres si neprocedînd 
astfel este trimis — ori de 

^îte ori se schimbă antrenorii 
la F. C. Constanta — să mun
cească cu copiii, să-și alcătuias
că alte grupe, să alerge și pentru 
alții. Si F.C.M. Brașov a pro
cedat la fel cu antrenorul de 
la speranțe. Si Politehnica Ti
mișoara. NeînțelegliRI că doar 
duhurile care și-au menținut 
acești oameni de bază (F. C. 
Argeș, Corvinul, Politehnica 
Iași, S.C. Bacău, Univ. Craiova, 
Progresul și Rapid în anii tre- 
cuți) au avut rezultatele

TOT PE TERENURI
GINAȘE... Deși vremea 
favorabilă fotbalului, nu 
anii trecuți, meciurile speranțe
lor tot n-au fost cuplate eu

cele ale seniorilor, cum se spe
cifică în regulamentul compe
tiției. Nu vrem să arătăm încă 
o dată care slnt Implicațiile «- 
cestui fapt asupra creșterii ju
cătorilor pentru performantă. 
Vrem să subliniem doar care 
este ROLUL OBSERVATORU
LUI FEDERAL în această pri
vință. O singură dată In ul
timii zece ani am fost marto
rii unei discuții aprinse între 
un observator federal (C. Dră- 
gușin) și conducerea unui club 
(A.S.A.) pe această temă si, 
pînă la urmă, a fost așa cum 
a decis observatorul : s-a jucat 
în cuplaj. Dar ciți observatori 
federali îsi Iau în serios rolul 
și acționează asa cum trebuie, 
adică în INTERESUL fotbalu
lui ? Foarte puțini. Cd mai 
multi nu vor să suipere pe ni
meni. Așa zic el că-i bine, dar 
nu-1 deloc așa cum zic, pentru 
că după aceea pînă si ei sub
scriu afirmației eă se face 
PREA PUȚIN pentru apariția 
tu prim-plan a noi și noi ta
lente de excepție, eele atit de 
necesare în fotbalul de mline.
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ONATUL DIVIZIEI „C"
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redus sancțiunea. Este vorba de 
Rulmentul Birlad, ...grațiată eu 
2 etape (milne joacă), Construc
torul Pitești, cu < etape (mal 
are de stat o etapă). Iar Explo
rări Deva mal are terenul sus
pendat doar două etape™

Laurențiu DUMITRESCU

CLASAMENTUL
1. LANIV. CRAJOVA w U 2 3 M-W 2B
2. C.S. Tîrgcvi0® « W 1 4 43-17 25
X F.G Bihvr w 10 4 3 24
4. F.C. Arcei w 94 3 22
I. Co rv imuri »11 « 8 27-W 22
A. F.C. Constanța 1» W 1 7 39-31 21
7. F.C.M. Brașov 19 10 1 • «L31 21
a. w • * 4 3025 21
9. Spartul rtud. 19 9 3 7 29-26 21

W. S.G Bacâu V 9 » 9 M*-31 W
11. Petrolul 9 4 * 9 38-91 16
12. MPaU" Thnlșoorx» W 74 8 26-27 W
M. PoWt lași 19 1 t 9 25-37 18
14. A.S.A. Tg. M. 9 4 4 TI 85-35 96
15. Steaua 1» 9 0 HI M-34 36
16. F.G O* 9 4 2 19 SMB W
17. Chrmîa 9 4 3 D 2048 10
W. Dlrrama 9 1 3 U 19-41 9

se

u

le

i»

re 
-a

în 
pe 
a-
Si

DE LA COMISIA

DE DISCIPLINA
Comisia de disciplină l-a sus

pendat pe 2 etape pe Iamandl 
(F. C. Olt), care s-a făcut vi
novat de lovirea adversarului, 
în meciul cu C.
Eftimie, eliminat din greșeală 
de către arbitru, a fost scos 
din cauză. O amendă de 5.000 
de lei a fost aplicată clubului 
F. C. Argeș, pentru că la me
dul cu Politehnica Timișoara, 
un spectator a aruncat cu o 
piatră (Spectatorul 
Stan Dumitru, din 
pata, depistat de 
ordine si judecat 
dura de urgență.
damnat la 6 luni

S. Tîrgoviște.

respectiv, 
comuna Să- 
organele de 
după proce- 
a fost con- 

inchisoare).

In cadrul turneului din lo
calitatea Cochin (India), echi
pa de tineret a României a 
întrecut selecționata olimpică 
a Camerunului cu 3—1 (2—0). 
Au marcat : Cojocaru (min. 6 
șl 26) și Mokane (autogol, min.

50). respectiv Mokane, din pe
nalty (min. 59).

Duminică 20 martie, echipa 
noastră joacă returul cu Iran, 
iar joi 25 întîlnește din nou 
•elecționata din Camerun.

Divizia etapa a 20-a

VEȘTI DIN CELE 18 TABERE
• UNIVERSITATEA CRA

IOVA a urmat, după meciul 
cu Kaiserslautern, un program 
de antrenamente și de reface
re. Joi a sosit la Craiova și 
Irimescu (care este posibil să 
facă parte din formație), _ple- 
cat, cu lotul 
Crișan este 
SPORTUL 
plecat astăzi 
efectivul complet, 
acuză dureri la coapsă și fo
losirea lui este incertă.
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA și-a urmat obișnuitul tra
seu al antrenamentelor, In 
care antrenorul Ion V. Ionescu 
a pus accentul pe mărirea ca
pacității ofensive a „alb-vio- 
leților". Sint indisponibili, în 
continuare, Păltinișan, Cîrciu- 
maru și Lehmann • PETRO
LUL PLOIEȘTI a sosit la Ti
mișoara ieri după-amlază, din 
efectiv lipsind Cojocaru — ne
refăcut după accidentul sufe
rit în etapa inaugurală a retu
rului, la Hunedoara. Miercuri : 
Petrolul — Metalul Mija 2—1.
• STEAUA. Ducudam, Stoi

ca, Eduard și Cimpeanu II sînt 
accidentați. Se fac eforiuri pen-

olimpic la Pecs. 
indisponibil • 

STUDENȚESC a 
la Craiova cu 

lorgulescu

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI B"

I : Minerul 
— Dunărea
Niculeseu

SERIA 
moruiui 
lațl : M. . .
Ceahlăul P. Neamț — C.S. Boto
șani : L. Iakab (Cluj-Napoca), 
Unirea Dinamo Focșani — C.S.M. 
Suceava : C. Voicu (București), 
Oțdul Galați — Gloria Buzău : 
S. Bolărăscu (lași). C.S.M. Bar- 
zești — Viitorul Gheorgheal : N. 
Volnea (București), Viitorul Me
canica Vaslui — Dunărea- Călă
rași : F. Kercsteș (Tg. Mureș), 
Prahova Ploiești — Ddta Tul- 
cea : L. Voroș (Reșița), F.CM. 
Progresul Brăila — C.S.M. SI. 
Gheorghe : L. Ciucu (București), 
Gloria Bistrița — LM.U. Medgi
dia : L. Măerean (Brașov). -

SERIA A n-a i Rova Roșiori
— Rapid București : V. Antobi 
(Iași), Dinamo Victoria București
— Chimica TTmăvenl : Gh. ptr- 
vu (Constanța) — stadionul

tDtoamo, Minerul Motru — 
Luoealărul București a tos< 
amînat. Metalul București — LP. 
Aluminiu Slatina : A. Stoker 
(Petroșani) — stadionul Me
talul, Gaz metan Mediaș —

Gura Hu- 
C.S.U. Ga- 
(Bucureștl),

rt

Vulcan București : I. 
Șchlopu (Focșani), Autobuzul 
București — C.S.M. Drobeta Tr.

I. Velea (Craiova) 
— stadionul Autobuzul, Șoi
mii I.P.A. Sibiu — Automatica 
București: G. Toth (Alud), Pan
durii Tg. Ju — Carpați Mirșa : 
D. Vatran (Arad), Precizia Să- 
eele — Mecanică fină Steaua 
București : G. Maca vei (Deva).

SERIA A m-a î Ind. Strme: 
C. Turtii — U.M. Timișoara : L 
VIrlan (Gh. Gheorghlu-Dej), Glo
ria Reșița — U.T.A.: FI. Popeseu 
(Ploiești), Armătura Zalău — So
meșul Satu Mare : C. Gheorgbe 
(Suceava), Aurul Brad — Mine
rul Cavnlc : L Biră (Agnita), 
Metalurgistul Cugir — C.LL. Si
gh et: C. Bltlan (Craiova), Strun
gul Arad — F.C.M. Reșița : Gh. 
Oflțetu (București), Olimpia Satu 
Mare — înfrățirea Oradea!: V. 
Tltorov (Drobeta Tr. Severin), 
CJ.R. Timișoara — Rapid Arad: 
M. Lăzărescu (București), F.C. 
Bala Mare — .U" Cluj-Napuca : 
M. Stoeneaeu (București).

Toate partidele Încep la ora M.

Progresul

Severin :

tru recuperarea și refacerea lor 
• JIUL se prezintă cu un sin
gur absent — Guda 
de menise).
• F.C.M. BRAȘOV 

tă indisponibilități în 
alinia formația din etapa tre
cută • CHIMIA KM. VÎLCEA. 
Antrenorul I. Oblemeuco va 
conta pe aportul lui Lasconi și 
Verigeanu, relăcuți.
• C. S. TÎRGOVIȘTE nu-i 

va putea folosi
Marin (operație de apendicită) 
și Agiu (incomplet 
după entorsă). Sub 
trebării — Dumitrescu • F.C. 
BIHOR are, de asemenea, pro
bleme de efectiv : este incert 
Nedelcu II, iar Grosu și Zare, 
accidentați în meciul de la 
Pecs, al .„olimpicilor", probabil 
că nici nu vor face deplasarea.
• în echipa DINAMO rein

tră Dinu • Antrenorii de la 
A.S.A. au, în schimb, destule 
probleme în alcătuirea forma
ției. Cernescu este indisponi
bil. folosirea lui Costin e in
certă, iar Hajnal — cum se știe 
— e suspendat. Iată și o veste 
bună : reintră Costel Ilie și 
evoluția talentatului jucător e 
așteptată cu interes și... spe
ranțe.
• S.C. BACAU nu-i va pu

tea folosi, în continuare, pe 
Lunca și Adolf • POLITEH
NICA IAȘI a susținut miercuri 
un 
rul 
ril 
nu 
ror

• CORVINUL 
probleme de alcătuire a forma
ției. Bogdan, Klein și Rednic 
sînt accidentați. Este posibil 
ca ultimii doi să primească 
avizul medicului in ultima cli
pă. Se contează pe aportul lui 
Mateuț, revenit de la lotul de 
juniori • F.C. ARGEȘ va 
liza yechipa care a jucat 
Sportul studențesc.
• F.C. CONSTANȚA nu 

nunță la frumosul gind al 
cuperării diferenței de puncte 
pentru a rămîne in „A". De 
aceea s-a și pregătit cu multă 
atenție pentru jocul de azi, cu 
toate că nu-1 va putea folosi 
nici acum pe Eameș, incom
plet restabilit • F.C. OLT nu-1 
va putea utiliza pe Iamandî, 
«uspendat pe două etape.

(operație

nu anun- 
lot și va

pe loji

restabilit 
semnul în-

meci-școală cu Constructo- 
Iași. Sub semnul întrebă- 

este utilizarea Iui Muntea- 
și Ciocirlan, pentru a că- 
refacere se depun eforturi, 

are câteva

uti- 
cu

re- 
re-

ADHlNISlRAțlA Dt SÎAT LOTO PRONOSPORT IlffORriEAZA
• Tragerea specială Pronoex- 

pres-Boxexpres de milne, M 
martie 1983, se desfășoară toce- 
ptnd de la ora 13,45 In sala clu
bului sportiv Progresul dn Bucu
rești, str. dr. Staicovid ar. 42 ; 
numerele ciștlgătoare ce vor 
transmite la televizune șl radio.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 18 MARTIE 1983

73 14 MI : M
a n-a : w n 1
DE CIȘnCGURI: 
oare 132.583 tei,

EXTRAGEREA
32 4 50 1 57.

EXTRAGEREA
23 42 3 86 68 69.

FOND TOTAL 
1JD4.456 lei, dta
report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERD 
„LOTO 2“ 

DIN 13 MARTIE 1983
Cat. 1: 3 variante 25% a 50.000 

tel; cat. 2: 2 variante W0% a 
23.SM Id șl 13 variante 25% a 
7.141 id; cat. 3: 12 variante 100% 
a 6.592 lei șl 43 variante 25% a 
1.648 lei; cat. 4: 111 variante a

X

lj» tel; cat. »: >42,50 variante a 
>00 tel; cat. (: L5?0 variante a 
IDO tel.

Report la categoria 1: 44.410 tel. 
Clștlguriie de 50.000 tei de la 

categoria 1 au revenit partlclpan- 
ți’or MARIAN NECULAI-CATA- 
IJN din Brăila. NICOLAE ȚICU 
dta Iași ți MARIN TEODORRSCU 
din București.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN U MARTIE 1223
Cat. 1 (13 rezultate): 0 variante 

»% — autoturisme Dada 1300; 
cat. a 2-a (12 rezultate): > va
riante 100% a 4.4129 Jel și 2S1 va
riante 25% a 1.107 tei; cat. a l-a 
CM rezultate): 151 variante 100% 
a 407 Id șl 4.091 variante 25% a 
WB lei.

Report la categoria 1: 4.257 lei.
Autoturismele Dada 1300 de la 

categoria 1 au revenit partlclpan- 
țBor MARIN ONEAȚA <îto SOati- 
03, CORNELTU STANCTU șl A- 
URELIAN DUMITRESCU «fin PÎO-

Iești, PETRONEL H.COȘ da Că
lărași. o. marin din Slatina șl 
VICTOR GABOR din București. 
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN ÎS MARTIE 

1383
I. Univ. Craiova — F.C. Kal- 

cerslauteni (jp) 0—0 X ; IL Univ. 
Craiova — F.C^ Kaiserslautern

1—0 1 ; hl îJuventus Torino 
— Aston Villa 3—1 1 ; IV. Ham
burger S.V. — Dinamo Kiev 1—3 
1 ; V. F.C. Liverpool — Widzew 
Lodz 3—2 1 ; VI. Real San Sebas- 
flan — Sporting Lisabona 2—0 1 ; 
Vn. Thor tVater&chei — Paris 
Saint-Germain 2—0 1 ; VW. CJ. 
Barcelona — Austria Viena 1—1 
X ; IX. Real Madrid — Interna- 
donale Milano 2—1 1 ; X. F.C. 
Aberdeen — Bayern Mttrtehen 
3—2 1 ; XI. Dundee United — 
Bohemians Praga 0—0 X ; XU. 
Benfica Lisabona — AJS. Roma 
1—1 X ; XHI. S.C. Andierlecht — 
FjC. Valencia 3—1 1 ;

FOND TOTAL DE CIȘTTGURI : 
1.21S.753 lei, din care 159.425 lei, 
report la categoria 1.

■
 PRONOEXPRES gg BOXEXPRES

rtMMTIBKJ- TRAGERE SPECIALA

UN NOU PRILEJ DE 
MARI SUCCESE I

Șonss multiple de a 
obține:

AUTOTURISME 
1300”; «MARI 

DE BANI, va- 
yl fixe, In 

cu cele de

„Dacia 
SUME 
rtabile 
frunte _  ___
50.000 lei O EXCURSII 
în U.R.S.S.
Bulgaria.

wti R.P.

VARIANTELE DE 25 
LEI PARTICIPĂ LA 
TOATE EXTRAGERILE.

Astăzi — ultima ri 
de participare.



După ,,iuternafionalele'J de tenis de masă ale Ramâniei

FCRMÂTIÂ FEMININĂ S-A ÎNCHEGAT, DAR MAI ARE 
DE LUCRU PlNĂ LA CAMPIONATELE MONDIALE

Și 
pu-

După p ;tru ani, tenisul nos
tru de masă se înscrie, din 
nou, în calendarul marilor 
competiții. prin reluarea orga
nizării Campionatelor interna
ționale ale României cu ediția 
1983. Includerea „internaționa
lelor*1 noastre in circuitul ce
lor șapte turnee anuale din 
„Norwich Union" (echivalentul 
F.I.L.T. din tenisul de cimp) 
reprezintă recunoașterea valo
ni tenisului de masa românesc 
și a capacității sale organiza
torice.

La Palatul sporturilor 
culturii din Capitală, un
blic mai numeros ca oricind a 
avut posibilitatea să vadă ju- 
cînd mulți-sportivi renumiți In 
Europa și in lume, îndeosebi 
4n concursul feminin, reprezen- 
tînd diverse școli și stiluri de 
joc.

în această companie au pu
tut fi urmărite mai bine lotu
rile noastre de senioare și ju
niori, aflate in pregătire pen
tru apropiatele campionate 
mondiale (27 aprilie — 9 mai, 
la Tokio) și pentru campiona
tele europene din vară. Reflec
torul a stat, cum era normal, 
pe lotul feminin — Olga Ne
meș, Maria Alboiu și Liana 
Urzică — pregătit să se de
plaseze la Tokio. Din acest 
punct de vedere, a fost foarte 
util faptul că tocmai concursul 
feminin s-a bucurat de 
mai puternică participare, 
ce a permis tehnicieniilor 
tri să vadă clar care este 
diul pregătirilor, ce este
în jocul fetelor noastre și ce 
mai trebuie făcut in timpul 
relativ scurt pe care 11 mai 
au la dispoziție. După cum se 
știe, fetele noastre au fost 
prezente in două finale (echipe 
și dublu mixt) și o semifinală 
(simplu — Olga Nemeș) dar. 
spre regretul general, nu s-a 
reușit ciștigarea nici unui titlu. 
Firește, 
concluziile lor, 
privește 
oscilantă a fiecăreia dintre 
le trei sportive este una 
explicații. Olga Ncnic» 
dovedit aceeași specialistă 
jocul de „contre", cu recunos
cutul ei spirit de anticipație, 
tu viteză în execuții, insă s-a 
văzut clar că partenerele cele 
mai valoroase — îndeosebi ju- 
-cătoarele sovietice Popova și 
Kovalenko, mai mari și mai 
experimentate și posibile ad-

cea 
ceea 
noș- 
sta- 
bun

specialiștii au tras 
dar in ce ne 

opinăm că evoluția 
ce- 
din 
s-a 
în

ÎNTRECERI DE
PATINAJ ARTISTIC

LV (AP1TALĂ
Patinoarul Floreăsca din Capi

tală a găzduit, timp de trei zile, 
faza municipală a campionatului 
republican dc patinaj artistic. 
Iată clasamentele : speranțe —
băieți 1. S, Gheorghiu (I.E.F.S.),
2. G. Bolocan (C.S.S. 2), 3. D. 
Munteanu (C.S.S. 2); fete — 1. 
Ctenguța Alecu (Triumf Bucu
rești), 2. Adina Boiocan (Triumf).
3. Daniela Voinca (IE.F.S.), co
pii II — 1. Codruța Moiseanu 
(Triumf). 2. Marina Belu (C.S.S. 
2), 3. Roxana Constantinovld 
(Triumf); copii I — 1. Nlcoleta 
Cimpoieșu (I.E.F.S.), 2. Cristina
Paponl (C.S.S. 2). ". Oana Cazan 
(I.E.F.S); junioare II — 1. Car
men Tonescu (Triumf), 2. Cristi
na Paponi (C.’S.S. 2) 3. Anca
Cristescu (I.E.F.S.); senioare — 
1. Irlna Nichiforov (Triumf) 2. 
Viorica Nicu (I.E.F.S.), 3. Dana 
Elefte,escu (Triumf); seniori — 1. 
A. Vasile p.E.F.S.), 2. F. Ga-
fencu (I.E.F.S.), 3. G. Popa 
(Triumf).

3. G.

TENIS CLUB
BUCUREȘTI

• Organizează, in perioada 
15 martie — 15 octombrie 
1983, cursuri de Inițiere pen
tru toate viratele.

• Eliberează abonamente 
de folosire lunară sau perio
dică a terenurilor clubului
• închiriază terenuri cu 

ora.
Doritorii vor putea primi 

lămuriri suplimentare la se
diul clubului, din Calea Plev- 
neă nr. 65, sector 1.

Sportul

Ia mondiale i-au 
au

versare 
studiat cu atenție jocul, 
adoptat materiale speciale (o 
problemă deosebit de impor
tantă in tenisul de masă) șl 
au reușit în bună măsură s-o 
contracareze. Nu ne îndoim că 
efortul maxim — fizic și psi
hic — făcut de Nemeș pen
tru „Europa Top 12*. accen
tuat și de turneul din Ceho
slovacia și de recuperarea tim
pului pierdut după accidenta
rea la brațul de joc au lăsat 
urme, manifeste în curba e- 
voluției sale la „internaționa
le", inclusiv în ce privește 
curajul cu care ea abordează 
de obicei partidele. Indiferent 
de valoarea adversarului. Să 
nu uităm că Olga nu are încă 
15 ani, că mai trebuie să în
vețe multe. îndeosebi o varie
tate de procedee tehnice, ca
pabile să-i dea și posibilitatea 
aplicării tacticii corespunză
toare fiecărei adversare.

Ne-a plăcut Maria Albeiu. 
pentru că a jucat din ce in 
ce mai dezinvolt, curajos, și-a 
dat drumul mai mult la mină, 
așa cum nu prea a făcut-o In 
ultima vreme. Ea isi consoli
dează locul in echipă, cu 
di ți a să-și pună la punct 
gătirea fizică și să fie 
încrezătoare in propriile
posibilități. Revenită după • 
îndelungată absență In prima 
formație. Liaaa Urzici * re
cuperat din pierderile provo
cate de lipsa unei pregătiri 
susținute. Ea a Început mai

con- 
pre* 
mal 
sala

slab concursul, a avut apoi ci- 
teva sclipiri care atestă expe
riența și potențialul el, dar 
mai are 
Vâzind-o 
meș (la 
se poate 
mai bine sau mal slab 
aceasta.

Așadar, pentru mondiale, 
vind o privire de ansamblu 
asupra celorlalte jucătoare, 
raliem părerii că aceasta este 
formula reprezentativei pentru 
Tokio și care, cu retușurile ce 
se vor face, poate să se men
țină la nivelul ediției prece
dente a C.M. (locul VI).

Celelalte fete prezente în 
concurs s-au dovedit depășite 
de importanța acestuia, la tra
cul firesc adăug:ndu-se posi
bilitățile lor încă limitate de 
exprimare. Rodie* Urb*novici, 
Daniel* Pădurarii, Carmen Gă- 
geatu și Ane* Cheier — din 
care s-a alcătuit a doua for
mație — dar nici celelalte nu 
fac excepție — trebuie să-și 
formeze un stil de joc mal 
aproape de calitățile «Proprii, 
fiind evidentă tending de a 
copia jocul de „contre* al (X- 
găi Nemeș.

Oricum, și acest concurs ne-a 
demonstrat că speranțele noas
tre Ișl găsesc perspectiva tot 
tn tenisul de masă feminin, 
mai bine reprezentat din toa
te 
te

încă mult de lucru, 
alături de Olga Ne- 
echipe și la dublu), 
spune că nu a jucat 

ca

a-
*

ne

punctele de vedere, pe toa- 
nivelele.

Mircea COSTEA 
Emanuel FÂNTÂNEANU

Mihnea Năstase continuă să se afirme

LOCUL 7 IN CLASAMENTUL MONDIAL
AL JUNIORILOR LA SFlRȘITUL LUNII IANUARIE

Pe o Întreagă pagină revista 
londoneză „The Tennis Times" 
(voL ț nr. 1 — 1983) publică 
o frumoasă fotografie a 
rulul jucător român de tenis 
Mihnea Năstase. Titlul. 
„Noul Năstase" și între 
detalii oferite cititorilor, multe 
sa referă la turneele întreprin
se de Mihnea, cu 
în urmă. In S.U.A., 
nezuela. Columbia, 
livia șl Chile.

în Columbia, la 
ganlzat de „Club America 
gota", Mihnea Năstase a ajuns 
in semifinale. La sfirșltul a- 
cestei Întreceri cotidianul „El 
Tlempo" din Bogota (13 ianua
rie 1983) consemna : „Mihnea 
merită atenție pentru că pre 
obsesia da a deveni mare ju
cător și muncește mult pentru 
aceasta. L-am văzut aici — 
notează ziaristul — antrcnîn- 
dn-«e cita 8 ore pe zi". La 
Bogota, Mihnea Năstase i-a 
întrecut cu 6—3, 5—2, 40—0 ab. 
pe M. Fernandez (Brazilia), cu
6— 4. 6—2 pe Trujillo (Colum
bia), cu 6—2, 7—6 pe Lazarov 
(Bulgaria) șl cu 6—1, 2—6, 6—1 
pe G. Caretto (Argentina). în 
semifinale, după un set secund 
deosebit de disputat, spaniolul 
J. Bardou a ciștigat cu 6—0,
7— 5.

Șl In Peru, Mihnea Năstase 
a avut o comportare bună, a- 
jungînd, de asemenea, în se
mifinale. In această fază a 
concursului jucătorul român a 
fost întrecut de favoritul nr. 
1 și clștigător al finalei, ita
lianul (trăiește in Elveția) 
Mezzadri. Acesta din urmă a

puțin timp 
Mexic, 
Peru,

turneul

este 
alte

tînă-

Mîine $e reiau întrecerile în Divizia „A“ de handbal

STEAUA Șl ȘTIINȚA
Iatrerupte ta 6 octombrie 1882 

(masculul) șl 13 februarie 1M3 
(feminin). campionatele naționa
le de handbal. Divizia „A*. ee 
reiau cuine cu prima etapă a 
returului. STEAUA — Eder au
toritar, cu U vectorii din U po- 
sibi’e, ta finei e turului — șl 
ștunja BACAU — <m răsu
flarea fierbinte • Rulmentului 
Brașov, chimistului Rm. VMeea,

CRAIOVA: 
BUHUȘI 
BRAȘOV: 
TIMIȘOARA: 
ABAD:
BUCUREȘTI:

(sala Floreasc*, de ta ora IC)
Pregătindu-se pentru recur. 

H.C. Minaur a susținut miercuri 
și fol două 
naie amicale 
că Celtnieks

BACAU IN FAJA ASALTULUI RETURULUI
Progresului București și Textilei 
Buhuși ta spate — vor suporta, 
desigur, un puternic asalt ta a- 
ceastâ a doua jumătate a cam- 
plflnatutaL Si sperăm, tasâ, câ 
preocuparea principala a tuturor 
frttMnr va fl calitatea jocului 
practicat

returului, a 
Iul :

MASCULIN
Cniversitazea 
C.S.M. Boczești 
Dinamo 
Politehnica 
Constructorul 
Steaua

rundei inaugurale a 
XTT-a a rampi-onatu-

Cluj-Napoca— Univ.
— H.C. Minaur B. M.
— Dinamo Buc.
— Independența Carpați Mirșa
— Constructorul Oradea
— Relon Săvinești

meciurl izrtemsțlo- 
cu formația sovied- 
Bisa,

TG. MUREȘ: 
SIBIU: 
CONSTANTA: 
BUHUȘI:
IAȘI: 
BUCUREȘTI: 
(sala Florcaica,

din prima di-

vlzje <fe handbal a L'JL-S-S. In 
ambele meduri Victoria * reve
ni» bâtznârdiBor: X—M (19—10) 
șl «•—35 (21—12).

FEMININ
Mureșul .
C.S.M
Hidrotehnic*
Textita
TEROM
Confecția

de ta ora 17,15)

— C.S.M. Sf. Gheorgha
— A.E21I. Timișoara
— Rulmentul Brașov
— Știința Baciu
— Chimistul Rm. VDeea
— Progresul București

• „TROFEUL EFICACrTĂȚil 
înaintea Începerii returului Di- Deacu (C 

vizlei „A* de handbal dasamen- 4 MUtal 
t-ele In „Trofeul eficacității- ofe- Bata Marc
rit de ziarul „SPORTUL- arată mk.-j (Ur
astfel. ». Vasile

MASCULIN. 1 ȘTEFAN BIRTA- CSuJ-Napo,
LAN (Independența Carpați Mir- mltru (St
șa) 99 de goluri înscrise, 2. Va- Croitor-J
sile Stingă (Steaua) 92, 3. Alexan- Oradea) G
dru Folker (Politehnica Timișoa- FEMINIS 
ra) 81. 4. Marloel Votnea (H.C NU (Chim
Minaur Baia Mire) SO, 5. Ștefan lori tnseri

(Confecția București) 86, 3. Iu
lian* Dimofte (Hidrotehnica Con
stanța) 80, 4. Na d i re Luțaș 
|AiM. Timișoara) 78, 5. Hiena 
Clubotaru (Textila Buhuși) 76, 6. 
ECena Leonte (Știința Bacău)-' 71, 
7. Edith TOrOk (C.S.M. SL Gheor- 
ghe) 99, 8—9. Magda Pereș (Mu- 
zeșuL.Tg. Mureș) șl Maria Manta 
(Progresul București) — rite M. 
10. Nioulina lordache (Progresul 
București) S3

FEMININ
8 0 3 276-244 27
8
7
6
6
5
5
5
4
4
2
1

MASCULIN
11
8
8
6
6 
6 
4
4 0 7 222-239 119 
4 0 7 229-249 W 
3 0 8 220-240 17 
2 2 7 216-275 16 
1 1 9 236-309 14

ȘTUNȚA BACAU 
Rulmeotirl Bv. 
Chimistul Rm. V. 
Progresul Buc. 
TextHo Buhuși 
A.EM. Trm.

7. Hkiroteh. C-ța
8. TEROM lași
9. Confecția Buc.

10. Mureșui Tg. M
11. GS.M. Slbki
12.

1.
2.
1
4.
5. 

“6.

1.
2.
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10 
11.
12.

C.S.M. Sf. Gh.

STEAUA BUC 
H.C. Mina ur 
,,U’ Cuj-Nap. 
Dinamo Buc. 
Come. Arad 
nd®p Car poți* 
PoKt Tim. 
Constr. CSU Or. 
Dinamo B'-așov 
Re-omX Sâv. 
Urwv Cratovar* 
C.S.M. Bonești

11
11
11
11
11
11
11 
ii 
11
11
11
11

O 3
O 4

4
4
5
5
6

1
1
1
1
0 _ 
2 5 
1 6
1 8
2 8

227-215 
258-237 
221-217
207- 227 
215-211 
224-226 
229-219 
250-235
208- 223 
195-232 
220-244

0 0
2
3
5
5
5

2 5

27
25
24
24
22
22
21
21
20
16
15

11
11 
in 
11 
li 
M 
11 
n 
ii 
ii 
M

...91
Notă: Se scade cite 1 p în cla

sament echipelor Independența 
Carpați Mirșa (pentru folosirea 
jucătorului D. Cojocaru în stare 
de suspendare) șl Universitatea 
Craiova (pentru că jucătorul G. 
PanteUxnon a evoluat fără să-și 
fi trecut normele de control). Re
zultatul meduiui Dinamo Bucu
rești — C.S.M. Borzeștl, dispu
tat in deva na, va fl inclus in 
clasament la etapa a 13-a.

1 
O 
O 
o 
o

33
28
27
23

313-212
302-238
277-204 
281-233
219-230 23
246-265 22 
222-240 21

HANDBALUL NOSTRU SPRE PODIUMUL OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

nevoie de o permanentă core
lare a eforturilor antrenorilor 
de la lot cu ale celor de ''la 
cluburi, mai ales pentru rea
lizarea continuității — ca idee, 
nivel cantitativ si calitativ — 
în procesul instructiv-educativ. 
La cluburi va trebui să se 
lucreze în conformitate cu ne
cesitățile lotului, jucătorii ur- 
mînd să se pregătească și să 
evolueze în formațiile divizio
nare pe posturile pe care vor 
fi folosiți in echipa națională. 
Este nevoie, de asemenea, ca 
toate formațiile noastre divizio
nare — A și B-tineret, chiar 
și cele de juniori — să folo
sească apărarea avansată, pre- 
gâtlndu-se permanent pentru 
a o putea susține la cel mai 
înalt nivel. Aceasta pentru că 
echipa națională nu poate ju
ca altfel decit cele de club, 
ea fiind o exponentă a hand
balului practicat la noi. Fără 
o apărare avansată (care so
licită eforturi maxime sporti-

vilor și, in consecință, trebuie 
consecvent pregătită) nu se 
mai poate aspira astăzi la un 
loc de frunte in ierarhia in
ternațională. Extinsă la toate 
echipele, apărarea avansată îi 
va obliga pe handbahști să se 
adapteze defensivei active in 
faza de atac. Procedind astfel 
tricolorii nu vor mai fi sur
prinși în jocurile internaționa
le de apărările avansat-agre- 
sive, avînd de acasă pregătite 
ripostele necesare. Se impune 
această permanentă și strinsă 
colaborare intrucit echipa na
țională nu este a antrenorilor 
lotului și nici a federației, el 
a întregului nostru handbal, * 
sportului românesc.

Federația de specialitate are 
și ea răspunderi importante și

• determinante in îndrumarea 
reprezentativei țării pe drumul 
care duce la podiumul olim
pic de la Los Angeles. în ple
nara amintită s-a subliniat a- 
cest lucru, criticîndu-se une
le aspecte ale activității sale 
șl stabilindu-se sarcini preci
se pentru perioada care ' ne

mai desparte de J.O. ’84.. N-a 
fost dezbătută insă lipsa de 
unitate (cindva, această fede
rație se mîndrea tocmai cu 
perfecta sa coeziune, ca ele
ment principal în obținerea 
succeselorl), dezbinarea care 
destramă familia handbalului, 
disputele care au dus la cre
area de grupuri. Pornind chiar 
de Ia Biroul federal, această 
dezbinare a coborft la nivelul 
antrenorilor și arbitrilor. An
trenorii de la lot sint priviți 
de unii colegi ca adversari, 
împotriva cărora trebuie să 
lupți pe toate căile, adică să-i 
critici in față și in spate, 
să-tl ferești sportivii de se
lecție la națională, Bă-i între
buințeze pe alte posturi dedt 
cele pe care joacă in echipa 
reprezentativă, să-i 
tual pe tușă (tocmai 
dovedi nepriceperea 
la lot tn selecție), să 
Iezi sportivilor ideea 
trebuie să se „distrugă;* mun
cind prea mult ș.a.m.d.(l) Mai

ții even- 
pentru a 
celor de 
le inocu- 
că nu

Mihnea Năstase timpul
semifinalei de la Bogota 

ciștigat cu 6—0, 7—6. Victoriile 
lui Mihnea pînă In semifinalei 
6—2, 6—2 cu Alejandro Cha
con (Venezuela) și 6—3, 6—1 
cu Ivano Capelloni (Italia).

La Santiago de Chile, după 
ca a fost învins in turul IU 
cu 6—2, 6—4 de chilianul San- 
tibanez (care a și ciștigat tur
neul), Mihnea Năstase, făclnd 
cuplu cu peruanul Izaga (cel 
doi au fost favoriți nr. 3 pa 
tablou), a ciștigat întrecerea de 
dublu. în finală Năstase — I- 
zaga au dispus cu 6—7, 6—4, 
8—6 de perechea Granot 
(S.U.A.) — Rutherford <Jamai
ca).

La sfirșltul periplului peste 
Ocean de aproape două luni, 
Mihnea Năstase a ciștigat 75 p, 
la simplu, și tot atîtea la 
dublu. în clasamentul întocmit 
la sfîrșitul lunii ianuarie de 
federația internațională, tenis- 
manul român ocupă, la juni
ori, un meritoriu loc 7. Pentru 
Mihnea Năstase urmează, de 
la sfîrșitul acestei luni, alte 
turnee : la Bruxelles și Char
leroi (Belgia), apoi el va fl 
prezent la Roland Garros, va 
susține jocuri în Anglia, aid 
urmînd să evolueze și în tur
neul de la Wimbledon.

Ion GAV ESC’ *■

START ÎN NOUL SEZON
PE DIRT-TRACK

Cei mal buni alergători 
dirt-tradk din țară vor fi 
zesnțl azi șl mîine pe pista

de 
pre- 

.. .____ sta
dionului' Metalul din Capitală, la 
startul primelor Întreceri ale ac
tualului sezon. Astăzi, de la ora 
11, motocidliștll de toate catego- 
riHe vor fi supuși unui test pen
tru stabilirea grupelor valorice ala 
campionatelor de seniori șl ju
niori ale anului 1983, iar mîine 
va avea loc concursul de verifi
care d-otat cu „Cupa Primăverii", 
desfășurat în organizarea eliibu- 
lul sportiv Metalul. Primul start, 
ta cele 20 de manșe, se va da ia 

'ora 13.

grav este faptul că sînt 
membri al Biroului 
care se subminează 
diminuîndu-și autoritatea prin 
încercările de a-și impune fa- 
voriții în colectivul tehnicie
nilor lotului, creîndu-le an
trenorilor naționalei senzația 
de instabilitate, iar sportivilor 
ocazia de a cîrti, de a încer
ca să se derobeze de la efor
turi.

Președintele F.R. Handbal, 
prof. univ. Ioan Kunst-Gher- 
mănescu, In primul rînd, ara 
datoria să curme din rădăcini 
această stare de fapt, avînd 
o mare răspundere față de 
destinele handbalului. In ace
lași timp, membrii biroului fe
deral șl cei al comisiilor tre
buie să dovedească mai mul
tă personalitate în exprimarea 
opiniilor, să sprijine acțiunea 
de recreare a coeziunii fami
liei handbalului. Este, 
părerea noastră, un 
principal care trebuie să 
afle 
TIV 
vei 
rlrii 
de aur.

si
federal 

reciproc.

după 
element 

____________  -4 se
la baza efortului COLEC- 
de a asigura reprezentati- 
României premisele cuce- 

primei medalii olimpice



SCHIORII OASPEJI AU DOMINAT

POIANA BRAȘOV, 18 (prin 
telefon). Pe Pîrtia Lupului. 
B-au desfășurat vineri primele 
confruntări din cele două con
cursuri internaționale de schi 
alpin, dotate cu „Cupa Poiana" 
șl „Cupa Telefericului". La 
start s-au aliniat sportivi din 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică si România. 
Proba inaugurală, cea de slalom 
uriaș, a fost organizată de la 
Cristianul Mare pînă la căsu
ța a doua (două manșe iden*- 
tice. atit pentru fete cît si pen
tru băieți), pe un traseu cu 45 
de porți, montate de Kurt 
Gohn (România) și respectiv 
Jiri VliSec (Cehoslovacia). în
trecerea a fost dominată de 
ooncurentii cehoslovaci și so
vietici, aceștia ocupând primele 
locuri. Sportivii români, cu o 
pregătire mai puțin intensă

(din cauza lipsei de zăpadă din 
acest sezon), au avut doar cîte 
doi reprezentanți în primii 6 
clasați.

REZULTATE TEHNICE, Slalom 
uriaș, tete: 1. Di ta Koulova
(Cehoslovacia) 2:47,44, 2. Tatiana 
Velikorediceanina (U.R.S.S.)
2:48,13, 3. Petra Sandova (Ceho
slovacia) 2:50,17, 4 Natalia Be- 
loslutseva (U.R.S.S.) 2:50,67, 5. Li
liana Ichim (România) 2:54,58, 
8. Suzana Naghi (România) 2:57,28; 
băieți: 1. Robert Hermanek (Ce
hoslovacia) 2:35,11, 2. Serghel
Stepanov (U.R.S.S.) 2:39,57, 3. Is
mail Kotchkarov (UJLS.S.) 
2:39,91, 4. Igor Cazo (Cehoslova
cia) 2:40,71, 5. Mihal Bârâ (Ro
mânia) 2:42,30. 6. Dorin Dinu 
(România) 2:42.53.

Programul de sîmbătă cuprin
de tot o probă de slalom uriaș 
(In cadrul „Cupei Telefericul"). 
Duminică și luni vor fi organi
zate probe de slalom special, pe 
plrtla de sub gondole.

Carol GRUIA, coresp.

Irscepind de luni, laTokio, Campionatul mondial de hochei, grupa „B"

PRIMELE JOCURI ÎNTR UNA DIN CELE MAI 
DIFICILE Șl ECHILIBRATE EDIȚII

Ca și anii treeuți, opt echi
pe reprezentative 
— de această dată 
continente (Europa, Asia și A- 
merica de Nord) 
cepe, luni, la Tokio, 
în eșalonul secund al campiona
tului mondial. O dispută ce se 
anunță foarte aprigă, date fiind 
obiectivele aflate în fața for
mațiilor 
dorinței 
și de a 
pa A a 
ultimele 
retrogradarea în 
C.M., mai există 
26 ediție a grupei 
cerii mondiale și 
olimpic", în sensul că

de hochei 
din trei

își vor în- 
di sputa

participante. în afara 
de a ocupa primul loc 
promova, deci, în 
C.M. sau de a 
două locuri, care 

grupa 
la această a
B a între- 
un „obiectiv 

două

gru- 
evita 
aduc 
C a

formații se vor califica direct, 
in ordinea clasamentului (1 In 
afara selecționatelor Statelor 
Unite (campioană olimpică) și 
Iugoslaviei (tară organizatoare), 
la turneul de hochei ce va a- 
vea loc anul viitor la J.O. de 
la Sarajevo. în plus, 6 a treia 
reprezentativi, în ordine si res
pectând principiul de mai sus, 
va disputa un meci de baraj, 
pentru calificare, cu câștigă
toarea grupei C, care are loc 
in aceste zile la Budapesta.

Suficiente motive așadar ca 
interesul pentru competiția care 
Începe luni în capitala niponă 
să fie mai mare comparativ cu 
Întrecerile similare din anii

BASCHETUL ÎN COMPETIȚIILE NAȚIONALE
Divizia ,,A“ [masculin] la etapa a 31-a Sportul studențesc — Universi

tatea 
SS—S6).

Timișoara a—84 CM—27,

Campionatul national de bas
chet masculin continuă azi 
prin meciurile etapei a 31-a, 
dintre care cele mai intere
sante se anunță Farul — 
Steaua (constănțenii au realizat 
deseori partide remarcabile în 
fața- steliștilor) din grupa 1—d, 
precum și toate jocurile din 
grupa 7—12. unde fiecare re
zultat poate influenta, în mare 
măsură, 
chipe (din care nici una 
este scutită de errtoțiile i 
gradării).

Clasamentul înaintea 
de azi : grupa 1—6 : 1.

2. Dinamo 58 p, 3. Rapid 4 _ _ --------------
6. C.S.U. Sibiu 41 p ; 
7—12 : 7. „U“ Cluj-Na-

poziția celor sase e-
i nu 
retro-

BS p. 
48 P,
43 p, 
grupa

etapei 
Steaua

Farul 47 p, 5. I.C.E.D.

poca 44 p, 8. C.S.U. Brașov 42 
p, 9. Dinamo Oradea 42 p, 10. 
Politehnica Iași 41 p, 11. IMUAS 
Baia Mare 41 p, 12. Sportul 
studențesc 35 p.
PROGRAMUL JOCURILOR DE 

AZI : _
GRUPA 1—6
BUCUREȘTI : RAPID 

MO (în meciurile r 
0—3) (Sala Floreasea, ora 
ICED — C.S.U. SIBIU U—2) 
la Floreasea, ora 16).

CONSTANTA : FARUL
STEAUA (0—3)

GRUPA 7—12
BRAȘOV : C.S.U. — SPORTUL 

STUDENȚESC (2—1)
BAIA MARE : IMUAS

CLUJ-NAPOCA (1—2)
ORADEA : DINAMO

TEHNICA IAȘI (1—2)

DINA- 
precedente : 

W) 
QSa-

,U*
POLI-

Divizia „A“ (feminin)

|]u

TIMIȘOARA, 18 (prin telefon). 
In meciul Inaugural al celei de 
a treia zile a ultimului turneu 
aii campionatului! național de bas
chet feminin, Voința București, 
fruntașa clasamentului, a intlm- 
pianat o rezistența dîrză din par
tea echipei Crișu.l, pînă în minu
tul 25 (scor 45—40), după care 
adversarele au cedat, tabela e- 
lectrondică indicând 57—40 în mim. 
29 șl 66—46 in mim. 33. Scor fi
nal : 74—53 (37—34). Au marcat 
Borș 17, Tomescu 12, Grecu 11, 
Hegheduș 14, Popescu 8, Soare 4, 
Slăvei 4, Strugaru 2, Ungureanu 
2 Mitru Voința, respectiv Ccns- 
taffunescu 22, Casetti 6, Niculescu 
8, D. Perțache 8. Amihăesei 2, 
Clgan 4, Tabără 4, Leitner 2. s

„U“ Cluj-Napoca — Olimpia 
București 74—72 (35—39). Foarte
echitlitorat și spectaculos a fost 
•icest meci al ambiției. Olim
pia a avut handicapul eflimtaă- 
rii Lenuței Trică (min. 1, pen-

teu atitudine necuviincioasă iată 
de arbitri), dar situația s-a e- 
chiilibrat In minutul 9, Bind A- 
nemarie Kirr (accidentată) a pă
răsit terenul. în aceste condiții, 
formația bucur eșteană a avut 
mal multă incisivitate în acțiu
nile ofensive și precizie in arun
cările la coș, la ultimul capi
tol excelând Romela Cristea, Mă
lina Froiter șl foarte tânăra șl 

Scorul
Ottaipiel 
In mln. 
au spe- 

&dver-

talentata Daniela Popa, 
a evoluat în favoarea 
pînă spre final (67—60 
35) după care dujenoede 
culat câteva greșeli ale 
sareior, au revenit și au înscris 
coșul victoriei prin Elisabeta Cze- 
gledi, cînd mai erau 30 de se
cunde de joc! Au marcat Pali 21, 
Bolovan 19, Lungu 8, Kirr 6, 
Czegledi 8, Lukas 4, Suster 2,
Papa 4, Costanașlu 4, pentru În
vingătoare, respectiv Cristea 28, 
Froiter 15, Popa 14, Bâră 6, Ghl- 
ță 4, Trică 2, Ciubăncan 3.

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE POPICE

Dumitru STANCULESCU 
GRUPA 7—12 

trei partide de vicieri dlr.

PROGRAMUL DE JOCURI 
AL ECHIPEI ROMÂNIEI 

Luni 21 martie cu NORVEGIA 
Miercuri 23 martie cu STA
TELE UNITE 
Joi 24 martie cu JAPONIA 
Simbâtâ 26 martie cu IUGO
SLAVIA 
Luni 28 martie cu ELVEȚIA_ 
Miercuri 30 martie
TRIA 
Joi 31 martie cu

cu AUS-

POLONIA

Dupâ o mtrerupere de o etapă, 
cauzată de meciul internațional 
cu reprezentativele Poloniei, azi 
■e reia campionatul Diviziei „A“ 
de popice cu disputarea etapei 
a 12-a (a 3-a dm retur). După 
primele întîlniri din partea a 
doua a competiției unele dintre 
echipe s-au remarcat printr-o 
comportare mai bună, declt in 
tur, mai ales în jocurile din de- 
Slasare; Voința București, Hidro- 

îe câni ca Brașov, Voința Galați, 
Aurul 

Brașov, 
Electro- 
schimb, 
Olimpia 
pe po-

Laromet București (f), 
Baia Mare, Rulmentul 
Constructorul Galați șl 
mureș Tg. Mureș (in). în 
formația masculină 
București, echipă aflată 
zlția a 3-a in clasamentul seriei 
Sud după încheierea turului, a 
•uferit două infringer! pe arenă 
proprie, meciuri In care pornea 
mare favorită. Motivul celor două 
Insuccese; lipsa de formă a unor 
Jucători de bază.

în etapa de azi au loc o serie 
de partide atractive, printre care: 
Gloria București — Voința Bucu
rești, Voința Galați — Rapid 
București, Voința Oradea — Vo
ința Timișoara, Voința Odorhei 
— Hidromecanica Brașov (f), 
Carpați Sinaia — Chlmpex Con
stanța, Voința București — Glo
ria București, Chimica Tîmăvenl 
—- Aurul Baia Mare și Metalul 
Roman — Olimpia București (m).

Iată și clasamentele la xl - 
FEMININ — seria Sud: 1. Vo
ința București 18 p (12005 popi
te doborîte in jocurile din depla-

..................... “............... P 
P 
P 
P 
P 

. P 
Voința 

î. Voința

Constanța 18 p (25850), 2. Rul
mentul Brașov 15 p (25127), 3.
Voința Bucureșit 14 p (23633) ... 
8. Carpați Sinaia 8 p (29946), 9. 
Metalul Roman 8 p (29163), 10. 
Rafinorul Ploești ’ 2 p (23307). Se
ria Nord : 1. Aurul Baia Mare 
20 p (25652), 2. E'.cctromureș_Tg. 
Mureș 18 p (30972), 3. Metalul
Hunedoara 14 p (25089), 4. Pro
gresul Oradea 14 p (30096), ...9. 
Tehnoutilaj Odorhei 4 p (23202), 
10. Voința Tg. Mureș 4 p (25245).

RUTIERII
(Urmare din pag. 1)

2.
3.

•are), 2. Voința Galați 14 
(14658), 3. Gloria București 14 
(15543), 4. Petrolul Băl col 14 
(12035) ...8. Metroin Brașov 7 
(13736), <9. Voința Constanța 8 
(11297), 10. Frigul București 1 
(13024). Seria NorJ : 1. -----
timișoara 18 p (11880), ___
Tg. Mureș 16 p (11720), 3. Hidro
mecanica Brașov 10 p (11718) ...8. 
Voința Odorhei 6 p (13554), 9.
Voința Craiova 6 p (11225), 10. 
Bradul Vama 2 p (13221). MAS
CULIN — seria Sud ; 1. Chimpex

lae Aldulea, Vasile Apostol, 
Mitu Petruș — toți de la Di
namo București — și Olimpiu 
Celea — de la Steaua. Dintre 
ei vor fi selecționate două e- 
chipe naționale.
• O formație, însoțită 

antrenorul Vasile Selejan, 
concura la 2 aprilie în 
miul Națiunilor", la Casablan
ca, urmind să participe. în 
continuare, la „Turul Marocu
lui", programat între 4 ți 18 
aprilie.
• Ca și în anii treeuți. re

prezentativa României, condusă 
de antrenorul Nicolae Voicu, 
va fi prezentă în „Turul Nie- 
dersachsen". Organizată In R.F. 
Germania, competiția reunește 
la start un mare număr de 
echipe valoroase.
• Din cele două echipe va 

fi selecționată formația care 
va participa la o serie de în
treceri în 
fii noștri 
prilie, la 
Morii ce’"

de 
va 

„Pre-

Italia. Astfel, cicliș- 
vor concura, la 23 a- 

,.Premiul Salvatore 
si la 25 aprilie la

Cele 
uâtUr.ul turneu al campionatului 
feminin de baschet (locurile 7— 
12). care se desfășoară ta tala 
JToreasca din Capitală, nu au 
of-eflt declt rare faze deosebjte. 
In prima dintre ele au evo
luat Progresul București și C.S.U. 
Plqipști. Diferența minimă avută 
de ploleștence la «firșitul pri
mei i'eprlze nu a putut fi păs
trată plnă ta finalul totCnirii.
Spre sCrșitul reprizei secunde,
bucur eș ten cele au fost mai pre
cise in aruncări, obținind vic
toria cu 75—68 (3^-n34). Princi
palele marcatoare: Pușcașu 22, 
Stoichiță 13, Simioana 12, Tatu 12 
pentru învingătoare, respectiv 
Ciocan 13, Lambrino, Grigoraș și 
Clobotaru cîte IX). Arbitri : 1. 
Olaxu și M. Rus. în al doilea 
joc s-au întâlnit . formațiile Co
merțul Tg. Mureș și Raipid Bucu
rești. Cursa de urmărire a giu- 
leștencelor, începută în repri
za secundă, părea să aibă sorți 
de reușită, dar ele au cedat pa
sul în ultimele minute, permi
țând Comerțului să încheie vic
torioasă : 49—15 (27—2®). Princi
palele realizatoare : Opriciu 12, 
KJos 10 pentru Comerțul, res
pectiv Iordache 20, Ion 12. Au 
arbitrat I. Giorgiu și C. Negrău. 
In ultianul meci, I.E.F.S. — Ve- 
ința Brașov 51—70. (23—47).

Astăzi, de la ora 13 : Coarier- 
țui — C.S.U., Progresul — Vo
ința, Rapid — I.E.F.S., iar du
minică, de la ora 9 : Voința — 
Comerțul, C.S.U. — Rapid, 
I.E.F.S. — Progresul. (Em. F.)

„NAȚIONALA"
(Urmare din pag. 1)

echipa României. Știm, ar fi 
fost o greșeală mare să te lase 
atunci acasă...

— Și in 1980 s-a spus că 
n-ar fi trebuit să lipsesc de la 
Jocurile Olimpice. Și nici în 
1981, de la campionatul euro
pean din Bulgaria. Acum doi 
ani am fost chemat la lot — 
tîrziu, e drept — și s-a zis la 
plecarea în Bulgaria că n-am 
convins. N-am fost de acord 
cu această părere, dar n-aveam 
ce face. N-am mai prins nici 
măcar ultimul tren, 
vânsesem...

— Asta, deși în iarna lui 
*81, la Palma de Mallorca, la 
turneul final al C.C.E. fnse- 
seși cn adevărat un titan. Mai

Nu con-

LA DRUM
„Premiul Eliberării", ambele 
întreceri fiind organizate pe 
șoselele din împrejurimile Ro
mei, după care, la 26 aprilie 
(plnă la 1 mai), se vor afla în 
caravana „Turului regiunilor".
• Intre 3 și 6 mai, clubul 

sportiv Dinamo București or
ganizează „Cursa Munților", 
întrecere internațională, tradi
țională, cuprinsă în programul 
competițiilor dedicate celei de 
a 35-a aniversări a clubului. 
Firește, alături de oaspeți se 
vor afla și membrii lotului 
național.
• Toate aceste întreceri au 

ca scop pregătirea reprezenta
tivei României pentru parti
ciparea la „Cursa Păcii", Var
șovia — Berlin — Praga. prin
cipala competiție de lung kilo
metraj a sezonului pentru ru
tierii amatori. „Tricolorii" șe 
vor strădui, desigur, să obțină 
perforară n e de valoare, atit 
pentru că ele sint onorante, dar 
și pentru că i-ar recomanda 
ca posib'li performeri ai Uni
versiadei ’83. de la Edmonton 
(C„:-.

asemenea,precedenți. Șl, de 
destul de multe motive pentru 
a afirma că misiunea echipei 
noastre este mai dificilă ca 
în anii treeuți. Aceasta cu atit 
mai mult cu cît și " prestațiile 
din acest sezon, ca și cele de 
la ultimele ediții CVal Gardena 
— 1981 și Klagenfurt — 1982), 
unde echipa s-a claast pe a- 
celași loc (V), nu au darul să 
ne facă prea, optimiști. în plus, 
această ediție a grupei B a 
C.M, este, în mod cert, una 
dintre cele mai puternice din 
ultimii ani, la start prezentîn- 
du-se următoarele echipe : Po
lonia, Statele Unite, Austria, 
Elveția, Japonia. Iugoslavia, 
Norvegia și România.

Toate aceste selecționate au 
făcut pregătiri intense în 
timele zile, patru dintre 
(Statele Unite, Austria, 
ția și Japonia) luind parte la 
un turneu disputat chiar în 
zilele premergătoare competi
ției oficiale in orașul Sapporo 
și cîștigat de hocheiștii ameri
cani. Dealtfel, alături de echi
pa Poloniei, de cea a Austriei 
(în care evoluează 7 jucători 
canadieni și r.ord-americarți) 
și de reprezentativa tării gaz-

ul
eie 

Elve-

dă, care în ultimul timp ș-a 
pregătit în Canada și a obținut 
o serie de rezultate bune. hp- 
cheiștii americani sint princi
palii favoriți ai acestui atit de 
echilibrat turneu

Cum spuneam, echipa româ
nă nu se numără, la această 
ediție, printre favorite. Obiec
tivul ei este obținerea califi
cării pentru turn». 1 olimpic, 
ceea ce opinăm reprezintă un 
țel la îndemina jucătorilor noș
tri, printre care se remarcă 
portarul Gh, Huțanu, fundașii 
Ioniță, Justinian. Moroșan sau 
Popescu, atacanții V. Huțanu, 
Hăiăucă, Nistor, Oiinici, Ca
zac u, EIoil Anial Pisăru, Tu- 
reanu și Solyom. Antrenorii 
Eduard Pană și Ion Bașa, tră
gând concluzii din comportările 
recente ale formației, au pus 
accentul la ultimele antrena
mente pe întărirea comparti
mentului defensiv (s-au primit 
foarte multe 
atunci cînd au fost 
jocurile), 
eului 
zona 
Porți, 
pide 
rea eficacității acțiunilor ofen
sive, unde alături de valoarea 
tehnică (recunoscută a jucăto
rilor noștri) și rapiditate, tre
buie adăugat și un coeficient 
sporit de eficacitate. Ne place 
insă faptul că în tabăra jucă
torilor români domnește opti
mismul, grăitoare fiind în a- 
ceastă privință declarația căpi
tanului formației. George Jus
tinian : „Noi avem puterea de 
a ne mobiliza și de a... strînge 
rîndurile atunci cînd este ca
zul. Veți vedea că ne vom face 
datoria la C.M."

La ultimele ediții ale grupei . 
B a C.M. de hochei echipa ță
rii noastre s-a clasat pe ur
mătoarele locuri : Ia Belgrad 
în 1978 locul IV cu 17 p (vic
torii la Ungaria, Iugoslavia și 
Norvegia, meci egal cu Italia), 
în 1979 la Galați locul III în 
turneul final (s-a jucat pe 
două serii). în 1981 la Val Gar
dena locul V cu 4 p (victorii 
la Norvegia și Japoriia) și în 
1982 la Klagenfurt tot locul V 
cu 5 p (victorii Ia Olanda ți 
R. P. Chineză, ioc egal cu El
veția). Ce va fi în 1983 ?

eu 
din 
ne 

din

goluri, chiar și 
cîștigate 

pe îmbunătățirea jo- 
corpul, mai ales In 
apropierea propriei 
asigurarea ieșirii ra- 
„zonă" și pe crește-

Călin ANTONESCU

SĂ DEVINĂ 0 SUMĂ DE VALORI
impunător ca oricind, in fina
la cu Ț.S.K.A. Moscova. Fără 
tine, Dinamo n-ar fi ciștlgat, 
poate, trofeul.

— Contează ți individualită
țile, dar in sporturile de e- 
ehipă contează cel mai mult 
echipa. Cit privește prestația 
individuală. nu întotdeauna 
antrenamentul, verificarea, me
ciul amical spun totul. Com
petiția ți mai ales meciurile 
cu miză ale ei definesc ade
văratele 
trebuie să 
zentativă...

— Anul

personalitățl care 
compună o repre-

trecut, pentru cam
pionatul mondial din Argenti
na, unde echipa noastră s-a 
situat pe locul 
fost selecționat, 
acest „moment"

— S-au spus : 
proape sau mai 
adevăr. Eu cred că băieții 
s-au pregătit suficient și 
nici selecția nu s-a făcut 
ne. N-au fost chemați în 
cei mai buni jucători, cei mai 
competitivi. După mine, o re
prezentativă națională trebuie 
să fie compusă din cei mai 
buni jucători, din cei mai ex
perimentați și cu psihic 
concurs, indicați ca atare 
campionat, nu din elemente 
perspectivă, din învățăcei, 
această operațiune trebuie 
fectuată, dar 
tă judecată... 
mondial nu 
perientele...

— Cu cine crezi, de pildă, 
că se poate face acum o ast
fel de echipă 7

Enescu, Căla-Chițiga, 
Măscășan, Vrîncuț, 

Ciontoș, Mina, Strauff, 
si cu alții (păcat că 
joacă Oros !) dispuși 

să se înhame
se cere

15, n-ai mai 
Cum apreciezi 
al voleiului ? 

multe, mai 
departe

a- 
de 
nu
că 

bl- 
lot

de 
de 
de 
$1 
e-

limitat, eu mul- 
La un campionat 
sint permise ex-

— Cu 
Stoian. 
Mano’e.
Răduță 
nu mai 
realmente să se înhame la 
efortul care se cere pentru 
readucerea voleiului nostru a- 
colo unde îi stă frumos — pe 
podiumul marilor competiții 
internaționale.

— Si cu Tutovan, între al
ții, tlrcâ cite am aflat. Ai

acum 31 dc ani. Nu vine prea 
tîrziu această rechemare în 
lot ?

— Cred că încă vreo 3 ani 
pot să-mi aduc contribuția la 
echipa națională. Voi reveni 
fără condiții, in primul rind 
pentru că mă simt în stare. 
N-aș accepta dacă cu însumi 
nu m-aș simți bine pregătit. 
Și nu mi-aș permite să vin în 
lot nepregătit, poate doar fi
indcă mă numesc Tutovan. A- 
poi pentru că 
fac pînă la capăt 
de volei, datorită 
cine sint. Și nici 
ciu nu mi se pare 
în fine, pentru că 
legi voi avea și cred în ei și 
în antrenorul Schreiber. Alt
minteri, puteam să stau lîngă 
familie și să mă duc liniștit, 
în timpul liber, la pescuit,

— Văd că ai încredere în 
probabilii coechipieri. Anul a- 
cesia — anul C.E. — se pune 
problema calificării echipei 
noastre la J.O. O crezi posi
bilă ?

— Da, 
pe care 
săvîrșlre 
ționa’.ă să fie o sumă de va
lori verificate dar mai 
UNITE, ca o adevărată fami
lie. Dinamo tocmai de aceea 
este deasupra tuturor. Pentru 
că este o familie in adevăra
tul sens a' cuvintului. De o 
asemenea echipă trebuie re
prezentată România. într-o a- 
semenea echipă aș vrea să mă 
aflu. Și, repet, voi răspunde 
prezent. E"'e o mare cinste să 
fii ales pentru a reprezenta 
România. Aceasta presupune 
multă muncă și disciplină, ho- 
tărire și dă-ii!re. Dar, nici un 
efort nu e prea marc cînd 
trebuie să lupți pentru onoarea 
cu’ori’pr țâri laic.

vreau să-mi 
datoria fată 
căruia sint 
un sacrifi- 
prea mare! 
știu ce co-

cu o condiție, aceea 
o îndeplinește cu de- 
Dinamo : echipa na-

iIC w ti
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Mîirte, un interesant med internațional de rugby: GH. BURUIANĂ Șl ECHIPA RAPID BUCUREȘTI

STEAUA ÎHTlLNEȘTE SELECȚIONATA
plasare, Steaua a ciș- 
tigat de 5 ori (1971 Bueurești

Campionatul de rugby s-a 
Întrerupt, pentru a permite 
jucătorilor echipei naționale 
să pregătească mai bine vii
toarea partidă internațională 
— oficială — care va avea loc 
duminica viitoare, la Heidel-; 
berg, în compania „XV“-lui 
R.F. Germania. în cadrul C.E.

Și, totuși, iubitorii de rugby 
din Capitală nu vor fi lipsiți 
de obișnuitul spectacol dumi
nical. Iată, pe terenul Steaua, 
începînd de la ora 11, se dis
pută tradiționala întilnire din
tre valoroasa noastră echipă 
militară Steaua și Selecționata 
armatei franceze.

Prima întilnire dintre Stea
ua și Selecționata armatei 
franceze a avut loc la Bucu
rești, in 1966. De atunci s-au 
disputat 17 partide, cu alter
nanță anuală, pe teren 
propriu șl, apoi, în de-

Uîtima etapă, decisivă. In Turneul celor 5 națiuni la rugby

fBANJA - ȚARA GALILOR Șl IRLANDA — ANGLIA
Turneul celor 5 națiuni, edi

ția 1983, a ajuns la ultima e- 
tapă. Astăzi au loc două par
tide importante, decisive chiar, 
soarta Turneului aminîndu-se, 
de astă-dată, pentru acest ul
tim act. La Paris, intr-un a- 
devărat derby al competiției, 
se Intîlnesc două dintre can
didatele la primul loc, repre
zentativele Franței și Țării Ga
lilor, în timp ce a treia fa
vorită, echipa Irlandei, va 
juca pe teren propriu cu selec
ționata Angliei ț formația Sco
ției terminîndu-și programul 
din acest an.

Pe primul loc, la această 
oră, se află Țara Galilor, o 
•chipă tinără, in plină ascen

„CENTURA DE
(Urmare din pag. I)

București cu o delegație de 5 
sportivi : Mustafa Gene, Meh
met Demir, Cervat Aladag, 
Oktay Degirmengi, Alparslan 
Yilderim. Așteptăm cu interes 
îndeosebi evoluția la „semi- 
muscă* a lui Mustafa Gene, 
campion balcanic.

Și la această ediție a „Cen
turii de aur“ vom avea plă
cerea să-i urmărim în ring pe 
pugiliștii japonezi, sportivi 
care de fiecare dată ne-au 
Incîntat prin boxul lor curat 
Si prin fair-play-ul de care au 
dat dovadă, chiar atunci, cînd 
unele decizii i-au dezavanta-

14—11 ț 12 Nantes 12—9 ; "78 
Lons le Saunier 13—3 ; *79
București 12—7 șl din nou 
București in 1981 cu 15—6), 
Selecționata militarilor francezi 
de 8 ori, 4 jocuri terminîndu-se 
la egalitate. Ce va fi de astă- 
dată, In partidă cu nr. 18 T

Steaua se prezintă cu obiș- 
nuitu-i team puternic, bine 
echilibrat pa ambele compar
timente, cu numeroși Interna
ționali in echipa (probabilă) : 
Codol — Ful cu, Vărzaru, Ena- 
che, Zafiescu (David) — Ale
xandra, Suclu — Murarlu, L. 
Constantin, Florea (Sugar) — 
M. Ioneseu, Galan (Țcpurieă)

— Cioaree, Manteanu (Moț), 
Cornelia (Călnaru). Antrenor : 
Th. Rădulescu.

De cealaltă parte, echipa 
franceză, la rîndu-i, cu cițiva 

siune (2 succese — un meci 
egal), dar in duda dirzeniei, 
este greu de crezut că coechi
pierii iul Holmes se vor putea 
impune in fața lui Rives, Joi- 
nel, Blanco et comp, care nu 
vor rata — credem — ocazia 
de a ctștiga, pe teren propriu, 
fi de a se clasa pe primul loc, 
fie singuri, fie alături de Ir
landa, in caz că aceasta va În
vinge la Dublin — Anglia, ceea 
ce, in fond, pare probabil.

Așadar, un final de întrecere
incandescent..

1. Țara Gal. 
2—3. Franța 
2—3. Irlanda

4. Scoția
5. Anglia

3210 55-3? 5
3161 54-52 4
3201 48-52 4
4103 65-85 2
3012 40-54 1

AUR“ LA BOX
jat. Probabil că și de această 
dată vom urmări o echipă 
foarte tinără, care se ..rodea
ză* pentru J.O. de la Los An
geles, fapt 
credem că
Iată-l pa 
Scikl Segava, Kazunlko

care ne face să 
este și valoroasă, 
oaspeții niponi :

— Abe,
Yuuji Hatckeyama, Shinji Hi- 
guchi, Yukito Arai, Totsuhito 
Soejima, Kouki Morioka. Dar, 
lotul invitaților este mult mai 
bogat, cuprinzînd alte nume
roase vedete.

îl așteptăm cu interes pe 
oaspeți care, In marea lor ma
joritate, și-au anunțat sosirea 
la București In cursul zilelor 
de azi șl de mîine.

ARMATEI FRANCEZE
cunoscuți jucători, unii inter
naționali din echipa secundă a 
Franței (Thierry Janeczek, un 
excelent linia a treia de la 
Tarbes, Philippe Morisson, un 
deml valoros de la Beziers, 
alături de care va evolua un 
centru coleg de club. Marc 
Andrieu) sau alții dornici de 
afirmare și de aceea întot
deauna „puși pe joacă“, cum 
se spune. Printre ei, Georges 
GIraud (La Voulte). Jean- 
Pierre Bory (Pau), Yvan Rous- 
set (Racing Paris). Christian 
Galy (Perpignan), Eric Silva 
(Bagneres) etc.

Iată doar citeva argumente 
pentru amatorii de rugby de 
a lua dumințal drumul stadio
nului din bd. Ghencea. (D. C.).

• Ziua a 7-a a campiona
tului mondial de hochei, gru
pa „C-, de la Budapesta, a 
confirmat din plin forma bună 
deținută de reprezentativa O- 
landei, lideră autoritară a în
trecerii. Joi, Olanda a între
cut R.P. Chineză cu 12—1 (5—0, 
4—1, 3—0) I Exceptind meciul 
Franța — Spania, încheiat cu 
victoria așteptată a primei e- 
ehlpe, cu 7—1 (1-0. 3—1, 3—0), 
în rest au fost consemnate do
uă rezultate surprinzătoare : 
Danemarca a întrecut Ungaria 
cu 4—0 (0—0, 2—0, 2—0) iar 
R.P.D. Coreeană a dispus de 
Bulgaria cu 5—4 (1—1. 2—1,
2—2) !

• In cadrul campionatului 
mondial de hochei pentru ju
niori, grupa „B“, de la Anglet 
(Franța) in a treia Și ultima 
zi din cadrul jocurilor din se
rii au fost Înregistrate rezulta
tele : seria I : Elveția — Da
nemarca 10—1 (1—0, 4—0, 5—1), 
Polonia — Franța 6—3 (1—0, 
4—0, 1—3). Clasament : 1. El
veția 6 p, 2. Polonia 4 p, 3.

LUPTĂTORI ROMÂNI, ÎN GRECIA Șl TURCIA
Luptători fruntași din lotu

rile reprezentative ale țării 
noastre participă, azi și mîi
ne, la două turnee internațio
nale.

La Atena, unde se va des
fășura turneul de lupte gre- 
co-romane „Akropeulos" con
curează M. Ștefan (cat. 52 kg), 
N. Zamfir (57 kg). Șt. Rusu 
(74 kg) I. Draica (82 kg) și 
V. Andrei (100 kg). Sportivii 
noștri sînt însoțiți de antre
norul emerit Ion Corneanu și

ÎNVINGĂTORI IN CROSUL EUROPEAN FEROVIAR
în orașul belgian Kapellen, 

lingă Anvers, s-a desfășurat 
cea de-a 21-a ediție a con
cursului internațional european 
feroviar de cros. într-o com
panie puternică — alergători 
din Anglia, Austria, Belgia, 
Bulgaria, Franța, R.F. Germa
nia și Olanda — sportivii de 
la Rapid București, conduși de 
antrenorul Gheorghe Boghean, 
au reușit frumoasa performan
tă de a se clasa pe primul loc 
atît la individual, prin Gheor
ghe Buruiană, cit și ps echipe. 
Cursa, desfășurată pe un tra
seu de 7 000 m, a fost domi
nată de Gheorghe Buruiană, 
care s-a desprins de gruptil 
fruntaș cu 1 000 m înaintea so
sirii, terminînd cu un avans 
de 12 secunde : 1. Gheorghe

Franța 2 p, 4. Danemarca 0 p; 
seria a Il-a : Japonia — Aus
tria 6—3 (3—2,- 1—0, 2—1). O- 
landa — Italia 11—6 (5—1, 6—3, 
0—2). Clasament : 1. Japonia
4 p, X Austria 4 p, 3. Olanda 
4 p, 4. Italia 0 p. Pentru tur
neul final s-au calificat pri
mele două clasate din fiecare 
serie.
• Slalomul uriaș de la Fu

rano (Japonia), penultima cursă 
din cadrul actualei ediții a 
Cupei Mondiale, a fost cîștigat 
de Hanni Wenzel' (Liechten
stein) 2:31,23 (1:13,52-1-1:17,71). 
Ea a fost urmată de: Fabienne 
Serrat (Franța) 2:33,18 și Ma
ria Walliser (Elveția) 2:33,40. 
După această cursă, în mod 
cert. Cupa Mondială 82/83 a 
fost cîștigată de americanca 
Tamara McKinney.
• La Harachov (Cehoslova

cia) au avut loc antrenamen
tele pentru al 7-lea campionat 
mondial de zbor cu schiurile.:
1. Parma (Cehoslovacia) 179 m,
2. Findeisen (R.D.G.) 178 m, 3.
Holland (S.U.A.) 175 m etc.

de arbitrul internațional Ion 
Cernea.

La Istanbul, „Memorialul 
Emre“ de lupte libere la care 
vor evolua N. Hincu (48 kg), 
A. Neagu (57 kg). Tr. Mari
nescu (62 kg) șl V. Pușcașu 
(100 kg). Antrenor, Vasiie 
Iorga.

Buruiană 21:37, 2. van Espeh 
(Belgia) 21:49, 3. Kevin Lamb 
(Anglia) 21:54. 4. Dumitru NU 
colae 22:08... 11. Aurel Toad« 
22:39... 21. Constantin Bebere* 
che 23:12. Clasament pe echâ» 
pe ; Rapid București 37 p, Bei- 
gla 39 p, Anglia 43 p, R.K 
Germania 96 p etc.

MARIA POGOREVICI PRINTRE
PREMIANTELE TURNEULUI 

DE ȘAH DE LA BELGRAD
BELGRAD, ÎS (Agerpres). «e 

Participtad la turneul intamațloț 
nai feminin de șah de la 
grad, manea maestră româncă 
Marina Pogorevicl a avut o evo
luție remarcabilă reușind să se 
claseze pe locurile 2—3 - cu I 
puncte din 11 posibile, la egali
tate cu Mala Clburdanldzo 
(U.R.S.S), deținătoarea «țiului 
mondial. Pe primul loc s-a si
tuat S. Veroczl (Ungaria), ca 
8,5 puncte.

Pe locul 4 s-a clasat Antonine 
Dragasevici (Iugoslavia) OJ 
puncte, urmată la rlndui sâu de 
M. Petrovicl șl S. Maxlmoviid 
(Iugoslavia) 6 puncte. Dana Nuța 
(România), B. Vujlcl (Iugoslavia)
— 5 puncte, V. Jlvkovld (Iugo
slavia), N. Garcia (Cuba), A»' 
Marld (Iugoslavia) — 4 punctA 
G. Jlvkovld — 1 punct

In ultima rundă, Marina Pogor»- 
vid, avînd piesele negre, a câș
tigat la Dragasevld, V. Jlvkbvid 
a pierdut la Veroczl, Clburdanidzo 
a tavins-o pe G. Jlvcovld, in 
timp oe partidele Nuțu — Gaz» 
da, Vujlvlci — Petrovicl, Marld
— Maxlmovld s-au Încheiat r*- 
miză.

•TELEX•
BASCHET « La Mestre (Italiafc 

in finala Cupei campionilor eu
ropeni (feminin), echipa Italiană 
Zolu Vicenza a Întrecut pe A- 
gan 08 Dusseldorf cu 76—87 
(3#—41). Cele mal bune jucătoare 
ale Învingătoarelor au fost Pollinl 
— 17 ani — (18 puncte) șl Smith 
(15 p). învinsele — care au con
dus cu 14—0 ! — eliminaseră ta 
semifinale pe Daugava Riga, e- 
chlpa Ulianel Semenova. • Toă 
la Mestre, in finala Oupd Lilia
na Ronchetti, B.S.E. Budapesta 
a Întrecut pe Spartak Moscova 
cu 83—81 (38—30) după două pre
lungiri (70—70, 79—79).

BOX • Italianul Ludo Custma 
este noul campion european pro
fesionist al categoriei ușoară, la 
gala desfășurată joi seara la Ca
po d’Orlando,* Cușma l-a in vina 
prin abandon in repriza a 11-a 
pe compatriotul său Joe Glbills- 
oo, fostul deținător al centurii, 
Noul campion are 29 de ani.

ALPINISMUL CU PARAȘUTA*!
O ALEGERE INEDITA

Pentru prima oară în isto
ria anchetelor pentru desem
narea celor mai buni sportivi 
tunisieni, anul trecut, pe pri
mul loc a fost aleasă o fe
meie. Este vorba de înotătoa- 
rea Fatena Ghattas, în vîrstă 
de 19 ani, care în decursul 
anului competițional 1932 a 
ci ?erit 13 titluri de campioa
nă națională, cărora le-a a- 
dăugat 8 recorduri nu doir 
naționale ci și ale întregului 
continent african. Este șl a- 
ceasta o dovadă a emancipă
rii femeii în Africa !

Și pentru că am pornit de 
la o anchetă, să încheiem a- 
ceastă notă cu precizarea că 
pe locul doi in respectivul 
clasament au fost aleși, la e- 
galitate, luptătorul Douraldy 
și șahistul Bouaziz.

DUEL IN 51 DE EDIȚII
- a această oră, în tenisul 

internațional feminin, o mare 
rivalitate opune pe Martina 
Navratilova iui Chris Evert- 
Lloyd, indiscutabil cele mal 
bune două jucătoare ale lu
mii. Recent ele s-au întîlnlt 
în finala marelui turneu de la 
Dallas (Texas) și victoria a 
revenit Martine! Navratilova 
(6—1, 6—0), după un joc care 
a durat doar 87 de minute. 
Această partidă a fost a 51-a

dintre cele două reputate te- 
nismane, scorul fiind favora
bil lui Chris Evert-Lloyd cu 
30—21. Această mare diferen
ță a fost realizată ceva mal 
demult, deoarece în ultimul 
timp Navratilova a refăcut 
spectaculos, cîștigînd 10 parti
de din 13.

'"Pefa.1 
UN SPORT
CA ALTUL

x. ------- ■ 4

TOȚI CONCURENȚH 
AU FOST PREZENȚI 

LA START
Recent s-a desfășurat Turul 

ciclist al Sardiniei, competi
ție da prestigiu care a reunit 
la start dteva dintre vedetele 
.pedalei*. După prima etapă, 
de la Cagliari la Carbonia. 
cind întreaga caravană dor
mea somn liniștit, in miez de 
noapte, un grup de răufăcă
tori s-a strecurat In garajul 
unuia dintre hotelurile in 
care erau găzduite citeva e-

CIND Al UN DUBIU... ABȚINE-TE I
Mai Înainte de a fi luat decizia de renunțare la candidatura 

pentru organizarea turneului final al campionatului mondial de 
fotbal din 1986. guvernul federal al Braziliei a studiat, desigur, 
diferite variante posibile. Una dintre aoestea, lin fapt un amplu 
documentar elaborat de Giulite Coutinho, președintele Confe
derației braziliene de fotbal, prevedea, In final, un beneficiu 
de 150 de milioane de dolari care ar fi rezultat de pe urma 
organizării acestei competiții. Pe de altă parte Insă, o altă va
riantă, adică un alt document, prezentat de Joao Havelange, 
preș ^dintele Federației Internaționale de Fotbal Asociație, estima 
că de pe urma organizării „Cupei mondiale" Brazilia ar avea 
un deficit de 300 de milioane de dolari 1^. Intr-o asemenea si
tuație apare de înțeles, desigur, măsura autorităților braziliene. 
Apropo de această situație un vechi proverb popular brazilian 
zice : «Cind ai un dublu... abțlne-te !*.M

chipe. Și fără să stea ’ prea 
mult pe gînduri grupul res
pectiv a furat, nici mai mult, 
nid mai puțin de 28 de bi
ciclete de curse și 52 de roți 
de rezervă, cu cauciucuri cu 
tot. Era vorba de o pagubă, la 
modul general, de 50 de milioa
ne de lire italiene, care a dus la 
imposibilitatea ca cicliștii pă
gubiți să-șl mai poată conti
nua Întrecerea. Și totuși, 
plnă la urmă, împrumuttnd 
biciclete din diferite locuri și 
de la alte echipe, toți con- 
curenții s-au prezentat la 
stai tul etapei următoare, de- 
monstrind in acest fel, după 
cum se scrie într-o telegramă 
a Agenției France Presse, so
lidaritatea dintre cicliști !...

INCREDIBIL 
DAR ADEVĂRAT

Patinatorii englezi Jayne 
Torvill și Christopher Dean 
au cîștigat recent, la Helsin
ki, cel de al treilea titlu de 
campioni mondiali in proba 
de dans. Ultima lor evoluție, 
In fața a 6000 de spectatori 
și, a unui marc număr de 
telespectatori, s-a inserts ca 
un moment dc. referință în 
istoria patinajului artlstio 
mondial. Pentru evoluția lor 
pe gheață, la Impresia artis
tică, cel doi sportiv au pri
mit nota maximă (6) din 
partea tuturor celor 9 arbi
tri! Au mai exlsat pină a- 
cum patinatori care să fi 
primit nota 6, dar niciodată 
să se fi bucurat de unanimi
tatea arbitrilor !

La întrecerile de la Helsin
ki, in diferitele faze ale în
trecerii cuplul britanic a pri
mit de 16 ori nota 6, în timp 
ce anul trecut, la „mondiale
le* de la Copennaga, această 
notă le-a fost acordată doar 
de... 11 ori.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

Pentru eă nu mai satisfac doar zecile de sporturi care se 
practică astăzi, de-a lungul șl de-a latul păimintulul, periodic 
apar alte șl alte ramuri sportive. Unele stat adoptate rapid 
și se bucură de prețuirea a numeroși prapticanțl șl a spec
tatorilor; altele insă stat cel puțin bizare, ca să nu le spunem 
altfel...

O astfel de „bizarerie* este și oea pe care o vom prezenta 
in rindurile următoare. Este vorba, in fapt, de o Îmbinare 
intre aviație, parașutism și alpinism 7 1 7 Sportivii stat urcați 
pe vlrfurile munților cu ajutorul unor elicoptere, după care 
ei ișl Încep ooborlrea, dar nu așa oricum d ou ajutorul unei™ 
parașute ! In loc să folosească corzile șl pltoanele bătute in 
stincă, sportivii ișl pun parașutele șl se aruncă in hăul Întu
necos al prăpastlllor...

Șl lată că, nu de mult, a fost Înregistrat și primul record, 
cel al alpinistului sau parașutistutul (nid nu știm cum să-i 
spunem !) francez Roger Fillon, De pe vtrtul Mont Blanc, din 
Alpl, adică de ia 3800 m, el s-a lansat spre bază. Fillon a 
ajuns jos cu bine (a șl declarat că următorul său obiectiv 
est» vlrful Yannu din masivul himalalan) dar s-ar putea ca 
alțl asemenea temerari, cu toată parașuta ajutătoare, să se 
zdrobească de ooiții sttadlor...

PROGRAMUL SEMIFINALELOR 
CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Ieri, Ia ZGrich, au fost stabilite, prin tragere la sorți, 
meciurile din semifinalele cupelor europene la fotbal. Po
trivit programului, întilnirile din prima manșă vor avea 
loe la 6 aprilie, iar cele retur, la 20 aprilie. Iată progra
mul (primele echipe sint gazde Ia 6 aprilie).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
REAL SAN SEBASTIAN - HAMBURGER S.V.
JUVENTUS TORINO - WIDZEW LODZ

CUPA CUPELOR
F.C. ABERDEEN - WATERSCHEI
F.C. AUSTRIA VIENA - REAL MADRID

CUPA U.E.F.A.
BOHEMIANS PRAGA - S.C. ANDERLECHT
BENFICA LISABONA - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Finala Cupei .U.E.F.A. se dispută in două manșe. Primul 
joe al finalei va avea loe pe terenul învingătoarei din 
partida Bohemians Fraga — S.C. Anderlecht.
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